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Já cheira ao Natal
O Menino “mija”?
António Vallacorba

Pergunta tão comum dos
meus natais de antigamente, isso
de se o Menino “mija’,  hoje, aqui
pelo menos, quase ninguém se
preocupa em expressar-se em
tais termos, não só porque as
modas vão passando, mas tam-
bém porque a pergunta mais a
propósito será aquela de...”O
que é que vais tomar”?

Como mencionei em um outro
texto similar para os Açores, vai-
me ser difícil pensar no Natal em
termos de repleta alegria (mes-
mo em comunhão com Deus e
com os homens), na medida em
que ando de luto pelos faleci-
mentos da minha irmã Álida
Maria e do meu compadre Rogé-
rio Barão.

Contudo, é totalmente impos-
sível quedar-me indiferente ao
espírito festivo desta que é a

Cont. na pág. 2

Parcómetros deverão
ser pagos ao domingo...

Os parcómetros gratuitos ao domingo serão
coisa do passado em Montreal. Como pre-
visto, os bairros estão a alterar a sua regula-
mentação para aumentar as tarifas de estacio-
namento, mas também para acrescentar um
sétimo dia aos períodos pagos. O orçamento da
Cidade de Montreal prevê no próximo ano
rendimentos de 20 milhões dos parcómetros.

A semana passada, a administração Trem-
blay-Zampino tinha anunciado um aumento
das tarifas assim como adicionamento de
parcómetros para equilibrar o seu orçamento.

Miguel Felix

O Ministro da Justiça, Alberto
Costa, frisou hoje que a lei permite
que as autoridades desencadeiem
iniciativas quando há indícios de
crimes, em alusão às acusações
contidas no livro de Carolina Salga-
do, antiga companheira do presi-
dente do FC Porto.

«Tudo o que represente um indí-
cio da prática de crime é tido em
conta pelas autoridades compe-
tentes, tendo estas o poder para
instaurar inquéritos», disse Alberto
Costa, escusando- se comentar o
conteúdo acusatório do livro de
Carolina Salgado, lançado sábado.

«Na presença de indícios de cri-
mes, as autoridades competentes
devem aplicar o princípio geral e
desencadear as iniciativas previstas

Apito Dourado:Governo quer
investigação dos indícios de crime

na lei (instauração de um inqué-
rito)», vincou o ministro.

Entretanto, a magistrada respon-
sável pela Direcção Central de Inves-
tigação e Acção Penal (DCIAP) já
garantiu que o seu departamento vai
analisar o livro de Carolina Salgado
para determinar se as acusações
feitas a Pinto da Costa constituem
matéria para abrir processos de
investigação.

Cândida Almeida disse ao jornal
24 Horas que ainda não há qualquer
investigação em curso relacionada
com as denúncias feitas no livro,
mas adiantou que este será ana-
lisado para ver se é necessário
proceder a investigações para apu-
rar a verdade dos factos descritos.

Venda do banco
BCP no Canadá Paula Cordeiro

(Diário de Notícias)

O Banco Comercial Por-
tuguês (BCP) deu mais um
passo no seu programa de
alienação de activos não es-
tratégicos. O banco anunciou
segunda-feira a venda do bcp-
bank Canada, por 28,4 mi-
lhões de euros (CAD 40,9
milhões), operação que de-
verá render uma mais-valia,
antes de impostos, de 8,9
milhões de euros. Com mais
esta operação, o ganho total

Cont. na pág. 3
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Efemérides

Pensamento da semana

13 de Dezembro

Agenda comunitária

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana: Rogério Barbosa fotógrafo
do jornal 24 horas, Maria Isabel Furtado do livro Portugal em
Montreal, Liliana Turecki empresaria; Eric Allen Junior do
Forum Jeunesse St-Michel; e a crónica desportiva.

Novo serviço oferecido...
Já nos podem enviar os seus comunicados através
do nosso site web avozdeportugal.com, na secção
Agenda Comunitária. Para incentivar a utilização
deste novo serviço, os comunicados enviados pelo
site web serão maiores e mais completos.

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787
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1521. Morte de D. Manuel I (1469-1521), rei de Portugal.
1577. Francis Drake saíu de Plymouth, em Inglaterra,
começando a sua viagem ao redor do Mundo.
1642. O navegador holandês Abel Tasman descobriu a
Nova Zelândia, ao serviço da Companhia das Índias Orientais
holandesa.
1937. Começo da Violação de Nanking, após a captura da
cidade chinesa pelo exército japonês. Nas seis semanas
seguintes as forças japonesas mataram cerca de 200.000
chineses.
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O poder das palavras é muito forte, se usadas para
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Não passe o Natal sozinho!
Pela quarta vez consecutiva, a Associação Portuguesa do Canadá

organiza, na sua sede, 4170 St-Urbain, no dia 24 de Dezembro, um jantar
(gratuito) de Natal, com muita alegria, prendas para as crianças e o Pai
Natal. Nesta época em que as familias se juntam para partilhar amor e
alegria, muitos são os que, por multiplas razões, se encontram sózinhos,
tristes, desencorajados e às vezes sem meios para celebrar dignamente
este dia.

Graças à generosidade da Fundação Santiago, de alguns comerciantes
da nossa comunidade e do esforço e dedicação dos benévolos da A.P.C.
o Natal é passado à maneira tradicional portuguesa e está aberto a todas as pessoas que se
quizerem inscrever.

Não fique sózinho! a nossa porta está aberta, venha passar a festa da familia e das
crianças connosco, inscreva-se, telefone para o 844-2269 ou 843-6969.

Já cheira ao Natal

O Menino “mija”? Cont. da pág. 1

minha quadra favorita do ano.
Sobretudo agora que Deus
me abençoou com dois ne-
tinhos maravilhosos (a Ra-
quel tem 2 anos, o Daniel, 7
meses. O moço está come-
çando a querer dar os pri-
meiros passos, mas a “ca-
chopa”...essa já sabe movi-
mentar o corpinho sempre
que lhe canto o Pezinho da
Vila)!

Olhando à minha volta, a
neve já se fez sentir com o seu
manto de branco, as árvores,
portanto, já se encontram
despidas da sua folhagem
multicolor e já abundam as
vistosas decorações nas ca-
sas e comércio por quase
todas as artérias da cidade.

O Pai Natal já fez a sua apari-
ção na baixa citadina, para
encanto da numerosa crian-
çada; foram-lhe solicitados os
presentes mais publicitados
na TV, os quais serão aguar-
dados com muita expectativa
durante a segunda vinda do
velhote de barbas brancas e
vestido à Santa Clara.

Desde há semanas que co-
mecei com a minha rotina
anual do envio de cartões de
Natal. Imaginem, custaram-
me mais de 100 dólares em
selos só para os Açores e o
Continente. Teria dado um
bom jantar a uma família po-
bre! Mas que fazer? Gosto de
marcar “presença” junto de
familiares e amigos pelo me-
nos uma vez no ano; porém,
os Correios não nos fazem
favor algum. Trata-se de uma
altura muito especial do ano,
uma em que o negócio deverá
ser medido em termos do
volume de vendas e da fra-
ternidade universal. Todavia,
em vez de encorajarem o uso
deste género de comu-
nicação e de adocicarem os
hábitos dos utentes, dão lugar
a que a concorrência lhes caia
em cima e lhes ameace a

existência.
É, pois, incrível a falta de

imaginação de muitas das
pessoas à frente de certas
empresas e instituições. Só
pensam nos lucros imediatos,
e o resultado...é o que se vê,
não admirando que seja cada
vez menor o número de pes-
soas que usa tal meio. Em vez,
fazem-no através da In-ternet.
Eu mesmo já tenho recebido
alguns cartões vir-tuais em

resposta aos que envio...via
ordinária e geralmente
“perfumados” com o meu
abraço fraterno e solidário.

De qualquer maneira, isto
vai mesmo “mijar”. Se não for
de alegria, será de menos
entusiasmo e/ou para sim-
plesmente esquecer...

Vai-se ouvindo e vendo
coisas que nos desanimam, da
parte de pessoas extre-
mamente obcecadas com o
politicamente correcto que
não o espírito festivo da maio-
ria - a paz, a harmonia e a
fraternidade de cada qual e de
como cada um sente a pre-
sente quadra festiva.

Há dias, quando eu escu-
tava a Rádio, ouvi esta nova
versão de “Oh, Christmas
Tree” que passou a ser can-

tada “Oh, Holiday Tree”, co-
mo se “Christmas” fosse
uma palavra ofensiva! Entre-
tanto, no estado do Colorado,
Estados Unidos, a sra. Lisa
Jansen vai ser multada em 25
dólares por cada dia que ela
continuar a expor na porta da
rua uma grinalda onde está
escrita a palavra “peace”
(paz), pois – acusam os vizi-
nhos – trata-se de um pro-
testo contra a guerra no Ira-
que e/ou de um símbolo sa-
tânico!

Já cheira ao Natal, mas não
à paz universal, pelo que o

Menino vai vir em vão para os
belicistas e os malquerentes,
mas não para mim. Eu per-
tenço ao povo do Espírito
Santo!

Já cheira ao Natal, e nada
bate o aroma da massa so-
vada que normalmente vem
do forno, sempre que minha
mulher a pode confeccionar.

Depois, quem é que pode
dormir em expectativa de
degustá-la com um bom prato
de arroz doce e um copo de
vinho caseiro bem à maneira,
em saudação ao nosso que-
rido Menino-Jesus e bem do
gosto do meu saudoso pa-
drinho, Manuel da Silva.!?

Votos de um Santo Natal e
de Ano Novo muito feliz,
repleto de saúde, paz e amor.

PROGRAMA DE NATAL (dias 20, 23, 24, 26 e 27)
Programa especial de Natal filmado em casa de Emanuel
Linhares.Com as Mensagens de Natal dos padres José
Maria Cardoso e José Vieira Arruda. Entrevistas com Maria
João e Emanuel Linhares proprietários da Joem e falaremos
do grandioso presépio que lá encontramos, das tradições e
da comida de Natal, Hideko Sinto artista Nissel e Lúcia
Santos presidente do Carrefour Lusophone.

Clube Portugal de Montreal
O Clube Portugal de Montreal organiza a tradicional Festa
de Natal das Crianças no Domingo, 17 de Dezembro de
2006 pelas 17h00 no 4397 Boul. St-Laurent. Para mais
informações contacte a sede 514.844.1406.

Caixa de economia dos Portugueses
A Caixa de economia dos Portugueses levou a cabo um
concurso de desenhos de Natal. Um júri especialmente
formado para a apreciação e escolha dos trabalhos apre-
sentados agraciou os desenhos de: KIARA DA CHÃO, 6
anos, Atlântico; CHRISTINA KONTAXIS, 13 anos, Atlântico;
ALICIA PINHEIRO,10 anos, Santa Cruz, CHLOÉ-ISABEL
DE OLIVEIRA,11 anos, Atlântico. Prémio de excelência.
Felicitamos os premiados e agradecemos a todos quantos
concorreram. Ps: Exposição de todos os trabalhos nas
instalações da Caixa.
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Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Venda do banco
de todas as alienações feitas
pela instituição desde 2004
eleva-se a 1091,5 milhões de
euros, para um conjunto de
transacções que ascendem a
3054 milhões de euros.

O comprador do bcpbank
Canada é a instituição finan-
ceira canadiana BMO Finan-
cial Group (ex-Bank of Mon-
treal), que adquiriu a tota-

lidade do capital.
De acordo com o comu-

nicado emitido pela insti-
tuição liderada por Paulo Tei-
xeira Pinto, a mais-valia esti-
mada com esta operação cor-
responde a um acréscimo de
quatro pontos-base em fun-
dos próprios de base (core
tier 1).

O BCP estima ainda que a

BCP no Canadá
realização da transacção fique
concluída até final de 2006,
estando neste momento su-
jeita à apreciação por parte
das autoridades de super-
visão competentes, para a
obtenção das necessárias
autorizações.

O banco português garante
que os clientes do bcpbank
Canada (que conta com oito

sucursais, primordialmente
na zona de Toronto, e 120
colaboradores) “continuarão
a dispor de serviços de ele-
vada qualidade, sendo o
BMO Financial Group uma
instituição de relevo no mer-
cado canadiano, com activos
totais superiores a 312 biliões
de dólares canadianos no final
de 2005, com mais de 34 mil
colaboradores e uma oferta
financeira integrada”.

[…] Depois de con-
cretizar a sua saída do
Canadá, operação “her-
dada” por via da com-pra
do Sotto Mayor, o BCP
passa a deter apenas o
bcp-bank EUA, no con-
tinente americano.

POLÓNIO 210
Portugueses podem ter sido contaminados

As autoridades inglesas informaram o Governo português
de que há, pelo menos, três cidadãos portugueses que podem
ter sido contaminados pelo polónio 210. O secretário de
Estado das Comunidades garantiu que os portugueses já fo-
ram identificados, sublinhando, porém, que o risco de
contaminação deverá ser mínimo.

Os três portugueses estiveram hospedados em Londres,
em hotéis onde foram também encontrados registos de
radioacttividade.

Em declarações à RTP, o secretário de Estado das Comu-
nidades garantiu que os portugueses já foram identificados,
sublinhando, ainda assim, que o risco de contaminação deverá
ser mínimo nestes casos.

«As autoridades inglesas comunicaram que no rastreio feito
em três hotéis, em Londres, há registo da passagem de três
cidadãos portugueses», afirmou.

António Braga disse ainda que, neste momento, «os
cidadãos foram já contactados pelas autoridades portuguesas,
estando a ser acompanhados no sentido de ser feita a sua
avaliação e verificar até que ponto, por precaução, há algum
risco relativamente à sua saúde».

Cont.
da pág. 1

Ministro defende que
estudantes devem trabalhar

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
pretdende pôr os estudantes universitários a trabalhar.
Segundo revelou Mariano Gago, o Governo está a preparar
legislação para evitar que Portugal seja um país
subdesenvolvido, em que os estudantes apenas estudam.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior quer
pôr os estudantes universitários a trabalhar.

Com a nova lei, garantiu o ministro, quem trabalhar vai ter
benefícios, sendo que o financiamneto não será feito à conta
dos rendimentos do próprio aluno, mas antes uma questão de
desenvolvimento social.

12-13-2006.pmd 12/12/2006, 7:56 PM3
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Coordenado por Miguel Felix

Bons ou maus políticos
Victor Hugo

Dois dos assuntos que dominaram recentemente os orgãos
de informação, estão na origem do meu passatempo.  Os po-
liticos, que regem o destino dos povos, nem sempre são
modelos que nos inspiram confiança e nos quais podemos
acreditar. Geralmente nós somos mais influenciados pelos
exemplos do que pelas palavras demagógicas. Não importa
quem somos, todos cometemos êrros. É costume dizer-se que
quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas mesmo
numa sociedade livre e aberta, há limites que devem ser
respeitados.

Segundo a minha opinião, são vários os fiascos cometidos por
M. André Boisclair, chefe da oposição no Governo do
Quebeque, ele que tem aspirações a primeiro-ministro desta
Província. Primeiro foram os problemas da droga que todos
compreendemos,  ser um problema de juventude. Depois foi
quando assumiu a homossexualidade, duma forma que achei
pouco discreta. Não sou juiz para julgar ou condenar alguém,
todos sabemos que é algo que sempre existiu e que é uma
realidade sobre a qual não podemos fechar os olhos. Tenho é
um pouco de dificuldade, quando me dizem que é normal, pois
penso que o Criador fez o homem e a mulher, para viverem em
comunhão. Claro que devemos aceitar com dignidade, tudo
aquilo que não podemos mudar, mas a verdade é que muitas
familias vivem dramas, que foram ocasionados pela orientação
sexual dos filhos. O ultimo fiasco, foi quando participou num
programa humoristico, que envolveu M. Harper e M. George
Bush. Nós precisamos de programas que nos façam rir, mas
devemos deixar essa missão aos humoristas e não aos politicos,
o que nos vem revelar a falta de maturidade e de julgamento de
alguém com grandes aspirações políticas. Um outro assunto foi
a declaração de M. Harper sobre a nação Quebequense. Qual
é a diferença entre provincia, estado ou nação, se fazemos parte
do mesmo país? Não sou separatista, mas defendo o francês e
o Quebeque como uma sociedade distinta, da mesma forma que
os portugueses que fazem parte da União Europeia não devem
querer falar espanhol, e tal como os Madeirenses e os
Açoreanos  são portugueses, mas que se orgulham de ser
diferentes. Estamos muito longe do tempo em que a separação
nos metia mêdo e não acredito que a nova geração de hoje, os
BO-BO, os burgueses, boémios, tenham a coragem suficiente
para fazer sacrifícios e arriscar em algo que não é garantido.

Harper arranha Stéphane Dion
sobre a dupla cidadania

O primeiro-ministro Stephen Harper deu entender que
Stéphane Dion deveria renunciar à sua cidadania francesa. O
chefe conservador deu o exemplo da governadora geral do
Canadá, Michaelle Jean, que renunciou ao seu estatuto de
cidadã francesa após a sua nomeaçãopara aquele posto.
Stephen Harper convidou o novo chefe do Partido liberal do
Canadá a demonstrar julgamento político. Stéphane Dion
replicou secamente que tinha demonstrado a sua lealdade

para com o Canadá. Esta semana, o novo chefe liberal explicou
que é triste perder a sua cidadania francesa, que lhe foi dada
pela sua mãe. O Sr. Dion evocou igualmente o caso John
Turner, um dos seus antecessores à cabeça do PLC que
nasceu na Inglaterra. “John Turner foi um primeiro-ministro
do Canadá, mesmo tendo dupla cidadania”. Na época, ninguém
parecia considerar ser um problema. O assunto da dupla
cidadania do novo chefe liberal levantou a controvérsia na
imprensa anglófona do oeste do país.

Não haverá metro em Laval
sem financiamento

O presidente da Sociedade de Transportes de Montreal
(STM), Claude Trudel, abordou brutalmente a pergunta do
financiamento do metro, afirmando que o novo troço para Laval
não será posto em serviço se a Cidade de Laval não suportar
financeiramente as despesas de exploração. Durante o estudo
do orçamento de aglomeração de Montreal, o Sr. Trudel
declarou que não é aceitável que apenas os cidadãos de
Montreal suportem os custos de funcionamento, de entrevista
e eventuais mobilizações do prolongamento do metro para
Laval, cuja construção terá custado, ao fim dos trabalhos, pouco
mais de 800 milhões de dólares aos contribuintes
quebequenses. De acordo com documentos administrativos
tornados públicos há dois meses, a exploração do novo troço
de 5,2 Km e as três estações da ilha de Jesus custariam cerca
de 13,5 milhões por ano à STM. A clientela adicional esperada
dará apenas cerca de 2 milhões de rendimentos
suplementares.

Residentes furiosos
Alguns 300 cidadãos de LaSalle manifestaram ruidosamente

nas ruas do bairro para protestar a imposição de uma nova taxa
local, a partir do 1 Janeiro de 2007. Trata-se duma taxa de cerca
de 200 $ por 100.000 $ de avaliação da sua propriedade, sobre
um período de três anos. O conselho do bairro conta utilizar o
dinheiro desta taxa para reparar as ruas e o trabalho de retirar
a neve. Os manifestantes, dos quais alguns exigiram a saída da
presidente do bairro, Manon Barba, contam agora contestar o
depósito do orçamento municipal.

12-13-2006.pmd 12/12/2006, 7:56 PM4
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O fim de dois ditadores
Augusto Machado

Augusto Pinochet, um militar de carreira,
derrubou Salvador Allende e impôs uma
ditadura no Chile de extrema direita. Fidel
Castro, revolucionário, destituiu Baptista e
estabeleceu em Cuba uma ditadura de es-
querda que ainda hoje perdura desde 8 de
Janeiro de 1959. Pinochet que faleceu há dias
e Fidel à beira da morte, os dois homens
marcam o fim duma era na América Latina –
foram ditadores, antidemocráticos, nacio-
nalistas e liquidaram e prenderam centenas de
milhares de pessoas.

Dois homens tão diferentes mas iguais na
sua tirania. O cubano, Fidel Castro, 80 anos de
idade e o chileno, Augusto Pinochet, 91 anos,
marcaram uma era política - a esquerda e a
direita da América Latina. Os dois derrubaram
regimes pela força das armas, impuseram
uma ditadura, tornaram-se fervorosos
nacionalistas, eliminaram selectivamente os
seus opositores políticos e acreditaram
cegamente nos seus credos: Castro no
comunismo e Pinochet na economia de
mercado favorecendo e protegendo os que
acreditavam na mesma doutrina. Nenhum
deles acreditou na liberdade. Ambos
autoritários, vaidosos, egocêntricos, teimosos
e amantes do poder absoluto insistindo na
ficção de representar algo: Castro o povo;

Pinochet a pátria. Uma inegável tendência de
caciquismo que na sua época animava-lhes a
alma.

A violência das ditaduras. No Chile houve
100 mil prisões políticas, duas mil execuções,
1200 desaparecidos. Em Cuba, a Human
Rights Watch estima que existam hoje 300
presos políticos. Não há números fiáveis para
Cuba, mas estimativas apontam para 20 mil
mortos às mãos do regime comunista de
Castro. Pinochet governou com mão de ferro
até ser expulso do poder. Ignorou a pobreza,
a iniquidade social e foi indiferente perante os
mais fracos e desprotegidos. Em 2000 foi
considerado culpado por um tribunal por
todas as atrocidades cometidas contra o povo
chileno e colocado sob prisão domiciliária. A
sua “demência moderada” permitiu que
fosse libertado em 2002 para, logo em 2004,
ser privado da imunidade voltando, um ano
depois, à prisão.

Fidel Castro, em consequência de uma
doença secreta e uma intervenção cirúrgica já
foi afastado do poder e do comando da
revolução tendo sido substituído pelo seu
irmão Raúl. Um dos seus últimos actos
públicos foi a congratulação pela vitória de
Hugo Chávez, na Venezuela: Castro tem a
agradecer dois mil milhões de dólares anuais
que Venezuela injecta na sua debilitada
economia. Desde 1959 que o líder cubano
nunca mais largou a trela do poder. Na órbita
soviética ou na oposição aos Estados Unidos,
nunca deixou de ser um pragmático a delinear
políticas e a eliminar inimigos. Nacionalizou a
ilha inteira, com a excepção da base militar
americana de Guantánamo. E tornou Cuba
num paraíso de pessoas pobres, pedintes e
literatas que só lêem o que o Governo auto-
riza. Qual será o futuro desta ilha paradisíaca?
Uma coisa é certa: sem El comandante, Cuba
será certamente diferente.

Estes dois ditadores, assim como muitos
outros que felizmente já desapareceram da
face da Terra, ficarão na História como tiranos,
opressores do povo e famintos pelo poder.
Pinochet representa uma memória de um
passado autoritário. Fidel Castro representa
um anacronismo ainda vivo embora mori-
bundo – lidera um regime totalitário há 47
anos consecutivos.

O estilo ama(cia)do
A coboiada de George W. Bush no Iraque

percebe-se melhor à luz do antigo apoio norte-
americano a Augusto Pinochet, que não
resistiu a um ataque cardíaco.

O fim do ditador chileno devia ser um
exemplo para todos os governantes que
julgam que os fins justificam todos os meios.

Mais tarde ou mais cedo, a História é
implacável com aqueles que usam e abusam
do poder para enganar os cidadãos, ainda que
por aparentes interesses e razões de Estado.

Nos últimos dias, em Portugal, não faltaram
exemplos de forte censura de supostos
intocáveis, alguns dos quais abordados
discretamente pelas principais forças políticas
em determinados momentos eleitorais.

Jorge Nuno Pinto da Costa, o todo poderoso
presidente do Futebol Clube do Porto, é
tratado como um vulgar meliante pela sua ex-
companheira, Carolina Salgado, num livro que
se arrisca a ser um best-seller.

Todavia, a desgraça não ficou por aqui. Os
mais destacados gestores vêem os seus
bancos e grupos empresariais, alguns cota-
dos em bolsa, vasculhados pela polícia no
âmbito da ‘Operação Furacão’, que parece
não ter fim à vista.

Como se não bastasse, o jornal ‘Correio da
Manhã’ revelou que os magistrados do
processo ‘Apito Dourado’ foram vigiados por

detectives privados durante a fase de inqué-
rito. Porém, o mais intolerável nem são as
alegações relativas ao mundo do futebol, dos
negócios e da Justiça, nem tão pouco os
despautérios de Alberto João Jardim a propó-
sito de uma nova lei da República.

Chocante é o que se está a passar, ao nível
governamental, a propósito das investigações
relativas aos voos secretos da CIA que
passaram por Portugal.

Depois de a delegação do Parlamento
Europeu ter sido humilhada na Assembleia
da República por Jaime Gama, a segunda
figura do Estado, Luís Fazenda, deputado do
Bloco de Esquerda, afirmou e acusou o
governo de José Sócrates de ocultar provas
sobre os voos da CIA.

Noutros tempos, o Executivo teria emitido
um comunicado a defender a sua
honra.

Hoje, a atitude governamental é diferente.
Sempre que é apanhado na mentira política, o
governo faz-de-conta e torna-se num sempre-
em-pé, como se nada se tivesse passado.

É uma opção com um prazo de validade
curto e elevados riscos, ainda que contando
com uma maioria absoluta e com uma enti-
dade reguladora, ou uma parte dela, capaz do
atrevimento de sugerir a censura de artigos de
opinião.

Rui Costa Pinto

Muito prazer...
Reginaldo Rodrigues de Almeida

Já nada parece ser como dantes. Vivemos
num mundo cada vez mais perigoso e, no
advento da mundialização, o mal parece ser a
única coisa verdadeiramente universal, de
escala exponencial, sempre afoito a novas
globalidades. Costumes e hábitos mudam de
local para local e independentemente da Pax
Americana e das directivas de Bruxelas, cada
vez mais o small is beautifull e primar pela
originalidade e singularidade dos actos parece
ser o lema das organizações que não querem
afinar pelo diapasão do politicamente correc-
to. Um pouco por toda a parte, promovem-se
políticas (e até cultos) de coesão social por
mais estranhos que algumas possam parecer.

O próximo dia 22 de Dezembro não conse-

gue fugir à regra e assim o Solstício de Inver-
no, sinónimo do principio filosófico de reco-
meço, de renascimento, pretende proclamar
a Paz, a Fraternidade entre os povos e o Amor
na dimensão elitista, antropológica, tântrica e
física da palavra... Tudo isto porque a Guerra,
fenómeno horripilante, responsável pelas
maiores atrocidades do mundo que vão muito
para além das baixas no campo de batalha,
perpe-tua o analfabetismo, o terrorismo, a
fome e a exclusão social e até agora não tem
encon-trado opositor à altura que lhe possa
refrear os ânimos.

Já nem tenho a certeza se este mundo é
mais perigoso, agora não tenho dúvidas que é
um mundo seguramente mais estranho.
Bom, nesse dia, quem não estiver pelos
ajustes, pode sempre, em prol da causa
cantarolar a canção do Pedro Abrunhosa,
aquela do Talvez...
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Previsões Astrotarologia por Dra. Maria Helena
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.
Amor: Seja mais espontâneo, revele as suas emoções. Não
deixe que as oportunidades passem por si.
Saúde:  Momento favorável para iniciar uma actividade

desportiva. Afaste a preguiça.
Dinheiro: Acautele-se, pois poderão surgir gastos inesperados.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 23, 45, 11, 3, 37, 4

Carta da Semana:  Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade.
Amor: Procure ocupar o seu espírito com pensamentos
positivos. Abra o seu coração.

Saúde: Poderá vir a ter problemas a nível de estômago. Previna-se.
Dinheiro: Período favorável para aplicações de carácter económico.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 49, 12, 5, 26, 35, 9

Carta da Semana:  Valete de Ouros, que significa Reflexão,
Novidades.
Amor: Reflicta sobre as atitudes que tem vindo a tomar com
a sua cara-metade. Seja compreensivo.
Saúde: Poderá sentir-se cansado e desmotivado. Aproveite a vida.

Dinheiro: Talvez receba aquela promoção que tanto espera. Mantenha-
se empenhado.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 19, 23, 42, 39, 2, 21

Carta da Semana:  Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento.
Amor: Conviva um pouco mais com os seus amigos. Seja
mais sociável.

Saúde: Dê atenção às suas insónias, consulte o médico de família.
Dinheiro: Aproveite as oportunidades financeiras que possam surgir,
porém, seja prudente.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 37, 29, 45, 7, 10, 25

Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: A felicidade e a paixão estarão estampadas no seu
rosto.
Saúde: Semana sem problemas.

Dinheiro: Período favorável para a concretização de pequenos negócios.
Aconselhe-se com alguém experiente.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 7, 19, 22, 43, 6, 11

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Poderá reencontrar um amigo de outros tempos.
Saúde : Possíveis dores de rins, beba bastante água e

consulte um médico.
Dinheiro: Siga a sua intuição no que se refere às suas ambições
profissionais.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 30, 4, 26, 18, 40, 38

Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Modere as palavras que diz à pessoa amada. Aja com
cautela e seja tolerante.

Saúde: Tendência para a angústia. Desabafe com alguém da sua
confiança.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra as suas economias.
Número da Sorte: 64 Números da Semana: 27, 49, 5, 38, 22, 14

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança.
Amor: Mergulhe de cabeça nessa nova paixão. Não hesite
tanto, depois poderá ser tarde demais.

Saúde: O nervosismo poderá invadir o seu dia-a-dia.
Dinheiro: Ofereça uma lembrança ao seu melhor amigo. A sua satisfação
será notória.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 41, 19, 36, 20, 6, 12

Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: Através do diálogo desfaça as suas dúvidas.
Saúde: Poderá sentir uma pequena indisposição, mas nada de relevante.

Dinheiro: Este período não é bom para a realização de investimentos.
Acautele-se.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 23, 44, 20, 47, 4, 25

Carta da Semana: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor : Provável envolvimento em disputas amorosas. Aja
com inteligência.
Saúde: Momento ideal para iniciar uma dieta. Seja exigente consigo!

Dinheiro: Tendência para gastar mais do que habitualmente.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 3, 27, 45, 13, 20, 33

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa
Prosperidade, Riqueza e Segurança .
Amor: Terá de enfrentar alguns problemas familiares. Procure
não perder o controlo da situação.

Saúde: Se está um pouco débil, siga cuidadosamente as indicações
médicas para melhorar.
Dinheiro: As poupanças que tem vindo a fazer darão frutos. Mantenha
esse espírito.
Número da Sorte: 74 Números da Semana:  25, 10, 47, 36, 19, 2

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Andará muito sentimental, partilhe o seus sonhos com
a sua cara-metade.

Saúde: Não exagere no desporto. Os seus músculos poderão ressentir-se.
Dinheiro: Boa altura para comprar aquele imóvel. Aproveite esta
oportunidade.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 14, 20, 43, 32, 1, 25

O Clube Oriental Português de Montreal celebrou este fim-
de-semana (sábado, dia 9), 28 anos de existência.

Foram sensivelmente 260 as pessoas que se sentaram à
mesa para saborearem uma excelente refeição. As cozinheiras
estão de parabéns!

O principal atractivo da festa foi a própria festa em si, já que
não há notícias de nenhum evento desta magnitude para

comemorar o aniversário do Clube.
O Clube, limitado por falta de apoios económicos indis-

pensáveis à realização de eventos, conseguiu apesar de tudo
ir sobrevivendo e crescendo até ao nível em que se encontra
actualmente.

Entre os participantes, sócios
e amigos, o evento contou com
a presença do Dr. Carlos Oli-
veira, Cônsul Geral de Portugal
em Montreal, Comendador Dr.
Francisco Salvador, Conselhei-
ro das Comunidades Portu-
guesas de Montreal e Gatineau,
Dr. Eduardo Dias, Secretario da
Caixa de Economia dos Portu-
gueses de Montreal e sua com-
panheira, António Moreira,
Presidente do Clube Portugal
de Montreal e sua esposa, Syl-
vio Martins, Chefe de Redacção

e Infografista do Jornal A Voz de Portugal e Norberto Aguiar,
Editor do jornal Lusopresse e sua esposa.

O Conjunto Contact,
com sua música portu-
guesa, inglesa, italiana,
francesa e espanhola
fez com que todos
dançassem provando
que a boa disposição
foi na verdade uma
realidade. Alex Câma-
ra, o jovem que lançou
o seu primeiro CD há
menos de um mês,

contribuiu para dar
um outro aspecto à
festa, apresentando
assim algumas das suas novas canções.

Bater o “pé” pelo futuro...
Natércia Rodrigues

©José Rodrigues

©José Rodrigues

O convívio decorreu num clima de grande alegria, confra-
ternização e amizade.

No decorrer do jantar foram agraciados 13 sócios com 25
anos de casa. Foram eles: António José Galhoz, Manuel
Oliveira, Fernando Rodrigues, Valentim Santos, Rui Marques,
Duarte Sousa, Luís Sequeira, Manuel José Lopes, Joaquim
Graça, João Nascimento, José Tome, Carlos Alves, e José Dias
Lança. Foi uma forma de reconhecer a dedicação deles ao
Clube. É importante convivermos e criarmos laços para traba-
lhar em conjunto e combater o que não conseguimos sozi-
nhos. É certo que por muito que façamos, o trabalho e a
vontade de todos e de cada um são essenciais, numa óptica de
confiança e de solidariedade.

©Sylvio Martins

©Michael Estrela

©Michael Estrela

©Sylvio Martins

Direcção do Clube Oriental

Duarte de Sousa, presidente do Oriental e António
Moreira, presidente do Clube Portugal

©Michael Estrela

Felicito o Clube Oriental e desejo-lhe uma
longa vida cheia dos maiores sucessos.
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Arregaita no Solmar
Diamantino De Sousa

Continuando no seu esforço
de divulgação da gastronomia
e cultura portuguesa, tivemos
oportunidade de passar no
passado dia 5 de Dezembro
2006 uma noite especial e

inesquecível na bela sala de jantar do res-
taurante Solmar, aquando da apresentação do
novo elenco artístico que ira actuar até final do
ano.

Foi num clima sereno que tivemos opor-
tunidade de descobrir vindo de Portugal, mais
exactamente de Redinha do Ribatejo, o Duo
Arregaita. Como o nome indica um duo é
composto por duas pessoas, o Tony, um

mestre a tocar viola quer acústica quer
eléctrica e o Cândido, uma excelente voz, boa
tonalidade e com uma afinação surpreen-
dente. Estes profissionais há 25 anos a
trabalharem juntos, já passaram por muitas

representações quer em Portugal, nos Aço-
res, na Madeira ou no estrangeiro, alias antes
de chegar a Montreal este duo esteve nos
Estados Unidos na zona de Massachussets.

Todo ao longo da noite pudemos ouvir
diferentes interpretações, todas em Portu-
guês, de diferentes temas considerados
como padrões de popularidade, meritórios de
prestígio e de diversos quadrantes musicais.
Os temas apresentados reflectiram êxitos de
um número infindável de artistas cuja memó-
ria poderá ser associada aos melhores mo-
mentos da música portuguesa. E passado
tanto tempo é consolador verificar que ainda
temos vozes que são capazes de fazer sobres-

sair temas que atravessaram di-
versas décadas de silêncio e ressur-
gem com alguma pujança, capazes
de reconstituir e fazer justiça à
música portuguesa.

Em termos gastronómicos, po-
demos afirmar que o Solmar
apresenta neste momento uma
excelente ementa, confeccionada
pelo chefe cozinheiro João Vieira,
com uma excelente relação preço/
qualidade – acrescento mesmo um
preço extremamente abordável.

Se ainda não decidiram onde
passar o período da quadra
natalícia, e, se quiserem passar
uma noite inesquecível, acon-
selho-vos a darem uma volta

pelo Solmar, pois terão oportunidade de
degustar a fina cozinha portuguesa e de
passar uma excelente noite num ambiente
agradável com excelente música.

Breves
RIO MAIOR
A presidente do Instituto
Politécnico de Santarém
anunciou um investimento de
400 mil euros na adaptação de
um pavilhão municipal de Rio
Maior, para permitir instalações
provisórias condignas para os
alunos da Escola de Desporto.
IMIGRAÇÃO
As dificuldades de emprego
em Portugal obrigam milhares
de imigrantes a procurar
trabalho em Espanha, sobre-
tudo na Galiza e Madrid, revelou
em Braga, Manuel Solla, do
Centro de Apoio ao Traba-
lhador Emigrante.
ALQUEVA
A semana passada, a Albufeira
de Alqueva, no Alentejo, atingiu
o máximo histórico de 82,8 por
cento da sua capacidade total,
depois das chuvas do último
mês terem permitido subir o
nível da água em mais de dois
metros.
ENSINO
O Governo aprovou o Programa
de Modernização do Parque
Escolar do Ensino Secundário,
que estará concluído no ano
lectivo 2011/2012. Este será
coordenado por uma entidade
pública empresarial que
funcionará sob a tutela do
Ministério da Educação.

Pequeno almoço com Pierre Marsan na APWI

“Rendeu” um subsidio de 4 mil dólares
 António Vallacorba

Pierrefonds. O Pai Natal já
andou a distribuir presentes
nesta área da Grande Mon-
treal.

Não foi bem assim. Mas
por que não invocar nesta

altura do ano o espírito festivo, de partilha,
solidariedade e benquerença exemplar-
mente demonstrado pelo deputado Pierre
Marsan na forma de uma subvenção para a
simpática Associação Portuguesa do West Is-
land (APWT)?

No domingo de manhã, a Direcção da APWI
preparou um lauto pequeno almoço para
receber Pierre Marsan, deputado pelo círculo
de Robert-Baldwin e vice-presidente da
Comissão da Administração Pública. Pre-
sentes, também, um grande número de
sócios e amigos desta colectividade e com os
quais se passou uma agradável e muito “pro-
veitosa” manhã”.

Na altura, o distinto político entregou a José
Ferreira, presidente da APWI, um cheque no
montante de 4 mil dólares, em nome de
Nathalie Normandeau, ministra dos Assuntos
Municipais e das Regiões, do Governo liberal
de Jean Charest.

Conforme disse, desde a sua fundação que
a APWI tem vindo a marcar uma presença
muito significativa da cultura portuguesa nesta
área, algo que lhe não tem passado desper-
cebido, pois, como recordou, teve directa
influência nos cerca de 25 mil dólares em
subvenções que conseguira para esta colec-
tividade ao longo dos 12 anos em que tem sido

deputado.
Recorde-se que Pierre Marsan foi director-

geral do Hospital Sacre-Couer e do Instituto de
Cardiologia de Montreal, tendo sido nesta
última unidade de saúde que conheceu o José
Ferreira, então também funcionário, e ao qual
se referiu, para além de outros elogios pes-
soais, de “un chef de talent”.

Trata-se, pois, de uma amizade de longa data
e que, para além do mais óbvio, muito tem
beneficiado esta associação presidida pelo
José Ferreira, o qual não só manifestou a sua

gratidão por tal facto, como ainda se sentiu
distinguido pelo bom relacionamento que
tem havido entre ambos.

Finalmente, a Direcção da APWI saúda a
comunidade e informa a quem o assunto
possa interessar, que vai realizar na sua sede
a habitual festa de passagem de ano. Para
mais informações, deverão contactar este
organismo, tel. 514.684.0857; José Ferreira,
tel. 450.424.1534, ou Ester Raposo, tel.
514.421.0683,
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O Inverno no Quebeque…
Mil e um prazeres no reino mágico da neve

© MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC /
LINDA TURGEON

O que diria de esquiar ou surfar
sob os flocos de neve que
caem, diante do grande rio São
Lourenço ou diante de um
mosaico de lagos? Que tal
passear em snowmobile por
quilómetros e quilómetros? É
o que lhe oferece um
Quebeque coberto de neve,
de Dezembro a Abril. Este
Inverno, venha viver aventuras
sensacionais na estação
branca!

O Quebeque no Inverno é…

A maior zona para a prática do
esqui no Leste da América do
Norte

As cordilheiras dos Lauren-
tides e dos Apalaches: um ver-
dadeiro tesouro para os adep-
tos de esqui alpino e de snow-
board. Se você for um deles, os
quase 90 centros de esqui do
Quebeque estão à sua espera!

O reino mágico do
snowmobile
Descubra os 33.650 quilóme-
tros de trilhas de snowmobile
balizadas do Quebeque.
Explore 4.000 quilómetros de
trilhas de esqui de fundo em

plena natureza.
Mergulhe num universo mágico de árvores cobertas de gelo, brilhando sob o sol matinal! Em
algumas trilhas, até existem alguns abrigos para as caminhadas mais longas.

Uma avalanche de festivais e de Carnavais de Inverno
Durante todo o Inverno, os festivais de todos os tipos  sucedem-se num turbilhão de cores e
alegria. O Carnaval de Quebeque, o mais importante Carnaval de Inverno do mundo, atrai mais

de um milhão de visitantes!
A estação das experiências fora do comum
A pesca sobre os lagos congelados, as expedições em ATV em territórios inexplorados, as
aventuras em trenó de cães, as excursões em raquete de neve ou snowmobile, uma noite no
espectacular hotel de gelo, em campismo de Inverno ou num tradicional iglu são somente
algumas das actividades fora do comum que poderá praticar!

Cidades de um charme incomparável
Descubra o Velho Quebeque, uma das cidades mais românticas do mundo, com suas muralhas
fortificadas e seus prédios dos séculos XVIII e XIX extraordinariamente bem preservados.
Explore Montreal, a capital da moda, uma verdadeira Meca para os adeptos das compras! A rede
subterrânea de centros comerciais e corredores de acesso ao metro e a centenas de lojas,
restaurantes, hotéis e cinemas de Montreal  mantê-lo-ão ocupado por vários dias, sem nem se
perceber que é Inverno lá fora.

Para mais informações ou reservas, telefone para 1 877 BONJOUR, visite o site
www.bonjourquebec.com ou os centros Infotouriste das cidades de Montreal e
Quebeque.

© MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC / PIERRE-PHILIPPE BRUNET
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Tasca: A Culinária portuguesa por excelência
Sylvio Martins

Hoje em dia, comer bem
em Montreal não é um pro-
blema. Tem restaurantes de
todas as etnias, entre outras,
italiana, grega, chinesa, japo-
nesa, mas muito mais… A
nossa comunidade está re-
pleta de restaurantes de to-
dos os estilos e qualidades.
Um deles é o restaurante
Tasca. São poucos os restau-
rantes que, como este, po-
dem fazer de tudo. Se lhes
fosse possível, até oferece-
riam um pedaço da lua aos
seus clientes. A Tasca entrou
recentemente numa nova
era, com o seu novo proprie-
tário e chefe de cozinha Fran-

clim Gomes, que pode contar
com a ajuda do gerente da
sala, José Manuel David, e o
resto da equipa: Augusta da
Silva, Anabela Gomes e Mira.
Quem é o novo proprietário
da Tasca? Franclim Gomes é
natural da região do Minho e
iniciou a sua carreira profis-
sional há 30 anos, em Lisboa.
Começou a sua carreira num
dos melhores restaurante da
cidade de Lisboa, o Solmar. O
seu primeiro emprego como
chefe de cozinha num restau-
rante de Montreal foi na Lis-
boa Antiga, passando, ao lon-
go da sua carreira, pelos res-
taurantes Solmar (em Mon-

treal), Casa Galicia, Lusitana.
Ele quer reavivar e inovar

continuamente, para melhor
servir a nossa comunidade e
dar um serviço de qualidade a
todos.

A culinária portuguesa é
reconhecida como uma das
mais variadas do mundo, com
influências mediterrânicas,
mas também de países à bei-
ra do atlântico, sendo visíveis
na sua grande consumação
de peixes e mariscos. Muito
mudou desde que Estrabão
se referiu aos Lusitanos co-
mo um povo que se alimen-
tava de bolotas. A base da
gastronomia mediterrânea

enriqueceu enormemente
neste últimos anos, podendo
se notar uma clientela está
cada vez mais exigente, que
procura uma alimentação
mais refinada e saudável.

O que define o restaurante
português, mais propriamen-
te o restaurante Tasca?
Quando se fala de restau-
rante português, vem ime-
diatamente à mente a ima-
gem de pratos à base de ba-
calhau. Afinal, o chamado Rei
dos Mares é o ingrediente
principal da cozinha lusitana,
certo? Em parte. De facto o
bacalhau é bastante utilizado
e apreciado naquelas para-
gens, porém, há pratos bas-
tante tradicionais que passam

ao largo desta tendência e que
são verdadeiras explosões
de sabores.

Mas há muito mais do que
bacalhau na Tasca, a com-
provarem estes excelentes
pratos: cataplana de marisco,
cabrito à padeiro, medalhões
à maneira da casa, sem es-
quecer os famosos petiscos,
tais como as lulas grelhadas,
o camarão à alho, chouriço,
pastéis de bacalhau. Para
terminar a refeição, um chá
ou café, acompanhado de
uma sobremesa, creme-cara-
melo, Natas do Céu, choco-
flã, etc.

Se estiver indeciso quanto
ao vinho a escolher para o seu
prato principal, José Manuel

David, o novo gerente da
Tasca pode sugerir-lhe um
vinho saboroso que en-
cantará as papilas gustativas, e
que acompanhará qualquer
prato que possa escolher na
ementa deste famoso res-
taurante.

Pode-se notar que um dos
melhores artistas da nossa
comunidade toca todas as
sextas e sábados, para dar um
ambiente festivo e, ao mes-
mo tempo, matar saudades
de Portugal, por alguns
minutos, ou algumas horas…

Desejamos muito su-
cesso a Franclim Gomes e
à sua nova equipa nesta
nova aventura, com votos
de longa e próspera vida.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

Consulado Geral

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689
514.299.5657

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.872.1111
514.873.7061

514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus
Luz para as Nações
Missão Carismática Int.

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   514.285.1620

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                        514.232.3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio              514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent    514.277.7778
Eduino Martins  Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA
2500 Boul. Rosemont                514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MAChINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides        450. 669.7467

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M. e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO

12 DE DEZEMBRO DE 2006
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UM SERVIÇO DO

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

Cantinho da Poesia
Dedico este poema a todos os imigrantes espelhados
pelo mundo e em especial, a toda a minha família e
amigos.

“ Natal “
O Natal vem a chegar
Para todos em geral

Mesmo aqui no Québec
Nunca se esquece Portugal.

Todos têm os seus hábitos
Sem ninguém reclamar

Fazem-se aqui as consoadas
O Natal vem a chegar.

Fazem-se filhós e rabanadas
Cada uma com o seu gosto especial

É uma das tradições mais preservadas
Do Emigrante longe de Portugal.

No vinte e cinco de Dezembro
O Deus Menino nunca esquece

Ele nasceu para nós todos
Mesmo aqui no Québec.

Carolina Mendes
20 de Novembro de 2006

José Manuel de Barros†
Faleceu em Montreal, no dia 5 de Dezembro de
2006, com 84 anos de idade, José Manuel de
Barros, natural de Arcos de Valdevez, Portugal,
esposo de Isaura Rodrigues.

Deixa na dor sua esposa; suas filhas Teresa
(António Alves), Maria (José Lima), seus filhos
Inocencio, Abílio (Rosa Ribeira); seus netos
Elizabeth (David), Sandra (Fabril), Dennis, Jason,
Marco Paulo, Carla, Lili, Paulo e Silvia; seus
bisnetos Alexandre e William; sua irmã Deolinda;
sobrinhos (as), assim como outros familiares e
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu sábado, 9 de Dezembro, após missa de corpo presente,
na Igreja Santa Cruz. Foi trasladado para o cemitério São Jorge, Gração, Arcos
de Valdevez, Portugal, onde foi a sepultar, hoje, 13 de Dezembro.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Maria Isabel dos Santos
Faleceu em Montreal, no dia 6 de Dezembro de 2006,
com 83 anos de idade, Maria Isabel dos Santos,
natural de Água de Pau, São Miguel, Açores, esposa
do já falecido Zacarias Ferreira.

Deixa na dor seu filho João (Marta Maria Melo), sua
filha Maria Evelina (José Manuel de Deus); seus
netos Johnny, Marta, Suzana, José Manuel, André
e Carolina; sua irmã Maria Eugénia, assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 9 de Dezembro, após missa de corpo presente,
na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Mausoléu La Paix Cemitério Repos St-François d’Assise, onde foi a sepultar
em cripta.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Maria Rosa
1916 – 2006

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Dezembro de
2006, com 90 anos de idade, Maria Rosa, natural
do Algarve, Portugal, esposa do já falecido
Armindo dos Santos.

Deixa na dor sua filha Cidália (Turgan), seus filhos
Carlos (Elisabete), Tomé (Pilar); seus netos
Michael (Cristina), Lina, Paulo, Sónia, Eunice,
Célia, Tomé, Carlos, seus bisnetos, assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu quinta-feira, 7 de Dezembro, após missa de corpo presente,
na Igreja Santa Cruz. Os seus restos mortais serão trasladados para Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Maria Angelina Santo
Faleceu em Montreal segunda-feira, dia 11 de Dezembro de 2006, com 93
anos de idade, Maria Angelina Santo, natural da Ribeira Grande, São Miguel,
Açores.

Deixa na dor sua filha Ana Maria (José Luis), seus netos, assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira, 13 de Dezembro, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz, pelas 11 horas, seguindo depois o cortejo
fúnebre em direcção ao Mausoléu La Paix, no cemitério Repos St-François
d’Assise.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

†

José de Sousa Relvinha
Faleceu em Montreal, ontem terça-feira, dia 12 de
Dezembro de 2006, com 85 anos de idade, José de
Sousa Relvinha, natural das Calhetas, Ribeira Grande,
São Miguel, Açores, esposo de Laurinda Soares.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos António José
(Maria Pimentel), Maria de Lurdes (Carlos Tavares),
Maria Filomena, Paulo Jorge (Teresa Balbi); seus
netos (as), bisnetos, assim como outros familiares e
amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 13 de Dezembro, das 14h
às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira, 14 de Dezembro, após
missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz, pelas 10h, seguindo depois
o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu St-Martin, onde irá a
sepultar, em cripta.

 A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida,
Vós que amais e guardais todos os dias, Vós que sois a mais bela
das Mães, a quem eu amo de todo o coração, eu Vos peço mais uma
vez que me ajudeis a alcançar esta graça por mais difícil que ela seja.
Sei que Vós me ajudareis, me acompanhareis até à hora da minha
morte. Ámen. Rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Fazer esta
oração três dias seguidos e alcançará a graça por mais difícil que
seja. Caso extremo, fazer a oração em três horas. Agradeço à
Nossa Senhora Aparecida por esta graça.                         C.T.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

Operários, mínimo de 5
anos exp. em “pavé-uni”
e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

EMPREGOS

Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362

VENDE-SE
Grand Cherokee Laredo V8, 2002,
com 130 000 km. Preço a discutir.

(514) 943-7907

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

77777.89.89.89.89.89a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Dezembro

ALUGA-SE

Agente de viagens, com ou sem
experiência, formação turística, que
fale Português, Francês e Inglês.

Enviar CV por e-mail:
servicesplus@bellnet.ca

Espaço em garagem para arrecadar
o seu carro durante o Inverno.
Contactar Julia (em Francês)
(514) 277-7778 ou (514) 909-5329

Procuramos, para a Primavera 2007:
Operador de rolo para asfalto/
pavimentação de estradas, com
mínimo de 5 anos de experiência;
instalador de « pavé-uni » com mínimo
de 5 anos de experiência; procuramos
também jornaleiro para “pavé-uni”,
com 3 anos de experiência.

Joe (514) 808-0419

Restaurante português de 35 lugares,
situado num centro comercial da
margem sul de Montreal, com acesso
ao exterior. Equipamento
praticamente novo. Ocupação
imediata. Faça a sua oferta!

Filipe (450) 462-9813

SERVIÇO
Faço todo o género de renovação.
Contacte Sr. Lopes (514) 946-2760

Mercearia portuguesa situada na
margem norte de Montreal. Clientela
estabelecida e muito potencial. (450)
420-1918

Locaux à louer à Laval :
A. Duvernay : (400 pi2) et (300 pi2:
taxes, électricité et alarme inclus).
B. Metro Montmorency : 800 pi 2 et
1100 pi2, complètement rénovés.
Bel emplacement.

Tél. (450) 663-6644
ou (450) 661-5342

5½ num duplex, situado na St-
Michel / 25e Avenue, frente a uma
escola. Entradas para máquinas de
lavar e secar. (514) 322-5125

Espaço em contentor para a zona
MINHO. Saída em Fevereiro de 2007.

(514) 826-6362

Vende-se  extraordinária vivenda
situada a poucos minutos da Praia da
Rocha e do Vau, centros comerciais.
Magnífica vista sobre praia e
montanha. (514) 386-0271

ALGARVE VÁRIAS

Passagem de Ano
A Associação Portugue-
sa do West Island convida
a todas para uma une
espectacular de Passa-
gem de Ano 2006-2007,
com animação musical e
sorteios. Domingo 31 de
Dezembro pelas 19h00 –
9501, Gouin O.

(514) 684-0857

URGENTE
Procura-se uma pessoa de confiança
e com experiência para guardar um
bebé de 6 meses. Favor de contactar

Anabela: (514) 523-3911

Senhora para limpeza de casa.
(514) 272-9975

Senhora para ajuda doméstica, 4
horas/dia (à tarde), 5 dias/semana.
Bom salário.

Contactar Sra. Raskin
(514) 573-2770

3 1/2  renovado, num subsolo.
Aquecimento incluído. Contactar
Sra. Raskin (514) 573-2770

ALUGA-SE VÁRIAS
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Novo atraso do Benfica...
F.C. Porto e Sporting foram os principais

vencedores da 13ª jornada da Liga 2006/07.
Com a vitória na Choupana, os dragões
continuam a liderar a tabela classificativa com
cinco pontos de vantagem sobre a equipa de
Paulo Bento, que ultrapassou o trauma da
eliminação europeia com um triunfo folgado
em Setúbal. Os dois primeiros fugiram da cor
encarnada, pois Benfica e Sp. Braga mar-
caram passo, na Figueira da Foz e no Restelo,
respectivamente.

No reduto do Nacio-
nal, a equipa de Jesual-
do Ferreira operou
uma reviravolta tardia
que sublinhou a deter-
minação azul e branca,
perante um adversário
abnegado. A formação
insular esteve em van-
tagem, mas quebrou
fisicamente na etapa
complementar e per-
deu pontos, assim, na
luta por um lugar na
Taça UEFA. O Sport-
ing venceu um Vitória
de Setúbal descoor-
denado, no regresso
de Liedson aos golos.
Em boa hora para os
leões.

Fernando Santos, por seu lado, viu a equipa
falhar na primeira etapa de uma corrida que
pretendia ver cumprida de forma exemplar. O
objectivo de três vitórias até ao final do ano foi
comprometido logo na Figueira da Foz,
perante uma Naval trabalhadora e com capaci-
dade para realizar uma prova tranquila.
Contudo, uma eventual vitória no jogo em

atraso frente ao Belenenses permitiria ao
Benfica recuperar algum ânimo e o anda-
mento das restantes equipas. Por falar na
equipa de Jorge Jesus, destaque para a vitória
frente ao Sp. Braga, no primeiro desaire de
Rogério Gonçalves.

Luta acesa pelos lugares cimeiros, com
Marítimo e U. Leiria a ultrapassarem Nacional,
aproximando-se ao duo encarnado. Logo
atrás, um Paços de Ferreira que caminha de
forma segura, justificando a mais-valia da

estabilidade e do realismo na programação de
uma temporada. O Boavista de Jaime Pache-
co recuperou o brilho demonstrado na vitória
frente ao Benfica, devolvendo a alegria às
bancadas do Bessa. Cá por baixo, nenhum
dos últimos quatro classificados venceu (o
Amadora ainda conseguiu um empate), levan-
tando interrogações sobre o crescimento de
competitividade num campeonato de 16.
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Por um sonho... de Campeões
O Benfica e o Porto procuravam garantir

um lugar na fase seguinte da Liga dos
Campeões, tendo pela frente os gigantes
ingleses do Manchester United e do Ar-
senal, respectivamente. Numa noite de
emoções fortes, ambas as equipas
tiveram sortes distintas. O Porto continua
em frente e o Benfica vai ter de se
contentar com a Taça UEFA. Pior sorte
teve o Sporting, que na passada terça-feira
acabou por ser afastado de todas as
competições Europeias, frente aos
Russos do Spartak.

Em Old Trafford só a vitória interessava para
que o Benfica continuasse na Liga dos Cam-
peões. A missão que os encarnados tinham
pela frente não era fácil, é certo, mas não era
necessariamente impossível. No entanto no
“Teatro dos Sonhos” começaria a escrever-se
uma história diferente da desejada…

O Manchester United não entrou em
campo a todo o gás, mas sim com todo o
respeito perante uma equipa que no ano
transacto tinha afastado
os referidos “Red Devils”
dessa mesma competi-
ção. E a verdade é que
todos os receios dos in-
gleses tinham um
porquê… Passados al-
guns mini-sufocos, a de-
fesa do Benfica deu mos-
tras de alguma tranqui-
lidade e a equipa come-
çou a chegar-se às redes
da baliza contrária. E aos
27 minutos, no primeiro
remate à baliza do Man-
chester United, deu-se
luz em Old Trafford. Si-
mão progrediu pela direi-
ta e serviu Nelson, que
atrasado, disparou a cer-
ca de 20 metros da baliza. A bola acabou por
entrar no canto superior esquerdo das redes
do gigante Van der Sar, que voou alto, mas não
o suficiente para deter a águia.

No entanto, aos 46 minutos, o Manchester
United acabaria por começar a gelar a noite do
Benfica, quando após um livre marcado por
Giggs no lado esquerdo, Vidic entrou de
cabeça em antecipação e marcou o golo do
empate.

A segunda parte não começou bem para a
equipa da luz, visto que os ingleses entraram
bem e a controlar total e unicamente o jogo…
e inevitavelmente aos 60 minutos, através de
um cruzamento precioso de Cristiano Ronal-
do, Giggs apareceu ao segundo poste, com-
pletamente isolado e cabeceou para o fundo
das redes de Quim.

Apesar das tentativas, dos esforços e da luta,
o sonho começaria a cair por terra quando aos
74 minutos, na sequência de um canto, Saha
rematou de cabeça fazendo o seu terceiro golo
pelos “Red Devils” e o seu segundo golo
frente ao Benfica.

A equipa encarnada esteve irreconhecível
em toda a segunda parte e ainda não foi desta
que conseguiu vencer no “Teatro dos So-
nhos”. Mas tem de ser feita justiça à equipa do
Manchester United porque realmente foi
mais forte e está em excelente forma.

Com este resultado o Benfica fica afastado
da Liga dos Campeões, mas o sonho Europeu
continua na Taça UEFA.

Melhor sorte para a equipa nortenha
O Porto via os oitavos de final à distância de

um empate. Jesualdo Ferreira, horas antes do
jogo, admitiu que este factor poderia ter
influência no desenrolar do jogo, frisando,
todavia, que os seus pupilos iriam subir ao
relvado do Dragão com o objectivo de somar
os três pontos.

Numa partida de fraca qualidade, a equipa
“azul e branca” e o Arsenal mantiveram-se até
ao final do jogo, empatados a zero. Um resul-

tado que seria o espelho do que se tinha
passado durante toda a partida, onde não
existiram grandes oportunidades de golo,
nem excelentes exibições.

Na primeira parte é, no entanto, de destacar
uma jogada de Paulo Assunção aos 41 mi-
nutos, que tentou a sua sorte com um remate
de longe, que acabou por sair muito perto do
poste esquerdo de Lehmam. Já no segundo
tempo, logo aos 49 minutos, o Porto foi o
primeiro a lançar o sinal de perigo, com
Quaresma a atirar ao poste com a baliza aberta,
depois de um cruzamento de Lisandro da
direita lançado por Lucho. Passados 9 mi-
nutos, seria novamente Quaresma a atirar
outra vez ao poste, com Lehman já batido. Em
zona frontal, o extremo recebeu a bola,
rodopiou sobre o defesa e rematou direito à
base do poste direito da baliza do Arsenal.

O jogo acabaria por terminar com um nulo,
ficando as duas equipas automaticamente
apuradas para os oitavos-de-final da Liga dos
Campeões.

O sonho Europeu durou tão pouco...
O Estádio Alvalade XXI foi o palco, depois da

derrota para o campeonato frente ao Benfica,
para mais uma triste noite para a equipa da
casa. No tudo ou nada, o Sporting acabou por
ser derrotado pelo Spartak de Moscovo, por
1-3, o que ditou o afastamento dos leões das
competições europeias.

Os “verdes e brancos” entraram mal em
campo e não foram melhorando a sua exibi-
ção, ao contrário dos russos que aproveitaram
da melhor forma as lacunas do adversário
para chegar facilmente à vantagem por 2
golos. O primeiro surgiu logo aos 7 minutos
de jogo por Pavlyuchenko. Num centro
atrasado de Bystrov, Jiranek fez um remate à
trave para que depois Pavlyuchenko recarre-
gou por cima da cabeça, de costas para a baliza
de Ricardo, que nada pode fazer para evitar o
sucedido. Mas seria de novo o Spartak a
ampliar a vantagem, através de Kalyny-
chenko. Bystrov fez o que quis do flanco
esquerdo do Sporting, picou a bola sobre o
desamparado Ricardo para a cabeçada à
vontade de Kalynychenko.

O Sporting acabaria por conseguir reduzir a
vantagem aos 31 minutos, através de Bueno.
O brasileiro Ronny centrou da esquerda para
a finalização perfeita de cabeça do sul-ame-
ricano.

Apesar das dificuldades os leões come-
çaram a segunda parte com provas de carác-
ter reagindo à adversidade, mas não seriam as
suficientes para dar a volta ao resultado. A
finalização imperfeita, foi a causa da derrota
leonina que acabaria por ser ainda mais dura,
quando aos 89 minutos, o Spartak voltou a
marcar, numa jogada de insistência. Bystrov
desequilibrou e assistiu na área Boyarintsev
que marcou o golo da consagração.

A desilusão foi geral e os jogadores e equipa
técnica saíram de Alvalade sob um coro de
assobios.
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A Santa liderança
A jornada 13 fez lembrar que o Natal está à

porta e tornou possível a chegada ao topo da
classificação da equipa que, pela sua
designação, mais se adequa à quadra que se
aproxima: o Santa Clara. Em pezinhos de lã, a
formação açoriana conseguiu o que queria,
ainda por cima num terreno muito complicado
e contra um concorrente que também tem
andado perto dos lugares de subida, o Olivais
e Moscavide. Um golo, somado aos três com
que o Leixões foi batido em Penafiel, que
também se chega aos lugares de promoção -
é agora quarto - chegou para desalojar os
matosinhenses da liderança, atirando-os para
o terceiro lugar. Na Póvoa de Varzim, os
poveiros continuam a mostrar limitações e
foram derrotados por um Feirense que bem
pode agradecer a Paiva o penálti defendido aos

88'. São agora segundos na tabela. Contin-
uando a falar de candidatos, o Guimarães con-
tinua no upa, upa e mostra-se atento a todas as
escorregadelas, sendo quinto mas a uma
vitória do topo. Em Gondomar, outro
candidato, o Rio Ave, quedou-se por um nulo
e deixou-se ultrapassar pelos vimaranenses,
a quem goleou no último e recente encontro.
Sem acertar continuam Vizela e o Chaves,
com os primeiros a serem derrotados em
casa pelo Estoril, depois de terem vencido na
última jornada em Santa Maria da Feira, e os
segundos pelo Gil Vicente, num desfecho
com consequências nefastas, já que ditou
também a rescisão, por mútuo acordo, com o
técnico Ricardo Formosinho, ao cabo de seis
jogos e três derrotas consecutivas, duas delas
em casa. Foi Mateus o “culpado”.

Decisão até final do ano após
uma audiência «exigente»

O Tribunal Arbitral do Desporto promoveu
segunda-feira uma audiência, em Lausanne
(Suíça), para recolher informações sobre o
«caso Nuno Assis». O Benfica e a Federação
Portuguesa de Futebol explicaram as respecti-
vas posições, contrárias à acusação da Agência
Mundial Antidopagem, que pede uma suspen-
são até dois anos. «A audiência decorreu
dentro do esperado. O Tribunal Arbitral do
Desporto promoveu uma audiência exigente,
mas os nossos especialistas apresentaram da
melhor forma os seus argumentos e resta-
nos esperar pela decisão final», sintetizou
Andrade e Sousa, advogado do Benfica.

Liga de honra
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