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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

ABORTO

Se o“SIM”perder a lei
fica igual, diz Sócrates

José Sócrates garante que se o
“não” ganhar o referendo ao
aborto a lei vai manter-se igual.
Comentando o apelo deixado por
Manuel Alegre e Helena Roseta
para que o grupo parlamentar
altere a lei no caso de a consulta
popular não ser vinculativa, o
secretário-geral considerou que
o partido tem de ser coerente.

O secretário-geral do PS, José
Sócrates, comprometeu-se este
domingo a apenas aprovar a despe- Con. na pág. 2

nalização do aborto se o «sim triun-
far» em referendo, independen-
temente do resultado da consulta
ser vinculativo ou não.

«Vou ser o mais claro possível
nesta matéria. A posição do PS só
pode ser uma: só aprovaremos a lei
se o sim tiver mais votos do que o
não», disse José Sócrates no seu
discurso de encerramento do con-
gresso.

O secretário-geral do PS frisou

Rádio Canadá Internacional lançou
site web com conteúdo em português

A Rádio Canadá Internacional
transmite no mundo inteiro desde
1945. A sua missão é de projectar a
imagem do Canadá no exterior e
reflectir a realidade da vida cana-
diana. Ela permite também que os
canadianos que viajam ou vivem em
outros países conservem uma rela-
ção diária com o seu país de origem.

No dia 7 de Novembro, a Rádio
Canadá Internacional lançou o seu
novo Site Web com uma secção em
português, dedicada aos ouvintes
lusófonos. O jornalista Hector Vilar
é a estrela deste programa semanal,
que pretende ser uma revista infor-
mativa sobre assuntos actuais de

importância para o Canadá e o Bra-
sil. O Sr. Vilar, titular de um mestrado
em comunicações, trabalhou como
repórter e chefe do importante
Jornal da Tarde e como redactor e
auxiliaria de ensino na Universidade
do Quebeque em Montreal.

“Orgulhamo-nos em poder ofere-
cer aos nossos ouvintes um pro-
grama concebido para eles, que
saberá atender as suas preocu-
pações nos âmbitos económico,
social, político e cultural”, afirma
Jean Larin, director da Rádio Canadá
Internacional.

Este programa de meia-hora é
Cont na pág. 5

Sylvio Martins
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Efemérides

Pensamento da semana

15 de Novembro

Agenda comunitária

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana: Entrevistas  com: Marc-
André da Costa Santos, consequências de beber e conduzir;
Elisabeth Cerqueira  falará sobre como prevenir as doenças
cardio-vasculares; Sylvain Turcotte professor de  economia
política da UQAM; Meaghan Benfeito, mergulhadora
profissional; e terminaremos com a Crónica desportiva com
Kevin Antunes que falará do jogo  entre o F.C.Porto e o
Benfica.

Novo serviço oferecido...
Já podem nos enviar os seus comunicados através
do nosso site web www.avozdeportugal.com, na
secção Agenda Comunitária. Para incentivar a
utilização deste novo serviço, os comunicados
enviados pelo site web serão maiores e mais
completos, para vos ajudar a divulgar os seus
eventos comunitários. Enviar antes de segunda.

Fernando André: Lançamento
do seu livro e Homenagem
Fernando André irá ser recordado sábado, dia 18 de
Novembro,  ocasião do lançamento do seu livro Tão LONGE
e Tão PERTO... O sarau decorrerá no Salão Nobre, situado no
60 Rachel oeste, Montreal e cujo início está previsto para as 20
horas.

1707. O exército de D. João V é reorganizado por meio do
regimento das Novas Ordenanças.
1825. A independência do Brasil foi reconhecida, devido
à ratificação por D. João VI do Tratado de Paz e Aliança com
o Brasil.
1836. Fundação do Conservatório de Arte Dramática, ac-
tual Conservatório Nacional, por proposta de Almeida
Garrett.
1924. O aviador português Sacadura Cabral (1880-1924)
desapareceu no Mar do Norte. Tinha realizado, com Gago
Coutinho, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul,
viajando no hidroavião Lusitânia, de Lisboa ao Rio de Janeiro.

Um homem perde o senso de orientação após quatro
bebidas;  uma mulher após quatro beijos.

(Henry Mencken)

Tels.:(514) 282-9976
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Necessidade urgente de benévolos na
Sociedade Canadiana do Cancro
A Sociedade Canadiana do Cancro necesita urgentemente de
pessoas que possam oferecer algumas horas por semana para
conduzirem pacientes aos tratamentos nos centros de
radioterapia. Se tem o gosto de encontrar pessoas e ao
mesmo tempo prestar serviço, pode comunicar com a
Sociedade Canadiana do Cancro, ligando para o 514-255-5151,
local 2599. Agradecemos a todos os que possam ajudar.

ABORTO
Se o“SIM”perder a lei fica igual, diz Sócrates

Cont. da pág. 1

que «bastará um voto» a mais do sim do que
o não para se aprovar a nova lei de
despenalização do aborto, mas advertiu que
«é preciso esse voto».

«Se isso não acontecer, respeita-remos o
resultado do referendo e não aprovaremos a
lei que propusemos», declarou, contrariando
a tese defendida em congresso pela ex-
dirigente socialista Helena Roseta e pelo ex-
candidato presidencial Manuel Alegre.

Helena Roseta e Manuel Alegre defen-
deram sábado, no congresso, que se o resul-
tado do próximo referendo não for vinculativo,
independentemente de ganhar o sim ou o
não, o PS deveria aprovar no Parlamento uma
lei de despenalização do aborto.

No entanto, de acordo com José Sócrates,
«o PS não pode ter duas caras, uma para o sim
e outra para o não».

«O referendo é para respeitar quer ganhe
o sim, quer ganhe o não», frisou o líder
socialista, deixando ainda uma crítica indirecta

às posições de Alegre e de Helena Roseta.
«Muito me espanta que haja quem esteja

permanentemente a dar lições sobre a impor-
tância da democracia participativa e esteja tão
disponível para, na primeira oportunidade,
desprezar o resultado de um referendo popu-
lar. A democracia participativa é para levar a
sério, não pode ser uma questão de conve-
niência ou de oportunidade», declarou.

«Nós vamos votar contra a pena e a ameaça
de prisão para as mulheres. Vamos lugar con-
tra o aborto clandestino e por uma alternativa
legal, com garantia de condições de saúde e
de dignidade para as mulheres», declarou
Sócrates sobre os objectivos no PS no próxi-
mo referendo. «Em democracia ninguém
pode estar convencido antecipadamente que
vai ganhar. Partimos para este referendo não
com a certeza da vitória, mas com a certeza
de que esta causa merece a vitória,
acrescentou.

Eleições na Casa dos Açores do Quebeque

Damião Sousa foi reeleito para a presidência
António Vallacorba

A Assembleia-Geral Ordinária da Casa dos
Açores do Quebeque (Caçorbec), reunida no
domingo passado para a eleição de novos
corpos gerentes do Conselho de
Administração (CA) e do Conselho Fiscal e
de Deontologia CFD), reconduziu Damião
Sousa para um novo mandato.

Com as demissões de Paula Ferreira,
secretária, e de Emanuel Martins, tesoureiro,
cuja colaboração cessa no fim do ano, a vaga
de tesoureiro foi a que constituiu mais inter-
esse durante o voto directo, já que as demais
posições foram preenchidas por aclamação.

A Mesa desta Assembleia-Geral. dirigida
por: Benjamim Moniz, presidente; Dora
Barão, secretária; e Claurêncio Brum e Jorge
C. Silva, ambos escrutinadores, apurou, pois,
neste acto eleitoral praticamente sem muita
polémica, mas repleto de frivolidades, os
resultados seguintes:

Conselho de Administração: Damião
Sousa, presidente; José Machado, vice-
presidente; Fernando Faria, tesoureiro; Maria
de Jesus Sousa, secretária; José de Almeida,
Gabriel Perdigão, António Cabral e José L.
Macedo, directores.

Conselho Fiscal e de Deontologia: António
Vallacorba, presidente; Alfredo Ponte,

secretário.

Quer o CA, quer o CFD, ambos ficaram
ainda com uma vaga por preencher cada qual,
algo que deverá feito entre os membros de
ambos os Conselhos.

Um exercício fútil estas eleições não foram,
porque teve lugar a voz da democracia, mas
o facto é que cada vez é menor o número de
sócios que aparece, e os que aparecem são
sempre os mesmos. Por outro lado, há
sempre muita gente em redor assaz
preocupada com futilidades que em nada
contribuem para o funcionamento normal da
organização, por aquele (o funcionamento),
esse sim, requerer o arregaçar das
mangas...para o trabalho que lhes espera e
que ficará por fazer se ninguém se candidatar.

Na altura foi registado um voto de pesar
pelo falecimento de Rogério Barão. Votos de
bom trabalho.
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Breves SALÁRIO MÍNIMO

Sócrates promete aumentos
ambiciosos até 2009

Um aumento ambicioso do salário
mínimo foi a promessa foi deixada esta
tarde por José Sócrates. No encerra-
mento do congresso, este domingo, o
secretário-geral do PS deixou ainda a
garantia de que o aborto só será despe-
nalizado se o sim ganhar o referendo.

O secretário-geral do PS, José Sócrates,
afirmou hoje que irá propor ainda este mês na
concertação social uma actualização pro-
gressiva ambiciosa do salário mínimo nacio-
nal nos próximos três anos.

A garantia de José Sócrates foi dada no
discurso de encerramento do XV Congresso
Nacional do PS, que decorreu em Santarém.

«O Governo vai apresentar na concertação
social uma proposta concreta para a actua-
lização progressiva do salário mínimo nos
próximos três anos», disse o líder socialista.

Segundo Sócrates, a proposta será apre-
sentada ainda este mês e o Governo «espera
poder contar com o empenhamento de todos
os parceiros sociais para um acordo sobre o
salário mínimo que dignifique o trabalho,
reduza as desigualdades e prestigie o diálogo
social». O secretário-geral do PS afirmou que
esta medida se tornou possível «com a
alteração da lei da Segurança Social, que

acabou com a indexação de diversas pres-
tações sociais ao salário mínimo».

De acordo com Sócrates, essa indexação
«tem prejudicado ano após ano a actualização
do salário mínimo».

«A nova alteração permite agora que se
possa utilizar o salário mínimo de forma
responsável, mas ambiciosa, como um ins-
trumento de combate à pobreza e de redu-
ção das desigualdades», disse.

Sócrates vincou ainda que o seu executivo
apresentou recentemente no Parlamento
uma nova proposta de lei da imigração,
destinada «a favorecer a imigração legal e
para combater a clandestina».

«Mais do que palavras são estes actos que
fazem do PS um partido com consciência so-
cial», sustentou, já depois de se ter referido à
forma como decorreram os três dias de
trabalhos do congresso de Santarém.

Promover unidade do partido
«Caros camaradas e amigos, eu gostei

deste congresso», disse, logo no início da sua
intervenção, garantindo depois que procurou
promover «a unidade interna, para que haja
no PS um lugar para todos».

«Foi este o caminho que segui e será esse
o caminho que, como é meu dever, conti-
nuarei a prosseguir, a bem da unidade do
partido», afirmou, recebendo muitas palmas
dos delegados. Sócrates salientou, no entan-
to, que «a unidade não deve ser confundida
com unanimismo». «A nossa unidade não é
baseada em equívocos nem em ambigui-
dades, é uma unidade construída na diversi-
dade e na pluralidade de opiniões».

A maior ovação a Sócrates surgiu quando o
líder se referiu à linha política saída do
congresso de Santarém.

«O PS confirmou o seu rumo. As reformas
que são necessárias vão para a frente para
modernizar Portugal», disse, antes de se
referir ao actual momento do seu partido
perante os eleitores.

«O que os portugueses dizem nas sonda-
gens é o que já disseram nas eleições, mas
que alguns recusam a ouvir: os portugueses
não querem um país adiado», declarou.

Portugal diz que Turquia tem de ultrapassar obstáculos
Os ministros dos Negócios Estran-

geiros da União Europeia estão reunidos
esta segunda-feira, em Bruxelas, para
discutir o alargamento dos 25 Estados-
membros, sendo que a Turquia está no
topo da agenda. Portugal defende a
adesão deste país, mas admite que há
obstáculos nas negociações que devem
ser ultrapassados .

Os chefes da diplomacia da União Euro-
peia estavam reunidos, em Bruxelas, para
tentar acertar a estratégia em relação aos
futuros alargamentos da UE e em relação à
Turquia. O ministro dos Negócios Estran-
geiros português, Luís Amado, diz que a
posição de Portugal é favorável à adesão da

Turquia, mas reconhece que há obstáculos
nas negociações que devem ser ultra-
passados .

«Há muitos obstáculos que têm de ser
ultrapassados. Vamos ouvir a posição da
Comissão Europeia, sobretudo dos Estados-
membros mais directamente envolvidos no
processo, pelo que o desenvolvimento
dessa situação estará dependente da boa
vontade e da colaboração dos principais
Estados interessados», afirmou.

A comissão Europeia considera também que
a Turquia deve fazer mais esforços e manter o
ritmo das reformas, de acordo com o ralatório
apresentado, na semana passada, sobre so
progressos realizados na trajectória para a UE.

Portugal em 19º lugar no ranking
de performance climática

Portugal classificou-se em 19.º lugar em termos de perfor-
mance climática numa lista de 56 países que representam 90%
das emissões de dióxido de carbono, revela hoje um estudo
europeu que contou com a participação da Quercus.

Os dez países com pior performance relativamente às
alterações climáticas, segundo um índice da responsabilidade
da associação alemã GermanWatch e da Rede Europeia de
Acção Climática, são: Arábia Saudita, Malásia, China, Estados
Unidos, Cazaquistão, Canadá, Tailândia, Irão, República da
Coreia e Austrália. Portugal obteve a 19ª posição no ranking fi-
nal global (o primeiro é o mais bem classificado), posicionando-
se em 36º lugar na componente tendência de emissões, 17º na
componente de nível de emissões e 11º na componente de
políticas climáticas. Em relação ao índice anteriormente
divulgado, em que foram avaliados 53 países, Portugal subiu
seis lugares, segundo o estudo hoje tornado público à margem
da reunião das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
que está a decorrer em Nairobi, no Quénia.

Para a Quercus, esta posição resulta do facto de Portugal ter
emissões «per capita» relativamente baixas e ter um conjunto
de medidas destinadas a reduzir as emissões, mas ao mesmo
tempo reflecte o aumento sistemático das emissões desde
1990. Os países europeus pior classificados foram o
Luxemburgo (45.º), a Grécia (41.º), a Áustria (39.º) e a
Espanha (38.º).  Suécia, Reino Unido e Dinamarca
distinguiram-se pela positiva, ocupando os três primeiros
lugares. O Climate Change Performance Index (CCPI) 2007
baseou-se na comparação da performance de 56 países que,
no total, são responsáveis por mais de 90% das emissões de
dióxido de carbono associadas à energia.

39% das crianças rejeita conhecer
meninos de outra nacionalidade

Quase quatro em cada dez crianças portuguesas rejeitam
conhecer meninos de outras nacionalidades, principalmente
os de etnia cigana, revela um estudo hoje apresentado em
Lisboa pelo Banco Espírito Santo (BES).

O estudo «A diversidade cultural em Portugal: factores de
aceitação das crianças imigrantes na escola», dos
investigadores Mariana Dutschke, Ana Paula Allam e George
Dutschke, incidiu sobre 1.021 crianças de ambos os sexos,
com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, residentes
nas cidades de Faro, Beja, Lisboa, Coimbra e Porto e
frequentadores em escolas públicas e privadas.

De acordo com a análise, 39% das crianças rejeitam conhecer
meninos de outras nacionalidades e a maior parte não quer
fazer amigos com os de etnia cigana (62%), africanos (26%),
árabes (24%) e asiáticos (21%).

Quando questionados sobre os motivos da rejeição, quase
um terço (33%) dos alunos refere que não está interessado em
fazer amizades com crianças de outras nacionalidades porque
«roubam/são violentos/tem medo», 15% «não gosta» (destas
crianças) e 13% justifica a reprovação alegando «não perceber
a língua». Por outro lado, 60% respondeu positivamente
quando questionados sobre o interesse em conhecer
meninos de outras nacionalidades, tendo 14% justificado a
resposta com a motivação de conhecer outras culturas e
meninos de outros países.

Professores não integrarão
supranumerários, garante
ministra
A ministra da Educação garantiu
segunda-feira na Assembleia
da República que o Governo
não tenciona colocar qualquer
professor no quadro de supra-
numerários, estando a preparar
um projecto de reconversão
profissional dos docentes sem
horário atribuído.

Santana atribui queda de
Governo a «conjugação
de interesses»

O ex-primeiro-ministro Pedro
Santana Lopes atribuiu  se-
gunda-feira a sua demissão,
há dois anos, a «uma conju-
gação objectiva de interesses
de diferentes origens parti-
dárias» e considerou que
Cavaco Silva «foi um prota-
gonista importante» neste
período político.

Provedor diz que taxas
adicionais nos hospitais são
ilegais
O Provedor de Justiça considera
ilegal a cobrança de taxas
adicionais aos utentes dos
estabelecimentos de saúde
convencionados com o Estado.
Nascimento Rodrigues pede ao
ministro da Saúde para resolver
o problema.

ASPP quer desbloquea-
mento das promoções
O desbloqueamento das promo-
ções na polícia de segurança
pública é uma das principais
exigências do Caderno Reivin-
dicativo que a Associação
Sindical dos Profissionais da
Polícia (ASPP/PSP) vai entregar,
esta segunda-feira, ao Ministério
da Administração Interna.

ENSINO
Redução de verbas
preocupam universidades
A reitora da Universidade de
Aveiro confirma a redução a
redução das verbas do Orça-
mento de Estado neste estabe-
lecimento, mostrando-se preo-
cupada com o futuro do ensino
em Portugal. O Instituto Polité-
cnico de Tomar, também afecta-
do pelo corte das vebas, já
procedeu à redução de des-
pesas.

SIDA-Identificada nova estirpe
do vírus em gorilas selva-
gens Uma equipa de investi-
gadores identificou uma nova
estirpe do vírus da sida em
gorilas selva-gens no sul dos
Camarões, entre os quais
parece ser endémica, indica um
estudo publicado pela revista
científica britânica Nature.
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Coordenado por Miguel Felix

BrevesCanadá na sexta posição
O Canadá já não é o “melhor país do mundo”, como agradava-

se dizê-lo o antigo primeiro-ministro Jean Chrétien. Nos anos
oitenta e parte dos anos noventa (até 1994), o Canadá
classificava-se em primeiro lugar. O país classifica-se este ano
na sexta posição mundial no plano do desenvolvimento
humano, atrás da Noruega, da Islândia, da Austrália, da Irlanda
e da Suécia, de acordo com o relatório anual do Programa das
Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) tornado
público.

Divisão no Canadá
Uma nova sondagem mostra que os Canadianos estão

divididos quanto à oportunidade de reconhecer a nação
Quebequense. Esta sondagem pan-canadiana, realizada por
Léger-Marketing para a Associação de estudos canadianos,
indica que 48% dos respondentes consideram que o Quebeque
forma uma nação, enquanto 47% entre eles rejeitam esta
visão; 78% dos respondentes de língua francesa dizem-se de
acordo para reconhecer a nação quebequense, e apenas 38%
dos anglófonos pensam a mesma coisa.

O Canadá, país de aborrecimento
Os turistas percorrem o vasto mundo, mas o Canadá atrai-

nos cada vez menos, porque o país é percebido como
fastidioso. É o que surge de um estudo realizado pela
Organização mundial do turismo (OMT), uma agência das
Nações Unidas. De acordo com o estudo, cerca de 578 milhões
de  pessoas viajaram no estrangeiro durante os oito primeiros
meses de 2006, o que constitui uma progressão de 4,5% A
Comissão canadiana do turismo, consciente do problema, gasta
actualmente 75 milhões de dólares por ano em campanhas
publicitárias destinadas a redourar o brasão do Canadá no
estrangeiro.

Acordo de princípio nas ambulâncias

Os 900 empregados de Urgence Santé de Montreal e Laval
encontraram um terreno de acordo com o seu empregador.
O acordo de princípio prevê aumentos salariais de 2% por ano
ao longo dos quatro anos da duração do contrato, ou seja de
2007 a 2010. Prémios de noite e uma bonificação do seu re-
gime de reforma também estão previstos.

Entrega surpreendente
no complexo Guy-Favreau

Os produtores de cereais do Quebeque prosseguiram às
suas entregas urbanas, em Montreal. Derramaram várias
toneladas de milho à frente do complexo Guy-Favreau, sobre
a avenida René-Lévesque, no centro da cidade de Montreal.
Este gesto de fenda, que repetem em diversos municípios do
Quebeque desde algumas semanas, visa protestar contra a
sua situação precária face à concorrência americana. Os
produtores canadianos qualificam a concorrência americana de
desleal, subvencionada por Washington.

Cientista português homenageado
em Kingston, Ontário

António Fernando Ázera da Silva

Numa cerimónia que teve lugar no dia 7 de
Novembro, na Queen´s University, na cidade
de Kingston, foi homenageado o nosso
conterrâneo, Dr. Luis Gabriel de Melo, a
quem foi atribuído o Prémio “Basmajian”.
Trata-se do mais alto reconhecimento dado
pela Faculdade de Ciências de Saúde daquela
universidade aos que mais se distinguem na
pesquisa científica.

 O Prémio foi entregue pelo Dr. Kerry
Rowe, Vice-Presidente do Departamento de
Pesquisa daquela Universidade, perante
várias dezenas de professores e alunos
daquele conceituado estabelecimento de
ensino e de pesquisa científica.

 O Professor Luis Gabriel de Melo é natu-
ral da ilha Terceira, Açores. Imigrou para o
Canadá, com os pais, ainda jovem, em 1980.
Estudou na Universidade de Ottawa e
doutorou-se na Universidade de Toronto, em

1998.  Os seus estudos pós-doutoramento
foram realizados na conceituada Escola
Médica de Harvard, nos Estados Unidos,
onde investigou e desenvolveu novas terapias
à base de células e de novas técnicas gené-
ticas.

 Foi, durante algum tempo, professor de
Fisiologia na Universidade de Saskatchewan
e, em 2003, foi recrutado pelo Departamento
de Fisiologia da Queen´s University, na
cidade de Kingston, onde reside com a sua
família.

 Hoje é Professor Associado de Fisiologia
e Medicina, naquela universidade, e coor-
denador da Cadeira de Pesquisa em Car-
diologia Molecular.

 A sua pesquisa científica baseia-se no
desenvolvimento de novas técnicas e terapias
genéticas e celulares, na procura de novos
tratamentos para as doenças cardiovascu-
lares.

Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

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

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Vitória dos democratas nos
Estados Unidos pode
favorecer política externa
canadense
O resultado das eleições legisla-
tivas americanas representou
uma impressionante derrota
para George Bush. Já para o
primeiro-ministro do Canadá, o
conservador Stephen Harper,
a derrota dos republicanos,
partido de seu amigo, o presi-
dente Bush pode representar
ao menos uma vantagem.
Analistas e membros do parla-
mento canadense acreditam
que os democratas americanos
estão menos obcecados que
os republicanos em questões
relacionadas à segurança e à
ameaça terrorista. Por isso, o
projeto de lei que obriga
canadenses e ameri-canos a
apresentar um passa-porte na
hora de atravessar a fronteira
entre dois países pode ser
anulado. Cris Medeiros tem mais
informações.

Professora da USP fala sobre
o governo Lula a alunos da
Universidade de Montréal
Na quinta-feira passada, a
professora Maria Hermínia
Tavares de Almeida, do departa-
mento de Ciência Política da
Universidade de São Paulo, deu
uma concorrida palestra na
Universidade de Montréal. O te-
ma não podia ser mais actual:
um balanço dos primeiros quatro
anos do Partido dos Trabalha-
dores no poder. O título da pales-
tra: “A Esquerdo no Centro: O
Brasil de Lula”.

Vale anuncia lucro recorde
logo depois de comprar
a Inco
Tanto a mineradora brasileira
Vale do Rio Doce como a
canadense Inco anunciaram
resultados recordes no último
trimestre deste ano. Os lucros
foram obtidos antes da fusão
entre as empresas. A Vale ad-
quiriu o controle da Inco, a se-
gunda maior produtora de níquel
do mundo, há apenas 3 sema-
nas. Juntas, as duas empresas
devem facturar no ano que vem
mais de US$ 18 bilhões. A
companhia brasileira é agora a
segunda maior mineradora do
planeta.

Objectivo:
25.000 cabazes de Natal
O organismo Jeunesse au Soleil
lança a estação da sua colheita
anual de cestos de Natal.
Recolhe os dons em alimentos e
dinheiro afim de poder distribuir,
nos próximos meses, 25.000
cabazes aos Montrealenses
com dificuldades financeiras. O
director dos serviços de
urgência, Tommy Kulcyzk,
convida os indivíduos, os grupos
e as empresas a darem para
permitir aos mais desventurados
de festejarem Natal.

Os excessos derreteram
de metade
Por falta de um apoio financeiro
suficiente da parte da adminis-
tração Tremblay-Zampino, os
distritos de Montreal viram os
seus excessos reduzirem de
metade em menos de um ano.
Dos 120 milhões de dólares de
reservas que detinham a 31 de
Dezembro de 2005, restam-lhes
65,2 milhões, segundo o jornal
La Presse.
Para certos distritos, como o
Plateau Mt-Royal, as reservas
estão quase esgotadas.
Para outros, o edredão finan-
ceiro ainda delicado do ano
passado perdeu efectivamente
plumas...
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retransmitido para 300
estações FM e AM no Brasil
e difundido ao vivo todas as
sextas-feiras às 16 horas de
Montreal, no RCI em ondas
curtas e, nos fins-de-semana,
via satélite e Internet.

A Rádio Canadá Interna-
cional transmite em nove

Rádio Canadá Internacional lançou
site web com conteúdo em português

línguas via satélite e ondas
curtas, pela Internet com o
sítio www.RCInet.ca e através
das estações associadas. O
seu objectivo é dar a conhe-
cer o Canadá em escala inter-
nacional e reflectir a iden-
tidade e a cultura canadiana a
todo o mundo.

Cont. da pág. 1

Novos livros de Maria Helena fazem a previsão para 2007
O dia 24 de Novembro marca o regresso da Dra. Maria

Helena aos escaparates das livrarias portuguesas. É neste dia
que serão apresentados dois dos livros mais aguardados pelos
amantes do esoterismo - “Previsões 2007” e a agenda para o
próximo ano “Caminhando com os Anjos”.

Escrito por Maria Helena, uma das mais conhecidas e
reconhecidas tarólogas portuguesas, colaboradora assídua
em jornais, revistas, rádios e televisões de 17 países, este livro
foi estruturado de forma a oferecer uma meditação para cada
signo e um pensamento em cada mês do ano.

E como a saúde é uma preocupação da autora, em cada mês
é indicado o cristal mais adequado para o bem-estar e a harmo-
nia de quem o lê.

As previsões apresen-
tam-se organizadas de
acordo com os temas que
Maria Helena considera
mais relevantes: bem-es-
tar, amor, amizade, dinhei-
ro e saúde, sendo, por
isso, e segundo a autora,
“um livro para consultar e
meditar”.

“Escrevi este livro com
a intenção de dar espe-
rança e de incentivar a
sonhar quem o lê. Desejo
que o ano 2007 traga mui-
ta Luz e Paz à vida das
pessoas, espero que o li-
vro seja uma companhia
fiel em todas as horas, que
possa estar ao lado das
pessoas tanto nos mo-

mentos de sucesso como nos de incerteza. Que seja o
conselho certo, na hora certa!”, afirma a Dra. Maria Helena,
cujo site (www.mariahelena.tv) recebe mais de três milhões
de visitas mensais. O seu site, www.mariahelena.tv, é visitado
por mais de 3 milhões de pessoas por mês.

O livro “Previsões 2007”, de 328 páginas, e a agenda
“Caminhando com os Anjos”, com 248 páginas, editados pela
Quidnovi, estão à venda, em conjunto, desde o dia 10 de
Novembro e podem ser encontrados em diversos locais, en-
tre os quais as mais prestigiadas livrarias portuguesas, como
a Bertrand, FNAC e Bulhosa Livreiros ou em locais de grande
consumo, como é o caso de El Corte Inglés, Continente,
Jumbo, Galp, num total de mais de 300 postos de venda.

O preço é de 14.96€.
Maria Helena: dados biográficos: Maria Helena é licenciada

em Sociologia, com pós-graduação em Literatura, Política e
Economia. Interessou-se pelo Esoterismo desde muito cedo,
tendo-se especializado como Taróloga e Cristaloterapeuta.

Autora de diversos livros, entre os quais “Cristaloterapia” e
“Baralho dos Anjos”, escreve artigos e previsões em jornais,
revistas e rádios em mais de 17 países espalhados pelo Mundo.
Também publica artigos e previsões no portal http://
astrologia.sapo.pt/homepage

Maria Helena possui ainda cursos de Introdução à
Musicoterapia, Parapsicologia e Gestão de Stress Pessoal.

Fundou o Centro Maria Helena em 2004, estando rodeada
de uma equipa de especialistas em diversas áreas tais como:
psicologia, reiki, feng shui, astrologia, tarot, sexologia,
naturopatia, tratamento de emagrecimento, entre outros,
sendo o seu maior objectivo melhorar o bem-estar físico,
psíquico e espiritual de quem a contacta.

Para mais informações: Centro Maria Helena, avenida Praia
da Vitória, n. 43 - 1.º, 1000 - 246 Lisboa, Tel: 21 318 25 99, Email:
mariahelena@mariahelena.tv, www.mariahelena.tv.

Montreal aumentará as
tarifas dos parcómetros

Presa pela sua promessa de não aumentar o imposto
fundiário, a administração Tremblay-Zampino volta-se agora
para um aumento das tarifas dos parcómetros para equilibrar
o seu orçamento 2007, soube o diário La Presse. De acordo
com fontes certas, a Cidade conta extrair cerca de 40 milhões
de dólares suplementares aumentando as tarifas. A
Administração municipal encara do mesmo golpe 600
parcómetros, atingindo metade do centro da cidade. Richard
Caron, porta-voz do responsável das finanças do Conselho
executivo, Frank Zampino, confirma que vários cenários de
aumentos das tarifas dos parcómetros estão em estudo.

Acrescenta no entanto que Montreal terá tarifas que
aproximam-se os das outras grandes cidades como Quebeque
(2 $), Otava (2,50 $) e Toronto (3 $). O Sr. Caron recusa

contudo calcular os rendi-
mentos suplementares
ou comentar a adição de
limites. Actualmente há
uma falta na recuperação
de 400 milhões, e a admi-
nistração municipal tem
contudo necessidade de
dinheiro fresco para equi-
librar o seu orçamento.
Um condelamento da con-

tra-tação e nas horas suplementares na esperança de libertar
um excesso orçamental até do fim do ano já tem sido imposto. As
dotações globais dos distritos continuarão a ser também o mesmo
em 2007. Montreal tem a intenção de manter ao mesmo nível a
sua contribuição para a Sociedade de transporte de Montreal.
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Previsões Astrotarologia por Dra. Maria Helena
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Coordenado por Sylvio Martins

Amália tem já um papel proeminente, ao lado de Hermínia
Silva, na opereta “Rosa Cantadeira”, onde cria o “Fado do
Ciúme” de Frederico Valério. Estreada no Teatro Apolo em
Abril, a opereta fica dois meses em cartaz.

Em Setembro de 1944, Amália chega ao Rio de Janeiro
acompanhada pelo maestro Fernando de Freitas para actuar
no mais famoso casino da América do Sul: o Casino
Copacabana. Com 24 anos Amália estreia já um espectáculo
inteiramente concebido para ela. A recepção é tal que o seu
contrato inicial de 4 semanas se prolongará por 4 meses.

A recepção foi lá muito engraçada. Havia uma orquestra, e
eu tinha de cantar 2 fados com orquestra e os outros com
guitarras. Eu ia com o Freitas, o pai do Girão, coitado já morreu,
e então os músicos começaram todos: “Ó minha mãe, minha
mãe,” e eu assim “Ahhh, ó Freitas, eu não canto, tu dás a
melodia, dás o tempo que eu levo a cantar mas eu não canto”.
E assim foi. Só cantei na estreia, mas depois eu cheguei lá, e

Relembrando a nossa Querida Fadista

História de uma fadista,
Amalia Rodrigues III - 1944-1948

antes de eu ir cantar “diga tudo o que puder, que está para
vaiar” isto era lá uma pessoa que tomava conta do espectáculo.
E eu com o medo que eu já tenho, com a novidade do sitio, com
a pompa toda do Golden Room que era uma coisa muito
importante. A coisa mais chique no Rio, no Brasil. Então eu
desço uma escada, e chego ao microfone, (canta) “Sei
finalmente, ...”. Eu estava completamente tolhida, quase
asfixiada. Mas como eu vinha muito bem vestidinha, a presença
era muito engraçada, e eu depois comecei a cantar o segundo
e o terceiro, e cantei, cantei. Depois no fim estava o Atalaia, que
era o director geral do Casino, sentado numa mesa com uma
garrafa de champanhe, do melhor que havia, e então chamou-
me para a mesa dele, deu-me os parabéns. Foi lá buscar-me
para a mesa dele, já vestida de outra maneira, e vem outros
“Parabéns, Sr. Atalaia a patrícia é formidável, Parabéns”, e
realmente foi um êxito enorme.

O êxito é tão grande que, seis meses mais tarde, o Casino
Copacabana convida Amália para mais uma temporada. Desta
vez pedem-lhe que leve com ela uma companhia que inclua,
para além dos músicos, algumas bailarinas, com intenções de
montar um espectáculo para levar por todo o Brasil.

Nesta longa estadia no Brasil, Amália leva como director de
orquestra o maestro Frederico Valério. É então no Rio de
Janeiro que nasce um dos seus maiores sucesso de sempre,
“Ai, Mouraria” que Amália estreia no teatro República do Rio
em 1945.

Amália grava pela primeira vez no Rio de Janeiro uma série

de discos de 78 rotações. São estas gravações que vão levar a
sua voz por toda a parte dando início a uma das mais
excepcionais carreiras discográficas. De regresso a Lisboa em
1946 fala-se muito dum convite que a 20th Century Fox faz a
Amália para filmar em Hollywood. No entanto, a sua estreia no
cinema será em Portugal.

Em Maio de 1947, estreia-se o filme “Capas Negras”, que
marca a estreia no cinema de Amália e bate todos os recordes
de exibição até então. A seu lado está Alberto Ribeiro.

“Capas Negras” fica 22 semanas em cartaz, tornando-se
no maior sucesso do cinema português. Amália atingirá em
breve, uma popularidade até então nunca conhecida. Em 1947,
Amália é já um nome indispensável no fado, no teatro no disco
e no cinema.

Novembro traz a estreia no Coliseu do Porto do segundo
filme de Amália: “Fado – História de uma cantadeira”,
fortemente publicitado como inspirado pela vida de Amália (o
que não corresponde à verdade), e que é um novo êxito
comercial.

O fado? Bem, esse eu gostei de fazer. Gostei sobretudo de
uma cena de ensaios, que fui eu que inventei. Porque se eu
aprendia a cantar com um guitarrista que era o meu namorado,
tinha que aprender mesmo. Então cantava pior, de propósito,
depois cantava melhor, e era mesmo um ensaio a sério.

Pela sua interpretação neste filme, Amália recebe o Prémio
do SNI para a melhor actriz de cinema do ano.

Continuação nas proximas edições

Carta da Semana: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Mantenha o optimismo e todos os problemas conjugais
se irão resolver.
Saúde: Aposte na prevenção, não tenha receio de ir ao

médico.
Dinheiro: A sua vida profissional sofrerá alterações.
Número da Sorte: 8 Números da Semana: 44, 41, 10, 3, 7, 9

Carta da Semana:  O Imperador, que significa Concretização.
Amor : Deposite mais confiança na sua cara-metade.
Saúde : Os traumas de um familiar poderão originar alguns

conflitos. Ofereça-se para ajudar essa pessoa.
Dinheiro: Prepare as alterações que planeou para a sua casa.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 2, 5, 18, 3, 7, 8

Carta da Semana:  O Papa que significa Sabedoria.
Amor: Deixe o orgulho de lado e aceite a ajuda de uma pessoa
experiente. Saúde: Mantenha uma atitude positiva perante a
vida.
Dinheiro: Esforce-se para que as suas tarefas não se

acumulem.
Número da Sorte: 5 Números da Semana: 9, 6, 3, 1, 4, 7

Carta da Semana: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Faça uma análise aos comportamentos que tem vindo
a adoptar
Saúde : Inicie um tratamento para emagrecer, mas antes

disso consulte o seu médico. Dinheiro: Antes de assinar um contrato
importante, verifique todas as cláusulas.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 1, 45, 10, 1, 3, 6

Carta da Semana:  A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso.
Amor: Exponha as suas opiniões com cautela para não
interferir nas decisões das pessoas que o rodeiam.

Saúde: Dê especial atenção às dores musculares que sente.
Dinheiro: Rodeie-se de colegas optimistas.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 8, 9, 17, 10, 22, 23

Carta da Semana: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor : Desfaça todos os mal-entendidos que tanto o têm
atormentado.
Saúde : Alguns problemas de estômago poderão incomodá-lo.

Dinheiro: Organize com mais rigor as suas actividades profissionais.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 4, 7, 15, 14, 10, 23

Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder
Material.
Amor: Mostre a alguém mais jovem a importância de certos
valores.

Saúde: Influência benéfica sobre a sua saúde.
Dinheiro: Atenção às suas finanças.
Número da Sorte: 35 Números da Semana: 22, 33, 4, 45, 41, 6

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento.
Amor: Esqueça os ressentimentos e dê mais uma oportunidade
ao seu par.

Saúde: Possíveis problemas cardíacos.
Dinheiro: A disciplina e o trabalho têm a sua recompensa.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 8, 25, 36, 14, 7, 9

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa
Prosperidade, Riqueza e Segurança .
Amor: Surgimento de novos interesses no campo amoroso.
Saúde : Não descure a sua saúde.

Dinheiro: Os seus chefes estão bem impressionados com o seu
desempenho.
Número da Sorte: 74
Números da Semana: 8, 12, 14, 5, 4, 7

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal .
Amor: Seja humilde e reconheça que por vezes também erra.
Saúde : Evite deixar-se dominar pela insegurança.

Dinheiro: Semana positiva da qual deve retirar o máximo proveito.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 14, 9, 6, 3, 10, 2

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação .
Amor: Sentirá uma maior necessidade de atenção e de
carinho.

Saúde: Período sem grandes problemas a este nível.
Dinheiro: A projecção profissional será favorável aos seus interesses.
Número da Sorte: 54
Números da Semana: 4, 10, 13, 5, 6, 8

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade .
Amor : O seu espírito está rejuvenescido.
Saúde : Evite as gorduras e os fritos.

Dinheiro: Os esforços efectuados esta semana serão recompensados.
Número da Sorte: 76
Números da Semana: 45, 14, 12, 10, 1, 5

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou

conteudo@mariahelena.tv
Consulte o Site www.mariahelena. tv e obtenha mais informações.
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Décimo aniversário da Banda de Nossa Sra. Dos Milagres...
A festa que se realizou no sábado, dia 11,

decorreu no salão da Associação Portuguesa
Espírito Santo, situado no 6024 Hochelaga.
Constou de um jantar muito bem confec-
cionado e servido pelo pessoal da Banda.

O salão estava cheio, sinal de que a parti-
cipação dos músicos e amigos é bastante
activa, correspondendo ao esforço da Direc-

ção que, apesar das dificuldades que têm
enfrentado ao longo destes 10 anos, sempre
tem trabalhado para que a banda continue a
prosperar. Merece por isso o apoio de todos,
inclusive um cheque de dez mil dólares que
lhes chegou do governo português através de
um pedido apresentado no Consulado de
Portugal em Montreal. Servirá esta ajuda
financeira a obter uma nova farda para a banda.

O Dr. Carlos Oliveira foi publicamente
reconhecido com uma placa pelo Presidente
da Direcção, Duarte Faria, pelo esforço em
obter o montante acima mencionado. No seu
discurso, o Cônsul afirmou que quase todos

os pedidos feitos através do Consulado têm
sido apoiados. Salientou ainda que os jovens
são muito importantes e que não podem
voltar as costas aos clubes, às filarmónicas e
aos ranchos folclóricos. É preciso conservar
o nosso património e cabe aos jovens o darem
essa continuidade.

Francisco Salvador, Conselheiro das Comu-

nidades Portuguesas de Montreal e de Hull,
assim como o seu adjunto Leontino Barreiros,
os músicos e a Direcção, foram todos agra-
ciados com uma placa de reconhe-cimento.

Os músicos tocaram dois números e du-
rante o resto do serão houve música para
dançar com o DJ Entre Nós, que proporcionou
bons momentos de descontracção e convívio,
com temas variados e para todos os gostos.

A Banda de Nossa Sra. Dos Milagres com
seu Maestro Leonardo Aguiar, têm minis-
trado aulas de instrumento, de iniciação e
formação musical. Conta com cerca de
quarenta elementos, alguns até de origem

Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

Árabe, Chinesa e Quebequense.
Átravés das várias saídas que têm feito aqui

em Montreal, Hull e Fall River nos Estados
Unidos, atingiram uma alta qualidade de
execução, já reconhecida por inúmeras
comissões de festas e de todos os amantes
deste género musical.

Há um velho ditado que diz “batendo o
ferro é que se fica ferreiro”.

O artista é como uma árvore. Para dar
bons frutos, requer a mão do tempo, e ao
fim de dez anos a Banda tem bons talentos
musicais e uma força anímica direc-
cionada para projectos mais ambiciosos.

Feliz aniversário!
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Palavras difíceis

Falsos Gémeos

Advinha da semana

10

Anedotas do Joãozinho

Assinale a opção correcta:

roído ou ruído?

Resposta da semana passada: Falador

Sabe o que quer dizer espartano ?

Resposta da advinha da semana passada: RAUL

O que é Naruto
Naruto foi lançado na Shonen Jump em 1999. O criador da

série, Masashi Kishimoto, inspirou-se nas obras de Akira
Toriyama, em especial Dragon Ball, para criar a série Naruto.
Rapidamente ganhou popularidade, virando um dos mangás
mais lidos e vendidos no Japão. Fez sucesso em outros países,
inclusive no Brasil e Portugal, onde oficialmente nunca foi
lançado, juntando uma legião de fãs respeitada. Com tanto
sucesso, rapidamente virou uma série de anime, ficando du-
rante muito tempo entre os mais assistidos. Ela foi passada
inicialmente em 3 de Outubro de 2002, no Japão, na TV Tokyo,
e de lá ganhou fama. Tanto sucesso fez esse anime
rapidamente se espalhar para outros países. O que é incrível
é que essa série ficou famosa em muitos países, antes mesmo
de ser lançado (oficialmente). Virou uma febre em vários
países. Actualmente, uma versão brasileira está sendo
finalizada pelo Estúdio Dublart/SP com direção de Denise Reis.

As diferenças entre o anime e o mangá são pequenas. Na
maioria das vezes, o que acontece são suavizações das cenas,
para que elas possam ser mostradas a um público mais jovem
(retirando sangue, cenas chocantes e fortes), embora nos
capítulos mais fiéis ao manga as cenas são geralmente
mantidas; extensão de cenas do mangá, para poder mostrar
mais detalhes da história, como o passado de algum
personagem, explicar melhor algum facto da história, extender
apenas para preencher espaço; cenas de humor, que são mais
frequentes no anime, por causa do público infato-juvenil; colocar
episódios sem base no mangá, os chamados fillers, com
histórias criadas (pode ser algo curto, como a luta entre Tenten
e Temari, ou algo maior, como a saga no País do Chá).

Uma das maiores críticas ao anime é a criação de episódios
que não seguem a linha do mangá. Com a aproximação do
anime com a obra original, já que um episódio do primeiro
cobre vários capítulos do mangá, os produtores acharam
sensato esse se distanciar, colocando episódios que não estão
no mangá. O problema é que eles demoraram muito tempo,
ocupando dezenas de episódios. Os fãs alegam falta de

criatividade e queda na arte do anime. Com isso, Naruto
perdeu muito de sua popularidade e de seus fãs, conseguindo
uma queda considerável na audiência, mas mantendo-se ainda
entre os mais assistidos. Essa enxurrada de episódios
começou no episódio 136 e ainda não tem um final previsto.
História

Um vilarejo ninja, de nome Konoha, recebeu um dia uma

visita inesperada: o bijuu Kyuubi (uma raposa gigante de nove
caudas) apareceu destruindo tudo o que encontrava. Ninjas
morreram, casas foram destruídas, até que aparece o Hokage
do vilarejo, o líder, o Yondaime (Quarto) Hokage. Chamado
por muitos de o ninja mais forte, o Relâmpago Amarelo de
Konoha, ele lutou contra a Kyuubi com a ajuda do rei dos sa-
pos, Gama Bunta. Vendo que não tinha como ganhar, usou
uma técnica proibida: ele selaria essa raposa dentro do corpo
de uma criança e morreria no processo. Assim ele fez, e o
escolhido foi Uzumaki Naruto. O Hokage anterior, Sandaime
Hokage, voltou ao posto e proibiu qualquer pessoa que
soubesse do passado do Naruto e da Kyuubi de contar para
qualquer um (em especial Naruto), escondendo informações.

Naruto cresceu sem pais, sem conhecer ninguém de sua
família, ajudado por um programa do vilarejo. Por causa da
Kyuubi, todos os adultos o desprezavam, e seus filhos como
consequência sem nem saber o porque não gostavam dele.
Por ele ser sozinho, tentou arranjar amigos. Não era bom nas
técnicas ninjas (salvo as técnicas pervertidas, no que era
mestre), e por isso decidiu chamar a atenção, e resolveu ser

Hokage, virando o maior ninja de todos os tempos. A única
pessoa a realmente notá-lo foi seu professor da Academia,
Umino Iruka, que virou um pai que ele nunca teve.

Somente após uma conspiração tramada por Touji Mizuki
para fazê-lo roubar o pergaminho proibido de Konoha que
continha os passos da técnica de selamento, Naruto descobre
o motivo do ódio (pela boca de Mizuki): ele tem a Kyuubi
dentro de si. Mizuki o considera uma raposa, que merece
morrer. Quando vai matá-lo, Iruka o salva, ficando gravemente
ferido. Naruto se emociona com as palavras de Iruka e decide
acabar com Mizuki: usando o jutsu que ele aprendeu no
pergaminho (o primeiro passo para a técnica de selamento, o
único que ele aprendeu), Kage Bunshin no Jutsu, Naruto o
derrota, e vira um ninja de verdade.

Após a graduação na Academia de Ninja, Naruto é posto no
Time 7 do jounin Hatake Kakashi junto com os seus colegas
da escola Uchiha Sasuke e Haruno Sakura. O motivo de ter
sido posto neste time foi para balancear as forças, já que Naruto
era o pior aluno da classe, e Sasuke, o melhor. Mesmo com
tanta discrepância no nível das habilidades, Naruto considerava
Sasuke como um rival, tanto nas artes ninja quanto pelo amor
da ninja Haruno Sakura (apesar dela detestar Naruto naquele
tempo).

Num “exame final” dado por Hatake Kakashi, Naruto
aprende, dolorosamente, a antiga e suprema técnica da Vila
Oculta da Folha, Sennen Goroshi (erroneamente conhecida
como Mil Anos de Dor). Eles aprendem na marra que o
importante para um ninja é seguir as regras, mas não à risca,
de acordo com o caso, que o ninja tem que ler nas entrelinhas
e sempre se preocupar com seu companheiro, aumentando
seu trabalho em equipe, sem esquecer de se desenvolver
individualmente. Naruto passa por várias outras missões e faz
novos amigos. Antes conhecido como um lixo, o pior da sala,
ele mostra que é realmente bom, vencendo lutas, criando
amizades e confianças, e mudando a cabeça de muitos, como
Hyuuga Neji e Tsunade.

O desenho animado “Naruto”O desenho animado “Naruto”O desenho animado “Naruto”O desenho animado “Naruto”O desenho animado “Naruto”Qual a diferença entre a manga verde e o homem?
A manga verde amadurece

Qual é a coisa qual é ela, pequenina como
abelha, enche a casa até à telha?

a- O teu carro novo é fantástico!
Não faz  ___________ a trabalhar.

b- Estou ___________ de inveja!

Disperso
Velho
Severo

Três mulheres acharam uma lâmpada mágica, e uma delas
a esfregou sem querer. De repente surge um génio mágico,
dizendo: - Cada uma de vocês poderá fazer um pedido. Então
a primeira disse: - Quero ser mais 10 X mais inteligente que
sou... E o génio concedeu seu pedido. A segunda disse: -Eu
quero ser 20X mais inteligente... Então o génio transformou-
a, conforme seu pedido. E a última disse: - Eu quero ser o
Triplo, mais inteligente que as duas juntas... E então o génio
transformou-a em um homem.

Um automobilista passa a alta velocidade por uma aldeia e
atropela 1 peão. Pára rapidamente, abre a janela e grita:
- Cuidado!!!
O peão levanta-se um pouco e diz:
- Porquê, vai fazer marcha atrás?!

Caro Menino Jesus,
Fui informado pela Bíblia que você tem o dom de estar em
todo o lado ao mesmo tempo. Ora, eu estive a pensar e isso
significa que também está sempre na minha casa, no meu
escritório, no meu barco e em todos os meus automóveis.
Portanto, segundo o Código Civil, você deve-me 2000 anos
de renda.

José Ferreira, natural de Porto Formoso, São Miguel, com as
suas couves de 9 pés (2.70 m), no seu quintal, em Montreal

Foto da Semana
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O que é a gripe?
É uma doença respiratória aguda, causada pelo vírus influ-

enza. Habitualmente benigna, pode ser grave, principalmente
para as pessoas idosas ou debilitadas por doenças crónicas.

Anualmente, no inverno, o vírus da Gripe propaga-se
rapidamente pela população, infectando cerca de 100 milhões
de pessoas só na América do Norte, Europa e Japão.

 Num ano médio, durante surtos de Gripe , um em cada dez
adultos e uma em cada 3 crianças são infectadas pelo vírus,
podendo as taxas anuais exceder os 30% nas crianças.

 Todos os anos a Gripe mata entre 10 e 40 mil pessoas só
nos EUA,e obriga à hospitalização centenas de milhares de
pessoas. Perdem-se milhões de dias de trabalho e de escola,
sendo o custo anual da Gripe superior a 10 mil milhões de
dólares, só no hemisfério norte.

Com o aparecimento regular de pandemias globais de Gripe,
como a famosa e terrível “Gripe espanhola” de 1918, que
matou 20 milhões de pessoas, a Gripe continua a ser uma
ameaça para todos nós.

Como se apanha a gripe?
· O vírus da Gripe é muito contagioso. Normalmente, a

propagação é feita através das gotículas expelidas ao espirrar,
tossir ou falar. O vírus entra no organismo através da boca,
narinas ou olhos, e instala-se nas células de revestimento do
aparelho respiratório. A replicação viral começa 24 horas
antes de surgirem os sintomas, pelo que o tratamento deve ser
iniciado assim que se manifestem os primeiros sintomas.

A replicação viral e, consequentemente, a infecção
prosseguem durante 4 a 5 dias, mas os sintomas permanecem
durante muito mais tempo.  A pessoa infectada pode continuar
a propagar o vírus durante mais 5 a 7 dias após o
desaparecimento dos sintomas.

Sintomas da Gripe?
· Início súbito dos sintomas. Os sintomas são muito intensos

e incapacitantes. Febre elevada, arrepios, dores de cabeça,
dores musculares e tosse seca são frequentes. A febre tende
a ser particularmente elevada nas crianças (38-41ºC), podendo
desencadear convulsões.

A temperatura eleva-se rapidamente nas primeiras horas e
pode chegar a durar uma semana. As dores musculares
podem atingir qualquer parte do corpo, mas são mais comuns
nas pernas, coxas e região lombar. São frequentes dores
articulares. Pode haver também intolerância à luz, com
sensação de ardor nos olhos.

À medida que estes sintomas gerais vão desaparecendo, os
sintomas respiratórios tornam-se predominantes. Tosse

seca persistente e dor de garganta podem durar até 2
semanas. Na Gripe sem complicações, a doença aguda
geralmente resolve ao fim de cerca de 5 dias e a maioria dos
doentes recupera em 1-2 semanas.

Numa minoria das pessoas, os sintomas de fraqueza e
cansaço intensos podem persistir durante várias semanas,
tornando difícil o regresso à vida quotidiana normal e ao
trabalho. Comparativamente com a constipação vulgar, na
Gripe os sintomas são mais intensos, têm um início súbito e
pode haver envolvimento geral do organismo.

Complicações da gripe
· A pneumonia viral e/ou a pneumonia bacteriana secundária

são as complicações respiratórias mais graves e que
frequentemente acarretam risco de vida, sobretudo para as
pessoas mais susceptíveis.

Outras complicações respiratórias incluem: otite média,
agravamento de doença respiratória crónica e bronquiolite em
bebés e crianças.  As complicações não respiratórias incluem:
convulsões febris, síndroma de Guillain-Barré, encefalopatia,
miosite, miocardite, entre outras.

Como se transmite?
Transmite-se por partículas da saliva de uma pessoa

infectada, sobretudo através da respiração e da fala.
Como se evita?
A gripe pode ser evitada através da vacinação e da redução

de contactos com pessoas infectadas.
Quem deve ser vacinado contra a gripe?
Todas as pessoas que sofram de: Doenças crónicas dos

pulmões, do coração, dos rins e do fígado, diabetes, outras
doenças que causam diminuição da resistência às infecções,
indivíduos com 65 e mais anos de idade, principalmente se
residirem em instituições, quem convive ou trata de pessoas
em alto risco (hospitais, lares, etc.).

Não devem vacinar-se as pessoas com alergia aos ovos
A vacina contra a gripe é eficaz?
É eficaz porque, em 75% das situações, evita o aparecimento

da gripe e, em 98% dos casos, diminui a gravidade da doença.
Quando deve ser feita a vacinação?
Deve ser feita todos os anos, logo no Outono.
Como se trata?

O tratamento com antivíricos, se for usado logo no início dos
sintomas, pode diminuir a duração e a intensidade da doença.
O tratamento não substitui a vacinação. Uma luz ao fundo do
túnel. Recentemente, registou-se um avanço. Os cientistas
conseguiram identificar um componente minúsculo que é
idêntico em todos o vírus da Gripe - mantém-se inalterável, ao
longo dos anos, em todos os vírus.

· A parte que descobriram situa-se no “local activo” da enzima
viral neuraminidase, existente à superfície do vírus. A
neuraminidase tem como função:

- libertar os vírus recém formados da superfície das células
infectadas

- prevenir a agregação viral
- favorecer a disseminação viral através das vias respiratórias

O Inverno está a porta, atenção... Alimentação Infantil Equilibrada
Nos dias que correm muitas são as preocupações dos

pais e educadores com a alimentação das crianças. Os
avanços da medicina e o aumento dos conhecimentos
sobre nutrição humana levaram à constatação de que as
crianças não têm o metabolismo de um adulto, pelo que a
sua alimentação deverá ser feita em função da sua idade e
necessidades específicas nesse dado momento.

As crianças são todas diferentes e os seus hábitos
alimentares variam muito em função da idade, estados de
espírito, saúde, épocas do ano, etc. Para muitos pais a hora
da refeição é algo de problemático, seja porque os seus
filho se recusam a comer determinados alimentos, seja
porque tendem a comer de mais.

O Comezainas está solidário com os pais e educadores
e por isso dedica este Destaque do Mês às crianças. Ao
longo dos links que se seguem tentamos sistematizar
alguns conselhos relativos à alimentação dos mais
pequenos, com especial ênfase nos problemas
alimentares e fundamentos para uma correcta dieta
alimentar infantil. Finalmente, preparamos uma festa para
crianças, sem esquecer algumas receitas que farão as
delícias dos mais pequenos.

Quantidade não significa Qualidade
Ao contrário do que é comum pensar-se, comer muito

não é sinónimo de comer bem, e uma criança gordinha,
embora possa parecer saudável, pode não estar a fazer uma
alimentação equilibrada, o que lhe trará problemas no fu-
turo. Os pais e educadores devem estabelecer a disciplina
nas refeições, quer em termos de horários, locais ou dos
próprios hábitos alimentares das crianças. Lembre-se: da
alimentação do seu filho em criança dependerão, muito
provavelmente, os seus hábitos alimentares no futuro.

Mãe, tenho fome!
A criança não deve estar constantemente a comer fora

das refeições, sobretudo se for guloseimas. Algumas
crianças tendem a queixar-se constantemente de fome e,
muitas vezes os pais cedem quando o não deveriam fazer.
Se o seu filho pedir constantemente comida fora das
refeições, faça o possível por dar-lhe líquidos em vez de
sólidos, sobretudo água. Contudo, a vontade constante de
comer manifestada pelas crianças pode não advir apenas
de maus hábitos alimentares e sim de reais questões de
saúde (lombrigas, por exemplo) pelo que, se o problema
persistir, é aconselhável consultar um médico.

Uma refeição equilibrada
Em termos gerais, uma refeição principal equilibrada

deverá ser composta por uma parte maior de hidratos de
carbono com amido (arroz, massa e cuscuz ou batata, feijão
e ervilhas), acompanhada de uma parte menor de
alimentos proteicos (carne, aves, peixe, ovos ou feijão).

Cada Alimento a seu Tempo
Uma criança que recuse determinado tipo de alimento

pode não estar apenas a fazer birra ou a ser esquisita. De
facto, a introdução dos variados tipos de alimentos na dieta
alimentar das crianças deve ser feita de forma gradual,
espaçada e tendo em conta que uma criança não tem a
capacidade de digerir o mesmo tipo de alimentos que de
um adulto. Sempre que pretender dar pela primeira vez um
determinado alimento à criança, dê-lho a provar com uma
colher pequena ou com o dedo. Se a criança gostar, dê-lhe
mais, até que, por fim, possa apresentar o prato completo.
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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

Consulado Geral

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689
514.299.5657

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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                  514.351.1716

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

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
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M. e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727

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

       514.946.1988

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

14 DE NOVEMBRO DE 2006
1 E U R O = 1 . 4 6 4 51 E U R O = 1 . 4 6 4 51 E U R O = 1 . 4 6 4 51 E U R O = 1 . 4 6 4 51 E U R O = 1 . 4 6 4 5 514.287.3370

UM SERVIÇO DO

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.com

† Maria Celeste Viana Noivo
Faleceu em Laval, no dia 12 de Novembro
de 2006, com a idade de 70 anos, a Sra.
Maria Celeste Viana Noivo, natural de
Lisboa, Portugal.

Deixa na dor seus filhos Sérgio (Raymonde
Gauthier), Danny (Cristina Noivo) e sua
filha Josette Noivo; seus netos Donny e
Kailin; suas irmãs Maria Odette e Maria
Helena; seus irmãos Carlos, Francisco e
Henrique; seus cunhados e cunhadas,
sobrinhos e sobrinhas, assim como
numerosos amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
(514) 570-9857

O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 15 de Novembro, das 14h às 17h
e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, dia 16 de Novembro, após
missa de corpo presente, pelas 14h00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima,
em Laval, seguindo depois para o cemitério de Laval, onde irá a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este
meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros gestos
de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A
todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

Cantinho da poesia
Triste Realidade

Fome !...
Suplício tão negro e triste

De quem no mundo tem fome
E que hoje mesmo ‘inda existe

Vera imagem da miséria
Angústia real e séria

Que dentro bem fundo dói
Mágoa que a alma consome

E a vida aos poucos destrói ...

Fome!...
Flagelo dos nossos dias
Pungente em fragilidade

Pobre marginalizado
Aquele que é nosso irmão

Sofre de fome agonias
Estende a mão à caridade
Sem ter amor nem ter pão

Recorre à mendicidade
Sem justiça condenado
A cumprir o triste fado

Da vil discriminação !....

Fome!...
Verdade que causa dó

De quem no seu peito sente
A falta de humanidade

Cuja mera culpa é só
Não ter como a outra gente

O direito à igualdade.
Faminto e destroçado

Às vezes parece um bicho
Procurando a remexer
Pelos caixotes do lixo

Qualquer resto abandonado
P’ra poder sobreviver !...

Fome!...
Sina dum calado pranto

Será que Deus se esqueceu?
Ou não são eles seus filhos?
Porque os faz sofrer tanto?

Os sujeitou aos maus trilhos
E esta desdita lhes deu?

Porquê ? A Sociedade
E aquele que poder tem

Não ouve este meu recado?
Abrindo o seu coração
Mostrando fraternidade

Com justiça e afeição...
Pondo fim à atrocidade

Desta injúria que é pecado
E triste realidade !....

Euclides Cavaco

Máscara
Com fios de sorrisos e de inveja

Tecem a teia da aranha
para que ninguém veja

a forte ferroada
com a máscara estranha

da aranha camuflada

A hipocrisia é mais difícil sair
do que a nódoa em pano liso

a hipocrisia veio para ficar
tem como arma o sorriso e um doce olhar

e a falsidade há-de surgir
quantas vezes for preciso

António da Silva Marreiro

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

Dorme, criança, dorme
Dorme, criança, dorme,
Dorme que eu velarei;

A vida é vaga e informe,
O que não há é rei.

Dorme, criança, dorme,
Que também dormirei.

Bem sei que há grandes sombras
Sobre áleas de esquecer,

Que há passos sobre alfombras
De quem não quer viver;

Mas deixa tudo às sombras,
Vive de não querer.

Fernando Pessoa

O Ciúme
Entre as tartáreas forjas, sempre acesas,

Jaz aos pés do tremendo, estígio nume (1),
O carrancudo, o rábido (2) Ciúme,

Ensanguentadas as corruptas presas.

Traçando o plano de cruéis empresas,
Fervendo em ondas de sulfúreo lume,

Vibra das fauces o letal cardume

De hórridos males, de hórridas tristezas.
Pelas terríveis Fúrias (3) instigado,

Lá sai do Inferno, e para mim se avança

O negro monstro, de áspides (4) toucado.
Olhos em brasa de revés me lança;

Oh dor! Oh raiva! Oh morte!... Ei-lo a meu lado
Ferrando as garras na vipérea (5) trança.

Bocage

Caldeirada ou Sopa de Feijão Verde
Ingredientes: Para 4 pessoas
750 g de feijão verde ;
3 colheres de sopa de azeite ;
1 cebola picada ;
3 tomates maduros ;
2 dentes de alho ;
2 folhas de louro ;
500 g de batatas ;
200 g de pão caseiro ;
4 ovos ;
sal
Confecção:
Num tacho deitam-se o azeite, a cebola picada, o tomate
sem peles e sem sementes e cortado aos bocados, o feijão
partido à mão em três ou quatro pedaços, o alho, o louro e
o sal. Tapa-se o tacho e deixa-se estufar.
Depois de tudo cozido e apurado rega-se com a água
necessária para a sopa (cerca de 1 litro) e as batatas
cortadas ás rodelas finas. Deixa-se cozer, devendo a sopa
ficar enxuta.
Corta-se o pão ás fatias para dentro da terrina e serve-se a
sopa com os ovos escalfados, os quais também foram
introduzidos na terrina.

Gastronomia Portuguesa

Bolo de Batata
Ingredientes: Para 4 pessoas
800 g de batatas ;
1,5 dl de azeite ;
2 dentes de alho ;
1 folha de louro ;
1 colher de sopa de colorau ;
sal e pimenta
Confecção:
Cozem-se as batatas com a pele em água e sal. Pelam-se
ainda quentes.
Deita-se o azeite num tacho de barro e juntam-se os dentes
de alho picadinhos, o colorau, o louro e pimenta em pó e leva-
se ao lume.
Quando este molho es-
tiver quente, introdu-
zem-se as batatas e so-
bre o lume agitam-se o
tacho, obrigando as ba-
tatas a rebolar. Quando
estiverem bem louras,
servem-se sós, com
peixe frito ou carne as-
sada.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

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

(514) 820-5247

Paisagista com experiência em “pavé-
uni”, asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
Contactar Antonio Cabral,

contramestre:(450) 963-3462

EMPREGOS
Padeiros com experiência, para
trabalhar a tempo inteiro e a tempo
parcial. Procuramos também empre-
gada para trabalhar aos fins-de-
semana, com ou sem experiência.

(514) 385-4361

Vende-se extraordinária vivenda
situada a poucos minutos da Praia da
Rocha e do Vale, centros comerciais.
Magnífica vista sobre praia e
montanha.

(514) 386-0271

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

Homem para mantimento geral
e reparações de escritórios

comerciais, para companhia
imobiliária, a tempo inteiro.

514-355-7171 ou
info@plexon.ca

Procuramos pessoa para limpeza de
uma padaria, de segunda a sexta-
feira, das 13h às 19h.

(514) 272-0362

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

(514) 943-7907

ALGARVE

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

77777.89.89.89.89.89a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Novembro

Procuramos senhora ou casal para
mantimento geral, a tempo inteiro.
Bom salário. (514) 355-1233

Assistente cabeleireira para a 2ª
semana de Janeiro. (514) 844-9057

ALUGA-SE
3 1/2 renovado há pouco tempo
com entrada de máquina de lavar e
secar, perto do metro St-Michel.

Ocupação imediata
514-728-4538

3 1/2 no subsolo de um duplex,
em Montreal-Norte.

 disponível imediatamente.
(514) 325-9839

Petite entreprise recherche étudiante
pour entretien ménager, libre de jour.
Personne autonome, fiable, ponctuelle
et responsable. Entre 25 et 35 heures
/ semaine; occasionnellement la fin
de semaine. $10 / heure. Metro Berri.

Tél. (514) 524-1011
ou envoyez CV par fax:

(514) 524-6558

Os cursos de informática, estão de
volta. Todas as quartas-feiras,e
sábados.

Curso de 5 semanas
Ténica e prática

Introdução aos computadores
Somente 1 lugar
Nivel intermediario
somente 3 lugar
Nível Avançado
somente 2 lugar

Lugares limitados
514.299.2966

CURSO

Pastelaria procura empregada a tempo
inteiro – segunda à sexta-feira.

(514) 382-2143
Pessoa para limpeza de casa. Sexta-
feira ou domingo.

(514) 344-7252
Agente de viagens, com ou sem
experiência, formação turística, que
fale Português, Francês e Inglês.

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

Mazda Protégé 1999 com 166 000
km. Impecável. $4000.

(514) 815-6574

ENCONTROS
Rapaz de 28 anos deseja conhecer
rapariga honesta com as mesmas
condições. Bem aparente. Assunto
sério.
summerboy1978@hotmail.com

Homem de 35 anos, bem aparente,
com bom emprego, deseja conhecer
mulher entre 28 e 35 anos, para
relação séria.

(514) 516-3355,
depois das 18h

6 1/2 no segundo andar de um duplex.
Na área de Outremont. Rua tranquila.
Estacionamento. A 5 minutos do
metro. $875.00 / mês. Aquecimento
não incluído.

Contactar Augusto
(514) 274-4843

5 1/2 perto do metro Honoré-
Beaugrand e da Associação
Portuguesa de Anjou. Disponível
imediatamente. (514) 352-6779

Espaço em garagem para arrecadar
o seu carro durante o Inverno.
Contactar Julia (em Francês)

(514) 277-7778
ou (514) 909-5329

A Voz  de Portugal
na Internetna Internetna Internetna Internetna Internet

www. avozdeportugal.com

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150
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BrevesTaça das três surpresas
Triste e magoado
“Ouvi insultos racistas
nos Barreiros e no Dragão”

Mantorras confirmou que foi alvo de manifestações racistas
na deslocação do passado mês ao Estádio do Dragão,
conforme sustenta a recente queixa apresentada pelo Benfica,
na Liga de Clubes, contra o FC Porto Mantorras afirma que
ouviu insultos racistas em dois estádios portugueses: no
campo do Marítimo, no Estádio dos Barreiros, e, por duas
vezes, no Estádio do Dragão. É triste que ainda exista racismo.
Quando fui fazer o aquecimento, mandaram-me moedas e
chamaram-me de ‘Preto, vai para o teu país!’ E isso é muito
triste. Tenho orgulho de ser preto. O futebol é paixão, alegria,
e não devia existir nada disto. É uma tristeza muito grande, e
sinto-me mal. Tenho orgulho de ser preto e esperava que
situações como esta já não acontecessem no campeonato
português. É uma coisa que dói bastante. Um jogador tem de
estar muito concentrado para aguentar aqueles insultos.

Rogério apresentado como
técnico de carácter em Braga

António Salvador apresentou  Rogério Gonçalves como
treinador do Braga até ao final da próxima época. A cerimónia
teve lugar  e, para além do presidente da SAD e do técnico, os
únicos que prestaram declarações, estiveram presentes o
adjunto Jorge Costa, o preparador-físico Manuel José e o
treinador de guarda-redes Jorge Vital, restantes elementos da
equipa técnica.

Elogios e confiança no novo técnico foi o que se ouviu de
António Salvador, que reafimou a ambição do Braga. “Depois
da demissão de Carlos Carvalhal, na semana passada, convidei
Rogério Gonçalves para liderar o projecto do Braga até ao fi-
nal desta e na próxima época. É um treinador que toda a gente
conhece, com trabalho realizado e que, pensamos, vai levar o
Braga à conquista dos objectivos que traçamos no início da
época”, referiu. “Fiquei impressionado com o seu carácter logo
na primeira conversa e vi que estava ali o homem ideal para
gerir os destinos do Braga. Com o seu profissionalismo, vai ter
êxito”, asseverou.

“Queremos crescer mas sem recordes”
O presidente leonino, Filipe Soares Franco, esteve presente

na apresentação do novo grafismo do jornal “Sporting” e, du-
rante a cerimónia, abordou assuntos da actualidade.
Questionado sobre uma eventual meta a atingir no que ao
número de sócios diz respeito – numa semana em que o
Benfica fez gala de um recorde a nível mundial –, Soares
Franco rejeitou a comparação, num campo no qual, garante, não
pretende competir.

“Não tenho nenhuma meta competitiva. Acho que o Sport-
ing tem de crescer no número de associados, este ano já
cresceu de forma consolidada e sustentada em quase seis mil
sócios, e, portanto, julgo que, passo a passo, também vamos
fazer crescer o número de sócios e vamos fazer com que a
família sportinguista seja maior”, revelou o presidente, durante
a cerimónia que teve lugar durante no domingo a tarde, quando
confrontado com a insistência num eventual número a atingir:
“Não estamos aqui para bater recordes”.

Soares Franco assegura que os objectivos competitivos
existem apenas noutros planos e sublinha que o emblema
verde e branco não está nessa corrida, numa demonstração do
diverso tipo de metas do clube: “Temos exacta noção da nossa
dimensão, do nosso espaço e daquilo que queremos ser.
Nessa área, não competimos”.

Logo na estreia, Guimarães, Trofense e
Chaves ficaram de fora da Taça. As surpresas
fazem parte de uma prova que concede a
oportunidade às equipas dos escalões infe-
riores de mostrarem os seus talentos e de
desejarem que o sorteio lhes reserve um
encontro com um dos “grandes”, que vão
entrar na quarta eliminatória. Mafra, Rio Maior
e Lusitânia dos Açores foram os felizardos,
mas em Mirandela suspirou-se também pela
sorte. O Feirense sofreu em terras trans-

montanas, depois de ter agarrado uma vanta-
gem de dois golos que parecia confortável,
talvez demais para o líder invicto da Liga de
Honra. O espírito combativo do Mirandela
chegou para enervar a equipa de Henrique
Nunes até no prolongamento. Também o
Guimarães passou por aflições, não conse-
guindo mais do que restabelecer o empate
em cima dos 90 minutos e arrastar um jogo
que perdeu no minuto 120.

Tinga (ex-Sporting) chama-
do à selecção brasileira- O
médio Tinga, que já representou
o Sporting, foi  convocado para
a selecção brasileira, a fim de
ocupar o lugar de Edmilson, que
se lesionou ao serviço do
Barcelona.

Hearts liberta Tiago Costa
O Hearts anunciou a rescisão
de contrato com o português
Tiago Costa, ex-defesa do
Benfica B que no último Verão
assinou por duas épocas com o
clube de Edimburgo

Primeira «chicotada» na
Premier League- À 12.ª
jornada, estala o «chicote» no
principal campeonato inglês. A
vítima chama-se Ian Dowie, que
deixa o Charlton na última
jornada da competição, com
apenas oito pontos

Figo apoia recandidatura de
Madail: «Não há motivos
para mudar» -Luís Figo é a
favor da continuidade de
Gilberto Madail na presidência
da Federação Portuguesa de
Futebol. Em entrevista ao site
da UEFA, o jogador salientou
que «todo o trabalho tem sido
extremamente positivo, por isso
não há motivos para mudar»

Soares Franco apostado em
manter Caneira-O contrato
em vigor entre Marco Caneira e
o Sporting prevê que o jogador
possa ser chamado de volta ao
Valência. O presidente Filipe
Soares Franco admite tal
cenário, mas deixou a garantia
de que a vontade do clube é
manter o polivalente defesa

Diminuiram as críticas
Felipão tranquilo
Luiz Felipe Scolari nunca deve
ter tido uma semana tão tranquila
como esta depois de divulgar os
convocados. Bastou para tal
chamar mais jogadores do
Benfica, FC Porto e Sporting e o
tom das críticas diminuiu. Agora
já ninguém questiona porque
Felipão convocou Carlos Mar-
tins em vez de Pedro Mendes.

MANUEL JOSÉ, só sabe
vencer- O treinador com mais
jogos no escalão máximo por-
tuguês (560), encontrou a
fórmula para as vitórias no
Egipto. Apesar de não ter sido
bem sucedido no Sporting e no
Benfica, Manuel José deixou a
sua marca bem vincada em
clubes como o Boavista, onde
conquistou uma Taça de Portu-
gal e uma Supertaça, e no Leiria,
onde conseguiu a melhor classi-
ficação de sempre do clube da
cidade Liz (5º). No entanto, foi
no Cairo que o treinador portu-
guês atingiu o momento mais alto
da sua carreira. Desde que
assumiu o comando do Al-Ahly,
Manuel José ajudou o colosso
africano a vencer duas Ligas do
Egipto, duas Supertaças egíp-
cias, três Ligas dos Campeões
Africanos e as duas únicas
Supertaças Africanas da histó-
ria do Al Ahly. Idade: 60
anos,país: Portugal , clubes
anteriores: Espinho, Guima-
rães, Portimonense, Spor-
ting, Braga, Boavista, Benfica,
Leiria e Belenenses.

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.com

Liga (estatísticas):
Mais cartões e expulsões do que nos últimos dois
anos; FC Porto ainda não tem expulsões

Os árbitros portugueses continuam mais
severos na aplicação das leis. Essa é a leitura
óbvia do registo disciplinar das primeiras nove
jornadas da Bwin Liga, quando falta ainda
realizar-se o Benfica-Belenenses, da primeira
ronda. Nos 71 jogos efectuados até agora, os
árbitros mostraram um total de 407 cartões
amarelos, à média de 5,73 por jogo, um valor
mais alto do que o registado à nona jornada da
época passada (443 amarelos em 81 jogos,
média de 5,47 por encontro) e de há duas
temporadas (433 amarelos, média de 5,34).

Dos 356 jogadores utilizados na Liga até à
data, 237 já foram contemplados pelo menos
com um cartão amarelo (66,7 por cento do
total). O Estrela da Amadora é a equipa com
mais jogadores advertidos (19), a Académica
tem o número mais alto de cartões (36). O
F.C. Porto é a única equipa que ainda não teve
qualquer jogador expulso. O Sporting
também terminou todos os seus jogos com
onze, mas João Alves viu o cartão vermelho
após o final do jogo com o Paços de Ferreira,

por protestos com a equipa de arbitragem
liderada por João Ferreira, no célebre jogo da
mão de Ronny.
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Espanha:
Depois de Etoo e Messi, Barcelona perde Saviola Chelsea recusa Carlos Alberto

Mais um problema para o Barcelona. A
onda de lesões que tem afectado as unidades
ofensivas da formação catalã apanhou agora
Javier Saviola. Um dia depois de ter confir-
mado a ausência de Leo Messi nos próximos
três meses, a equipa espanhola comunicou à
imprensa o afastamento de Saviola por um

período entre quatro e seis semanas, devido
a uma rotura muscular na perna esquerda.

Assim, o técnico Frank Rijkaard conta
apenas com quatro elementos para o ataque
dos «blaugrana»: Ronaldinho, Giuly, Ezquer-
ro e Gudjohnsen.

Inácio esteve ontem em Aveiro e não
conseguiu esconder a emoção ao despedir-se
do Beira-Mar. O treinador explicou a mudança
para a Grécia: “A perspectiva é de tentar
outros mercados. O grego também é bom.
Agradeço à direcção as facilidades que me
deu. Só espero ser feliz porque estava bem
aqui”.

Inácio reiterou que vai indicar o nome de
seis jogadores que alinham na liga portuguesa
para reforçar o Ionikos.

Inácio despede-se dos aveirenses
ALGUMA EMOÇÃO NO ADEUS

O reencontro entre Carlos Alberto e José
Mourinho parece cada vez mais improvável. A
MSI, fundo de investimento que tem uma
parceria com o Corinthians, abordou o Chel-
sea no sentido de constatar se os bicampeões
ingleses estariam interessados na contratação
do jogador brasileiro na reabertura do mer-
cado, mas a resposta foi negativa. A explicação
apresentada pelos “blues”, segundo o diário
brasileiro Lance, que  deu conta da “nega”, foi
que “não têm espaço, nem interesse” na
contratação do médio formado nas escolas do
Fluminense. A menos que José Mourinho
deixe o Chelsea ou, de um momento para o
outro, o treinador português entenda que é
necessário reforçar o sector intermediário da
equipa, Carlos Alberto terá mesmo de come-
çar a pensar em trabalhar com outro técnico
na Europa. Recorde-se que o antigo jogador do
FC Porto sempre assegurou que voltaria a ser
orientado por Mourinho desde que em
Janeiro de 2005 trocou os azuis e brancos pelo
“Timão”, mas o cenário não parece ser fácil de
concretizar num futuro próximo.

Carlos Alberto está actualmente em litígio
com o Corinthians, a quem exige uma indem-

nização por quebra de contrato, e está a tentar
a todo o custo regressar a um campeonato
europeu. O médio sempre foi encarado como
um jogador “rebelde” e bem recentemente
teve uma discussão grave com Emerson
Leão, técnico da formação de São Paulo, que,
aliás, motivou a acção em tribunal.

Selecção: incrível a capacidade de gerar talentos!
A renovação não é de agora. Começou antes

de Scolari no pós-Coreia, com Agostinho
Oliveira, prosseguiu no Euro-2004 e, nos
últimos dois anos, a Selecção deixou cair, por
vontade própria ou por força dos tempos,
algumas das suas principais figuras das últi-
mas décadas: Fernando Couto, Rui Costa, Rui
Jorge, Pauleta e Figo, todos estes na era
«Felipão».

O futebol português, pese todas as dificul-
dades que enfrenta, tem conseguido gerar
novos talentos: Cristiano Ronaldo, Tiago,
Hélder Postiga, Ricardo Quaresma, Nani,
João Moutinho, Manuel Fernandes e Raul
Meireles, entre outros. Uns já aproveitados
por Scolari, outros provavelmente na rampa
de aceleração para que isso aconteça.

O seleccionador tem resistido à pressa de
mudar, até porque é algo que faz parte da sua
personalidade. Cria um grupo, faz com que
este ganhe laços fortes e coloca uma redoma

à sua volta. São poucos os que entram, poucos
os que saem. Com isso consegue manter o
grupo focado no momento, mas torna a
renovação lenta e, por vezes, preocupante.
Para já os resultados têm-lhe dado razão. No
entanto, este é o momento crucial da sua
missão: montar a equipa à volta do seu maior
talento, Cristiano Ronaldo, e fazer dele o líder
que todos seguem sem pestanejar. Como era

Figo... Mesmo que isso demore mais tempo
do que o previsto.

No meio-campo, Portugal sempre esteve
bem servido. Somos capazes de ver num fu-
turo próximo Raul Meireles, Moutinho, Nani
e Ricardo Quaresma no onze com regu-
laridade, mesmo que já não seja Scolari o pro-
motor de tantas novidades. No ataque há, por
enquanto, algumas boas soluções e, na defesa,
com maior esforço, também se podem en-
contrar alternativas.

O futebol português está de parabéns!

“Um bom presente é estar no grupo”
O guarda-redes Quim celebrou segunda-

feira 31 anos e a data coincide com mais uma
convocatória para a Selecção Nacional. Portu-
gal defronta hoje (16 horas) o Cazaquistão,
para a fase de qualificação do Europeu de
2008, que se realiza na Áustria e na Suíça.

O jogador aproveita para fazer um ponto da
situação da carreira na selecção. O importante
é continuar a merecer a confiança de Scolari.
“Um bom presente é já estar neste grupo. Se
vou jogar ou não, o treinador é que sabe. Não

tenho vindo a jogar, mas isso não é relevante.
O importante é estar cá”, afirma Quim, que se
estreou na selecção em 1999. Quim esteve
nos Europeus de 2000 e 2004 e no Mundial
de 2006. Falhou, por doping, o Mundial de
2002.

O jogador do Benfica comentou também a
presença de Daniel Fernandes entre os
eleitos para o jogo de Coimbra. “É um bom
guarda-redes. Vou ajudá-lo a ambientar-se”.
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Simplesmente Casa do Alentejo
Manuel Rodrigues

Como diz o poeta, o ho-
mem sonha e o sabor apa-
rece. O desempenho do
restaurante Casa do Alen-
tejo na diversidade da e-
menta, na qualidade dos
produtos e na boa apre-
sentação é o resultado do
trabalho de dois empre-
sários, onde nada fica ao
acaso. Maria Lourenço, de
Alcobaça, terra de vinho,
frutas e do mosteiro gótico
Cisterciense. José Paço de

Viana do Castelo, cidade de interesse histórico e artístico, tem
monumentos dos séculos XV e XVI, bordados, ourivesarias, a
famosa festa das mimosas e do bacalhau à Margarida da Praça.

Cruzaram-se a trabalhar num restaurante do bairro pito-
resco do Plateau Mt-Royal, partiram para um novo projecto e
assim nasceu um novo espaço. A sala das refeições é acon-
chegante e proporciona comodidade. A lista de sabores que
agora encontrei, tem naturalmente muitos dos pratos que se

tornaram referência quando a senhora Maria Lourenço foi
proprietária e cozinheira do Chez Doval. Nas mesas, as facas
são grandes, fazem lembrar as tascas bem populares de
Lisboa, à beira Tejo.

Os grelhados! Frango, peixe, ou o bife à casa são uma delícia.
Também a carne de porco à Alentejana é uma especialidade
da Maria Lourenço, esta senhora é a alma da cozinha. A não
perder os carapauzinhos e sardinhas bem acompanhadas
com vinho português e terminar com um pudim caseiro ou um
Porto e entre amigos, fica um serão para não esquecer.

Na sala, o profissionalismo do gerente e sócio José Paço
acompanhado de uma equipa jovem, merece a confiança de
uma clientela sem fronteiras que gosta dos sabores
portugueses.

É bastante cómodo ir ao encontro deles, o restaurante Casa
do Alentejo fica no 5938 rua St-Hubert, entre as ruas Rosemont
e Bellechasse, do lado esquerdo.

Não é raro, antes pelo contrário, encontrar um amigo. Está
aberto todos os dias das 11 às 24 horas. Um ambiente simples
e agradável para todas as ocasiões.
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