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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606

Documento Único Automóvel é
«projecto emblemático»

O primeiro-ministro considerou o
Documento Único Automóvel, que
segunda-feira passado começou a ser
emitido em Lisboa, um «projecto em-
blemático» e a prova de que a admi-
nistração pública é «eficiente» e «ami-
ga do cidadão». Sobre a transformação
de dois em um, o livrete e o registo de
propriedade do veículo num Docu-
mento Único Automóvel, José Sócrates
afirma que «um projecto considerado
impossível deixou de o ser».

O primeiro-ministro adianta que este
documento «é mais simples, mais
barato e mais seguro» e vai facilitar no

Vírus H5 em pássaros
selvagens no Quebeque

Vários pássaros selvagens foram descobertos no Quebeque com a estirpe
do vírus H5 da gripe das aves, mas não se determinou ainda se esta estirpe

pertence à variante N1, que é a perigosa. Vários
pássaros selvagens foram descobertos no
Quebeque com a estirpe do vírus H5 da gripe
das aves, informaram esta segunda-feira as
autoridades canadianas. No entanto, está ainda

Foto do
Convento
do Carmo

Terramoto de 1755Terramoto de 1755

Ver pág. 2
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Escolha o seu ÁZ preferido
Do outro lado da terra
Pe. José Maria Cardoso

Dois irmãos decidiram cavar um
buraco que saísse do outro lado da
terra. Enquanto estavam a traba-
lhar, dois amigos pararam intri-
gados e perguntaram: - O que
vocês estão a fazer?

- Nós estamos a cavar um buraco
para sair do outro lado da terra! -
respondeu um dos irmãos entu-
siasmado. Os outros começaram a
rir, dizendo aos irmãos que era
impossível cavar um buraco que
atravessasse toda a terra. Após um
longo silêncio, um dos escavadores
pegou num frasco, tirou-lhe a
tampa e mostrou o con-teúdo aos
amigos que gozavam com eles e
acrescentou:

- Mesmo que este buraco não
nos leve ao outro lado da terra ,
olha o que nós já encontramos ao
longo do caminho!

- era um frasco cheio de pedras
preciosas. O objectivo de querer
chegar ao outro lado da terra é
que fez com que escavassem. E é
para isso que servem os objectivos:
fazer com que nos movamos em
direcção às nossas metas. É verda-
de que nem sempre conseguimos
atingir os nossos objectivos; nem
sempre o nosso trabalho terminará
com sucesso; nem todos os nossos
sonhos serão realizados. Mas
mesmo que você não atinja o seu
alvo, talvez possa dizer como estes
irmãos: - Sim, mas vejam o que eu
já encontrei ao longo do caminho
só pelo facto de ter começado a
cavar! Vejam as coisas maravi-
lhosas que surgiram na minha vida
porque eu tentei fazer alguma
coisa!É no trabalho de escavar que
a vida é vivida. E, afinal, é a alegria
da viagem que realmente importa!

6 de Novembro de 2005

Escolha o seu ÁZ preferido
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Agenda comunitária
Festa do São Martinho
O Desportive Clube Laval organiza a festa do S. Martinho, no
dia 19 de Novembro, pelas 19h, no Centro Comunitário Nossa
Senhora de Fátima (1815 rua Favreau, em Chomedey).
Animação: DJ Jeff – J.G. Night Productions. Para informações:
Luís Viveiros (450) 662-3215.

Grupo folclórico Ilhas de Encanto
O grupo folclórico Ilhas de Encanto organiza jantar/serão para
angariação de fundos para uma deslocação ao Continente em Julho
de 2006. O jantar será no dia 5 de Novembro de 2005, às 19H00 no
salão da Igreja St-Enfant Jesus.  Informações: (514) 388-4129.

Escola de Música
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza
escola de música. Cursos gratuitos e instrumentos emprestados.
Convidamos também os que sabem tocar um instrumento e que
querem fazer parte da filarmónica a comunicar connosco.
Ensaios abertos ao público. Informações : (450) 628-5228

Encontro com Paulo da Costa
A Secção de Estudos Portugueses e Brasileiros da Direcção de

Programas de Línguas e Culturas Inglesas e Estrangeiras e o
Departamento de Literaturas e Línguas Modernas da Faculdade
das Artes e Ciências da Universidade de Montreal, promovem,
no dia 2 de Novembro (quarta-feira), das 18 às 20 horas,
na Universidade de Montreal, sala Carderera (C-8076),
Pavillon Lionel-Groulx, no 3200 Jean-Brillant  um Encontro
com o poeta Paulo da Costa animado por Luís Aguilar. Paulo da
Costa, escritor luso-canadiano, galardoado com o primeiro prémio
do prestigiado Commonwealth Writers Prize 2003 - Caribbean &
Canada Region pelo seu livro The Scent of a Lie.

Agradecimentos
José Pacheco, Joe de Melo e Luis Costa, coordenadores da festa

de angariação de fundos para a Sociedade Canadiana de Sclerose
em placas, agradecem a todos os “bénévolos” (voluntários) que
de uma maneira ou de outra contribuiram para o sucesso da festa,
ao chefe Norberto Lima e à sua equipa, aos que se ocuparam do
bar, serviço das mesas e decoração, ao serviço de seguranças, aos
artistas, ao Luis de Melo, ao Emanuel Linhares e aos orgãos de
comunicação social. Obrigado ao deputado Jacques Chagnon e
à Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal. Um especial
agra-decimento às casas comerciais que participaram nesta festa
de angariação de fundos.

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES  O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798            FAX: (514) 369-8688

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Dia de S. Martinho na APC e prova de vinho!
Sexta-feira dia 11 de Novembro, a APC celebra o S. Martinho.

Reserve desde já o seu lugar, venham passar o S. Martinho num
ambiente familiar e agradável. Para reservas 844-2269 ou 729-8403

Ass. dos Ex-combatentes portugueses
A Comissão Provisória procura presentemente, a aderência

de todos os interessados, para a realização de um encontro
onde se decidirá sobre os meios de acção e de identificação do
organismo. Para mais info telefone ao 450-686-2556.

Jantar-espectáculo da Vindima
Organizada pelo convivio de Agua de Pau no sábado 19 de

Novembro às 19h00 na igreja St-Enfant Jésus situado no 5039
St-Dominique. Vindo dos E.U, João Correia e Peter Michael. E
com actuação do Pre-ex e o Conjunto Contacto. Para reservas
contacte Manuel Torres ao 514-321-0543.

Lista dos maiores desastres naturais
DATA TIPO LOCAL MORTOS
1138 Terremoto Síria, Aleppo 230 mil
1556 Terremoto China, Shaansi 830 mil
1737 Terremoto Índia, Calcutá 300 mil
1755 Terremoto Portugal, Lisboa 100 mil
1815 Erupção Indonésia,Tambora 92 mil
1883 Erupção/Tsunami Indonésia, Krakatoa 36 mil
1887 Inundação China 1 milhão
1902 Erupção Martinica, Mt. Pelee 35 mil a 40 mil
1908 Terremoto/Enchentes Itália, Messina 70 mil a 100 mil
1920 Terremoto China, Gansu 200 mil
1923 Terremoto/Incêndio Japão, Kanto 143 mil
1948 Terremoto Turcomenistão 110 mil
1970 Ciclone Paquistão/Bangladesh 300 mil
1976 Terremoto China, Tangshan 255 mil
1991 Ciclone Bangladesh 138 mil
2003 Terremoto Irã, Bam 31 mil
2004 Terremoto/Tsunami Ásia/África 255 mil

Parabéns Maria de Lourdes

O Terramoto
O sismo fez-se sentir na ma-

nhã de 1 de Novembro, no feria-
do católico do dia de Todos-os-
Santos. O epicentro não é co-
nhecido com exactidão, haven-
do diversos sismólogos que
propõem locais distanciados de
centenas de quilómetros. No
entanto, todos convergem para
um epicentro no mar, entre 150
a 500 quilómetros a sudoeste de
Lisboa. Devido a um forte sismo
ocorrido em 1969 no Banco de
Gorringe, este tem sido apon-
tado como tendo forte probabi-
lidade de aí se situar o epi-
centro.Relatos da época afir-
mam que os abalos foram senti-
dos, consoante o local, entre
seis minutos e duas horas e
meia, causando fissuras gigan-
tescas de cinco metros que
cortaram o centro da cidade de
Lisboa. Com os vários desmo-
ronamentos os sobreviventes
procuraram refúgio na zona
portuária e assistiram ao abai-
xamento das águas, revelando
o fundo do mar, cheio de destro-
ços de navios e cargas perdi-
das. Poucas dezenas de minu-
tos depois, um maremoto de
grandes proporções, que ac-
tualmente se supõe ter atingido
20 metros de altura, fez sub-
mergir o porto e o centro da
cidade. Nas áreas que não fo-
ram afectadas pelo tsunami, o
fogo logo se alastrou, e os incên-
dios duraram pelo menos cinco
dias. Lisboa não foi a única
cidade portuguesa afectada
pela catástrofe. Todo o sul de
Portugal, nomeadamente o
Algarve, foi atingido e a des-
truição foi generalizada. As
ondas de choque do sismo fo-
ram sentidas por toda a Europa
e norte da África. Os mare-
motos originados pela movi-
mentação tectónica varreram
desde a África do norte até ao
norte da Europa, nomeada-
mente até à Finlândia e através
do Atlântico, afectando locais
tão longínquos como Marti-
nica e Barbados.

De uma população de 275 mil
habitantes em Lisboa, crê-se
que 90 mil foram mortos. Ou-
tros 10 mil foram vitimados em
Marrocos. Cerca de 85% das
construções de Lisboa foram
destruídas, incluindo palácios
famosos e bibliotecas, igrejas,
hospitais e todas as estruturas.
Várias construções que sofre-
ram pouco danos pelo terra-
moto foram destruídas pelo fogo
que se seguiu ao abalo sísmico.

A récem construída Casa da
Ópera, aberta apenas seis me-
ses antes, foi totalmente consu-
mida pelo fogo. O Palácio Real,
que se situava na margem do
Tejo, onde hoje existe o Ter-
reiro do Paço foi destruído pelo
terramoto e pelo maremoto.
Dentro, a biblioteca de 70 mil

Terramoto de 1755
volumes e centenas de obras
de arte, incluindo pinturas de
Ticiano, Rubens, e Correggio,
foram perdidas. O precioso
Arquivo Real com documentos
relativos à exploração oceânica
e outros documentos antigos
também foram perdidos. O
terramoto destruiu ainda as
maiores igrejas de Lisboa, espe-
cialmente a Catedral de Santa
Maria, e as Basílicas de São
Paulo, Santa Catarina, São
Vicente de Fora, e a da Miseri-
córdia. As ruínas do Convento
do Carmo ainda hoje podem
ser visitadas no centro da cida-
de. O hospital Real de Todos os
Santos foi consumido pelos
fogos e centenas de pacientes
morreram queimados. Regis-
tos históricos das viagens de
Vasco da Gama e Cristóvão
Colombo foram perdidos, e
incontáveis construções foram
arrasadas (incluindo muitos
exemplares da arquitectura do
período Manuelino em Portu-
gal). A sepultura do herói nacio-
nal Nuno Álvares Pereira tam-
bém foi perdida.

O dia seguinte
Quase por milagre, a família

real escapou ilesa à catástrofe.
O rei D. José I e a corte tinham
deixado a cidade depois de
assistir a uma missa ao ama-
nhecer, encontrando-se em
Santa Maria de Belém na altu-
ra do terramoto. A ausência do
rei na capital deveu-se à vonta-
de das princesas de passar o
feriado fora da cidade. Depois
da catástrofe, D. José I ganhou
uma fobia a recintos fechados e
viveu o resto da sua vida num
complexo luxuoso de tendas no
Alto da Ajuda em Lisboa.

Tal como o rei, o Marquês do
Pombal, primeiro-ministro de
D. José, sobreviveu ao terra-
moto. Com o pragmatismo que
caracterizou a sua governação,
iniciou imediatamente a re-
construção de Lisboa - conta-se
que à pergunta “E agora?” res-
pondeu “E agora? Enterram-
se os mortos e alimentam-se os
vivos”. A sua rápida resolução
levou a organizar equipas de
bombeiros para combater os
incêndios e recolher os milha-

res de cadáveres para evitar
epidemias. O ministro e o rei,
contrataram arquitectos e en-
genheiros, e em menos de um
ano depois do terramoto, já não
se encontravam em Lisboa
ruínas e os trabalhos de recons-
trução iam adiantados. O rei
desejava uma cidade nova e
ordenada e grandes praças e
avenidas largas e rectilíneas
marcaram a planta da nova
cidade. O novo centro da cida-
de, hoje conhecido por baixa
pombalina é uma das atrac-
ções turísticas da cidade. São os
primeiros edifícios mundiais a
serem construídos com protec-
ções anti-sismo, que foram
testados em modelos de madei-
ras à medida que as tropas
marchavam ao seu redor.

Implicações Sociais
O terramoto abalou muito

mais que a cidade e os seus
edifícios. Lisboa era a capital de
um país católico, com muita
tradição de edificação de igre-
jas e evangelização das suas
colónias. O facto de o terramoto
ocorrer num feriado religioso e
destruir várias igrejas impor-
tantes levantou muitas ques-
tões religiosas por toda a Euro-
pa. Para a mentalidade religio-
sa do século XVIII esta manifes-
tação da ira divina, era de difícil
explicação. Na política, o terra-
moto foi também devastador. O
ministro Marquês do Pombal
era o favorito do Rei mas não
era do agrado da alta nobreza,
que competia pelo poder e favo-
res do Rei. Depois de 1 de No-
vembro, a resposta compe-
tente do Marquês do Pombal
(cujo titulo lhe é atribuído em
1770, garante-lhe um maior
poder e influência perante o rei,
que também aproveita para
reforçar o seu poder e apro-
fundar no Absolutismo o seu
reinado. Isto leva a um descon-
tentamento da aristocracia que
iria culminar na tentativa de
regicídio e na subsequente
eliminação dos Távoras. A
destruição da cidade de Lisboa,
colocou, também, em causa as
ambições do Império
Português de então.

No passado dia 24 do mês de
Outubro, o aniversário de Maria
de Lourdes, bem conhecida,
proprietária da Boutique
Lisbonne.

Em que participaram nesta
bonita festa cerca de sessenta
pessoas inclindo amigos e familia.
Foi uma linda festa com muita
abundançia, muita alegria e
muitas flores. Todos tentaram lhe
oferecer a mesma amizade e o
calor humano que ela mesma
oferece aos outros. Que esta data
se repeta por muitos anos na
companhia dos seus amigos e fa-
miliar.

Cont. da pág. 1
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Subsídio pode não ser
atribuído em algumas rescisões

As regras da atribuição ao subsí-
dio de desemprego poderão vir a ser
alteradas. Segundo o sindicalista
Joaquim Dionísio, os trabalhadores
de grandes empresas que façam
rescisões por mútuo acordo poderão
ficar sem acesso a este subsídio.
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PSD acusa Governo de querer...
Três deputados do PSD eleitos

pelo Porto acusam o Governo socia-
lista de estar a tentar partidarizar a
Casa da Música (CdM), aumen-
tando a despesa dos contribuintes,
ao manter o impasse quanto ao seu
modelo de gestão.

Ministro Alberto Costa não sente...
O ministro da Justiça garante que a notícia que faz, esta

segunda-feira, a manchete do Público, onde se refere a suspeita
de ter havido «conivência do Ministério Público» com a autarca
Fátima Felgueiras, não lhe causou qualquer mal-estar.

que respeita às burocracias
com que os cidadãos têm que
se confrontar. Todos aqueles
que comprarem carro novo vão
ter um Documento Único Au-
tomóvel. Os restantes auto-
mobilistas podem também ago-
ra trocar o livrete e título de
registo de propriedade pelo
novo documento, mas até Fe-
vereiro do próximo ano só po-

Documento Único Automóvel é
«projecto emblemático» Cont. da pág. 1

derão tratar deste assunto em
Lisboa. O atendimento é feito
num balcão único a funcionar
na Direcção Geral de Viação
(DGV) e nas Conservatórias de
Registos.

Os dois documentos custam
aos cidadãos 50 euros e são
tratados em dois locais dife-
rentes. O Documento Único
Automóvel vai custar 30 euros.

Vírus H5 em pássaros
selvagens no Canadá Cont. da pág. 1
por determinar se esta estirpe
pertence à variante N1, que é a
perigosa.

Segundo Jim Clark, médico

da Agência canadiana de ins-
pecção alimentar, as autori-
dades veterinárias estão a
tentar identificar a variante N
do vírus, mas, de momento,
«não há razões para pensar que
seja da mesma classe do N1
detectado em aves na Ásia e na
Europa». A estirpe H5N1 da
gripe das aves é considerada
especialmente perigosa pelo

seu potencial para mudar e
transmitir- se entre humanos,
em vez de aves a pessoas, como
até agora. Precisando que o
vírus foi detectado em 28 patos
selvagens na província de Que-
bec e cinco em Manitoba, Clark
observou não ser «estranho»
encontrá-lo em aves não do-
mésticas, pelo que a desco-
berta em si não é relevante. O
mesmo responsável indicou
ainda que as análises para
determinar de que vírus H5 se
trata só estarão prontas dentro
de uma semana e admitiu a
possibilidade de «nunca se
chegar a conhecer» a variante
em causa.  Estão igualmente a
ser feitas análises para detectar
estirpes do vírus H7, também
muito perigosas.

GRIPE DAS AVES

Bush pede ajuda de
7,1 mil milhões de dólares

O presidente dos EUA, Geor-
ge W. Bush, pediu esta terça-
feira ao Congresso 7,1 mil mi-
lhões de dólares para lutar con-
tra o desenvolvimento de uma
possível epidemia de gripe das
aves.

O presidente dos EUA defen-
deu a ideia de que devem ser
tomadas imediatamente medi-
das contra uma possível pande-
mia de gripe das aves para
evitar a perda de muitas vidas.

Neste âmbito, George W.
Bush pediu ao Congresso 7,1 mil milhões de dólares para lutar
contra o desenvolvimento da doença.

Recordando que, por agora, não há casos humanos de gripe das
aves, nem nos EUA nem no mundo, Bush propôs uma estratégia
dividida em três fases: detecção de surtos, protecção e coorde-
nação, entre a resposta federal e a dos Estados norte-americanos.

A verba pedida ao Congresso por Bush destina-se a adquirir
vacinas que possam proteger vinte milhões de norte-americanos
e à investigação de métodos mais rápidos de produção de
antídotos contra a doença.

Sampaio quer envolvimento
de sociedade num plano

Jorge Sampaio pretende que a
sociedade civil se envolva na discus-
são de um plano que reduza as
consequências de um eventual
sismo. O Presidente da República
falou ainda na necessidade de «a-
proveitar as capacidades das ciên-
cias para reforçar ou substituir
construções mais fracas».
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Coordenado por Miguel Felix

Montreal: Gérald Tremblay sólido
O Presidente da Câmara Municipal de Montreal, Gérald
Tremblay, parece estar na boa via para ganhar as próximas
eleições municipais de 6 de Novembro. Numa sondagem realizada
por Léger Marketing para o Jornal de Montreal, Gérald Tremblay
domina, com 47% das intenções de votos. O seu principal
adversário, Pierre Bourque, tem 29% das vozes. Entretanto, os
sondadores têm a precisar que a sondagem comporta uma
margem de erro de 3,2 %, 19 vezes sobre 20.

Paul Martin pronunciará alocuções radiofónicas semanais
O primeiro-ministro Paul Martin decidiu dirigir-se directamente
aos Canadianos por meio de mensagens radiofónicas que serão
difundidas todas as semanas. O Partido liberal do Canadá
assumirá os custos destas mensagens radiofónicas que vão durar
2 minutos cada vez. A primeira foi domingo passado, pouco antes
das 11 horas, nas ondas de 28 estações privadas do país, quatro
das quais no Quebeque: CITE e CITÉ Rock Détente, assim como
CJAD e CFQR (em inglês). Esta fórmula parece inspirar-se nas
mensagens radiofónicas que regista cada sábado o presidente dos
Estados unidos, George W. Bush.
Imigração: Quebeque e os eleitos de Montreal entendem-se
Quebeque e a Conferência regional dos eleitos (CRE) de Montreal
puseram as balizas de um quadro de consulta e de concertação
para os parceiros regionais. Este quadro, inspirado do Plano de
acção governamental, deve conduzir à elaboração de um plano de

acção regional em matéria de imigração. Os seus principais
objectivos serão de melhorar a integração dos imigrantes na
grande região de Montreal e as relações interculturais. Deverá
também avançar elementos de resposta aos desafios que se põem
à metrópole quanto à demografia, à renovação da mão-de-obra, à
expansão da língua francesa e às dificuldades encontradas pelos
imigrantes. O acordo de regionalização será financiado
conjuntamente pelo ministério da Imigração e as Comunidades
culturais, até os 50 000 $, e pelo CRE de Montreal, aos 30 750 $.
Carmelitas: as irmãs permanecem
Desenlace inesperado no processo do Carmol sobre o Plateau
Mon-Rotyal: as religiosas escolheram residir no seu claustro,
situado na avenida Laurier, perto da rua Saint-Denis. A oferta de
compra firme ocorrida entre as Carmelitas e o Grupo imobiliário
Prével é por conseguinte anulada. Ambas as partes chegaram a
um acordo para pôr termo ao acordo. As irmãs comunicaram que
estavam à procura de soluções financeiras para a reparação,
extremamente dispendioso, do muro de recinto Carmo.
A cultura abunda em Montreal
Montreal, metrópole cultural canadiana? É pelo menos que leva
a concluir um estudo encomendado pelo Conselho das artes do
Canadá, que revela que o número de bairros artísticos em
Montreal é mais elevado de que no resto do país. No primeiro lugar

ficou o bairro  “Plateau Mont-Royal”, que inclui o Mile-End, e que
é dez vezes superior à média nacional. O organismo Cultura
Montreal está muito contente destes resultados que confirmam
o potencial artístico de Montreal. O presidente do organismo,
Simon Brault, deseja que o estudo interpele os políticos sobre a
necessidade de apoiar os artistas.
Jean Charest lança uma mensagem clara a Paul Martin
Dez anos após o segundo referendo sobre a soberania do governo,
o governo Charest não afasta possíveis negociações constitucionais
num próximo mandato. De acordo com o ministro responsável dos
Negócios intergovernamentais canadianos, Benoît Pelletier, a
possibilidade de abrir a Constituição a curto prazo comportaria
certo risco. É porque tal iniciativa não é encarada no actual
mandato do governo liberal. Em contrapartida, indica que o
governo mantém objectivos constitucionais, e que o Quebeque
não aceitaria assinar o texto da constituição de 1982. Por outro
lado, Jean Charest encerrou o Congresso do Partido liberal do
Quebeque por um discurso federalista. O primeiro-ministro
efectivamente pesou as suas palavras, elogiando os méritos de um
Quebeque na federação canadiana. Contudo, lançou mensagens
claras ao governo Martin, insistindo o lugar do Quebeque no
Canadá e no mundo. Jean Charest diz que o Quebeque deve fazer
as coisas à sua maneira, dentro do Canadá.
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O juízo dos juizes!

Uma recente declaração de um responsável
por uma das estruturas de classe dos magis-
trados portugueses, afirmando que o poder
político em Portugal, ao limitar algumas
regalias sociais dos magistrados, estava a
interferir na independência do poder judicial,
levanta algumas questões de princípio, que é
preciso clarificar.

É verdade que a estrutura da democracia
portuguesa ( e não só) contempla (e bem...) a independência dos
órgãos responsáveis pela aplicação das leis, face ao poder executivo
e legislativo. Mas, tal circunstância, não implica que os
magistrados, enquanto cidadãos do País, estejam acima das leis
e muito menos que se oponham à sua aplicação, por parte de um
qualquer governo.

A independência dos magistrados não os torna imunes à
situação geral do País e os mesmos nem sequer se podem arrogar
de terem sido eleitos por sufrágio universal, para as funções que
executam, considerando-se assim um poder independente e
legitimado.

Um juiz é um servidor “cego” das leis, que outros, com poder
para isso, constróem e aplicam. Por isso, este tipo de argu-
mentações, por parte de quem deve conhecer profundamente a
estrutura democrática do País, não serve para justificar a razão das
suas greves. Os juizes, tal como tantos outros trabalhadores
portugueses, que manifestam o seu desagrado perante algumas
medidas governamentais, são aquilo que eu considero “tra-
balhadores da justiça” e não podem evocar o seu estatuto como
se isso fosse uma garantia para um tratamento preferencial.

Os senhores juizes podem até ter razão naquilo que reivindicam,
mas têm de descer à rua como todos os outros.

Neste “cortar a direito”, que tem sido a acção governamental,
face ao estado catastrófico das finanças públicas, o “Zé Povinho”
tem assistido e descoberto a existência de  muitas “capelinhas”
privadas, chamem-se elas sistemas de saúde particulares,  regimes
especiais de reforma,  subsídios de vária espécie e tantas outras
particularidades, a diferenciarem diferentes  estatutos pro-
fissionais.

Não sou contra a diferenciação, acho que um mineiro, mer-
gulhado nas galerias de uma mina, um operário agrícola a
trabalhar de sol a sol ou um pescador, a arriscar diariamente a
vida, entre outros, mereciam um tratamento preferencial.

Também não sou contra o trabalho intelectual. Acho que quem,
fruto das suas capacidades e esforço, é capaz de, eficazmente,
colocar essas virtudes ao serviço do bem público ou das empresas,
merece ser distinguido e apoiado. O que não deve é, no conjunto
de todos os outros cidadãos, ser privilegiado nas suas condições
de base.

Se o dinheiro não chega para tudo, há que distribuir sacrifícios
e não me parece que, os magistrados portugueses, estejam sem
condições para os fazer.

Não tenho a certeza da correcção de todas as medidas postas em
prática pelo actual governo português, acho até que (tal como
afirmei, por altura da sua posse), a maioria parlamentar não chega
para aplicar tamanhas restrições. É preciso ser mais dialogante,
mais informativo e, sobretudo, mais “engenhoso” (do ponto de vista
parlamentar), quando se trata de proceder a este tipo de
alterações sociais.  No entanto, esta orientação governativa, tem
tido a vantagem de  colocar a nú muitas situações desconhecidas
do grande público e fazer tremer algumas élites, até aqui julgadas
“intocáveis”.

Esta política só tem um senão para o governo português. Ai dele
se favorece alguém! E,.... já andam muitas “cabecinhas”
vasculhando no “cesto dos papéis”.

Luis Barreira
Recordar um sonhador

O mundo está em constante agitação e
conturbado por diferentes flagelos. Se não há
guerras declaradas há o terrorismo; os ciclones,
os furacões e as inundações; os maremotos e os
terremotos; a seca e a fome, para não mencionar
os diferentes vírus, as pragas e todo o tipo de
doenças que afectam a humanidade e o planeta.

A pensar em todas estas desgraças lembrei-me
de alguém que em 1971 escreveu e compus a canção “Imagine”.
Claro que estamos a falar de John Lennon, que fez parte do famoso
e incontestável grupo “The Beatles” nos anos 60. Juntamente com
colegas de escola formaram a banda que, mais do que um grupo
de jovens com talento para cantar, transformaram-se num culto,
gerando um gigantesco fenómeno de massas nessa época. Mas a
certa altura, um dos elementos mais importantes e carismáticos
dos “Beatles” decidiu pôr um ponto final na carreira em conjunto
com a banda. Paul McCartney anunciava a saída em 1970 e o grupo
desaparecia. John Lennon inicia uma carreira a solo, pouco depois
de começar uma relação amorosa com a japonesa, Yoko Ono, com
quem viria a casar. Os dois criaram movimentos para levar a
milhões de pessoas os ideais que defendiam: “Bed-In pela Paz” foi
uma das campanhas em que o casal promovia um dos mais
significativos movimentos pela paz dos anos 60 e 70. O “palco”,
talvez o leitor menos jovem ainda se lembre, foi o quarto de um
hotel em Montreal. Uma lua-de-mel que contou com a presença
de muitos jornalistas, e que tinha como bandeira o fim da guerra
do Vietname. Foram proibidos de voltar aos Estados Unidos, mas
não baixaram os braços repetindo a experiência em vários países.
“Não acreditamos no assassínio de qualquer ser humano, seja qual
for a razão”, repetiam sistematicamente. Imagine-se um mundo
sem fronteiras, sem guerras e sem religião. John Lennon pode não
ter sido o primeiro a preconizar este ideal, mas foi quem o exprimiu
em meia dúzia de palavras, numa canção que viria a ser
considerada um hino de apelo à paz, relembrada inúmeras vezes
após a sua morte. Ainda hoje, passados mais de 30 anos, a canção
“Imagine”, que possui uma letra simples e clara, continua a ser
ouvida por milhões de pessoas em todo o mundo. Para o músico
tudo não passava de uma grande mentira e urgia combater um
poder que criava conflitos em todos os pontos do planeta. “Tenho
a certeza que no ano 2000, o mundo atingirá a paz com que
sonho”. Hoje, sabemos que nada se passou de acordo com os seus
desejos, mas são muitos os que continuam a acreditar nas palavras
de quem um dia apelou à imaginação dos homens. Pode ter sido
um sonhador, mas não foi o único. Aqui vai “Imagine” na língua
de Shakespeare: Imagine there’s no heaven/ It’s easy if you try/
No hell below us/ Above us only sky/ Imagine all the people/
Living for today… Imagine there’s no countries/ It isn’t hard to
do/ Nothing to kill or die for/ And no religion too/ Imagine all the
people/ Living life in peace… Imagine no possessions/ I wonder
if you can/ No need for greed or hunger/ A brotherhood of man/
Imagine all the people/ Sharing all the world… You may say I’m
a dreamer/ But I’m not the only one/ I hope some day you’ll join
us/ And the world will live as one.

Augusto Machado

Alto risco

A Operação Furacão é o último teste ao actual modelo de
organização judiciária. Os vultuosos dos montantes de dinheiro
sujo que circulam, impunemente, no sistema financeiro, e a
dimensão da fraude fiscal justificavam há muito tempo uma
investigação judicial profunda e implacável.

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal
desencadeou a maior operação de investigação a bancos,
empresas, escritórios de advogados e particulares de que há
memória, em Portugal. O combate ao branqueamento de capitais
e à fuga ao fisco mereceram, finalmente, uma acção espectacular
do Ministério Público, o que, à partida, é merecedor de elogio.
Apesar de todo o poder e influência, as catedrais do dinheiro
deixaram de ser os santuários do nosso regime político. A
Operação Furacão é a prova de que algo está a mudar em Portu-
gal. A primeira fase das investigações, que levou a PJ a efectuar
buscas em quatro bancos, – Banco Espírito Santo, Banco
Comercial Português, Banco Português de Negócios e Finibanco
- , representa, por si só, uma prova inequívoca de vitalidade da
magistratura chefiada por Souto Moura, Procurador-Geral da
República. Apesar de ter começado com uma falha imperdoável,
a investigação merece o respeito de todos aqueles que têm
denunciado alguma apatia selectiva de quem tem o dever de velar
pela legalidade. Mas a Operação Furacão é muito mais do que uma
prova de vida. É a última oportunidade para Souto Moura
demonstrar a credibilidade, a competência e a isenção dos
magistrados do Ministério Público, depois de todos os casos
polémicos que têm marcado o seu consulado. O desenrolar da
investigação, mais uma vez, deverá permitir atestar se estamos
perante uma acção devidamente fundamentada. O pior que podia
acontecer era descobrir que a investigação em curso não passa
de uma gigantesca encenação, condenada a ficar a marinar nos
corredores da justiça tal como muitos outros processos mediáticos.
No momento em que os procuradores, tal como outros agentes da
justiça, estão a travar um braço-de-ferro inédito com o poder
Executivo, seria desastroso chegar à conclusão que a Operação
Furacão é uma espécie de retaliação do poder Judicial. Mais grave
ainda seria imaginar que a guerra surda entre o super
departamento liderado por Cândida Almeida e a PJ, que já atingiu
níveis intoleráveis, pudesse comprometer uma investigação da
maior importância. O futuro da organização judiciária depende dos
resultados concretos da mega-investigação ao branqueamento de
capitais e à fuga ao fisco. É que os portugueses já perceberam que
na Justiça não é só o rei que vai nu, mas toda a corte.

Rui Costa Pinto
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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)

Festa do grupo  Coral Santa Cruz
João Mesquita

Foi com enorme prazer que no passado dia 15 assistimos a um
jantar espectáculo organizado pelo Grupo  Coral Santa Cruz com
a finalidade de angariar um fundo de maneio para responder as
despesas inerentes de um grupo coral que não recebe qualquer
subsidio vivendo da carolice e forca de vontade dos seus
membros comandados pela Sra. Ines Gomes.

Falando do suculento jantar que foi servido pelos membros da
Grupo Coral , nada a dizer como e habito nas ementas organizadas
e preparadas pela equipa de Inês Gomes, que são sempre uma
delicia em todos os aspectos.

No que se refere ao decorrer da noite houve lugar durante o
jantar para um momento de fado interpretado pelo Vitor Vilela um
artista bem conhecido da nossa comunidade , seguido de um
momento musical a cargo de uma voz que se vem  afirmando
nesta comunidade Fátima Miguel , que nos presenciou com
alguns temas bem conhecidos de todos e que serviram para abrir
ainda mais o apetite as cerca de 400 pessoas que estavam
presentes na sala, para o baile que iria seguir desta vez com a

participação do conjunto Renovação.
Houve ainda lugar a um concorrido sorteio de rifas com

bastantes prémios a serem sorteados, uma oferta de alguns
comércios da nossa comunidade e de alguns elementos do grupo
coral.

No decorrer da noite assistiu-se a uma homenagem bem sentida
a Teresa Rodrigues pessoa bem conhecida que infelizmente nos
deixou a alguns dias,e que estaria na festa pois tinha sido uma das
primeiras a ter reservado o seu lugar como ela fazia sempre que
havia uma festa na nossa comunidade .

Outro momento alto da noite foi quando Inês Gomes foi
chamada ao palco para agradecer a todos as pessoas presentes e
a comunidade em geral e para surpresa de todos, anunciou que
um montante de 1000.00 do lucro que teria dado esta festa seria
para fazer um donativo para as vitimas dos fogos em Portugal. Acto
que foi aplaudido por todos os presentes.

Já o dia de domingo ia alto quando deixamos a sala e ainda o
conjunto Renovação continuava a fazer encher a pista de dança.

Parabéns ao Grupo Coral e obrigado pela noite bem passada e
esperamos estar presentes no próximo ano com a actuação do
Grupo Coral durante o jantar.

Carta do Mês: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Aprenda a escutar melhor as pessoas que estão mais
próximas de si.
Saúde: Procure não se descontrolar.
Dinheiro: Poderá ocorrer uma situação desagradável a nível

profissional.
Cristal Protector do Mês: Sardónix, ajuda a acalmar o organismo e
a relaxar os músculos.

Carta do Mês:  2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades.
Amor: A sua vida afectiva poderá não ter os contornos que
planeou.
Saúde :  Inicie uma alimentação mais equilibrada.

Dinheiro: É importante que anote muito bem para onde deve canalizar o
seu dinheiro.
Cristal Protector do Mês: Unikite, ajuda a tomar decisões difíceis.

Carta do Mês:  A Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor: É uma excelente oportunidade para investir na sua relação.
Saúde : Se adoptar uma atitude positiva, tudo o que for menor,
concerteza, passará ao lado.
Dinheiro: Neste período, a sorte estará do seu lado.

Cristal Protector do Mês: Alexandrita, ajuda a atrair a boa sorte e
a felicidade.

Carta do Mês: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: É importante que estabilize o seu humor no ambiente
familiar. Saúde: Meça a sua tensão arterial regularmente.
Dinheiro: A sua excessiva dedicação à vida profissional,
poderá estar a influenciar negativamente a sua vida familiar.

Cristal Protector do Mês: Ágata Denditrica, acalma a cólera e
apazigua a raiva e o rancor.

Carta do Mês: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.
Amor: O sentido de união entre si e o seu par funcionará de
uma forma positiva entre ambos.
Saúde : Pela manhã opte por fazer exercícios que preparem
o seu corpo para a rotina diária.

Dinheiro: Poderá ver o seu esforço recompensado. Aposte na qualidade
do seu trabalho.
Cristal Protector do Mês: Aventurina, ajuda a manter o equilíbrio
emocional.

Carta do Mês: Cavaleiro de Paus, que significa Partida Inesperada.
Amor: Aposte na sua felicidade e não se arrependerá.
Saúde : O momento é óptimo para se dedicar à sua imagem.
Dinheiro: Durante esta fase recomenda-se que seja bastante

audaz nas propostas que poderão ser-lhe feitas.
Cristal Protector do Mês: Quartzo-fantasma, ajuda na concretização
de negócios difíceis.

Carta do Mês: Valete de Ouros, que significa Reflexão.
Amor : Procure não se deixar influenciar pela opinião de terceiros.
Saúde: Dedique-se a actividades lúdicas que estimulem o
trabalho e desenvolvimento cerebral.
Dinheiro: Momento ideal para colocar em prática alguns dos seus projectos.

Cristal Protector do Mês: Madeira Petrificada, ajuda a aumentar a
resistência física e intelectual.

Carta do Mês: O Sol, que significa Protecção e Germinação.
Amor: A sua cara-metade terá uma tendência muito grande
para lhe fazer a corte.
Saúde: Tente manter a sua cabeça livre de preocupações,

pois isso poderá ter repercussões negativas no seu sistema nervoso.
Dinheiro: Dê o máximo de si e será recompensado.
Cristal Protector do Mês: Topázio Amarelo, ajuda a fortalecer
o sistema nervoso e digestivo.

Carta do Mês: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: A sua vida afectiva poderá levar a volta que tanto anseia.
Saúde : Para o seu bem-estar físico e psíquico é importante
que organize a sua vida.
Dinheiro: Até agora tem sido um bom gestor das suas contas,

continue assim para evitar constrangimentos desnecessários.
Cristal Protector do Mês: Zircônia, ajuda a combater insónias e
perturbações no sono.

Carta do Mês: 7 de Paus, que significa Discussão.
Amor: Mostre à pessoa que ama o que realmente sente.
Saúde : Adopte uma postura mais tranquila.
Dinheiro: A sua boa vontade e dedicação conduzi-lo-ão ao êxito.

Cristal Protector do Mês: Barita, ajuda no tratamento de erupções
cutâneas e queimaduras.

Carta do Mês:  9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: Resolva questões pendentes com a sua cara-metade.
Saúde : Previna-se contra as gripes.
Dinheiro: A sua motivação poderá ser indispensável para a

sua afirmação pessoal e profissional dentro da empresa.
Cristal Protector do Mês: Pedra da Lua, ajuda a estimular o bom
funcionamento de todos os órgãos do corpo humano.

Carta do Mês: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Envolva a sua relação em momentos de surpresa.
Saúde : Aproveite os seus tempos-livres para se divertir o
quanto puder.

Dinheiro: O seu orçamento mensal poderá permitir que se mime um pouco
a si próprio.
Cristal Protector do Mês: Citrino, ajuda a manter o bom humor
e a manter uma postura positiva perante a vida.

Lançamento do jornal “O Açoriano” na Casa dos Açores

Uma iniciativa muito promissora
Texto de António Vallacorba

O salão nobre da Casa dos Açores do Quebeque na sexta-feira
passada foi o espaço ideal para a apresentação oficial ao público do
primeiro número da revista-jornal “Açoriano”.

Um lançamento, aliás, bastante auspicioso, porquanto se juntou
o útil ao agradável. Quer dizer, em vez da simbólica recepção que
para o efeito a Caçorbec preparara, possivelmente com a presença
de um menor número de pessoas, afinal acabou por ter uma
centena de convivas em virtude da realização, também, de um dos
habituais e muito populares jantares das sextas-feiras. Com
apresentação por Damião Sousa e Eduino Martins, Mário
Carvalho, Sandy Martins e Nancy Martins foram outros dos
oradores durante esta sessão e que se pronunciaram sobre a longa
aspiração de um título como este, que nos vai aproximar mais da
Região Autónoma dos Açores e dimensionado para os mais
diversos aspectos de temática açoriana. Gil do Couto, presidente
da Caçorbec, por exemplo, estava visivelmente radiante, não só
pelo facto de este acontecimento ter decorrido na colectividade a
que preside, como ainda pela próprio surgimento desta nova
publicação.

Para o Mário Carvalho, e conforme se exprimiu na sua alocução,
este jornal é o “Açoriano da décima ilha, filho da saudade, não és
ilhéu por não teres nascido à beira-mar, não serás açoriano de uma
só ilha, mas de todas, desde Santa Maria ao Corvo e em qualquer
parte do mundo onde residir um homem ou mulher sem terra, nem
mar, mas com o coração repleto de saudade”.

Esta é uma publicação, mensal, de As Edições Mar, à frente da
qual se encontram Sandy Martins, presidente; Nancy Martins,
vice-presidente; Mário Carvalho, director; e Antero Branco, direc-
tor-adjunto. Na sua feitura, estão Kevin Martins, Redacção, e
Sylvio Martins, na infografia, enquanto Michael Estrela e Ricardo
Santos são os responsáveis pelas Fotografias. Na área dos
colaboradores, aquela estará representada por Maria Calisto,
Damião Sousa, Guilherme A. Cabral e pelo padre José V. Arruda,
todos da nossa comunidade; contando ainda com os em Portugal,
Álamo Oliveira e Jorge Rocha (Açores), e Jeremias Martins
(cidade do Porto). Neste primeiro número, com 16 páginas e
profusamente ilustrado, vêm focados os vinhos açorianos,
culinária, desporto, resenhas históricas de cada uma das nove

ilhas, descobrimento do arquipélago açoriano e navegação, assim
como, entre outros, um artigo de fundo sobre laser e oftalmologia.

Felicitamos este “nascimento e baptizado” do jornal “O
Açoriano”,  com votos de longa vida e das maiores prosperidades.
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Divulgação dos
vinhos do Douro e do Porto

Diamantino De Sousa

Sem querer entrar em bibli-
cismos, pudemos afirmar sem
sombra de dúvida que até a
bíblia faz menção ao produto
que vem da videira quando faz
referencia na sua obra: “Noé
plantou a vinha e tendo bebido

o seu vinho, embriagou-se” e, é
assim que as alusões ao vinho
aparecem quer no antigo co-
mo no velho testamento. A lista
dos poetas e autores que no
decorrer dos séculos se inspi-
raram no vinho e, contribuíram
para a sua história, é inter-
minável. O vinho sempre ocu-
pou um posto de honra na lite-
ratura de todos os tempos e
ainda hoje está bem patente em
todas as ocasiões.

Estando este pressuposto
mencionado, foi em honra do
vinho que o Instituto do Douro
e do Porto, organismo recen-
temente criado pela fusão do
Instituto do vinho do Porto e do
conselho inter profissional da
região delimitada do Douro que
visa controlar a qualidade dos
vinhos do Douro e do Porto e da
sua divulgação a nível mun-
dial, levou a efeito no passado
dia 26 de Outubro 2005 mais
uma actividade de divulgação
dos diversos produtos da região
do Douro.

A reputação e o prestígio do
vinho do Porto têm vindo a dar
a conhecer ao mundo uma
região demarcada que produz
produtos de excelente qua-
lidade, muito mais que somente
este famoso néctar. Actual-
mente podemos afirmar, sem
querer desprestigiar as outras
regiões demarcadas em Portu-

gal, que a apelação Douro tem
vindo a ganhar terreno em
relação às outras, principal-
mente por utilizarem as castas
que são utilizadas na produção
do vinho do Porto e dai se en-
contrar uma continuidade de
qualidade já reputada.

As castas mais utilizadas na
produção dos vinhos da região
do Douro, são a Touriga nacio-
nal, a tinta Roriz, a Touriga
Francesa e a tinta Barroca,
onde são depois armazenadas
em barris de cascos de carva-
lho.

Assim os vinhos brancos são
de uma forma geral bem aro-
máticos e ligeiros e devem-se
beber fresco, podendo acom-

panhar os pratos de peixe ou de
frutos do mar. No que respeita
aos vinhos tintos, estes são por
norma mais quentes e avelu-
dados, realçando assim as
castas e podendo de uma certa
forma notar-se o quadro do
terreno da região, estes devem
ser servidos à temperatura da
peça ou se tiverem uma cave a
vinho ou um “cellier” e acom-
panham os pratos de carne.

Em contrapartida, o vinho do
Porto, símbolo de Portugal,
graças ao seu sabor único,
ligeiramente adocicado e fino
seduz praticamente todos os
consumidores e tem-se trans-
formado no vinho licoroso mais
apreciado no mundo. Este vi-
nho, produzido na mais antiga
região delimitada em Portugal
e na Europa, a região do Douro,

pode-se classificar em dois ti-
pos: os tintos que por sua vez se
classificam em dois grupos, os
com e sem menção de data de
colheita e os brancos que são
produzidos segundo o mesmo
método do tinto.

Tivemos o prazer de poder
apreciar a representação de 47
marcas diferentes, atenção e
não estou a dizer que só provei
47, as casas representadas
tinham diversos produtos todos
eles qual o mais adequado e
que segundo aquilo que me
apercebi andou em cerca de
260 produtos diferentes vinhos
tintos, brancos e vinhos do
Porto.

Mas indo ao que mais inter-
esse para todos aqueles que
querem começar a planificar as
compras para o natal, e não só,
eis aqueles que eu mais gostei.
E como se costuma dizer, “isto
é a minha simples opinião”,
podemos classificar aquilo que
provei em dois compartimen-
tos: os vinhos, tintos e branco, e
os Portos.

Assim dentro dos vinhos tin-
to, aqueles que mais agrada-
ram as minhas papilas gusta-
tivas foram sem duvida o Co-
lheita Especial 2000 da Quinta
do Castelinho que é concebido
com as mesmas castas que a do
Vintage 2000 do Porto, por isso
de um ano espectacular. Pode-
se beber imediatamente ou
então esperar mais uns anos (3
ou 4) para permitir que os tani-
nos se desfaçam e dêem um
melhor sabor e corpo ao vinho,
a 27$ cada garrafa merece a
pena aproveitar. Dentro da
mesma companhia, mas um
preço menos acessível para
todas as bolsas, temos o Lagar
dos Saraivas 2000 a 41$, com

uma cor vermelha cor de san-
gue, um excelente sabor em
boca e umas notas de madeira
com um final na boca exce-
lente. Para melhor apreciar
este vinho o ideal é ser servido
numa garrafa própria e a uma

temperatura por volta dos 16-18
graus.

Da casa Montez Champa-
limaud, destacamos dois vi-
nhos tintos, o Quinta do Cotto
2002 a 21.40$, denso, opaco e
quase impenetrável e com evi-
dencia no nariz, mas a $65 o
Grande Escolha 2000 é de con-
siderar como um vinho de qua-
lidade superior com ligeiro
sabor ao casco de carvalho e
pujante no final. Dentro dos
mais acessíveis temos o Altano
2003 a $11.95 e o Coroa d’Ouro
200 a 13.60$, mas não queiram
encontrar nestes dois últimos
as mesmas características que
os anteriores.

Nos brancos, temos o Quinta
do Infantado a 19.05$ com uma
cor e personalidade bem defi-
nida ligeiramente alaranjada, o
“bouquet” é penetrante com
ligeiros sabores a frutos agres-
tes, untuoso na boca e sabores
insistentes. Um vinho branco
que não engana é sem dúvida
o Duas Quintas 2002 a 17.40$
de Adriano Ramos Pinto, com
um aroma perfumado e que ao
mesmo tempo é intenso e bem

delicado com uma fina acidez.
Na classe dos vinhos tintos e

brancos, é pena só poder ser
adquirido via importação direc-
ta, temos o Cistus reserva 2001
tinto, o Quinta do Ventozelo
2001 tinto e o Quinta do Cas-
telinho – Saudade 2004.

Dentro dos vinho do Porto,
vou apresentar por classifi-
cação aqueles que merecem
serem realçados. Nos Tawny,
começo por aquele que mais
destaque merece da minha
parte, da casa Adriano Ramos
Pinto temos a Quinta do Bom
Retiro de 20 anos a 79$. A ver-
dadeira cor de um Tawny com
uma coroa ligeiramente ama-
relada no topo do copo e uma
cor mais avermelhada a puxar
para a cor laranja na sua base,
o que corresponde ao estado
avançado de maturação, e é por
essa cor e coroa que se nota a
cor verdadeira de um vinho
que envelheceu 20 anos em
cascos de carvalho. Vivo e
apresenta uma textura ave-
ludada com aromas de frutas
agrestes ligeiramente a puxar
para aromas de amêndoa e
madeira. Elegante no primeiro
contacto na boca, este sobres-
sai depois por uma harmonia
fresca e licorosa.

Um que continua sem enga-
nar é o 20 anos do Cabral a
48.50$, mas para quem quiser
dar um salto mais além experi-
mentem o 30 anos a 97$, e ai
poderão ver a diferença em
termos de untuosidade e mui-
to bem equilibrado. A um preço
extremamente abordável fo-
mos encontrar o Porto Tawny
Saudade de Castelinho que a

18.60$ merece também um
destaque, com uma cor ver-
melha com reflexos alaranjados
onde sobressai a sua elegância
no sabor.

No Vintage o meu destaque
vai para o Quinta do Pego 2000
da Calem a 65$ com umas
notas florais, bem subtil no
nariz como na boca, aveludado
é um vinho com um charme
discreto que se deixa beber
sem complexos. De seguida
vem a Quinta do Infantado
2000 a 76$ com um visual muito
condensado praticamente es-
curo opaco, com um olfactivo
profundo e nas papilas gusta-
tivas fica um sabor intenso e
vigoroso mas ao mesmo tempo
ligeiramente mais seco que a
media dos vinhos deste tipo.

Um destaque para aqueles
que têm possibilidades de expe-
rimentar um produto fora do
normal e diferente, a Colheita
de 1944 de Romariz. Para terem
uma ideia de como aprecia-lo
há que ter em consideração o
quanto vão gastar para o
adquirir e estar pronto a de-
sembolsar 448$ (quatrocentos
e quarenta e oito dólares).

Por aquilo que podemos a-
preciar, cada vez mais espe-
cialistas consideram os pro-
dutos portugueses e merecem
referencias na imprensa espe-
cializada. É com enorme prazer
que se verifica que os vinhos
portugueses também são cada
vez mais conhecidos e apre-
ciados pelos consumidores
Quebequenses e a terem cada
vez mais aceitação e uma maior
disponibilidade na SAQ.

Emanuel Cabral da companhia Global

Jorge Rosas da companhia A. Ramos Pinto
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A esclerose em placas, também chamada esclerose múltipla, doença
que, infelizmente, atinge muitos dos nossos compatriotas, é uma
doença do Sistema Nervoso Central, lentamente progressiva, que se
caracteriza por placas disseminadas de desmielinização (perda da
substância - mielina - que envolve os nervos) no crânio e medula
espinal, dando lugar a sintomas e sinais neurológicos sumamente
variados e múltiplos, às vezes com remissões, outras com exacerbações,
tornando o diagnóstico, o prognóstico e a eficiência dos
medicamentos discutíveis.

A comunidade portuguesa de Montreal reuniu-se no passado
sábado dia 22 de Outubro, no salão de festas da Igreja Saint-Enfant-
Jésus, num jantar dançante com o objectivo de angariar fundos
para a pesquisa do tratamento da doença.

Aderiram ao convite cerca de seiscentas pessoas que se
regalaram com o repasto confeccionado pelo chefe Norberto Lima
e a sua equipa de Hochelaga. Queremos aqui salientar a presença
da senhora Sophie Thibault, que habitualmente vemos no
telejornal das 22h00 da TVA, madrinha da campanha de
angariação de fundos 2005 para a «Société canadienne de la
sclérose en plaques», divisão do Québec, que felicitou a excelência
da organização e a importância dos donativos.O Dr. Lapierre,
especialista da esclerose em placas, foi durante largos anos o
médico da menina Aldinha Laranjo, amigo dos portugueses e de
Portugal, país que já visitou e que, novamente, visitará esta
semana, explicou um pouco a doença e as dificuldades que os
especialistas encontram no seu tratamento.

Henrique Laranjo falou sobre a sua experiência pessoal com a
doença de sua filha Aldinha, que faleceu recentemente, vítima
desta doença, após uma luta de cerca de quinze anos.

Diane Rivard, directora das Comunicações da Sociedade
Canadiana da Esclerose em Placas, também quis estar na festa
para encorajar a organização. Como não podia deixar de ser, os
organizadores tiveram o cuidado de levar até à festa alguns
pacientes com a esclerose em placas para jantarem com os
participantes. Foi uma festa cheia de brilho e de animação. A Luís
Melo, jornalista em voga, da Rádio Centre-Ville, coube a tarefa de
mestre-de-cerimónias, que com o seu humor e boa disposição, foi
chamando até ao palco as várias entidades e artistas que
animaram o sarau.

Debbie e Marie-Pierre surprenderam-nos com o seu talento e
suas vozes de encanto. O grupo de dança social com Dany, Alana,
Debbie, Charles Antoine, Marjolaine e Daniel, dançaram com
muita elegância, até pareciam voar. Para se chegar a este nível são
necessários anos de ensaios e de prática. O grupo musical
“Contacto”, agora reforçado com músicos do antigo conjunto
V.I.P. e o Quinta Dimensão fizeram-nos dançar até altas horas da

Uma ajuda preciosa para a esclerose em placas
Antero Branco

madrugada. M. Bourque e os membros da sua equipe, estiveram
presentes, acompanhados pelo nosso compatriota José Câmara, da
companhia de construção Fadarosa. Como estávamos numa festa
portuguesa, Natércia Rodrigues, candidata às próximas eleições
municipais tomou a palavra e sem discursos políticos, felicitou os
organizadores e prometeu ajudá-los, no próximo ano, na recolha

de fundos para a esclerose em placas. A rifa saiu ao nº 2383 –
Feliciano Ferreira, ao nº 2474 - Maria Marques e ao nº 1649 -
Marcelino Alves. José Pacheco, Joe de Melo e Luís Costa,
coordenadores do acontecimento, enfrentaram, este ano, vários
obstáculos durante a organização do evento, principalmente
devido às várias catástrofes que têm acontecido através do
mundo.

Organizações desta natureza só são possíveis graças aos
inúmeros bénévoles  (voluntários) que se implicam,  à generosidade
dos nossos comerciantes e do povo da nossa comunidade.
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A Predial tem “casa” nova

Para melhor servir
quem nova casa quer

Texto e fotos de António Vallacorba

A Agência de Imóveis Predial, Inc., previamente sediada na Rua
Rachel, tem estado situada no bairro Villeray desde há alguns
meses, onde adquiu um imóvel para as suas novas instalações
comerciais e melhor servir a sua vasta clientela e todas as demais
pessoas que porventura possam vir a necessitar dos seus serviços
na área a que se dedica.

Todavia, a inauguração da sua sede, situada no 7849 St-Denis,
só agora é que pôde ser oficializada. Foi no passado dia 18 do
corrente, mais precisamente, no ensejo do que teve as suas portas
abertas à comunidade em geral e para quem quer que fosse que
se dignasse, por curiosidade ou interesse pessoal, entrar e dar uma
vista de olhos pelas funcionais estruturas.

A auspiciosa ocasião foi, no entanto, assinalada com um
beberete, à noite, perante um apreciável número de amigos, de
colegas deste género de negócio, orgãos de informação e alguns
políticos, como foram os casos de Anie Samson e Martine Carrière,
candidatas da Équipe Bourque/Vision Montréal, respectiva-
mente, a presidente de Junta de Freguesia e vereadora munici-
pal por Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.

Por outro lado, os vários agentes disponibilizaram-se para
acompanhar as pessoas a uma visita às intalações, durante o que
se puderam inteirar da funcionalidade das mesmas.

No caso pessoal deste cronista, foi interessante verificar que, não
só o cliente tem à sua disposição um mui homogéneo grupo de
profissionais na compra e venda de propriedades, mas ainda o
serviço complementar de notários e de consultadores hipotecários
- todos no mesmo andar, embora na privacidade dos seus
escritórios, adjacentes uns aos outros.

É como nos declarou o Carlos Modesto, “O cliente resolve tudo
aqui”. Fundada em 1978, a Predial é a única firma portuguesa da
especialidade no mercado comunitário e, como tal, conhece
perfeitamente o mercado e as preferências dos seus clientes.

Para isso, conta com o dinamismo, o empenho, a competência
e o prazer de bem servir dos seus agentes e colaboradores.

São eles: Carlos Modesto, Guilherme Álvares Cabral e José
Vieira; Wesley Oliveira, Manuel A.Vieira e Francisco Katakis, para
compra e venda de propriedades; Syrma Dakeva e Eduardo Dias,
notários; Fernando Calheiros e Hélio Pereira, consultadores
hipotecários.

A Voz de Portugal congratula-se por este novo “desafio” da
Predial e felicita todos os seus associados, com votos das maiores
prosperidades institucionais e pessoas.

Para mais informações podem contactá-los pelo numero de
telefone 514-845-7201.

Uma Idiossincrasia Angolana: Um “ Copo de Água”
para Celebrar um Feito dos Palancas Negras

Sabrina Domingues

No passado sábado, dia 15 de
Outubro de 2005, decorreu, na
sede da Associação da Comu-
nidade Angolana de Montreal
, um encontro que os angolanos
designam de “copo de água” e
que, afinal, era de cerveja! A
festa tinha como objectivo co-
memorar o apuramento dos
“Palancas Negras”, nome pelo
qual são conhecidos os joga-
dores da selecção angolana que
se qualificaram  (e que tam-
bém designa uma espécie mui-
to rara de antílopes que só se
encontra em Angola) para o
Campeonato Mundial de Fute-
bol, a realizar na Alemanha em
2006.  A meio da festa os adep-
tos da selecção angolana deci-
diram sair à rua e dar uma volta
barulhenta pelo bairro Mille-
End com as bandeiras ango-
lanas em punho assinalando a
primeira qualificação de Angola
para o Campeonato do Mundo
de Futebol. O convívio foi ani-
mado com música típica ango-
lana, o que atraíu muita gente

que passava na rua e que deci-
diu dar uma espreitadela.

Ao evento assistiu o cônsul-
geral de Angola em Otava, dr.
João Manuel Tito, a pedido do
presidente da Associação da

Comunidade Angolana de
Montreal, dr. Adelino Artur
Quialunda. Tivemos, durante a
festa, a oportunidade de falar
com o senhor cônsul, sobre a
jovem comunidade angolana
no Canadá, em número cres-
cente de membros.

O Consulado-geral de Angola
existe em Otava desde 1997 e,
segundo o senhor cônsul-ge-
ral, não se sabe ainda ao certo
quantas pessoas de naciona-
lidade angolana residem no
Canadá. O recenseamento dos
angolanos em terras canadia-
nas é recente e, por isso, o
consulado pretende oferecer os
seus serviços às suas comuni-
dades espalhadas por este país
da América do Norte. Para
permitir aos angolanos que não
vivem em Otava ou que têm
dificuldades em deslocar-se à
capital durante a semana, o
cônsul-geral dr. João Manuel

Tito desloca-se às diversas
cidades, oferecendo os seus
serviços desde que para tal seja
solicitado. As deslocações são,
geralmente, feitas aos fins-de-
semana, o que permite apoiar
um maior número de pessoas
que, assim, não se têm de deslo-
car propositadamente a Otava.

A próxima jornada de registo
consular está prevista para o
dia 5 de Novembro, nas instal-
ações da Associação da Comu-
nidade Angolana de Montreal,
sita no 5552 Boulevard Saint-
Laurent.

Aproveitamos a ocasião para
lembrar que a Associação
CAM  (Comunidade Angolana
de Montreal) está a organizar,
com pompa e circunstância a
Festa do Trigésimo Aniversário
da Independência de Angola, a
11 de Novembro, tendo con-
seguido apoio financeiro neces-
sário da Embaixada de Angola.
Festa rija e à angolana, espera-
mos.
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Entrevista com o
senhor Manuel Torres

Maria Calisto

Imagine por um instante ter cinco filhos, viver modestamente
e, do dia para o outro, descobre que o seu menino com apenas
oito anos de idade tem um cancro no cérebro. No dia 19 de
Novembro de 2005, os Amigos de Água de Pau vão organizar
a festa da vindima para vir em ajuda a esta família de origem
angolana. Tive o prazer de conversar com o senhor Manuel
Torres, um dos organizadores desta festa, um homem sensível
à causa das crianças, um homem simples e honesto.
Voz de Portugal: Senhor Torres, como surgiu esta ideia de
organizar festas para vir em ajuda às crianças?
Manuel Torres : A festa da vindima nasceu no ano 2000. Depois de
termos visto o sucesso desta festa que tinha sido para ajudar a um
conjunto da comunidade, decidimos continuar, mas desta vez, para
ajudar a crianças.
V.P.: Sei que já ajudou a muitos organismos. Como faz para
encontrar estes organismos?
M.T.: Através de contactos, telefonamos para fundações, tentamos
ajudar a quem precisa, as crianças sobretudo.

V.P.: Depois de ter escolhido uma fundação, uma família,
quais são as outras fases?
M.T.: Preparamos a festa, entramos em contacto com o organismo
ou com a pessoa responsável. Depois, quando chegamos ao dia da
festa, tentamos ter alguém desse organismo para apresentar à
comunidade presente.
V.P.: Como veio a saber do pequeno Cristo e da sua família,
e porquê decidiu ajuda-la junto com o Convívio dos Amigos
de Água de Pau?
M.T.:  (silencio) A festa já estava organizada, já tínhamos a data
marcada, os cantores convidados, etc. E ainda não tínhamos
nenhuma fundação - queríamos ajudar pessoas da comunidade,
ajudar os nossos. Então fomos ao centro português e falamos com
a dona Fernanda Caldeira, e falou-nos desta família que,
infelizmente, está em apuros. Encontramos os pais do pequeno e
não houve dúvida, o nosso convívio queria ajudar esta família, que
precisa tanto de ajuda. O pequeno foi operado e a família não tem
postos para tratar dos cinco filhos. É uma verdadeira miséria, é
mesmo uma situação que nos deixa sem palavras. Depois deste
encontro, já começamos a ajudar esta família, juntos com amigos.
Tentamos de dar comida, roupa, mais ainda é pouco.
V.P.: Quem escolhe a data, o lugar, os artistas, a ementa, etc.?
M.T.: Somos cinco organizadores (Manuel Torres, Walter Froias,
José Froias, Lucia Sousa, Steve Vieira) e através de muitas
reuniões, decidimos todos juntos. Também contamos com a ajuda
de amigos para a preparação da festa.
V.P.: O que espera desta festa?
M.T.: Uma colaboração da nossa comunidade para ajudar esta
família de cinco filhos (de 2 a 12 anos).
V.P.: Donde veio o nome da festa da vindima?
M.T.: Foi em 2000, quando estávamos à procura de um nome,
uma amiga nossa estava a vender um calendário de Toronto e
gostou deste nome. Foi deste então que ficamos com o nome.
V.P.: Já pensou em abrir uma fundação para crianças?
M.T.: Nunca, e nunca vai acontecer, isto é muito complicado,
prefiro ajudar junto com os Amigos de Água de Pau a quem
precisa, e cada ano trocamos de organismo, assim podemos dar
um pouco a todos.
V.P.: O que significa para si uma criança?
M.T.: TUDO na vida.
V.P.: Para terminar que mensagem gostaria de deixar à
comunidade antes da festa?
M.T.: Que as pessoas participam. Que colaboram connosco, que
possam nos dar alguns donativos, não em dinheiro, mas em
roupas, comidas, cobertas para as camas, toalhas e muito mais.
Também aproveito a oportunidade para agradecer a todos em
nome do Cristo, da família, do Convívio dos Amigos de Água de Pau
a todos aqueles que de qualquer vão ajudar esta família que
precisa tanto.
V.P.: Obrigada Sr. Torres por esta entrevista, e muita sorte
para a festa. Parabéns aos Amigos de Água de Pau pela
iniciativa, e claro, o jornal A Voz de Portugal estará presente
no dia 19 de Novembro para dar a conhecer o pequeno Cristo
à comunidade.
Para fazer um donativo, podem passar no Salão de cabeleireira
Edite (89, rua Rachel oeste), no JL Casa da Costura (4275 boule-
vard St-Laurent), no jornal A Voz de Portugal (4231 Boul. St-
Laurent), no Tapis Renaissance (7129 boul. St-Michel), na Padaria
Lajeunesse (533 Gounod). Para mais informações, podem
contactar Manuel Torres (514) 321-0543.

As Bonecas Russas

Cinco anos depois das suas aventuras em Barcelona, Xavier
(Romain Duris), o herói de “A Residência Espanhola”, vive
agora em Paris e conseguiu realizar o seu sonho de infância:
é escritor. No entanto, sente-se um pouco perdido, pois
ganhar a vida como escritor não é assim tão fácil como ele
poderia supor. Para além disso, a sua busca pela mulher
perfeita fá-lo saltar de namorada em namorada, numa série
de relações inconsequentes. Vai mantendo também pe-
quenos trabalhos para conseguir sobreviver, de jornalista a
argumentista de televisão e a babysitter do filho da ex-
namorada. Com tanta coisa junta, Xavier tem dificuldade em
concentrar-se. Mas uma viagem a Londres e a São Peters-
burgo vai permitir-lhe reconciliar o trabalho, a escrita e o
amor.

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros

40ANOS
1963-03

Uma delícia!!
 Uma Avó é uma mulher que não tem filhos, por isso gosta dos

filhos dos outros. As Avós não têm nada para fazer, é só estarem
ali. Quando nos levam a passear, andam devagar e não pisam flores
bonitas nem lagartas. Nunca dizem: Despacha-te!

Normalmente são gordas, mas mesmo assim conseguem
apertar-nos os sapatos. Sabem sempre que a gente quer uma fatia
de bolo ou uma fatia maior. As Avós usam óculos e às vezes até
conseguem tirar os dentes. Quando nos contam histórias, nunca
saltam bocados e nunca se importam de contar a mesma história
várias vezes. As Avós são as únicas pessoas grandes que têm
sempre tempo. Não são tão fracas como dizem, apesar de morrerem
mais vezes do que nós. Toda a gente deve fazer o possível por ter
uma Avó, sobretudo se não tiver televisão.

P.S.: Esta carta foi redigida por uma menina de 8 anos e que a
quis dedicar à todas as avós da nossa comunidade portuguesa.

Primeiras imagens de
Pitt como Jesse James

Tal como o título indica, o
filme mais recente de Brad Pitt
retrata os últimos dias do mítico
pistoleiro e da sua relação com
o jovem Robert Ford, inter-
pretado por Casey Affleck. Mo-
vido pelo desejo de notorie-
dade, Ford junta-se ao gang de

Jesse james com o intuito de assassiná-lo e assim ficar
conhecido como o homem que matou o famoso pistoleiro.
Ford conseguiu o que queria, mas acabou por ficar
conhecido pela sua covardia, ao balear Jesse James pelas
costas. As filmagens de “The Assassination of Jesse James by
the Coward Robert Ford” estão ainda a decorrer no Canadá.
Entretanto, Brad Pitt terminou a sua participação em “Ba-
bel”, ao lado de Cate Blanchett.

Mais novidades sobre Eragon
O mais importante é conseguir visualizar os cenários e dar

a primeira olhadela ao mundo de Paolini. Aliás, consta que o
jovem escritor vai ter um pequeno papel no filme, e até pediu
para perder a cabeça na batalha de Farthen Dûr. Quem
também se vai estrear nas lides do cinema com uma
participação em “Eragon” é a cantora Joss Stone.

Como falta ainda um ano para a sua estreia, o mais provável
é que este vídeo vá ser seguido por muitos mais. Afinal, o
realizador compara “Eragon” com a trilogia de “O Senhor dos
Anéis” e às aventuras de Harry Potter. É uma pretensão
ambiciosa, que só será comprovada em Dezembro de 2006,
mas que convém alimentar até lá.

Podem ir ao site web não não oficial para ver o primeiro
vídeo deste novo filme no www.shurtugal.com.

Fotos  de Halloween na escola Sta. Cruz
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Retalhos das minhas férias
Mario Carvalho

Agora que o Verão terminou, vamos todos juntos reviver as
nossas férias; as minhas irei compartilhá-las com os leitores, naquilo
que de bom e de menos bom vivi, pois que nem sempre tudo corre
bem, mesmo na minha querida terra. Serão artigos em que irei
descrever-vos algumas passagens que vivi, ou testemunhei du-
rante as minhas férias, nos Açores, mais propriamente na Ilha de
São Miguel, desde a hora da partida à hora da chegada.

Irei começar por falar-vos, da transportadora aérea regional Sata
Internacional, que nos proporcionou um excelente voo de ida e
volta, bom serviço a bordo e em Português. Assim logo que
entramos no avião sentimo-nos já nos Açores e no regresso, só
notamos que deixamos a nossa terra quando entramos no
aeroporto Pierre Elliot Trudeau, em Dorval.

O problema é na verdade o tempo que se perde para entrar no
avião. É demais. Atraso na partida e atraso no regresso, torna-se
assim muito difícil e cansativo para quem fez a viagem e para
aqueles que transportam os viajantes à partida e à chegada nos
dois aeroportos. Para além do tempo perdido inutilmente também
há percas financeiras, tanto perdidas em horas de trabalho como
nos estacionamentos. Mas este problema, de não respeitar os
horários previamente previstos na compra do bilhete, foi uma
constante no decorrer do Verão e nos vários voos da
responsabilidade da Sata entre Montreal e Ponta Delgada. Não sei
porque razão, a única coisa que tenho a certeza é que nos
televisores instalados na sala de embarque no aeroporto, vê-se
constantemente a informação ser alterada, anunciando e
informando os passageiros e seus acompanhantes, que o avião está
cada vez mais atrasado. Já dentro do avião e no decorrer do voo,
o comandante não se cansa de pedir desculpas pelo inconveniente
que o atraso venha a causar a cada passageiro, como a querer
dizer “a culpa não é minha,” mas na verdade o mal já está feito e
não termina ali, porque chegamos ao destino final às tantas da
madrugada, obrigando muitos familiares e amigos a perderem
muitas horas de trabalho. Não devemos esquecer que muitos
passageiros são oriundos de outras ilhas e horas depois têm de
tomar um outro avião para as suas terras de origem. Na minha
companhia, viajava uma jovem da ilha de Santa Maria, que tendo-
se despachado do Aeroporto em Ponta Delgada já passava da meia
noite, chamou um táxi para a transportar ao Hotel e às 6 da manhã
devia voltar ao aeroporto para apanhar o voo das 7, com destino
a Santa Maria.Acabam por passar por São Miguel, pagar um hotel
a um preço que não é nada acessível, sem poderem visitar a Cidade
de Ponta Delgada e muito menos descansar. Uma das outras
inconveniências é o horário que foi estabelecido à partida, isto é,
perdemos dois dias de férias pois passamos o dia no aeroporto e no
avião, ao contrário dos que vêm de Toronto que chegam a Ponta
Delgada de madrugada e no regresso partem no fim de tarde. Dali
tudo é mais simples e à conveniência de todos, pois partem e
chegam ao Aeroporto Pearson em Toronto ao principio da noite.
Por que razão nós aqui em Montreal, não podemos usufruir das
mesmas condições?

Será que alguém se preocupa em denunciar todas es-tas
inconveniências?

Será que os vários agentes de viagens da nossa comu-nidade,
já sensibilizaram e manifestaram o seu desagrado, perante as
pessoas responsáveis da transportadora aérea, de maneira a fazer-
lhes compreender que ninguém ganha com isto, antes todos
perdem; os passageiros, as agências nos Açores, até mesmo a
transportadora, porque há pessoas que deixam de viajar devido
aos inconvenientes. Não se esqueçam que os responsáveis pela
programação dos voos vivem num outro mundo e por vezes não
têm a mínima ideia quanto é difícil para as crianças e pessoas
idosas viajar nestas condições. Estamos tão perto dos Açores e
levamos tanto tempo a lá chegar. Para além de não haver voos
directos todo o ano, ainda os poucos que existem são

desfavoráveis, para aqueles que gostam e insistem em pro-mover
as belezas dos Açores, aos seus familiares e amigos de outras
nacionalidades.Mas quando o avião aterra no aeroporto,
perdoamos muita coisa e até nos habituamos a viver de uma outra
maneira. A terra não tem culpa das pessoas incompetentes que
ocupam lugares de destaque e pelas más decisões que tomam, sem
consultar previamente quem de-veriam.

Próximo capitulo “São Miguel e suas gentes”.

Lançamento do livro: “La Bible du Porto”
Diamantino De Sousa

No passado dia 25 de Outubro de 2005,
a convite das publicações Modus Vivendi,
deslocamo-nos ao Café Ferreira para
assistirmos a um lançamento de um livro.
Um lançamento especial sobre o vinho do
Porto escrito por uma pessoa originária de
França, Guénal Revel que mora no Cana-
dá há mais de 10 anos e tem a particu-
laridade de ser o presidente da associação
dos provadores profissionais de vinhos
(“sommeliers”) e, com este volume já está

na sua segunda publicação literária da especialidade.
A bíblia do Porto representa um repertório de mais de 280 vinhos

do Porto, os quais, foram todos provados e comentados pelo
próprio. Além de descrever as características de cada vinho, o
autor apresenta informações interessantíssimas e fascinantes
sobre a história do vinho do Porto, a sua fabricação e a sua
indústria, alem de dar uma volta sobre a geografia da região e o
clima das regiões produtoras.

Aquando do lançamento, Guénal agradeceu publicamente
todos os produtores que contribuíram para este seu livro, além das
pessoas que o incitaram mais a escrever este livro: Carlos Ferreira,
Manuel Saraiva da quinta do Castelinho e Vítor Poupada foram
entre os muitos mencionados. O que é bastante interessante, foi

o facto de ele ter feito um pequeno discurso em Português onde
fez referencia de vir a aprender ainda melhor a língua Portuguesa,
visto que é um pais que tenciona visitar para actualizar o seu livro
e descobrir ainda melhor o que se faz de bom em termos de vinhos
em Portugal.

Tivemos oportunidade de falar com o autor e ele mencionou o
seu fascínio por Portugal, não só pelo vinho do Porto, mas pela
descoberta que tem feito dos vinhos Portugueses. Vindo de um
profissional que é júri internacional aquando de competições
prestigiosas, há que não deixar de levar este aspecto como um
elogia para a qualidade dos nossos produtos.

Para todos aqueles que são
apreciadores de vinho e que o
pretendam adquirir, este livro
terá de certeza 256 páginas de
boa qualidade e a um preço
abordável. Não hesitem pois
aqueles para quem a literatura
clássica não lhes diz grande
coisa, porque assim terão pelo
menos um pretexto para adqui-
rir uma obra que lhes vai facili-
tar a escolha para aquecer as
noites frias que se aproximam.

O contributo dos idosos
Victor Hugo

Há uns anos atrás, quando um dia ao chegar a casa, disse à
minha mulher que me tinha apaixonado, ela abriu os olhos de
espanto e como é lógico, exigiu uma explicação. Para a tran-
quilizar, disse-lhe que era uma paixão de razão e não de coração.
Tinha conhecido uma senhora que aos 73 anos
de idade, depois de ter ficado viúva, resolveu ir a
Universidade, para se licenciar em literatura. Aos
75, resolve ir para a Guatemala como missionária
e aos 80 escreveu livros e dava conferências. Eis
a razão da minha paixão e admiração.

No passado dia 9, tive uma agradável surpresa,
quando fui á Associação Portuguesa do Canadá,
assistir a um sarau literário, cuja finalidade prin-
cipal, foi o lançamento do livro de poesias
“Migalhas na Areia”, do Sr. José Joaquim Mar-
ques da Silva, mais conhecido na comunidade
por papá Silva. Não sou grande conhecedor de
poesia, mas gostei muito da maneira como foi
escrito. Mas o que mais me impressionou neste
sarau, foram a clarividência e a eloquência deste
senhor, que aos 85 anos, me deu uma lição de vida, de força, de
vontade e  de continuar a lutar, eu que tenho quase 20 anos a
menos. Quando nós assistimos a manifestações e a greves em Por-
tugal, só porque o governo quer pôr a idade da reforma dos
funcionários aos 65 anos, estes dois exemplos, são matéria para nos
fazer reflectir e pensar no contributo que os mais idosos com a sua
sabedoria, podem dar á sociedade. BRAVO PAPA SILVA.
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Reconhecimento
Maria da Luz

Por ocasião do lançamento do livro Migalhas Na Areia no
passado dia 8 de Outubro, não tinha palavras para exprimir o
quanto foi emocionante e caloroso.

Está de parabéns Sr. José Joaquim Marques Silva
pelo seu esforço, boa vontade e horas de madrugada
que dispensou para trazer-nos um lindo regalo; muito
estou gozando, lendo as vossas poesias.

O seu testemunho de vida passada foi valoroso; sua
formação em Teologia Contabilidade e continuando o
seu trabalho sem dar conta dos seus 85 anos, graças
a Deus, é ainda professor na Escola Secundária
Lusitana.

Tudo isso me faz sentir muito pequenina; mas ao
mesmo tempo me sinto feliz ao lembrar-me que
também fui sua aluna e aluna do seu estimado filho, Sr.
José Manuel Marques Silva, em estudo Bíblico, no
qual hoje me sinto muito enriquecida.

Quero ainda reconhecidamente agradecer a todos e todas os
participantes que colaboraram, dando o seu melhor para
abrilhantar o ambiente do sarau; de todos nós, um profundo
carinho pelo nosso Papá Silva.

Que Deus vos abençoe.
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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

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
4276 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio                   514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225

FOTÓGRAFOS
FOTO ESTRELA
                                                   514.279.5201

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: 514.277.7778

514.862.2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval          514.595.1500
 Víctor Marques   514.570.9857

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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
Hosp. Montreal para Crianças
Informação Montreal
Normas do trabalho
Recolha de lixo e urgências
Serviço Interculturais
Sun Youth, Serviços de Urgência
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
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

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.
Missão de Nossa Sra Fátima
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
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.844.0161
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.934.4400
514.872.1111
514.873.7061
514.872.3434
514.872.6133
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

†

†

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591
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
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

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

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent                           514.844.0388

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

António Carreira
1947 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 27 de Outubro de 2005,
com 58 anos de idade, António Carreira (Patilhas),
natural de Leiria, Portugal, esposo de Maria Teresa
Oliveira.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Steve (Teresa
Ramalho) e Frank (Julie Bureau), sua mãe Maria Costa
Cruz, sua irmã Marinela, sua sobrinha Diana (Antony),
sobrinho (a)s, 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 corpo do defunto foi trasladado para Portugal, onde foi a sepultar, domingo,
30 de Outubro.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Olívia de Oliveira
1939 - 2005

Faleceu em Montreal, no 28 de Outubro de 2005, com
65 anos de idade, Olívia de Oliveira, natural de
Veiros, Estarreja, Portugal, esposa de Manuel
Tavares. Deixa na dor seu esposo, seu filho Manuel
(Alexandra Cordeiro), suas netas Vanessa e Veronica,
sua irmã Ilda (Manuel Henriques), seu irmão António
(Maria Alves), sobrinho (a)s, 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 teve lugar segunda-feira, 31 de Outubro, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
onde foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

UTL  UNIVERSIDADE  dos  TEMPOS LIVRES
Centro Comunitário de Santa Cruz
“MEXA-SE ...   pela sua Saúde...’’

“ Como parar é morrer, mexa-se para viver....’’
A área da Saúde  oferece os seguintes programas:

Saúde e Prevenção:
Terças-feiras-  16  às 17 hrs.

Toxicodependência e Envelhecimento:
Terças-feiras- 18  às 19 hrs.

Actividade Física:
Terças e quintas-feira – 17 às 18 hrs.

(exercícios e os problemas articulares)

Clube de Marcha (nos parques):
Quartas-feiras-  13 às 14 hrs.

 Nutrição :  2 seminários  em Novembro
Para mais informações queira contactar a secretaria do

Centro Comunitário de Santa Cruz, tel : 844-1011

O amor é lindo
Cada um ama de uma maneira,

Cada qual, ama como pode.
Não importa como se ama,
Só importa o que se ama.

Se amas és amado!
Temos várias forma de amar e ser amado,mas estas formas

levam ao mesmo lugar.
Sabemos bem a quem amamos,

mas sabemos também como amar.
Quando amamos nos libertamos

é no amor que encontramos vida,
é nele que nos alimentamos e nos fortalecemos.

O amor é doação, é viver o outro, é querer o outro.
É dividir o seu amor com todos.

Se você vive o amor, não espera resposta.
Se é amor não importa, no amor nada se perde só se acrescenta.

nenem

2005-11-02.pmd 11/1/2005, 5:21 PM12



A Voz de Portugal, 2 de Novembro de 2005 1 3

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro. (514) 820-5247

Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.

Padaria Medeiros
(514) 277-9290

EMPREGO

Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

VÁRIA

Vende-se cottage  renovado, em St-
Hubert. Lareira, cave acabada,
piscina. Perto de todos os serviços.

(450) 445-8254

VENDE-SE

IMÓVEIS

Procura pessoa que quer compartilhar
contentor para Portugal no Algrave.

Contactar: (514)494-8498

Precisa-se costureira(o)s com 5 anos
de experiência em roupa de senhoras.
Para trabalho em fábrica.
Contacte Maria: (514) 948-2068
Precisa-se empregada(o) de balcão,
a tempo inteiro.

Telefone: (514) 844-2169

Vende-se Monte-Carlo 1995, 2 portas,
todo equipado, ar condicionado. 66,000
km. Preço: $4475

Contactar José Machado.
(514) 279-6301

Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.

Contactar (514) 830-7942

RESTAURANTE

Dados Fortes na Europa
Os dados  económicos  d ivu lgados  es ta  semana na  Europa ,
sobretudo relat ivos à conf iança dos empresár ios,  vol taram a
surpreender em al ta,  at ingindo máximos h is tór icos,  e dando
indicação de uma maior aceleração da actividade no início do
quarto tr imestre de 2005.
A economia mantém, e parece mesmo reforçar, a tendência de
recuperação que se fez sentir de forma mais intensa nos meses
de Agosto e sobretudo em Setembro.
Na Alemanha, a confiança dos empresários atingiu mesmo um
m á x i m o  d e s d e  O u t u b r o  d e  2 0 0 5 ,  c o m  u m a  r e c u p e r a ç ã o
generalizada entre sectores de actividade e entre a avaliação da
s i t uação  p resen te  e  expec ta t i vas .  A  ú l t ima  vez  que  essa
si tuação ocorreu de forma mais nít ida foi  durante a fase de
recuperação de 1999, quando a act iv idade estava a acelerar
para ri tmos na ordem de 2.5% (face aos actuais menos de 1%).
A o  n í v e l  d a  c o n f i a n ç a  d o s  e m p r e s á r i o s  d a  i n d ú s t r i a
transformadora, o pr incipal contr ibuto para a recuperação da
confiança proveio, uma vez mais, da recuperação da procura
e x t e r n a ,  c o m  u m a  n o v a  a c e l e r a ç ã o  d a s  e n c o m e n d a s  d e
expor tação .
Mas há também sinais de reanimação da procura interna, com
uma recuperação da confiança dos retalhistas e da construção.
Ao nível dos retalhistas, a confiança recupera igualmente para
máximos de quase 5 anos, o que levou os responsáveis do
Inst i tuto I fo, que calcula o indicador, a dizer que surgem os
primeiros sinais claros de recuperação da procura interna, que
tinha faltado até agora e que t inha impedido uma material ização
das várias tentativas de retoma iniciadas nos dois últ imos anos.
Parte da recuperação da confiança decorre também do acordo
ele i tora l  a lcançado na Alemanha.  Ainda que o SPD, do ex-
chanceler Schroeder, tenha f icado com algumas pastas-chave,
como o Trabalho e as Finanças, os seus t i tulares são vistos
como mais favoráveis à continuação do processo de reformas
estruturais, o que é bem visto pelos empresários. No entanto,
só a  prá t ica  do Governo nos próx imos meses d i rá  se esta
avaliação é a correcta.
Também em França, Bélgica e Holanda a confiança recuperou,
embora de forma mais  moderada do que na A lemanha.  De
qua lquer  modo,  são  as  componentes  de  expec ta t i vas  e  de
encomendas as que mais contr ibuem para a recuperação da
confiança, embora também aqui hajam sinais de reanimação da
procura interna.
Esta melhor ia da conf iança é uma evolução posi t iva para a
Europa. Atendendo à melhor condição f inanceira das empresas
europeias (que reduziram o endividamento e dispõem de maior
l iquidez), uma maior confiança poderá proporcionar um aumento
do investimento e, consequentemente, induzir uma recuperação
do emprego. Este já tem vindo a revelar sinais de estabil ização.
O Banco Cent ra l  Europeu,  que reúne no próx imo d ia  3  de
Novembro, deverá registar com agrado estes dados, que lhe
permitem manter o discurso mais orientado no sentido da subida
das taxas de referência que adoptou nas últ imas semanas.
Igualmente impor tante serão os dados de conf iança para o
conjunto da União Monetária, bem como a estimativa preliminar
de inflação de Outubro, a divulgar já após a elaboração deste
“Comentár io do Totta”.

EU: Novo Presidente da Reserva Federal
Nos EUA, esta semana, foi anunciado o nome do novo Presidente
da Reserva  Federa l .  O subs t i tu to  de  A lan  Greenspan,  que
chefiou a Reserva Federal nos últ imos 18 anos, é Ben Bernanke,
que já t inha pertencido ao Conselho de Governadores da Reserva
Fede ra l  e ,  nos  ú l t imos  meses ,  f o i  Che fe  do  Conse lho  de
Assessores Económicos do Presidente George W. Bush.
As implicações são mais signif icativas ao nível dos mercados
financeiros, mas acabam por ter repercussões sobre as taxas
de juro que nos afectam, enquanto consumidores e empresários,
na vida diária.
O primeiro impacto tem que ver com o longo período que Alan
Greenspan esteve à frente da instituição, sendo visto como uma
referência em termos de estabi l idade económica e f inanceira
dos EUA. No passado, as mudanças de l iderança foram, de modo
geral ,  acompanhadas de per íodos de maior  vo lat i l idade das
var iáveis f inanceiras.  Isso decorre do facto de os mercados
te rem um pe r íodo  de  adap tação  e  conhec imen to  ao  novo
responsável máximo pela polí t ica monetár ia.
O segundo tem que ver com a forma como o novo Presidente da
Reserva Federal entenderá o seu mandato. O banco central dos
EUA tem dois object ivos expl íc i tos:  assegurar a estabi l idade
dos preços e contribuir para o máximo crescimento económico
sem inf lação. Uma maior atenção ao crescimento ser ia vista
como uma situação em que se poderiam gerar mais r iscos de
inflação, e os mercados f inanceiros reagiriam com uma subida
das taxas de juro.
No entanto ,  Ben Bernanke já  anunc iou ter  uma po l í t i ca  de
cont inuidade, pelo que não é de esperar que uma al teração
signi f icat iva face à s i tuação actual ,  após a sua entrada em
funções, em 1 de Fevereiro de 2006. Assim, deveremos assistir,
tal como descontado já pelos mercados f inanceiros, a mais uma
subida das taxas de referência, para 4.5%, após as duas subidas
adicionais já antecipadas para este ano (em 1 de Novembro e
13 de Dezembro).
Bernanke é um defensor da alteração dos objectivos da Reserva
Federal, preferindo a adopção de uma definição explícita para
a inflação (como tem, por exemplo, o Banco Central Europeu,
onde a inflação deverá situar-se abaixo de 2%). Deste modo, ao
longo de 2006, o debate sobre esta alteração poderá intensif icar-
se. Atendendo a que a inflação se deverá situar, segundo as
mais recentes previsões, acima de 3%, os riscos são de que a
polít ica de taxas de juro possa ser mais agressiva (leia-se taxas
de juro mais elevadas) do que o que está actualmente a ser
antecipado pelo mercado.
Os mercados acolheram bem a nomeação,  com um impacto
reduzido sobre os níveis de taxas de juro e mesmo sobre a taxa
de câmbio do dólar, o que reflecte as expectativas de polít ica
de continuidade face à estratégia delineada por Alan Greenspan.

Precisa-se torneiro mecânico e
operador de CNC. (514) 323-0863
A Padaria Pacheco procura
empregado(a)s para o balcão e a
caixa, a tempo parcial.

(514) 735-4200
Precisa-se senhora para limpeza de
casa. 1 dia por semana. Deve ter
referencias. Falar inglês ou francês.
Deixar mensagem clara e completa,
com nome e número de telefone SFF.

(514) 737-6411

ALUGA-SE
Aluga-se 4 1/2 todo renovado, com
entradas de máquinas de lavar e
secar. Rua de Bullion, perto da Mont-
Royal. Telefonar, depois das 17h:

(514) 982-9202

Aluga-se 4 1/2 em St-Michel. $550
por mês. Telefonar para o

(514) 387-2091

Procura-se garagem para arrumar
carro até Maio 2006.

Manuel Gonçalves
863-9334

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

Procura-se senhora portuguesa para
cuidar de senhora idosa. Da sexta-
feira ao domingo a noite em Lasalle.

Leonor (514) 738-1892
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Quim falha Villarreal. O técnico
Benfica analisou o jogo  frente ao
Villarreal e confirmou que o guarda-
redes Quim, que foi recentemente
operado a uma hérnia inguinal, não irá
jogar frente à equipa espanhola,
enquanto Simão está em dúvida e
apenas poucas horas antes do jogo
será tomada a decisão

Geovanni regressa aos convo-
cados do Benfica. Depois de não
ter marcado presença nos convo-
cados para o jogo com a Naval,
devido a problemas pessoais, o
técnico do Benfica voltou a chamar o
extremo brasileiro para o jogo frente
ao Villarreal, relativo à Liga dos
Campeões.

Lourenço quer marcar fren-
te ao Sporting. O jovem avançado
da União de Leiria, que foi emprestado
esta temporada pelo Sporting, espera
continuar nesta boa fase, como
provam os dois golos frente ao Gil
Vicente, e também marcar na sexta-
feira em Alvalade.

Presidente do Hearts apre-
senta demissão e apelida
Romanov de ditador. O presi-
dente do Hearts, George Foulkes,
apresentou a demissão e depois
apelidou Vladimir Romanov, actual
sócio maioritário do clube escocês,
de actuar como um «ditador».

Manchester United não co-
menta entrevista de Keane. O
Manchester United, adversário do
Benfica no Grupo D da Liga dos
Campeões, não quis tecer nenhum
comentário sobre o facto de ter retirado
uma entrevista de Roy Keane ao
canal televisivo do clube inglês, onde
o «capitão» fez duras críticas a vários
colegas.

Manchester City já é terceiro
em Inglaterra. O Manchester City
derrotou, segunda-feira, o Aston Villa,
por 3-1, em encontro referente à 11.ª
jornada da Premier League ,
ascendendo, assim, ao terceiro posto
da classificação, em igualdade com
o Tottenham.

Hugo Alcântara suspenso
por 2 jogos.Hugo Alcântara,
defesa central da Académica, foi
suspenso por dois jogos pela
Comissão Disciplinar da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional,
anunciou o organismo no seu site
oficial.
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Deivid e empresário não acei-
tam afastamento da convo-
catória. O empresário do brasileiro
Deivid estranha que o avançado
tivesse ficado fora dos convocados
eleitos por Paulo Bento para o jogo
com o Boavista, ontem à noite no
Bessa (2-2).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Koeman: «Podemos aspirar
ao 1º lugar do grupo». Ronald
Koeman apresentou-se na Luz, na
conferência de imprensa de antevisão
do jogo com o Villarreal, com um
discurso claramente mais ambicioso
do que nas jornadas anteriores da
Liga dos Campeões. O treinador do
Benfica falou pela primeira vez em
acabar o grupo na liderança. “As duas
equipas [Benfica e Manchester] estão
muito iguais. Se ganharmos hoje em
casa podemos aspirar ao 1º lugar do
grupo”, afirmou o treinador holandês.

05-11                                    16 : 30
05-11                                    12 : 15
06-11                                    14 : 15
06-11                                     11 : 00
06-11                                    11 : 00

06-11                                    16 : 15

07-11                                    15 : 30

07-11                                    11 : 00

04-11                                    16 : 00

«Estou surpreendido com os
nossos erros defensivos»,
diz Mourinho

José Mourinho admite que o rendimento defensivo da sua equipa
o surpreendeu negativamente nos últimos jogos. Mas o técnico do
Chelsea acredita que o jogo do Bétis vai marcar o regresso da
«muralha de aço» do início de época: «Quando revejo as últimas
duas semanas fico surpreendido com os erros defensivos que
cometemos. Há um mês estávamos perfeitos, a acumular recordes,
mas nos últimos jogos começámos a sofrer demasiados golos, por
isso temos de melhorar em algumas áreas», reconheceu.

O técnico, que muitas vezes opta por um discurso agressivo na
abordagem dos jogos, optou desta vez por salientar que o Bétis,
adversário desta terça-feira, é credor de respeito, apesar de
atravessar uma acentuada crise de resultados e de ter sido goleado
pelo Chelsea há duas semanas: «Digo sempre que vamos ganhar,
umas vezes ganha-se e outras não. Mas lembro que em Stamford
Bridge admiti que o nosso primeiro golo chegou numa altura em
que o Bétis não o merecia. Se não tivesse aparecido esse golo o
jogo podia ter sido bem diferente. Sei que ambiente vou ter aqui
e sei que o Bétis precisa de ganhar um jogo destes para sair da
crise», lembrou.

Mourinho aproveitou também para elogiar Damien Duff e os
médicos do Chelsea, que recuperaram o internacional irlandês em
apenas três semanas, deixando-o apto a alinhar em Sevilha:
«Tenho de felicitar o nosso departamento médico pela
recuperação do Damien. Ele é um jogador importante e provou,
com esta recuperação, que tem grande espírito de sofrimento.
Mas há quatro opções de alto nível para esse lugar e duas vão ficar
no banco. Ele vai jogar, isso é certo, mas não digo se será de início»,
acentuou.

Ranking IFFHS: Sporting continua
a ser o melhor clube português

O Sporting continua a ser o melhor clube português no «rank-
ing» da IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística
do Futebol. Os «leões» subiram duas posições em relação ao mês
anterior e ocupam agora o 16º lugar.

O Benfica, segundo clube português na tabela, perdeu dez
pontos em relação ao mês anterior, enquanto o F.C. Porto subiu
18 lugares, para 73º.

Na frente está agora o Liverpool, que superou o Inter, adversário
do F.C. Porto na Liga dos Campeões. O melhor clube do mês para
a IFFHS neste «ranking», elaborado numa ponderação dos últimos
12 meses que tem em conta resultados nacionais e internacionais,
é o Lyon de Tiago.

Confira o «ranking»:
1º (2) Liverpool (Inglaterra), 295 pontos
2º (1) Inter Milão (Itália), 292 pontos
3.º (4) Bayern Munique (Alemanha), 279 pontos
4.º (3) Milan (Itália), 262 pontos
5.º (5) Manchester United (Inglaterra) 257 pontos
6º (6) CSKA Moscovo (Rússia) 245,5 pontos
7.º (8) Lyon (França) 243 pontos
8.º (10) Arsenal (Inglaterra) 242 pontos
9º (11) Boca Juniors (Argentina) 234 pontos
10.º (13) Villarreal (Espanha) 233 pontos
16.º (17) Sporting (Portugal) 215 pontos
56.º (46) Benfica (Portugal) 148 pontos
73.º (91) F.C. Porto (Portugal) 135 pontos
136.º (136) Vitória Setúbal (Portugal) 104,5 pontos
160.º (173) Sp. Braga (Portugal) 96,5 pontos

Inter : 2

Porto : 1

0 : Chelsea

1 : R. Betis

Hoje 2 de Novembro às 14:30
Benfica - Villarreal

Bar  Champs
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“Matrecos” da Nova Geração
Kevin Antunes

Será que há uma razão mais
do que outra que move os jo-
vens da comunidade (e por
vezes não tão jovens) a ir tomar
um copo aos bares da rua St-lau-
rent? Uma das razoes e simples,
jogar “matrecos”! Pode parecer
algo de muito estranho para
muitos mas todos nos sabemos
que cada jovem português tem
memorias da infância a jogar
matraquilhos, que tenha sido
no Sport Montreal e Benfica
num Domingo ou que tenha
sido numas ferias radiantes com
a família em Portugal, todos nos
passamos por momentos mar-
cantes (não só os rapazes mas
sim, também as raparigas) a
jogar matraquilhos.

Durante os últimos dois anos
foi se criando na nosso comu-
nidade um campeonato de
matraquilhos que tem abran-
gido um certo interesse e que
continua a crescer. Anual-

mente a “Foosbar League”, co-
mo foi baptizada, torna-se este
Janeiro um campeonato bi-
anual. A maioria dos jogadores
que participam são portugue-
ses mas há sempre excepções,
até um dos bares que acolhe o
campeonato não é português.

O Campeonato acolhe um
numero de equipas limitado, na
qual as inscrições incluem um
prazo, e os primeiros a serem
inscritos tem lugar garantido
até se preencher a lista. A for-
ma de proceder a formação das
equipas é um simples sorteio
onde jogadores são classi-
ficados por níveis para dar mais
equilíbrio.

O “Foosbar League” que re-

cém acolheu um novo cam-
peão terminou na semana pas-
sada com uma vitória da equipa
chamada I.E.B.A Porto em que
inclusive participa uma mu-
lher, o que mostra que o cam-
peonato não se limita aos ho-
mens (há varias mulheres 6 ou
7).

Para o futuro da “Foosbar
League” será possível uma even-
tual cobertura semanal com
estatísticas enviadas pelos cola-
boradores. Para mais infor-
mação sobre a Liga de matra-
quilhos por favor visitar o site da
liga www.foosbarleague.com
onde se encontram fotos, esta-
tísticas, informações, etc.

Reunido quarta-feira passada em Roma, o
Conselho Mundial do Desporto Automóvel já
tomou decisões sobre o que irá acontecer em
2006 e isto, no que respeita ao Campeonato do
Mundo da Fórmula 1.

Respeitante aos PNEUS, cada piloto passará a
usar 7 jogos de pneus de piso seco em cada
Grande Prémio. Os pneus usados na classificação
e na corrida terão que ser da mesma
especificação e as trocas de pneus durante as
corridas estarão novamente de volta. Quanto à
nova forma de TREINO CLASSIFICATÓRIO,
este também sofreu uma modificação, o que a
nosso parecer, irá avantajar sem dúvida alguma
o espectáculo, oferecendo aos espectadores e
telespectadores uma maior visibilidade na luta
pela melhor posição na linha de partida. Portanto,
durante os primeiros 15 minutos do treino de
classificação, todos os carros poderão entrar em
pista e marcar os seus tempos. Os 5 piores tempos
ficam automaticamente com os seus lugares
definidos na grelha, 16º ao 20º, e não regressarão
à pista. Os restantes 15 monolugares voltarão à
pista para mais uma sessão de 15 minutos.
Novamente, os cinco piores ser-lhes-ão ga-
rantidos os 11º ao 15º lugares na linha de partida.
Resta-nos agora os últimos 10 monolugares,
esses que voltarão à pista para uma fase final do
treino classificatório. Com uma duração de
20 minutos, a sessão definirá as posições de 1º a
10º, respectivamente.Os carros irão ficar num
parque fechado a partir do momento que
tomaram parte na sessão classificatória, até ao
momento da largada. Todas as equipas poderão
reabastecer os seus monolugares durante os
primeiros 40 minutos da classificação. No que diz
respeito aos 10 carros que forem eliminados nas
duas sessões de treinos classificatórios, poderão
reabastecer no domingo antes da corrida.
Os monolugares que defenderam os 10 lugares
na obtenção da “POLE-POSIÇÃO” terão que vir
à pista com a mesma quantidade de combustível
que vai ser utilizado no momento da largada.
Tudo o que o carro gastar durante essa última fase

     Conselho Mundial revelou novas
sobre o REGULAMENTO de 2006

CONFIRMADO CALENDÁRIO 2006
A FIA confirmou o calendário

oficial da Fórmula 1 para a época 2006.

12/03 - GP do Bahrain, Sakhir
19/03 - GP da Malásia, Sepang
02/04 - GP da Austrália, Melbourne
23/04 - GP de San Marino, Ímola
07/05 - GP da Europa, Nurburgring
14/05 - GP da Espanha, Barcelona
28/05 - GP de Mônaco, Monte Carlo
11/06 - GP da Inglaterra, Silverstone
25/06 - GP do Canadá, Montreal
02/07 - GP dos Estados Unidos, India.
16/07 - GP da França, Magny-Cours
30/07 - GP da Alemanha, Hockenheim
06/08 - GP da Hungria, Hungaroring
27/08 - GP da Turquia, Istambul
10/09 - GP da Itália, Monza
17/09 - GP da Bélgica, Spa-Francorchamps
01/10 - GP do Japão, Suzuka
08/10 - GP da China, Xangai
22/10 - GP do Brasil, Interlagos (*)
(*) Sujeito à confirmação

de treino poderá ser reposto antes da partida de
domingo.Caso sejam inscritos 22 carros no
calendário de 2006, seis pilotos serão auto-
maticamente eliminados em cada uma das duas
primeiras fases de classificação. Se 24 carros
fizerem parte da corrida, manter-se-á a elimina-
ção dos seis carros por etapa, ficando os últimos
12 na disputa da “pole-posição”. Esta Comissão
aprovou também, para 2008, a modificação na asa
traseira, introduzindo uma nova “CENTRE-
LINE DOWNWASH GENERATING-CDG”,
apresentada esta semana.Com a volta dos
pneus lisos, a modificação respeitante ao aumen-
to da largura dos monolugares, e por último, a
permanência de apenas uma empresa forne-
cedora de pneus. Se 80% do Grupo Técnico da F1
aprovar, até fins de Dezembro, todo este pacote
poderá ocorrer já em 2007.
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