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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

Olá, Fernando
Foi  com esta saudação que o

Joaquim Eusébio abriu a apresen-
tação do teu livro. Também assim
será que eu começarei esta carta.

Olha, escrevo-te para te informar
que a tua festa de aniversário esteve
estupenda.

O salão nobre do Centro Santa
Cruz quase rebentava pelas costuras
com tanta gente Estavam lá todos
os teus amigos. Estava lá a tua Co-
munidade. Toda aquela gente sim-
ples que foi a tua família durante 25

Homenagem e Lançamento do livro de Fernando André

Uma Noite cheia de Emoção
anos. E que tu amaste. E que te
amou.

Logo no princípio, o padre José
Maria subiu ao palco  para, em jeito
de breve oração, nos falar, com o
brilho costumado da sua oratória,
de amor e do pão do espírito. Não
poderia ter sido encontrada melhor
e mais adequada abertura.

De seguida, a Adelaide Vilela, com
um saber de experiência feito,  em-
punhou a varinha mágica e, como
num fresco gigantesco e colorido,

Cont. na pág. 6

Texto de Manuel Carvalho e fotos de Manuel Ribeiro

O Cônsul-Geral de Portugal em
Montreal, Dr. Carlos Oliveira, em
cooperação com o Centro Nacional
de Artes Plásticas, apresentou na
sala multiusos uma exposição de
pintura Portuguesa Contempo-
rânea.

Os quadros expostos foram obras
de arte de: Armando Anjos, Carlos
Prudêncio, Cidália Nunes, Tereza
Trigalhos, Manuela Pinheiro, Mi-
guel Barbosa, Moreira Aguiar, Oli-
veira Tavares, Pedro Castanheira,
Jesus Guido e Vieira Baptista.

O Engenheiro Orlando Gomes,

Exposição de obras

encarregado de trazer esta expo-
sição até nós, depois da apresen-
tação do Dr. Oliveira, falou da crise
nacional e internacional sobre as
vendas de obras de arte. Apesar de
termos pintores excelentes e obras
de grande valor, nem sempre o
nosso povo compreende o que é
arte. Muitas vezes hesitamos na
compra de uma obra de arte ao ver-
mos os preços elevados, mas deve-
ríamos talvez olhar diferente e
pensarmos que estamos fazendo

de grandes valores
no consulado

Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues
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Pensamento da semana

29 de Novembro

Agenda comunitária

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana: Entrevistas com: Danielle
Sauvage; directora geral do Conseil des Arts de Montréal,
João Vital mestre dos Romeiros,Sandra Leitão jornalista;
Laureano Soares autor do livro “Rêves Orphelins”, Ricardo
Costa e Joaquim Oliveira “Reporter Estrabica” na Rádio
Centre-Ville e crónica desportiva sobre Mike Ribeiro.

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

Cantares e Bailares do Açores
O Rancho Folclórico Cantares e Bailares do Açores organiza
a sua noite de Passagem de Ano 2006-2007, 31 de Dezembro,
na Paroquia Saint-Antoine, 2800 Henri-Bourassa E., em
Montreal. Animação musical pelo conjunto Contact. Para mais
informações, contactar José Cordeiro (450) 629-9898.

APC - O dia do sócio
A APC organiza “O dia do sócio” com uma feijoada à
transmontana para o dia 10 de Dezembro pelas 13h, na sua
sede. Reserve já o seu lugar (514) 844-2269.

Não há satisfação maior do que aquela que sentimos
quando proporcionamos alegria aos outros.

(M. Taniguchi)

1880. Abertura do primeiro Parlamento japonês (Dieta),
composta por uma Câmara dos Pares e uma Câmara dos
Representantes.
1926. O general Óscar Carmona é nomeado Presidente
da República portuguesa.
1947. A ONU aprova o plano de divisão da Palestina em
dois estados - um judaico e um palestiniano. O que dará
origem à formação do estado judaico de Israel no ano
seguinte.

CASCM - Bazar de Natal
O CASCM informa que terá nas suas instalações uma venda
de artesanato e de vários outros artigos.  Esta actividade
terá lugar nos dias 7 e 8 de Dezembro, 5ª e 6ªfeira, das 9h00
às 17h00. Para mais informações telefone 842-8045.

“Rêves Orphelins”, o livro
Um novo livro de poesia apresentado na

Comunidade Portuguesa de Montreal.
No passado domingo dia 26 de Novembro

foi apresentado na Associação Portuguesa do
Canada um livro de poemas de um autor
português, o Laureano Soares, natural de
Sobral de São Miguel e Beira Baixa em Portu-
gal.

O senhor Laureano Soa-
res emigrou para o Cana-
dá, no ano de1959 e reside
na área do grande Mon-
treal, Quebeque. Desde
muito jovem alimentou
um sonho!...O de um dia
poder escrever um livro
com os poemas que es-
crevia, para dar a conhe-
cer o que foi a sua vida de

sofrimento enquanto jovem, a sua visão de
esperança, quando emigrou para o Canadá, a
estabilidade e o seu amor ao criar a sua família
e finalmente a tranquilidade que encontrou

quando foi bem aceite no meio ambiente da
cultura quebequense sempre guardando a
sua cultura e origem portuguesa. O senhor
Laureano Soares teve o apoio e o enco-
rajamento para realizar o seu sonho de
escrever o livro dos seus poemas quando
encontrou e se integrou no grupo Amis
d’Émile Nelligan e mais tarde foi aceite e
ainda se encontra fazendo parte do Cercle dês
Poètes de la Montérégie.

A saudade do seu país, Portugal, a saudade
da sua aldeia Sobral de São Miguel juntamente
com a grande saudade e tristeza da sua vida,
o falecimento de sua esposa de tantos anos,
D.Lise Tremblay levaram-no para um

momento difícil da sua vida, outra vez, mas o
seu sonho continuou e com a coragem dada
pelas suas duas filhas a Karine e a Jessica e
dos seus dois netinhos o Samuel e a Marie-
Alice e sobretudo com a motivação do seu
circulo de poetas quebequenses o livro tomou
forma foi editado e apresentado às duas
comunidades, a portuguesa e a do Quebec.

O lançamento do livro Rêves Orphelins
na Associação Portuguesa do Canada, foi uma
cerimónia muito simbólica onde estiveram
presentes muitos poetas portugueses e
quebequenses, muitos amigos e convidados
especiais entre eles o Sr. Gilles Duccepe,
chefe do Partido Bloque Québécois no
Parlamento Federal em Otava, e esposa; o
Conselheiro da Comunidade Portuguesa de
Montreal, Francisco Salvador; Conceição
Correia, presidente da A.P.C., e Leontino
Barreiros que organiza todos os anos a
semana da poesia na nossa comunidade e
que convidou o Sr. Laureano Soares a fazer
parte dessa semana de poesia em 2007.

A apresentação deste evento esteve a
cargo da  Adelaide Vilela que como sempre
sabe bem transmitir a  emoção e o valor cul-
tural destas iniciativas. Houve os discursos
normais e os elogios ao poeta, recitaram-se
poemas em francês e português. Na parte da
animação musical e artística, esteve a menina
Kelly M e o grupo DJXmen com o Carlos e o
Duarte Fróias. A mesa com os acepipes á
portuguesa estava farta e tanto os portu-
gueses como os quebequenses regalaram-se
e fizeram a tradicional saúde com um bom
vinho do Porto em honra do nosso poeta
senhor Laureano Soares.

Natal do Idoso
A Missão Santa Cruz organiza o Natal do idoso no

domingo dia 10 de Dezembro 2006 pelas 11h30. Não haverá
bilhetes à porta.Para mais informações  514.844.1011.
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A notícia chegou à redacção do jornal Record tão fria como
a própria morte: o César e o André, queridos companheiros
de redacçãodo jornal Record, morreram num brutal acidente
de aviação. A 11.000 quilómetros de Portugal, quando
desfrutavam, no Chile, de 26 dias de umas férias de sonho.

Eram 14 e 36 (17 e 36 em Lisboa) de sexta-feira, dia 24,
quando o pequeno bimotor “Beechcraft Baron 55”, pilotado
por Willy Stone, um experimentado profissional de 47 anos –
com 3.500 horas de voo e 20 anos de experiência, dez dos
quais naquela zona – descolou do aeródromo Teniente Vidal,
da cidade chilena de Coyhaique, cerca de 1.887 quilómetros
a sul da capital, Santiago do Chile.

Seguiam também a bordo os jornalistas portugueses César
Oliveira e André Romeiras, do Record, Maria José Margarido,

do “Diário de Notícias”, e Cláudia Magalhães, directora da
agência Parceiros da Comunicação, bem como a guia chilena
Verónica Poblete.

Todos mortos
O CC-CAC de uma transportadora turística local seguia na

direcção da Lagoa de San Rafael, devendo aterrar cerca de 40
minutos depois, numa pista próxima, mas nunca chegou ao
seu destino. Quatro minutos após a descolagem, o piloto fez
o último contacto via rádio.

Perto das 15 horas, activou-se o ELT – sinal de emergência
do avião sinistrado, que emite durante três dias após o
momento do embate e possibilita a definição das coordenadas
onde se encontra –, tendo o Centro de Controlo Aéreo da
região de Puerto Montt activado de imediato o sistema de
busca aérea. Um helicóptero particular percorreu então a rota
habitual para San Rafael, avistando o bimotor destruído na
região de Aysén, em Lago Atravesado, 18 quilómetros a
sudoeste de Coyhaique, num desfiladeiro de difícil acesso.

Em voos sucessivos, o helicóptero transportou até perto do
local do acidente soldados do Grupo de Operações Especiais
de Carabineiros que, uma vez em terra, percorreram a pé o
caminho até junto da aeronave. E foi o capitão Ilabaca quem
confirmou, presencialmente, que todos os ocupantes se
encontravam mortos.

Só na manhã de sábado foi possível a um helicóptero do

QUEDA DE AVIÃO VITIMA DOIS DOS MELHORES JORNALISTAS DE RECORD

Tragédia na Patagónia
Exército do Chile levar até à zona o Serviço Aéreo de Resgate,
tendo uma equipa de comandos, com a ajuda de motosserras,
procedido ao corte de árvores e improvisado um espaço para
aterragem do aparelho junto do local do acidente, seguindo-se
então o resgate dos corpos, que foram transportados para o
aeródromo Teniente Vidal. O comandante do grupo afirmou
que o bimotor teria chocado, 5 minutos depois da descolagem,
contra a parede da montanha, “num golpe seco”.

Caixa de Pandora
Sabe-se que chovia à hora em que se deu a queda do avião.

O piloto Roberto Léon, que participou nas buscas, disse que
o tempo estava “fechado”, mas não o suficiente para atrapalhar
o piloto. A região de Aysén, uma complexa mistura de
montanhas, lagos e gelos milenares, caracteriza-se por

mudanças bruscas de temperatura que dificultam a navegação
aérea e já causaram vários acidentes com aviões de pequeno
porte nos últimos anos. Em três desses sinistros, as vítimas
não puderam ser resgatadas.

Em entrevista recente, Willy Stone afirmara: “Somos pilotos
de cordilheira, pelo que devemos conhecer bem o terreno e
a maneira de escaparmos às turbulências, e voarmos com
condições de visibilidade restringida. Toda a zona é uma Caixa
de Pandora.”

ABORTO
Médicos e enfermeiros
juntam-se pela despenalização

Médicos e enfermeiros juntaram-se num movimento
para fazerem campanha activa pelo sim ao aborto. O
movimento chama-se “Associação médicos pela
escolha” e foi apresentado segunda-feira.

Os promotores desta iniciativa lembram que todos os dias
são confrontados com a interrupção voluntária de gravidez e
por isso querem ter uma palavra a dizer. Segundo explicou
Vasco Freire, um dos mandatários da associação Médicos pela
escolha, estes profissionais vão «participar na campanha pelo
sim, porque no anterior referendo houve uma lacuna de
opinião dos profissionais de saúde em relação ao tema da
interrupção voluntária da gravidez».

«Todos os dias lidados com este problema nas nossas
consultas e nas diligências hospitalares que fazemos», salienta
o médico. Dória Nóbrega, que já foi director da maternidade
Alfredo da Costa, também faz parte do movimento, e conta que
há muitos hospitais deste país, «onde se diz sub-repticiamente
a uma mulher que apareça com uma gravidez indesejada para
“ir tratar do assunto lá fora e depois voltar”».

Deste movimento associação “Médicos pela Escolha”, que
junta profissionais de saúde, também fazem parte nomes
como Albino Aroso, o pai do planeamento familiar, Alexandre
Quintanilha, Henrique de barros, o coordenador nacional da
Luta Contra a Sida e também o investigador Sobrinho Simões.

LISBOA
Carmona disponível para gerir
autarquia em duodécimos

Carmona Rodrigues diz que está disposto a governar a
câmara de Lisboa em qualquer circunstância. O orçamento
camarário vai ser votado na próxima segunda-feira e mesmo
que seja chumbado pela oposição, Carmona revela que está
pronto para governar a autarquia em regime de duodécimos.

À margem da assinatura de um protocolo entre a autarquia
e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC),
Carmona Rodrigues disse que assim como entrou «em 2005
disponível para gerir a Câmara sem orçamento», também está
«disponível para gerir a Câmara em qualquer circunstância».

No entanto, o presidente do município lisboeta faz um apelo
para que todos os envolvidos na gestão da câmara assumam as
responsabilidades que têm.

O autarca sublinhou que «presidente e vereadores, mesmo
da oposição, devem assumir a sua quota de responsabilidade»
na aprovação do orçamento. Com o final da coligação PSD-
CDS/PP no executivo camarário, os vereadores do PSD
ficaram em maioria relativa, com oito vereadores, contra nove
da oposição (cinco do PS, dois da CDU, um do Bloco de
Esquerda e uma do CDS).

MÚSICA
Luis Pastor canta José Saramago

«Nesta Esquina do Tempo» é
o novo disco do cantor caste-
lhano Luis Pastor. O disco é
cantado em português e caste-
lhano e conta com a poesia de
José Saramago.

Mário Dias, com sonorização de
Mésicles Helin. Cantar a poesia de
José Saramago foi o projecto a que se lançou o cantor
castelhano Luís Pastor.

«Nesta Esquina do Tempo» é o fruto de um amor que o can-
tor tem de há muito por Portugal e pela música popular
portuguesa e tem como particularidade ser cantando em
português e castelhano.

O disco é editado  segunda-feira passado em Portugal e
terça-feira em Espanha e conta com a participação dos
portugueses João Afonso e Lourdes Guerra.
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Otava propõe-se proibir qualquer
transacção susceptível de ameaçar o país

O governo conservador tenciona bloquear qualquer
transacção que implica uma sociedade controlada por um
Estado estrangeiro se aquilo pode prejudicar a segurança
nacional, anunciou o diário de Toronto Globe and Mail. Esta
medida teria sido tomada em razão da sede de aquisições da
China. Foi tornada pública quando o ministro federal das
Finanças, Jim Flaherty, depositou o seu novo programa eco-
nómico. Os conservadores tinham referido a sua preocupação
sobre o assunto das sociedades de Estado estrangeiras
quando ainda constituíam a oposição no Parlamento, em 2004,
depois da Metalcorps, empresa controlada pelo governo
chinês, ter tentado adquirir a sociedade mineira de Toronto,
Noranda. De acordo com o programa revelado pelo Sr.
Flaherty, o governo conservador considera necessário legislar
afim de proibir qualquer transacção estrangeira susceptível de
ameaçar o país.

90 000 pedidos de passaporte numa semana
A poucas semanas das férias do Natal, os viajantes

canadianos deverão armar-se de paciência para obter o seu
passaporte. A semana passada, o ministério dos Negócios
estrangeiros recebeu mais de 90 000 pedidos de passaportes,
num aumento de 38% em relação à mesma semana o ano
passado. Desde o 1 de Abril, o Governo canadiano recebeu
mais de 2 milhões de pedidos, ou seja 11% mais do que o total
do ano passado a similar data. Este aumento é o resultado de
uma nova lei do governo dos EUA que exige doravante que os
Canadianos que entrem nos Estados Unidos por avião
apresentem um passaporte. A entrada em vigor da lei foi fixada
a 23 de Janeiro de 2007 pelo governo americano, que fez o
anúncio a semana passada. Insere-se num conjunto de novas
regras de segurança que visam enquadrar as viagens aéreas
para os Estados Unidos.

“Os Quebequenses formam
uma nação num Canadá unido”

Num gesto tanto audacioso quanto inesperado, o Primeiro-
Ministro Stephen Harper afirmou solenemente pela primeira
vez à Câmara das Comunas, que “os Quebequenses formam
uma nação”. Mas o Sr. Harper tomou efectivamente cuidado
de precisar que esta nação quebequense fará sempre parte de
um “Canadá unido”. O Primeiro-Ministro, que tinha no passado
evitado como a peste pronunciar-se sobre a existência da
“nação quebequense”, depositou mesmo uma resolução neste
sentido que será debatida e votada na Câmara das comunas.
“Os Quebequenses sabem quem eles são. Sabem que partici-
param na fundação do Canadá, o seu desenvolvimento e a sua
grandeza. Sabem que preservaram a sua língua e a sua cultura
únicas e que fizeram avançar os seus valores e os seus interesses
ao seio do Canadá. A verdadeira pergunta é simples: Os Quebe-
quenses formam uma nação no seio de um Canadá unido? A
resposta é sim. Os Quebequenses e as Quebequensas formam
uma nação independente do Canadá? A resposta é não e
continuará não”, disse o Sr. Harper ao Parlamento num
discurso.

Montreal quer eliminar
1000 empregos

A Cidade de Montreal prevê uma grande limpeza na sua
administração, esperando libertar 300 milhões de dólares de
margem de operação nos próximos três anos, graças a uma
revisão de várias actividades assim como negociações
apertadas com os seus sindicatos e com o governo do
Quebeque. O mais espectacular destas medidas consiste em
não substituir 1000 postos de trabalho nos próximos anos,
quando estes se liberam por reformas ou partidas voluntárias.
Do número, 250 serão postos de quadro. Os 750 outros postos
serão trabalhadores e/ou funcionários .

Aumento dos preços na STM
A Sociedade de Transportes de Montreal (STM) apre-

sentou o seu orçamento 2007, que prevê um aumento dos
bilhetes de transporte mensal (CAM) de dois dólares. O custo
da CAM passa assim de 63 a 65 dólares. A orla de seis bilhetes
passa de 11,50$ a 11,75$. O custo em espécie aumentara pela
primeira vez desde Julho de 2003 para 2,75$. As cartas
semanais e os bilhetes e as cartas mensais a preço reduzido
também passarão a ser mais caras. O orçamento do STM
continua a ser precário. A Cidade de Montreal gelou pela

primeira vez em cinco anos a sua contribuição. A STM conta
com rendi-mentos hipotéticos de 22 milhões, provindo de um
finan-ciamento acrescido do metro pelas cidades de subúrbio.

A  STM regista também um défice acumulado de 5,3 milhões
para 2007. O orçamento 2007 da STM calcula-se a 880,3
milhões de dólares, 9,6 milhões  mais do que orçamento deste
ano.

Adeus Avenida du Parc
Os membros do con-

selho municipal da Cidade
de Montreal votaram
maioritariamente, ontem,
em prol da mudança de
nome da avenida du Parc,
que tornar-se-á em ave-
nida Robert-Bourassa, pa-
ra honrar o antigo Primei-
ro-Ministro do Quebeque.
Quarenta eleitos pronun-

ciaram-se em favor da mudança de nome e 22 votaram contra.
Esta mudança não faz a unanimidade.

Segunda-feira à noite,
centenas de oponentes
ao projecto, comercian-
tes e residentes do sec-
tor da avenida du Parc,
manifestaram à frente da
Câmara Municipal. Afir-
mavam ter recolhido
mais de 30.000 assinatu-
ras de oponentes.
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Sempre sonhou de ser professor, ocupa os tempos livres
a ler, o Evangelho de São João Evangelista foi o melhor
livro que leu; é o Sr. professor José de Barros, que se
confessa esta semana.

A Voz de Portugal - Como se define a si próprio?
José de Barros - Sou um homem simples que tem tentado
por todos os meios crescer racional e espiritualmente para
mostrar-me cada vez mais responsável e digno.
VP- Qual a sua melhor virtude?
JB - A prudência.
VP- E o seu pior defeito?
JB -  Não ouvir suficientemente os outros.
VP- Qual a sua melhor recordação de infância?
JB - Está ligada a um senhor que nunca mais tive a felicidade
de encontrar, que, ainda não tinha eu 11 anos, na rua dos
Clerigosno, Porto, enxugou carinhosamente  as minhas
lágrimas e deu-me os 25 tostões que eu tinha perdido e dos
quais precisava para pagar a fotografia e o cartão de estudante
na Escola de Artes Decorativas Soares Dos Reis.
VP- Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
JB -  Se voltasse atrás, procuraria evitar a todo o custo fazer
sofrer quem quer que fosse.
VP- Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
JB - Eu sempre sonhei ser professor.
VP- O que significa para si a vida?
JB - A vida é um percurso misterioso, cheio de imprevistos,
mas que deve levar-nos a bom porto e para isso, é bem mais
importante pensar-se no que se deve  ser do que se deve saber
ou saber fazer.
VP- Em que época histórica gostaria de ter vivido e porquê?
JB - Dentro do período dos 150 anos em que Portugal levou
a civilização ocidental aos 4 cantos da Terra para poder ter a
alegria de termos contribuído como povo para o progresso das
letras, das artes e dos diferentes ramos da ciência.
VP- Qual é o melhor sítio do mundo?
JB - É a minha casa – espaço da família – espaço de partilha
com os mais próximos, onde melhor me reconheço e me
preparo para poder partilhar com os outros.
VP- E o pior?
JB - O espaço de destruição, do salve-se quem puder, onde
foram destruídos os laços de solidariedade humana.

VP- O que é viver imigrado?
JB - É viver fisicamente longe do país das nossas raízes e criar
novas raízes, procurando simultaneamente plantar as que
trouxemos na nova pátria que nos acolheu.
VP- Qual a viagem mais agradável que fez?
JB -  Foi ao próximo Oriente, nomeadamente a Turquia.

VP- Quais as características que mais admira no sexo
oposto?
JB - A honestidade, a sinceridade, a inteligência e a coragem.
VP- O que mais o incomoda nos outros?
JB - A hipocrisia, a mentira e a preguiça.
VP- Como costuma ocupar os tempos livres?
JB - A ler.
VP- O que mais lhe agrada no seu trabalho?
JB - A sensação de ser útil ao meu semelhante.
VP- Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
JB - Em livros e em viagens.
VP- Qual é o seu prato preferido?

JB - Bacalhau assado ou cozido.
VP- Qual a sua canção preferida?
JB - Les jardins de Luxenbourg.
VP- Qual é o melhor livro que leu?
JB - O Evangelho de S. João Evangelista.
VP- Qual é o melhor filme que viu?
JB - Música no Coração.
VP- Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
JB - Os diversos países que possuem armamento nuclear
decidiram, a partir de hoje, eliminar totalmente as armas
daquele tipo e, no futuro, dirigir as volumosas verbas que
deveriam gastar naquele armamento para a luta contra a fome,
a doença e o analfabetismo dos povos mais carenciados.
VP- Qual é o seu personagem imaginário preferido?
Porquê?
JB - A Beatriz em “A Divina Comedia de Dante”, porque aí, a
Beatriz representa um autêntico estado de iluminação, de
felicidade suprema e paz interior
VP- Se fosse invisível, para onde iria? Para ver e ouvir o quê?
JB - Iria até à ONU. Aí esforçar-me-ia para compreender a
maneira como os seus membros tentam resolver os grandes
problemas que afligem a humanidade.
VP- Qual é personalidade internacional que  mais admira?
JB – Blaise Pascal, que foi precoce: aos 10 anos, apresentou
uma teoria avançada da acústica; aos 16 anos, escreveu um
tratado sobre as cónicas e aos 18, a celebre máquina de
calcular. Legou-nos ainda a teoria das probabilidades. Os seus
trabalhos inspiraram grandes matemáticos. Teólogo e
fisiólogo, abandonou os seus trabalhos científicos e dedicou-
se inteiramente à teologia.
VP- E qual é a personalidade nacional e porquê?
JB – Luís Vaz De Camões que, como poeta lírico, se equipara
a Petrarca e, como poeta épico, que cantou Portugal, situa-se
entre os 4 melhores da humanidade de todos os tempos.
VP- O que pensa deste confessionário?
JB - É um bom exercicio introspectivo que pode levar-nos a
um melhor conhecimento de nós próprios e a questionar-nos
sobre a qualidade do nosso contributo para a evolução do
agregado humano em que estamos inseridos.
VP- Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida
que tomaria?
JB - Procuraria por todos os meios eliminar a fome física e
mental da humanidade.
VP- Qual é o provérbio em que mais acredita?
JB - É na intenção que está o valor da acção.

Prof. José de Barros
José de Sousa
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Previsões Astrotarologia por Dra. Maria Helena
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Tome cuidado quando se dirigir à pessoa que ama.
Meça as suas palavras.

Saúde: Poderão surgir algumas dores musculares.
Dinheiro: Ajude o seu melhor amigo. O dinheiro não é tudo!
Número da Sorte: 33Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor : Encontra-se numa fase positiva, mas poderá surgir
algo que o conduza a uma reflexão acerca do futuro.
Saúde : Adopte uma alimentação equilibrada.

Dinheiro: Seja prudente, cuide das suas economias.
Número da Sorte: 45 Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito.
Amor: Tome cuidado para não perder aquilo que pensava
estar conquistado.

Saúde: Relaxe! Aproveite melhor o seu tempo disponível.
Dinheiro: Os seus negócios estão no bom caminho.
Número da Sorte: 50  Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Desfrute da companhia da pessoa amada, pois o amor
está no ar.

Saúde: Proteja-se do sol, tome cuidados especiais.
Dinheiro: Atravessa um período positivo. Avalie as condições que se
proporcionarão.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Carta da Semana:  O Diabo, que significa Energias
Negativas.
Amor: Enfrente os problemas de modo a poder resolvê-los.
Fale abertamente com o seu par.

Saúde: Controle a fadiga, descanse mais. O seu corpo tem limites.
Dinheiro: Poderá vir a receber uma pequena fortuna.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Acredite no seu companheiro, não ligue a intrigas. Amar
é confiar.
Saúde : Cuide de si, não exagere nos doces.

Dinheiro : Possível aumento nos seus rendimentos, fruto de muito
trabalho e dedicação.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O desejo de quebrar a rotina será intenso. Dê asas à imaginação.
Saúde: Faça exercícios respiratórios, dê atenção ao seu organismo.
Dinheiro: A sua capacidade de organização é muito boa, no

entanto não seja inflexível.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: Dê espaço ao seu companheiro. A sua possessividade
poderá vir a afectar o vosso relacionamento.
Saúde : Escute o seu organismo, não adie mais a ida ao

médico.
Dinheiro: Atravessa uma fase favorável.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Carta da Semana:  7 de Espadas, que significa Interferências.
Amor: A sua profissão ocupa-o demasiado. Tente aproveitar
ao máximo o  seu tempo disponível criando momentos especiais
com o seu parceiro.

Saúde: Procure levar uma vida mais calma e tranquila.
Dinheiro: A arrogância para com os seus superiores só lhe pode ser prejudicial.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Carta da Semana:  9 de Espadas, que significa Angústia.
Amor: O relacionamento com as pessoas que o rodeiam não
é favorável, tenha cuidado com os seus actos.
Saúde : Prováveis problemas de fígado. Modere o consumo

de álcool moderadamente.
Dinheiro: Momento propício para investir em bens materiais.
Número da Sorte: 59
Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Atento.
Amor: Dê mais atenção à pessoa amada. Uma demonstração
de carinho sabe sempre bem.
Saúde : Procure um ginásio, o exercício fará com que se sinta

melhor.
Dinheiro: Revele os seus conhecimentos, a sua vida profissional poderá
estar prestes a mudar.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Esforce-se por compreender melhor os pontos de vista
e as necessidades da sua cara-metade.
Saúde : Evite os temperos exagerados. Poderá prejudicar o

seu aparelho digestivo.
Dinheiro : Momento favorável. Aproxima-se um período de
concretizações.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

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.

fez desfilar diante dos nossos olhos enternecidos os retalhos
mais relevantes da tua vida e da tua obra, pétalas da grande rosa
do amor desfolhadas uma a uma, sem pressas, pelo serão fora.

Os primeiros a actuar foram o Tony de Sousa e a Inês Gomes
que  deram forma e voz a algumas das mais belas  letras de
canções que escreveste. Mas que voz cristalina a dessa
senhora! Merecia mais largos voos.

Os teus alunos da escola Lusitana subiram ao palco para
declamar, como quem desfia as contas dum rosário, as
estrofes  do teu poema Epopeia Marírima e para teste-
munhar publicamente a sua gratidão pelo teu sacerdócio em
prol da língua e da história portuguesas. Nunca mais te
esquecerão, acredito.

Inevitavelmente, alguns dos nossos poetas, esses se-
meadores de sonhos e esperanças,  também quiseram
professar  o seu apreço pela tua obra literária e declamar os
teus versos em rios transbordantes  de ternura e de inspiração.
O António Vallacorba, a Dinora de Sousa, o Armandino Santos,
o pastor Marques da Silva, esse eterno jovem, foram os
chamados. E muitos mais seriam se a noite não fosse curta e
o programa ainda longo.

 Como se esperava, momento alto da noite foi a intervenção
do Joaquim Eusébio. Com a desenvoltura, a postura cénica e
a verve que lhe conhecemos, falou como ninguém o podia
fazer, de ti, do teu livro Tão Longe e Tão Perto, da tua obra.
E quando, intercalados na trama da sua alocução, declamava

retalhos dos teus poemas, as suas palavras encadeavam-se
como pérolas cintilantes a tilintar pela sala e a incrustar-se para
sempre no nosso imaginário colectivo.

Depois, o grupo Recordações de que tu foste a alma mater,
veio-nos recordar a tua inesgotável alegria de viver. E
encantou-nos, mais uma vez, com os seus cavaquinhos e a sua
eterna  música popular. Que continuem, mesmo sem ti,  que
não se deixem morrer. Era a maior alegria que te poderiam
dar.

Mas não se ficou por aqui a tua festa. Nunca mais nos
poderemos esquecer dos testemunhos comovidos da pintora

Homenagem e Lançamento do livro de Fernando André

Uma Noite cheia de Emoção
Mercês Resende, da Nina, dos teus filhos David e  Daniel, da
tua irmã  Amélia, da tua sobrinha Guida. Houve vozes
embargadas e olhos orvalhados. Eu próprio, com o pavor que
tenho das grandes multidões, atrevi-me  a narrar uma história
da tua vida. Recordaste da cigana que não te dava mais de 25
anos de vida? O que nós rimos juntos, tantas vezes, disso. Foi
esse episódio, que fala dos enigmas da vida e do destino, que
eu quis partilhar com aquela boa gente nessa noite.

Como não podia deixar de ser, o grupo folclórico Praias de

Portugal, que tanto acarinhaste e que ajudaste a criar logo nos
teus primeiros anos em Montreal, veio apresentar-nos algumas
das suas vistosas e coloridas danças e prestar o seu preito a um
dos seus obreiros. Foi bonito este reconhecimento público.

Por fim, a São. A grande diva do fado em Montreal. Esteve,
como sempre, maravilhosa. Fabulosa.  A sua soberba actuação
cortou o fôlego à assistência. Não se ouvia zunir uma mosca na
sala. Significativo. Para quê mais palavras?

Para coroar tão belo serão,  não faltaram os comes e bebes,

com fartura. Aquela gente, lá para a cozinha, esmerou-se  para
nos presentear com as mais deliciosas iguarias.

Podes, pois, dormir em paz. Acredita, no decorrer da noite,
a tua presença era tão tangível que, no auge da festa, pouco
faltou para que surgisses dalgum recanto, com a tua viola na
mão, e nos juntasses ao teu redor, para mais uma das animadas
desgarradas, por que tanto te pelavas, até raiar a madrugada.

E, se o milagre se tivesse produzido, num arrebatamento,

talvez tivéssemos cantado, de mãos dadas,  até que, como tu
escreveste, acontecesse o clímax da comunhão:

Começa a ver-se o mundo de outra maneira,
Aprecia-se estar rodeado de povo,
É como  se nos nascesse um novo dia.

Cont. da pág. 1
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Lise Thériault, uma força em Anjou
Sylvio Martins

São poucos os ministros que admiro no governo quebe-
quense: alguns são mentirosos, outros têm duas faces,
prometem muito, mas ao último minuto, dizem outra coisa
para contentar o povo. Mas admiro a Ministra da Imigração e
das Comunidades Culturais do Quebeque pelas suas inicia-
tivas e filosofias sobre a diversidade multicultural e, espe-
cialmente, pela percepção que tem da nossa comunidade. Ela
tem uma equipa bem equilibrada e que representa a maioria
das comunidades presentes no Quebeque. Podemos assi-
nalar que a assistente directa da Ministra Lise Thériault é
Anabela Monteiro, uma portuguesa muito dedicada e que
representa muito bem a nossa comunidade. Numa edição
futura, publicaremos uma entrevista com Anabela Monteiro,
para melhor conhecerem esta grande trabalhadora. A Ministra
Thériault dedica, todas as semanas, inúmeras horas às
diferentes comunidades espalhadas pelo Quebeque.

Domingo, dia 26 de Novembro, tivemos a oportunidade e a
honra de ir ao banquete anual da senhora Thériault, que
decorreu no Centro de Congressos Renaissance, em Anjou.
Ao entrar na sala, tínhamos a oportunidade de encontrar a
ministra, a cumprimentar e agradecer as convivas pela sua
presença, que vinham apoiá-la nesta celebração muito espe-
cial que lhe era dedicada. A comunidade portuguesa era um
dos grupos étnicos com maior representação, com uma
centena de portugueses espalhados pela sala.

Os convidados de honra foram Pablo Rodrigues, deputado
federal Liberal em Honoré-Mercier; Monique Jérome Forget,
deputada de Marguerite Bourgeois e presidente do concelho
da tesouraria; Tony Tomassi, deputado de Lafontaine; Yolande
James, deputada de Nélligan; Lynn Thériault Faust,
Presidente da Câmara de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;
Richer Dompierre, conselheiro de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve; e, finalmente, Diane Gauthier e Henri-Paul
Ménard, comissários escolares da CSPI.

Neste lindo domingo de Novembro, Monique Jérome For-
get e Suzanne Audet prestaram a sua voz como locutoras da
tarde, apresentando o percurso e realizações da Ministra
Thériault, para que ela chegasse a este ponto. Sacrifícios foram
feitos, reuniões presididas, encontros com representantes das
comunidades e rascunhos de ideias sobre alguns projectos
menores e grandiosos: tudo isto é para o bem do Quebeque
e dos cidadãos, e Lise Thériault sempre dedicou-se para o bem
de todos nós, e toda a sala lhe agradeceu esta devoção. No fim
da cerimónia, a Ministra Thériault agradeceu de uma maneira

muito especial e emocionante a sua
família pela devoção ao meio político e
pelo apoio do seu marido durante todos
estes anos. Um momento muito emo-
tivo para a Ministra, onde todos sen-
tiam o seu amor ao marido e às comu-
nidades.

Mas quem é Lise Thériault?
Lise Thériault foi uma grande mu-

lher de negócio e distinguiu-se várias
vezes. Ela foi editora e co-proprietária do Journal des Gens
d’Affaires et de l’Express d’Anjou de 1993 a 2002, e directora
das vendas na Publicidade Calbec de 1985 a 1993. Fortemente
implicada nos meios comunitários e económicos, participou

em vários conselhos de administração. Foi também membro
do CA da Câmara dos comércios e da indústria do este da ilha
de Montreal e presidente do capítulo Anjou, membro
fundadora do conselho de administração do CDEC Anjou/
Montreal-Este, membro do conselho de administração e do
conselho executivo do Colégio Marie-Victorin, membro do
conselho de administração do Centro de alojamento e de
cuidados (CHSLD) Lucille-Teasdale, co-presidente do
conselho organizador da campanha de financiamento do
programa OLO do CLSC Olivier-Guimont e membro do
conselho de verificação e de deontologia da Caixa de
Economia de Anjou. Em 2001, foi laureada com o prémio das
mulheres de negócios. Eleita como deputada do Bairro de
Anjou a nível provincial no dia 15 de Abril de 2002 e reeleita em
2003. É Vice-Presidente da Comissão das instituições e
membro da Comissão da administração pública na Assembleia
nacional. É igualmente presidente dos deputados liberais do
este de Montreal, membro do executivo do Partido Liberal do
Quebeque e co-presidente do Congresso dos membros do
Partido desde 2004.
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A desertificação e a fome
Lagoas da Silva

O ano de 2006 foi considerado pelas Nações
Unidas o Ano Internacional dos Desertos e da
Desertificação.

A desertificação é um fenómeno que afecta
todos os anos mais de 1.000 milhões de seres
humanos.

A desertificação degrada aceleradamente o
ambiente, e é sobretudo, um dos mais acen-
tuados factores da pobreza
no mundo.

Os indicadores dispo-
níveis dizem-nos que dos
mais de 5.000 milhões de
hectares de terra arável
utilizados na agricultura e
florestas, 3.500 milhões
estão a sofrer um acelera-
do processo de desertifi-
cação, razão da fuga de
milhões de pessoas para as
cidades.

Estudos feitos por prestigiadas instituições
científicas ligadas ao assunto, concluíram que
o factor que mais tem contribuído para a
desertificação é o acentuado desapare-
cimento da floresta. Assim e apesar dos
milhões de hectares plantados nos últimos
anos, perderam-se em média nas últimas
décadas mais de 13 milhões de hectares/ano
de floresta, facto que não tem passado
despercebido à população mundial que na sua
maioria percebeu que era necessário fazer
inverter aquela tendência, o que levou a que
tais perdas acabassem por ser reduzidas para
de 7 milhões/ano.

Um estudo recente levado a cabo pela FAO,
diz-nos que dos 4.000 milhões de hectares de
floresta hoje existentes (30% da superfície da
Terra) 2/3 encontram-se em apenas dez
países: Austrália, Brasil, Canadá, China,

Estados Unidos, Federação Russa, Índia,
Indonésia, Peru e República Democrática do
Congo.

O mesmo estudo indica ainda que a América
do Sul perdeu nos últimos cinco anos, 4,2
milhões de hectares de floresta/ano, logo
seguida do continente africano com perdas da
ordem dos 3,8 milhões de hectares/ano. Mas

como nem tudo são más
notícias, sabe-se também
que a Europa tem vindo a
aumentar as suas áreas de
cobertura florestal, assim
como a Ásia, onde as áreas
florestadas se têm vindo a
acentuar, sobretudo na
China, o país que mais tem
feito pela florestação na-
quela região do mundo.

No que respeita ao es-
paço português, estudos recentemente,
indicam-nos que Portugal poderá nos próxi-
mos anos vir a sofrer os efeitos de uma
acentuada desertificação, sobretudo em
alguns concelhos das Beiras, Alentejo e Trás-
os-Montes.

Mas a gravidade da desertificação não está
somente no mal que traz para o ambiente, está
sobretudo no mal que provoca nos solos que,
com a desertificação acabam por perder
capacidade de produzir, fazendo aumentar a
falta de produtos e trazer a fome aos milhões
de pessoas que vivem nas regiões deser-
tificadas. Mas muito pior do que a situação que
hoje se vive é a situação futura, já que a deser-
tificação, a continuar a este ritmo, poderá ser
a curto prazo uma ameaça para os mais de
1.000 milhões de pessoas, sobretudo para os
mais de 140 milhões de pobres que existem
no mundo.
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Palavras difíceis

Falsos Gémeos

Advinha da semana

10

Anedota do Joãozinho

Assinale a opção correcta:

há ou à?há ou à?há ou à?há ou à?há ou à?

Resposta da semana passada:  estranho

Sabe o que quer dizer faccioso?

a- Vou  _____ pesca no próximo fim-de-semana.

b-  Dedico-me a este passatempo ______muitos anos.

mentiroso
recto
parcial

Resposta da semana passada: Aliança

Pai carinhoso, filho espinhoso
neto amoroso...

Cartoon

Os 10 Mandamentos do aluno:
- O aluno não copia. Compara resultados.
- O aluno não fala. Troca opiniões.
- O aluno não dorme. Concentra-se.
- O aluno não se distrai, examina as moscas.
- O aluno não falta à escola, apenas é solicitado noutos
       lugares.
- O aluno não diz asneiras, desabafa.
- O aluno não masca pastilha, fortalece a mandíbula.
- O aluno não lê revistas na sala, informa-se.
- O aluno não destrói a escola, apenas enfeita as paredes
       segundo o seu gosto....

“Se é para cantar... vamos a isso...”
Possuidor de simplicidade e de um charme muito particular,

foi com satisfação e alegria que Luís Tavares Bello apresentou
o espectáculo de sábado à noite no salão do Plateau-Hall/
Parque Lafontaine. Mais um espectáculo que Eddy Silva Pro-
ductions trouxe até nós. Maria dos Anjos, residindo em
Kingston, Ontário, abriu a noite e é um valor que se confirma
cada vez mais na nossa comunidade de Montreal. A última
vinda dela a Montreal, foi aquando do Festival Cultural de
Montreal, que teve lugar nos fins de Agosto, e que encantou
muita gente, gente essa que veio ao Plateau-Hall para a ouvir
outra vez. É sem dúvida uma artista a florir na comunidade
portuguesa de Montreal com uma presença forte no palco e
um variadíssimo repertório, que agrada a todas as gerações.

Seguiu-se com o inconfundível Joe Puga. Há vinte anos que
Joe canta e a sua actuação foi de completa satisfação vista no
rosto dos presentes que saborearam a companhia do fiel

amigo da música portuguesa.
Depois de um curto intervalo, deu-se início à segunda parte

do serão, com José Alberto Reis, o ídolo dos românticos, o
“Julio Iglésias” Português. José Alberto há vinte anos também
que canta e compõe. Oriundo de Guimarães, informou a
assistência que foi colega de universidade do sr. Padre José

Maria Cardoso e que estava muito satisfeito por este estar ali
presente.

José Alberto tem realmente uma voz diferente e encantadora
e apresentou os principais temas dos seus vinte anos de
carreira.

Foi uma demonstração do quanto este cantor tem a ver com
o universo do “apaixonado e sonhador”.

Os dirigentes estão de parabéns e embora o salão não
estivesse cheio, mas ficou a promessa de José Alberto voltar
para o Outono de 2007.

Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

um investimento.
O conceito da arte é extremamente subjectivo e varia de

acordo com a cultura a ser analisada, o período histórico ou até
mesmo o indivíduo em questão.

Presentes nesta primeira do género, estiveram muitos
convidados e alguns pintores da nossa comunidade.

Esta exposição foi em colaboração com o CNAP (Clube
Nacional de Artes Plásticas), o Centro Nacional de Cultura e
com o patrocínio de Millennium bcp bank.

Exposição de obras de
grandes valores no consulado Cont.da pág. 1
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Na Caçorbec, fados com Jordelina, Nivéria e amigos

Foi cantar até a voz doer!
A Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec), que recen-

temente muito se distinguiu com a organização da sua segunda
semana cultural, voltou a evidenciar-se no sábado passado, 25
do corrente, desta vez com a realização de uma muito
“apetecida” noite de fados.

“Muito apetecida” não só pela sua raridade na Caçorbec, mas
também pelo interesse que o acontecimento sempre suscita
na nossa comunidade, assaz fértil em valores artísticos desta
natureza e onde o fado é rei.

Uma noite, aliás, bem preenchida, com jantar até, num
ambiente assaz caloroso e de sala cheia de admiradores da
Jordelina Benfeito, Nivéria Tomé e João Pereira; António
Moniz e Libério Lopes, todos em grande forma.

Com a ausência do presidente da Caçorbec, Damião Sousa,
coube à Paula Ferreira, secretária, de dar as boas-vindas e de
apresentar alguns dos artistas, algo que desempenhou
cabalmente e com a graça que se lhe reconhece.

Nivéria Tomé, com “Nem às paredes confesso”, “A lenda da
fonte” e “Retalhos da minha vida” (este da autoria de Joviano

Vaz); a Jordelina Benfeito, com “20 anos”, “Lágrima”, “O xaile
de minha mãe”, entre muitos outros; e o João Pereira, com
“Aquela igreja”, “Cabelo Branco” e uma canção regional
madeirense muito engraçada, preencheram, cada qual no seu
estilo, largas horas de muita comoção, intensa meditação e
alegria contagiante.

O auditório, largamente embevecido, não se esquivou aos
calorosos e entusiásticos aplausos com cada interpretação que
ia sucedendo, num crescendo cada vez mais empolgante que
o anterior.

Depois, foram-se seguindo os “mais um, mais um!”,
prolongando a noite até às tantas da manhã!

O António Moniz, à guitarra, e Libério Lopes, à viola,
distinguiram-se sobremaneira no acompanhamento aos
fadistas já referidos; porém, souberam ainda despertar muita
atenção durante os vários momentos de guitarradas, confir-
mando o bom momento que estão a atravessar.

Louvores vão igualmente para as senhoras cozinheiras, que

António Vallacorba

prepararam o excelente jantar à base de bacalhau no forno, de
óptima qualidade e melhor confecção e em expectativa de
visões semelhantes da noite da consoada que se avizinha.

No som, os artistas foram apoiados por Fernando Vinagre,
nem sempre bem sucedido por razões de incompatibilidade
entre algum ou outro microfone e o sistema sonoro, mas ao fim
e ao cabo acabando por não prejudicar totalmente as actuações
dos intervenientes.

Felicitamos a Caçorbec e os respectivos fadistas pelo grande
sucesso do acontecimento em questão, fazendo votos para que
se repita mais vezes e adentro da disponibilidade da colec-
tividade anfitriã.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

Consulado Geral

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689
514.299.5657

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm
RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

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

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

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

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

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

28 DE NOVEMBRO DE 2006
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UM SERVIÇO DO

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.comwww.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

† Domingos da Silva Marques

Na morte,
DEUS recebe na existência eterna
O que há de mais íntimo em nós,
O nosso verdadeiro ser
Predisposto para a eternidade.

Faleceu em Portugal, na cidade de Évora , no
passado dia 1 de Setembro, o Senhor Domingos
da Silva Marques pai da Sra. D. Francisca
Marques.
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente , venho desta forma prestar
os meus agradecimentos a todos aqueles, que com as suas palavras,
orações e outros gestos de amizade e carinho me reconfortaram neste
período assaz difícil.
A todas e todos,  muito obrigada !  Bem-Hajam !

†

Jantar da Esperança
Victor Hugo

No começo deste século, foi criada a convenção do
milenário, com a finalidade de em 10 anos acabar com a fome
no mundo. Passados alguns anos, o objectivo ainda não atingiu
5%, conforme foi demonstrado na convenção, realizada no
Palais de Congrés de Montréal, há alguns dias. Famosos
oradores, dos quais se destacaram o presidente Bill Clinton e
a actriz Mia Farrow, num ambiente emotivo e emo-cionante,
descreveram a triste realidade da fome no mundo, em espe-
cial em África e no Darfour, onde muitas crianças morrem
todos os dias.

Numa reflexão sobre esta conferência, pensei que há muita
coisa errada no mundo de hoje. Por um lado, vemos o Governo
do Quebeque que, em colaboração com o milionário André
Gagnon, que dedicou grande parte da sua fortuna numa
fundação, e que juntos vão investir 400 milhões de dólares,
para combater a obesidade e a má nutrição. Uns morrem de
fome; outros por comer demais!

Quando eu estava em Portugal, este Verão, um vizinho, que
era mais ou menos da minha idade, quando visitava as
propriedades, teve um ataque de coração e morreu. Era um
homem muito rico que cá deixou tudo. No funeral, os
comentários das pessoas, eram que ele não fazia muita falta,
pois nunca fez nada por alguém. Eu penso que a maioria das
pessoas está longe da Parábola de Cristo, que disse dá tudo aos
pobres e segue-me. Não estou pronto a dar a minha casa daqui
ou a de Portugal, nem sequer o carro, mas posso dar um pouco
daquilo que não necessito, para matar a fome algumas crianças.

No dia 11 de Novembro, o grupo dos amigos da Aldeia da Paz,
no Brasil, a obra do Padre Mata, realizou um jantar, onde
estiveram reunidas 500 pessoas, cujo resultado liquido foi de
12000 dólares que serão enviados para o Brasil. Quiz o destino
que este dinheiro chegasse no momento oportuno, pois a casa
de Salvador da Baía precisava de obras urgentes. O orçamento
mensal da Aldeia da Paz, nas 4 casas, é de 12000 dólares ame-
ricanos por mês, que para sustentar mais de 400 crianças e 30
vélhinhas, dá 30 dólares ao mês por criança, ou seja, 1 dólar por
dia. Imaginemos como se poderá criar uma criança com 1 dólar,
que não chega para 1 litro de leite.

No domingo de manhã, depois do jantar, talvez porque estava
um pouco cansado, pensei quanto era ridículo, que mais de 20
pessoas tenham tanto trabalho para arrecadar 12000 dólares,
quando se gastam milhões em armas e bombas para matar
inocentes. Todos devemos contribuir para que a convenção do
milenário seja uma realidade, e assim irradicar o terrorismo e
as guerras, pois quem tem a barriga cheia não faz guerra.

Em nome do Padre Mata, um agradecimento a todos
as pessoas que colaboraram no jantar, as que
trabalharam, os que compraram as entradas, aos que
fizeram dons, e um agradecimento especial aos
comerciantes que, embora sempre muito solicitados
para as festas, também deram uma boa ajuda no sucesso
do jantar, e que foram: as Padarias Lajeunesse e Stella,
Alimentos C. Martins, Mercearia Universal,
Restaurantes a Tasca e Chez le Portugais, Rotisserie
Portugália, Ourivesaria Zenith, Discoteca Portuguesa,
Agência do Banco Totta, a agência financeira CLARICA,
de Francisco Morais, e Florista Bouquet St. Laurent.
Como a fome não acabará tão depressa, contamos com
todos no próximo jantar.

Bem hajam.

†

Viriato Moniz
Faleceu pacificamente, junto da sua família,
no dia 22 de Novembro de 2006, no hospital
Geral de Montreal, Viriato Moniz, com 69
anos de idade, estimado esposo há 43 anos
de Maria da Luz.
Deixa na dor sua esposa; seus filhos Venilde
(Carlos), Nevia (Philip) e Steven; seus
adorados netos Christopher e Romero; seus
irmãos e irmãs, Honoria, Augusto, Suzanna,
Maria-José e Manuel, numerosos sobrinhos
e sobrinhas, assim como amigos.
Donativos podem ser feitos ao hospital Geral
de Montreal, à unidade dos cuidados paliativos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Complexo Funerário Rideau
4275, boul. des Sources
D.D.O., QC
(514) 685-3344.
O funeral decorreu sexta-feira, 24 de Novembro de 2006, na Paroquia Mary
Queen of Peace, 11075, boul. Gouin Oeste, em Pierrefonds, seguindo
depois o corteje fúnebre em direcção aos Jardins Comemorativos Rideau,
onde foi a sepultar. A família vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas que se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que,
de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos,um sincero Obrigado
e Bem-Hajam.

Manuel Pires
1911 – 2006

No passado dia 15 de Novembro de 2006,
faleceu em Montreal, com a idade de 95 anos,
o Sr. Manuel Pires, viúvo da Sra. Maria
Freitas, naturais de Santa-Cruz, Funchal,
Madeira.
Deixa na dor seus filhos Maria Pires (José de
Sousa), Lúcia Pires (Rafael Nunes), Dolores
Pires (João Joaquim), Clarinda Pires, Manuel
Pires (Maria Luisa); seus 10 netos (as), seus
6 bisnetos (as), assim como outros familiares
e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na
Igreja Missão Portuguesa Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre
em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar, ao
lado da sua esposa, descansando os dois para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos o Nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.

6520, rua St-Denis, Montreal
Director: José Teixeira

Tel.: (514) 727-2847

† José Vieira Sebastião
Faleceu em Montreal, no dia 22 de Novembro de
2006, com 72 anos de idade, José Vieira Sebastião,
natural de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores,
esposo de Maria Lindaura Cabral.
Deixa na dor sua esposa; seus filhos Adriana
(António), José Manuel (Esmeria), Fernanda
(Agostinho), Linda, António (Ana), Nelia (Pedro);
seus 18 netos; seus irmãos Manuel (Beatriz) e
Eduardo (Teolinda) e irmãs Sacramenta
(Domingos), Maria (Francisco), assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Pedro Alves
O funeral decorreu sábado, 25 de Novembro de 2006, na Igreja St-Vincent
Ferrier, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao Mausoléu St-
Martin, em Laval, onde foi a sepultar em cripta.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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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

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

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

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

ALUGA-SE

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

 disponível imediatamente.
(514) 325-9839

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

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

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

Joe (514) 808-0419

Fábrica de roupa para crianças
procura cortador com experiência.
Tempo inteiro. Boas condições.
Salário a discutir.

João (514) 277-4761

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

Filipe
(450) 462-9813

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

COMUNICADO
Viagem dos Romeiros

a Ponta Delgada
O mestre dos Romeiros de Montreal
organiza uma viagem a São Miguel,
com partida a 9 de Março de 2007. Os
interessados podem contactar João
Vital, antes do dia 20 de Dezembro de
2006, pelo telefone (450) 430-7509.

Les Anges Gourmets procura
empregada para a cozinha.

(514) 281-6947

Ajudante de cozinha, segunda à sexta-
feira, das 10h às 17h, para lavar loiça,
limpeza, preparação. $8/hora.

Apresentar-se
ao 404 Duluth E.

Pessoa para limpeza de escritório, 1
dia / semana, 6 horas. Perto do Metro
de La Savane.
(514) 733-4070Referências

Senhora para limpeza de casa e
engomar roupa, segunda, quarta
e quinta-feira. $10/hora. Deve falar
Inglês. (514) 490-0087 ou
          (514) 582-3844

Condutor a tempo inteiro, classe 5,
para companhia de distribuição de
produtos alimentares.

(514) 845-0164

Cavalheiro português, 65, procura
senhora que vive só.

1 (450) 242-5831

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

EMPREGOS

Fábrica moderna procura operador,
com experiência, de máquina “flat
lock”. Apresentar-se ao 9500
Meilleur, #400.

Alugam-se locais em Laval:
A. Duvernay:  (400 pc) e (300 pc:
taxas, electricidade e alarme
incluídos).
B. Metro Montmorency: 800
pc e 1100 pc, completamente
renovados, bem situados.

Tel.: (450) 663-6644
ou (450) 661-5342

Procura-se empregado de lava-pratos
(514) 836-3066
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Breves SUPER LIGA - COMENTÁRIO

Tudo na mesma por

Liedson resolveu
Liedson continua em branco. O autor do cartaz «Liedson

resolve» não deve contentar-se com as faltas e as expulsões
que o avançado do Sporting arranca, como aconteceu frente à
Naval 1º de Maio, e espera que o brasileiro regresse aos golos
quanto antes. Na sexta-feira, o Estádio de Alvalade recebe o
derby lisboeta, formando um quadro onde Liedson costuma
aplicar pinceladas felizes, em tons de verde e branco.

O ponta-de-lança resolveu os dois últimos derbies no reduto
leonino, desejando reeditar as batalhas felizes com a defesa do
Benfica. Na 16ª jornada da Liga 2004/05, marcou os dois golos
da vitória, com Nuno Gomes a apontar o tento de honra dos
visitantes (2-1). Na época seguinte, à 3ª jornada, desfez o
empate ao minuto 75, fixando idêntico resultado (2-1). Um
passado que contrasta com a ineficácia do presente, uma vez
que Liedson contabiliza apenas dois golos na Liga 2006/07,
frente à U. Leiria e ao Beira-Mar. Não marca há um mês.

Liedson reconhece a importância de um resultado
convincente na recepção ao Benfica, na 6ª feira, realçando o
simbolismo do confronto: «Todos os jogos são importantes.
Este é importante porque se trata de um dérbi com tudo o que
isso envolve, entre as melhores equipas de Lisboa e de Por-
tugal. Para mim é um jogo normal e independentemente de
quem faça os golos o importante é que o Sporting ganhe como
aconteceu frente à Naval.»

mais uma semana
Nenhum deles com distin-

ção, o que seria de prever
atendendo a que chegavam
de jornadas europeias, mas
todos os grandes somaram
vitórias na 11.ª jornada, o que
até permitiu ficarem os três
nos primeiros lugares da clas-

sificação. O pensamento de
todos, no entanto, já estará
dirigido para o próximo fim-
de-semana, que começa na
sexta-feira, com o Sporting-
Benfica. Os leões estão a dois
pontos do primeiro lugar e os
encarnados a nove - que se-
rão seis caso vençam o Bele-
nenses no jogo que têm em
atraso -, pelo que a preocu-
pação de ambos será não
perder mais terreno para o
FC Porto, que no sábado terá
outro dérbi, sabendo que o
momento mais complicado
do Boavista - continua a ceder
empates e vai no 11.º posto -
nunca é de fiar em jogos des-
tes. Mesmo sendo o palco o

Dragão, onde todos os en-
contros têm resultado em
vitórias da casa, proeza que só
se repete no Estádio da Luz.

Até lá, podemos ir recor-
dando que o triunfo do Ben-
fica frente ao Marítimo nada
teve de fácil, que o FC Porto

venceu em Belém entre vá-
rias polémicas (mais uma bola
que entrou ou não, mais um
golo com ou sem fora-de-
jogo) e o que o Sporting con-
seguiu marcar à surpreen-
dente Naval quando já nin-
guém o esperava. Tudo sinó-
nimo de um campeonato que
continua equilibrado e com
uma alternância nos lu-gares
europeus - o Nacional venceu
e trocou de posição com o
Leiria, por exemplo - que

permite ao tal Boavista
atrasado continuar... a cinco
pontos da zona UEFA.

Ninguém nota, mas há um
clube com melhores registos
caseiros do que o Sporting.
Chama-se Paços de Ferreira
e, embora só procurando a

tranquilidade, está a cimentar-
se na metade superior da
tabela, pois ninguém o bate na
“Mata Real”. Igualmente dis-
creta, a Académica voltou a
vencer e vai-se precavendo
para os jogos difíceis que aí
vêm. São exemplos destes
que vão equilibrando a Liga e
tornando preocupantes as
classificações de Aves e Bei-
ra-Mar. Um dia poderá ser
tarde para recuperar...

António Lopes: «Ronny é
outro Branco» -O técnico
brasileiro António Lopes, que
lançou Ronny na equipa princi-
pal do Corinthians, na altura em
que o jovem do Sporting repre-
sentava a equipa de juniores,
não se mostra surpreendido pela
forma como o lateral esquerdo
«cobra» os «livres» e resolve
por vezes os jogos.

Dínamo Moscovo pode mu-
dar de dono-O Dínamo Mosco-
vo, clube mais português da
Rússia, poderá mudar breve-
mente de dono, caso se confirme
a aquisição de mais de 70 por
cento das acções do clube por
parte do VTB, a segunda maior
instituição bancária naquele
país.

Madaíl na lista de candidatos
ao Comité Executivo da UEFA.
O presidente da Federação
Portuguesa de Futebol, Gilberto
Madaíl, faz parte da lista de treze
candidatos ao comité executivo
da UEFA, cujas eleições se
realizam durante o XXXI Con-
gresso Ordinário da orga-
nização, em Dusseldorf, Ale-
manha.

Presidente do Bétis reitera
confiança em Irureta- O
presidente em funções do Bétis
de Sevilha, Pepe León, reiterou
a sua confiança no treinador da
equipa, Javier Irureta, asse-
gurando que o confronto do
próximo sábado com o Atlético
de Madrid não será «decisivo
para o futuro do técnico à frente
da equipa».

Pauleta anuncia silêncio no
PSG - O Paris Saint-Germain
atravessa período delicado na
Liga francesa e na Taça UEFA,
competições onde tem averbado
resultados aquém das
expectativas. Pedro Pauleta, na
qualidade de capitão de equipa,
anunciou «blackout» até ao
próximo domingo.

A Voz  de Portugal na Internet
www. avozdeportugal.com

LIGA DE HONRA

PRIMEIRA LIGA

BRASILEIRO APTO PARA O DÉRBI

Luisão sem limitações
O Benfica iniciou a preparação para o dérbi de sexta, em

Alvalade, com a boa notícia para a equipa técnica da total
recuperação de Luisão. O brasileiro integrou o treino sem
qualquer limitação, sendo opção para o jogo com o Sporting.

Rui Costa, Miccoli e Pedro Correia não integraram o
treino. O maestro fez corrida no campo n.º1 acompanhado
por Rodolfo Moura.

Katsouranis e Pe-
tit foram poupados.
O primeiro saiu a-
pós 30 minutos de
treino e o segundo
ao fim de 45 minu-
tos.

Os titulares do en-
contro com o Ma-
rítimo abandona-
ram o relvado, cum-
pridos 50 minutos
da sessão de tra-
balho.
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Leões despedem-se
da Liga dos Campeões

Helena Resende

O Sporting bem se pode queixar de alguma falta de sorte
relativamente ao seu jogo com o Inter de Milão.

Numa partida equilibrada do primeiro ao último minuto,
bastou um segundo de distracção para que Hermán Crespo
marcasse o golo fatal que deixaria a equipa de Alvalade
afastada da Liga dos Campeões. Aos pupilos de Pupilos de
Paulo Bento, faltou arrojo e alguma concentração e apesar de
terem criado algumas situações de perigo, nunca conseguiram
chegar perto do golo.

No Giuseppe Meazza e com um relvado em más condições
para a prática do futebol, o único golo surgiria aos 36 minutos.
Stankovic isolou Crespo que frente a Ricardo disparou forte e
certeiro para o fundo das redes verdes e brancas, não dando
qualquer hipótese ao guardião leonino. Para além do golo
sofrido, Paulo Bento sentiu algumas dificuldades visto ter sido
forçado a fazer duas substituições por lesão, primeiro
substituiu Caneira por Abel, que só esteve em campo durante
12 minutos e teve de ser substituído por Miguel Veloso.

Durante toda a segunda parte, o Sporting surgiu um pouco
mais activo e com vontade de rematar, sobretudo através das
iniciativas de Paredes e Tonel, porém o Inter esteve defensi-
vamente muito sólido e seguro.

Com este resultado os leões só poderão agora sonhar com
o apuramento para a Taça UEFA, mas para isso terão de pelo
menos empatar na última jornada com o Spartak de Moscovo.

NASCAR
NASCAR BUSCH é realidade
em MONTREAL em 2007

Hélder Dias

Foi com muita alegria
que a notícia foi recebida
por todos quantos ado-
rem a NASCAR, pois es-
ta famosa Série será a-
presentada pela primeira
vez em Montreal em
2007. É, para muitos, co-
mo um sonho a se tornar

realidade!... A Série Busch da NASCAR estará bem presente
no circuito Gilles Villeneuve nos dias 3 e 4 de Agosto de 2007.
Para este espectacular evento, mais de 40 bólides, com os seus
750 cavalos, estarão prontos a atacar este magnífico circuito da
Ilha Notre-Dame.

A organização, aperceber-se do interesse que esta Série
desperta no grande público, propôs-se desde já a fazer certas
modificações no circuito, entre as quais a de oferecer ao seu
público lugares de destaque, em várias tribunas, todas elas
situadas ao longo do percurso, em pontos verdadeiramente
estratégicos e aonde a acção certamente não faltará.

Martin Spalding, promotor do evento e director geral do
Stock-Car Montreal é categórico: “Nós sabemos do interesse que
a Nascar desperta no Quebeque, Ontário e nos estados limítrofes,
por isso mesmo os convidamos a todos. Estamos
verdadeiramente convencidos que os 40 carros da Série Busch
e um grande pelotão da série ROLEX de GRAND–AM num
circuito urbano assim tão exigente como este, produzirá um
espectáculo verdadeiramente impressionante, que todos quantos
amem a NASCAR dificilmente esquecerão” comentava
Spalding. Imaginemos!... 40 carros a atacarem a curva SENNA,
e somente um a sair na frente!...

Caro leitor, caso deseje, já pode fazer a sua marcação de
bilhete, pois já estão à venda pelo número de telefone (514)
397-0007 das 8 às 23 horas.

LIGA DE HONRA - COMENTÁRIO

Feira de virtudes
Muita emoção, muitos golos, polémica e surpresas quanto

baste. Houve de tudo um pouco num domingo em que
Feirense e Santa Clara ficaram com razões de sobra para sorrir.
Mais ainda. A diferença entre a liderança e o oitavo classificado,
o Rio Ave, é de apenas quatro pontos, pelo que ninguém pode
esbanjar pontos em, por exemplo, duas jornadas seguidas,
correndo o risco de descer vertiginosamente no quadro
classificativo.

Num jogo com muita polémica e contestação por parte dos
locais, o Feirense venceu em Olhão, conseguindo assim a
primeira vitória fora de casa. Virtudes não faltarão à equipa de
Santa Maria da Feira, que continua sem perder e a mostrar
argumentos para alargar ambições. Ao vencer na Póvoa, por
3-1, o Santa Clara confirmou argumentos para prosseguir rumo
ao desejado regresso à Liga principal e afastou o adversário da
liderança. Na carruagem da frente, o Varzim desceu para o
sétimo lugar.

Atrás dos comandantes seguem o Leixões (a vitória em
Vizela foi a terceira como visitante) e o Olivais de Moscavide.
A equipa de Rui Dias, vinda do escalão inferior, está a ser, a par
do Feirense, a grande sensação do campeonato. Domingo
despachou o Chaves com 4-1, fazendo o oitavo jogo sem
perder o que, feitas as contas, dá 18 pontos em 24 possíveis.
Notável. Também de sublinhar a recuperação do Guimarães.
Com a vitória caseira sobre o Trofense, vai em sete jogos sem
perder, somando 15 pontos em 21 possíveis. Pior estão, claro,
o Vizela e o Chaves, instalados nos incómodos e preocupantes
últimos lugares do pelotão.

Uma alegria! Esta jornada rendeu 30 golos (quase quatro por
jogo), ultrapassando o recorde que durava desde a sexta
jornada (26 golos). Uma fartura bem mais interessante do que
a da jornada anterior, na qual tinha havido abundância de
cartões amarelos (60) e vermelhos (oito!). Que os atiradores
continuem a acertar no alvo...

Bola de Ouro:
Ganhou Cannavaro, Buffon
foi segundo e Henry terceiro

Fabio Cannavaro foi o vencedor da Bola de Ouro 2006 para
o melhor jogador a actuar na Europa.Agora e oficial,  a revista
France Football, promotora do troféu, já publicou no seu site
a fotografia , onde o defesa, campeão do Mundo pela Itália,
surge sorridente com o troféu na mão. O guarda-redes Buffon,
companheiro de selecção de Cannavaro e até há alguns
meses seu companheiro de equipa na Juventus, foi o segundo
classificado, enquanto o francês Henry ficou em terceiro.
Cristiano Ronaldo, Deco e Tiago também estavam na lista de
51 nomeados.
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Liga dos campeões

Sonhar com voos mais altos
O Benfica recebeu o Copenhaga para a

Liga dos Campeões, única e exclusivamente
com a vitória no pensamento… Primeiro
porque assim a possibilidade de continuar na
Liga dos Campeões começa a ganhar um
novo fôlego e depois porque após o desaire
em Braga, a equipa tinha que se redimir e
oferecer uma vitória aos adeptos, na Luz.

E desde cedo, o Benfica tentou paciente-
mente encontrar linhas de passe, predo-
minantemente para Nuno Gomes, mas os
lançamentos eram ou demasiado longos e
noutras vezes o avançado benfiquista era
apanhado em fora-de-jogo. Foi quando os
dinamarqueses tentaram explorar as alas,
que surgiria o primeiro golo da noite... ou
melhor dizendo os dois primeiros golos da
noite, isto porque o Benfica em 4 minutos
começou a fazer sonhar todos os adeptos.

O primeiro golo surgiria logo aos 14
minutos, por Léo. Simão envolveu a defesa
e atrasou junto à linha para Katsouranis que
amorteceu para o defesa-esquerdo que
atirou rasteiro e cruzado. Dois minutos
depois, ainda os adeptos encarnados não
tinham descansado dos aplausos e teriam
novos motivos para festejar. Numa jogada da
direito com a bola a sobrar para Nuno Go-
mes, este assistiu Miccoli, que rodou e
rematou rasteiro junto ao posto direito.

E a partir daqui, até ao intervalo só deu
Benfica e por isso não foi de admirar que aos
37 minutos, a equipa da casa voltasse a
marcar. Após um remate de longe de Nuno
Gomes e com o guarda-redes Christiansen
a defender para a frente, Miccoli acorreu para
fuzilar pela segunda vez as redes dina-
marquesas.

Na segunda parte, o Benfica entrou com
serenidade e calma em campo, e todas as
melhores iniciativas continuavam a perten-
cer aos encarnados. Sem mais golos a regis-
tar por parte da equipa encarnada, esta
segunda parte foi marcada por dois sustos.
Primeiro Ricardo Rocha, que ficou a sangrar
da cabeça após um choque com um jogador
russo e depois Quim, que na defesa de um
livre directo bateu na malha lateral e assus-
tou… felizmente para o próprio jogador e
para toda a equipa, visto que o guarda-redes
estava a fazer uma exibição segura, tudo não
passaria de um susto. E seria depois deste
lance, aos 71 minutos, que o Benfica faria
mais uma grande jogada de contra-ataque
com Simão a arrancar do meio-campo e a
combinar com Nuno Gomes, que assistiu o
número 20 encarnado. Porém Christiansen
evitaria o quarto golo encarnado.

A partir daqui o Benfica acabaria por
perder um pouco a concentração e aos 89
minutos, o Copenhaga marcaria, através de
Allback. Ricardo Rocha falhou a marcação e

Allback ficou à vontade para bater o desam-
parado Quim.

Com este resultado (3-1), o Benfica asse-
gurou pelo menos a passagem à Taça UEFA,
mas nada está decidido porque para o Benfica
seguir para os oitavos de final da Liga dos
Campeões, a equipa encarnada tem ainda que
vencer obrigatoriamente em Old Trafford,

frente ao Manchester United.

Noite gelada para os Russos…
O Futebol Clube do Porto não poderia ter

começado o jogo de uma maneira melhor,
tendo começado por marcar logo aos dois
minutos, através de Quaresma. Numa falha
da defesa do CSKA, Lucho ficou com a bola,
passou para Hélder Postiga que abriu para a
direita na direcção de Lisandro que cruzou
para a área, onde surgiu Quaresma em boa
posição, fazendo assim o primeiro golo dos
portistas.

Claramente a equipa russa ficou afectada e
até ao final da primeira parte foi a equipa
nacional que esteve sempre mais perto de
marcar e aumentar assim a sua vantagem,
perante uma defesa russa que sentia acresci-
dos problemas para deter o tridente ofensivo
portista. A segunda parte seria mais calma e
com menos oportunidades de golo, mas seria
novamente o FC Porto a marcar, desta feita
aos 61 minutos quando Quaresma entrou pela
ala direita, segurou a bola até conseguir cruzar
para Lisandro, que na área assistiu, de cabeça
Lucho, que rematou com facilidade para o
fundo das redes do CSKA.

Com este segundo golo, a equipa russa
ficou completamente desmoralizada e apenas
Vágner Love e Daniel Carvalho, através de
iniciativas individuais tentavam mudar o rumo
da história. A verdade é que estava escrito que
os portistas levariam os três pontos para casa
e que acabariam também de alcançar o co-
mando do Grupo G, da Liga dos Campeões.
Porém as decisões continuam adiadas, até à
última jornada, quando os Dragões rece-
berem os ingleses do Arsenal.
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