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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

A ‘Guinness World Records’, enti-
dade que atesta os recordes atin-
gidos ao nível mundial, atribuiu ao
fogo-de-artifício da passagem de ano
da Madeira o título de “maior espec-
táculo pirotécnico do mundo”. Uma
elipse de fogo-de-artifício de 6 quiló-
metros de extensão e 2,7 quiló-
metros de largura em torno da
cidade do Funchal foi o recorde
alcançado, que vai figurar no livro de
recordes do ‘Guinness’.

Uma equipa do ‘Guinness’ esteve
na Madeira a avaliar a dimensão do
espectáculo. Os inspectores visita-
ram, durante o dia 31 de Dezembro,
os 37 postos de queima do fogo
espalhados pelo Funchal. Também
sobrevoaram de helicóptero as zo-
nas de lançamento do fogo para se
inteirarem das distâncias entre os
locais de rebentamento.

À meia-noite, os técnicos do ‘Guin-
ness’ puderam testemunhar o es-
pectáculo pirotécnico no Funchal.
Estiveram essencialmente atentos à
sincronização da queima do fogo
nos vários locais da cidade. Por volta
da 1h30 do dia 1 de Janeiro foi anun-
ciada a decisão.

Fim de Ano da Madeira no livro de recordes do Guinness
Uma elipse de fogo-de-artifício de

6 quilómetros de extensão e 2,7
quilómetros de largura em torno da
cidade do Funchal que assinalou a
entrada de 2007 na Madeira, foi
considerado o maior espectáculo
pirotécnico do mundo. O espec-
táculo teve a duração de oito minu-
tos e subordinou-se ao tema a “Dan-
ça das Quatro Estações” do com-
positor veneziano de música barroca
António Lucio Vivaldi.

O fogo irrompeu a partir de 37
postos estrategicamente colocados
ao longo da baía da cidade do Fun-
chal, sendo 31 em terra e seis em
plataformas marítimas.

Dezenas de milhares de pessoas,
entre locais e turistas, que prati-
camente enchiam as cerca de
29.000 camas hoteleiras da ilha, e
ainda cerca de 10.000 passageiros e
tripulantes em trânsito nos oito
navios de cruzeiro que escalaram o
porto do Funchal, assistiram a este
espectáculo, numa magnífica noite
de luar e temperatura amena.

Ainda o Secretário Regional do

Cont. na pág. 3
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Efemérides

Pensamento da semana

4 de Janeiro

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

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787
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43 ANOS
1963-2006

1680. Criação por meio de Alvará da Companhia de Cabo
Verde e de Cacheu, destinada ao comércio de escravos.
1809. Nascimento de Luís Braille (1809-1852), em França.
Cego desde a infância inventou um sistema de leitura para
cegos.
1824. Carta de Lei declarando em vigor as leis tradicionais,
pondo assim fim à vigência da Constituição de 1822.
1960. Albert Camus (1913-1960), escritor francês de
origem argelina, morre em Sens, França.

Centro de Acção
Socio-Comunitária de Montreal
Informamos a comunidade que os bilhetes sorteados no
almoço de Natal da 3a idade foram os seguintes: 1o. prémio,
n.722, 2o n. 610, 3o n.706, 4o n. 262, 5o n. 32. Agradecemos
às casas comerciais que ofereceram os prémios assim como
a todas as pessoas que participaram no sorteio. Feliz Ano
Novo.
Para mais informação contactar: (514) 842-8045.

Filarmónica Portuguesa de Montreal
A Filarmónica portuguesa de Montreal organiza a festa do
chicharo no dia 20 de Janeiro pelas 19h00 na sua sede. Esta
noite será abrilhantada pela discoteca FPM, DJ Mike the
Mecanik e o DJ Beat.
Para mais informações ou reservas.
Tel.: 514.982.0688 ou por fax: 514.982.0607.

Ter verdadeiro sucesso na vida é: rir muito e muitas
vezes; ganhar o respeito de pessoas inteligentes; gozar
do carinho de meninos; ganhar o reconhecimento de
pessoas qualificadas e saber suportar a traição de
falsos amigos; apreciar a beleza; procurar o melhor
nos demais; deixar o mundo um pouco melhor de
como o encontraste - com um filho são, um jardim
bonito ou uma pessoa mais feliz; saber que ao menos
alguém viveu melhor graças a ti.

Na comunidade de Laval, a magia do Natal

Numa espectacular Missa do Galo
António Vallacorba

Laval. Nem sempre nesta altura do ano se
nos proporciona visitar a comunidade portu-
guesa local. Não porque se encontre dema-
siadamente afastada, mas pela adversidade
com que se mostram as condições atmos-
féricas no Inverno e por compromissos
familiares, entre outros.

Só que, desta vez o desejo de lá ir foi mais
forte que o eventual estado da auto-estrada e
por uma ou outra mazela que nos tem afligido
nestes últimos dias.

Seja como for, valeu a pena termos ido
desejar “Boas Festas” à nossa comunidade
lavalense e, como se verificou, havermos
assistido a uma das mais belas missas do galo
de qualquer Natividade em que jamais parti-
cipámos!

A igreja da Missão de Nossa Senhora de
Fátima de Laval mostrou-se encantado-
ramente adornada do espírito natalício e com
a maior enchente de sempre de fiéis e para a
qual não foi estranha a presença de dezenas
de crianças em indumentária angélica, para
uma deliciosa encenação bíblica; o garrido do
vermelho tradicional da quadra festiva e das
três enormes arribanas com o presépio, arma-
das ao longo de todo o estrado do altar.

Ocupando lugar de destaque junto ao altar,
os dísticos com os dizeres de “Acolhendo
para construir juntos a família de Deus”,
expressavam, e expressam de modo ine-
quívoco o abraço fraternal, cristão e ecu-
ménico com que esta paróquia tem sabido
acolher os membros da comunidade latino-
americana.

O padre José V. Arruda proferiu, como é
seu hábito, uma eloquente homília sobre a
tradição da Natividade, os nossos costumes e
o estado em que se encontra o mundo.

Falando sobre o abrangimento desta paró-
quia a que preside e do aspecto geral da nossa
fé e da postura da Igreja, disse que “os
muçulmanos estão a abrir mesquitas e nós (os
cristãos) estamos a vender e a fechar as

nossas igrejas”
A combinação do acompanhamento musi-

cal entre o grupo coral deste templo, dirigido
por Lourdes Andrade, e o nóvel conjunto
“Xpressions”, agora com o talentoso Brian
Ferreira (cantor e baterista, assim como
músico da Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal), constituiu uma exemplar expressão de
exuberância e alegria festivas, contribuindo,
assim, para um maior enriquecimento da já
mui nobre eucaristia.

Na sua mensagem de Boas Festas à comu-
nidade, o padre Arruda desejou que o Natal
fosse “para todos nós um tempo de ‘reco-
meçar’ – recomeçar na caminhada da vida, na
caminhada da fé” e que o Menino Jesus a
todos abençoasse “com bênçãos de saúde,
de amor, de alegria, de unidade e de paz”.

À saída do templo, até o Menino nos saudou
com a sua tradicional “mijinha”, acompanha-
da de figos passados e alfarrobas, num gesto
muito simbólico e bastante apreciado por
todos – ali ao ar livre e em doce momento
fraternal e de confraternização.

Felicitamos a paróquia de Nossa Senhora
de Fátima de Laval e todos os seus mem-
bros, com votos de um Ano Novo repleto de
felicidades.

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates
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Saddam Hussein executado em Bagdad
O Globo

O ex-ditador iraquiano foi executado na
madrugada de sábado, 30 de Dezembro
de 2006, por enforcamento em Bagdad,
acontecimento que mereceu a repro-
vação de grande parte da comunidade
internacional, mas foi entendido por
Washington como “uma etapa impor-
tante” para o povo iraquiano.

Saddam Hussein foi enforcado pelo massa-
cre de 148 aldeões xiitas de Dujail, a norte de
Bagdad, assassinados em represália contra
um atentado falhado contra uma coluna
presidencial em 1982. A execução de Sad-
dam Hussein “não vai acabar com a violência
no Iraque, mas é uma etapa importante no
caminho do Iraque para uma democracia que
pode ser governada, ser auto-suficiente e
defender-se, e ser um aliado na guerra contra
o terrorismo”, defendeu o presidente dos
Estados Unidos, George W. Bush, em comu-
nicado. As palavras do presidente norte-
americano encontram eco nas declarações
do primeiro-ministro iraquiano Nuri al-Maliki,
que se congratulou com a “execução do
criminoso Saddam”.

“Foi feita justiça em nome do povo iraquia-
no, com a execução do criminoso Saddam,
que torna impossível o regresso à ditadura e
ao partido único”, considerou o primeiro-
ministro, em comunicado. “É uma lição para
todos os déspotas, que cometem crimes con-
tra o seu próprio povo”, acrescentou o
governante iraquiano, antes de lançar um
apelo à reconciliação.

Em contrapartida, a morte de Saddam
Hussein foi festejada no Irão, país que esteve

em guerra com o Iraque durante mais de oito
anos e onde o vice-ministro dos Negócios
Estrangeiros, Hamid Reza Assefi, afirmou
que a morte do antigo ditador “é uma vitória
para os iraquianos”.

Prometendo vingança, centenas de pes-
soas se aglomeraram domingo no túmulo de
Saddam Hussein em sua cidade natal, no

norte do Iraque, onde o ex-presidente foi
enterrado em uma cerimónia privada.

Em uma explosão de luto e raiva contra o
governo xiita que determinou a execução, os
partidários sunitas de Saddam ajoelharam-se
e rezaram perto de seu túmulo, sobre o qual
uma bandeira do Iraque foi estendida.

O corpo de Saddam foi lavado e coberto
com uma mortalha branca, seguindo o ritual
muçulmano, por um pequeno grupo de
membros de sua tribo. Uma fonte próxima de
clérigos sunitas locais que participaram do
funeral disseram que o local estava cheio e
que os serviços começaram em Tikrit, antiga
base de poder de Saddam, em uma mesquita
construída pelo ex-líder nos anos 1980. O
corpo foi sepultado próximo aos túmulos de
seus dois filhos Uday e Qusay, mortos em
2003 por soldados americanos.

O corpo, que chegou em um helicóptero
militar dos Estados Unidos, foi levado depois
para a vila de Awja e colocado em uma sala
religiosa na presença de um pequeno grupo
de autoridades locais e líderes tribais que
foram importantes na subida de Saddam ao
poder. A televisão estatal mostrou seu caixão
coberto com uma bandeira iraquiana e ima-
gens das orações durante a cerimônia.

Fim de Ano da Madeira
no livro de recordes do Guinness

Cont. da pág. 1

Turismo e Cultura se encontrava a festejar o Ano Novo e já os
técnicos do ‘Guinness’ tinham ido ao encontro do governante
para lhe entregar “um diploma provisório” que atribui o título
à Madeira. No Forte de São Tiago houve uma pequena
cerimónia simbólica para a entrega do diploma. O certificado
oficial deve chegar à Madeira nos próximos dias.

O prémio é uma óptima promoção da Madeira no exterior.
O “Guinness World Records”, criado em 1955, é o terceiro
livro mais lido no mundo a seguir à Bíblia e ao Corão, sendo
publicado em 37 idiomas. Este livro, que nos últimos 52 anos
já vendeu mais de 100 milhões de exemplares, retrata os cinco
mil recordes mais inéditos do mundo. O espectáculo de fogo-
de-artifício da passagem de ano insere-se no Programa das
Festas de Natal e Fim do Ano na Madeira, da responsabilidade
da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, e foi realizado
este ano pela empresa Macedo’s Pirotecnia.TAILÂNDIA

Explosão de oito
bombas mata duas pessoas
Duas pessoas morreram na
sequência da explosão de oito
bombas na capital tailandesa,
eventos que resultaram o
cancelamento das comemo-
rações de Ano Novo em Bangue-
coque. Ainda não se sabe quem
terá estado por detrás destas
acções.

GÁS
Russos e bielorussos
chegam a acordo
Russos e bielorussos chegaram
a um acordo para a entrega de
gás russo a esta ex-república
soviética, acordo que fez com
que o preço subisse de menos
de 50 dólares para cem. O acordo
foi alcançado a dois minutos do
prazo imposto pela Gazprom.

UE
Eslovénia adere
ao Euro sem problemas
A Eslovénia tornou-se no 13º
país a aderir à moeda única
europeia, tendo a transição do
tolar para o Euro sido feita sem
quaisquer problemas. O ministro
esloveno das Finanças, Andrej
Bajuk, considerou que é um
orgulho pertencer a este grupo
restrito de países.

INDONÉSIA
Cerca de 200 sobreviventes
encontrados após naufrágio

Cerca de duas centenas de
pessoas foram já encontradas
com vida após um naufrágio
ocorrido ao largo da ilha de Java,
na Indonésia. As más condições
atmosféricas estão a dificultar
as operações de salvamento a
esta embarcação que trazia mais
de 600 passageiros a bordo.

ANO NOVO

Milhares acolhem 2007 nas ruas
Milhares de pessoas festejaram a passagem do ano,

algumas beneficiando das altas temperaturas que se
estão a fazer sentir. Em França, mais de 300 automóveis
foram incendiados, ao passo que em Espanha o atentado
da ETA de sábado condicionou as celebrações.

Milhões de pessoas festejaram a passagem de ano nas ruas
de vários pontos do Mundo, com os foliões a aproveitarem em
alguns casos das temperaturas altas que se estão a fazer sentir
neste Inverno para os festejos.

Em França, a noite de Ano Novo ficou marcada por distúrbios
em várias cidades, que acabaram com 313 veículos
incendiados e 258 interpeladas pelas autoridades policiais, que
viram três dos seus agentes ficarem feridos.

Apesar disto, as autoridades gaulesas tiveram uma noite
mais calma que na anterior passagem de ano, onde 425
veículos foram incendiados, 177 dos quais só em Ile-de-France.

No Reino Unido, o mau tempo levou ao cancelamento das
festas de passagem de ano em Edimburgo e Glasgow, na
Escócia, em Belfast, na Irlanda do Norte, e em Newcastle e
Liverpool, em Inglaterra. Em Espanha, as equipas de
salvamento que estão a efectuar as buscas pelos dois corpos
que estarão soterrados nos escombros do parque de
estacionamento do aeroporto de Madrid alvo de uma explosão
provocada pela ETA apenas pararam durante as doze
badaladas que assinalaram a entrada em 2007. No Brasil, a
chuva e o receio provocado pelos recentes atentados no Rio
de Janeiro não impediu que mais de dois milhões de pessoas
se deslocassem à «Cidade Maravilhosa» para esta passagem
do ano Na Times Square, de Nova Iorque, cerca de um milhão
de pessoas estiveram reunidas numa das mais emblemáticas
praças desta cidade norte-americana beneficiando das
temperaturas bastante altas para aquilo que é habitual.

NAZARÉ
Pescadores param faina
em prostesto contra
mortes no mar

Os pescadores de Caxinas
suspenderam a actividade em
homenagem aos colegas vítimas
do naufrágio na Nazaré e em
protesto contra a ineficácia dos
meios de socorro. As buscas
dos desaparecidos continuam,
ainda que com algumas
paragens.

EUA: Família despede-se de
Gerald Ford num funeral privado

Sob um céu radiante, a família Ford des-
pediu-se daquele que foi o 38º presidente dos
Estados Unidos, Gerald Ford, na mesma
igreja de Palm Desert (Califórnia) que o ex-
dirigente frequentou nos seus últimos anos.

Uma cerimónia religiosa singela, em que
estiveram presentes a viúva, Betty Ford, e os
seus quatros filhos, marcou o início de seis
dias em que o país inteiro homenageará a
figura do presidente recordado por ter
ajudado a unir os EUA, depois da demissão
de Richard Nixon e do escândalo Watergate.

Havia muita expectativa sobre o estado de
saúde de Betty Ford, que não tinha sido vista
em público desde a morte do marido, terça-
feira, e cuja saúde se havia deteriorado
ultimamente.

Todavia, a viúva, de 88 anos, apareceu de
pé, com uma emoção contida e pelo braço do
general Guy Swann, o militar de patente mais
elevada presente na cerimónia.

Betty e os seus filhos receberam a urna na

porta da igreja episcopaliana de St. Margaret,
onde o casal se sentava todos os domingos no
chamado «Banco do Presidente» desde que
deixaram a Casa Branca para se retiraram para
o seu rancho Mirage, na Califórnia. Uma
discreta comitiva de viaturas acompanhou o
carro funerário que transportava a urna com
os restos mortais de Ford. À entrada da
Igreja, oito militares dos diferentes ramos das
Forças Armadas norte-americanas
transportam a urna para o interior da igreja,
onde o reverendo Robert Certain, um amigo
íntimo da família, a benzeu. Nas escadarias da
igreja, a banda militar do Corpo de Marines
tocou em honra do ex-presidente «Ruffles
and Flourishes» que costuma anunciar a
chegada de um alto oficial da Marinha ou um
dignitário, e o hino «Our God Our Help in
Ages Past». Ambas as composições são
próprias de cerimónias militares, que serão
uma constante nas honras que os Estados
Unidos prestam desde sexta-feira a Ford.
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Coordenado por Miguel Felix

Janeiro
O novo governo é conservador minoritário

Os jogos estão feitos: o novo governo canadiano é
conservador minoritário. Os conservadores põem assim um
termo ao reinado de treze anos dos liberais e à carreira política
do chefe liberal e primeiro-ministro de saída, Paul Martin. O
Partido Conservador elegeu 124 candidatos através do país.
Os liberais seguem com 103 candidatos eleitos. O NPD tem
por seu lado 29 eleitos e o Bloco quebequense, 51. Stephen
Harper torna-se assim o 22º primeiro-ministro do Canadá.
Este economista de 46 anos, pai de duas jovens crianças,
poderia ser influenciado pelos seus deputados a levar debates
mais controversos. Vários deles fizeram campanha
prometendo um voto rápido sobre o casamento homossexual.

Fevereiro
O juiz Gomery torna público o seu relatório final

O juiz John Gomery depositou o seu relatório final, posto à
execução em Fevereiro de 2004, sobre o escândalo das
comanditas. Intitulado restabelecer imputabilidade, este
relatório contem uma série de 19 recomendações para
reforçar o sistema e para prevenir outros escândalos similares.
O juiz reformado conclui que é necessário reforçar o poder do
Parlamento para obrigar o Governo a dar contas. O juiz sugere
nomeadamente a adopção de uma carta da função pública. O
Sr. Gomery recomenda que os mandatos dos ministros e
funcionários elevados sejam de uma duração mínima de três
anos. O juiz deseja também a abolição de nomeações de
empregados políticos que serviram durante três anos ou mais
num gabinete ministerial. O Sr. Gomery propõe uma
estruturação dos poderes e dos mecanismos governamentais,
sublinhando que ninguém se manifestou para assumir
responsabilidade do famoso escândalo das comanditas. É
necessário também, de acordo com o juiz, que os políticos
sejam forçados a dar contas e sujeitos a um código de
condução. Noutro lugar, os empregados que obstruem a lei
deveriam ser despedidos.

Março
Pauline Marois deixa a vida política

Pauline Marois deixou a política activa e despediu-se dos
seus colegas. Demite-se do seu cargo de deputada de Taillon.
Pauline Marois tinha tentado, sem sucesso, ser eleita para a
direcção do PQ no Outono de 2005 para suceder a Bernard
Landry. Mas foi André Boisclair que recolheu 53% dos apoios
desde a primeira volta. Ao longo dos 25 anos da sua carreira de
deputada, Pauline Marois dirigiu os mais importantes

ministérios do Governo do Quebeque, entre os quais o da
Educação, da Saúde e das Finanças. Foi eleita pela primeira vez
em 1981 e era deputada de Taillon desde 1989.

Abril
Paul Coffin é preso

O publicitário Paul Coffin, culpado de fraude no âmbito do
escândalo das comanditas foi preso. O Tribunal de Recurso
alterou a sentença de 24 meses menos um dia a purgar na
colectividade e impôs-lhe 18 meses de prisão firme. Num
julgamento unânime, o Tribunal de Recurso decidiu que a
primeira sentença não era razoável e que a prisão era
obrigatória. Paul Coffin foi culpado de 15 acusações de fraude
que totalizam 1,5 milhão de dólares.

Maio
A Cidade confirma o défice de 400 M$

A Cidade de Montreal confirmou a falta de 400 milhões de
dólares no orçamento do próximo ano. O presidente do
Conselho executivo, Frank Zampino, confirma que a pressão
era forte para contrabalançar o orçamento de 2007. Os
ordenados dos funcionários aumentarão de 125 milhões de
dólares no próximo ano, representando então perto de
metade do orçamento de 2006. O Sr. Zampino sublinhou que
a Cidade deve reduzir as despesas, mas também deve

aumentar os rendimentos. Por isso, todos os cenários são
analisados, entre os quais a privatização de certas actividades.

Junho
Primeira noite sem fumo

Os bares e restaurantes do Quebeque conheceram a sua
primeira noite sem fumo sem nenhum incidente desgracioso.
Os comerciantes não constataram nenhuma baixa significativa
da clientela. Os 75 inspectores do governo que estavam a
trabalhar em segredo, foram quase invisíveis. A linha
telefónica info-tabaco recebeu mais de 400 chamadas da
população e de donos de bares, nomeadamente para informar-
se sobre a regra dos 9 metros relativa aos terraços.

Julho
Os Shriners confirmam que permanecerão em Montreal

Os Shriners são claros: o hospital canadiano permanecerá
em Montreal. Foi o que afirmou o presidente da Câmara
Municipal, Gérald Tremblay, e o ministro da Saúde, Philippe
Couillard. Os políticos fizeram uma apresentação para
recomendar-lhes que construíssem um novo estabelecimento
para crianças que deve ser erigido em Notre-Dame-de-Grâce.
Em 2005, no congresso de Baltimore, os Shriners tinham
decidido ficar em Montreal em vez de se mudarem para
Ontário. Como o hospital canadiano do Shriners não faz parte
do programa do congresso deste ano em Tampa significa que
mantêm a sua decisão.

Agosto
Quebeque manterá a tarifa de 7$ até ao fim do mandato

O governo Charest manterá a tarifa dos jardins-escola a 7
dólares por dia até ao fim do presente mandato. A ministra da
Família, Carole Théberge, recusa contudo comprometer-se a
manter a tarifa pelo período de um segundo mandato. A lei
prevê um mecanismo de indexação da tarifa, cujo governo
nunca se prevaleceu desde 2004, quando a dita tarifa passou
de 5 a 7dólares. O ministro explica que o Governo teve êxito
em atingir o seu objectivo para criar alguns 35.000 novos
lugares, para um total de 200.000. Será necessário reexaminar
as necessidades neste domínio, o que poderia provocar uma
revisão das tarifas.

Setembro
Tiroteio no Colégio Dawson: dois mortes

Um homem armado abriu fogo no Colégio Dawson, no
centro da cidade de Montreal. Uma vintena de pessoas foi
transportada para o hospital. Kimveer Gill  foi neutralizado e
abatido pela polícia. Uma luso-descendente, Anastasia de
Sousa, foi a única vítima de Gill.

A primeira chamada de urgência foi feita pelas 12h42. Os
primeiros polícias a chegarem respondiam a uma outra
chamada quando ouviram golpes de fogo.

 Os polícias do grupo de intervenção táctico do SPVM foram
chamados ao colégio.

Outubro
O metro tem 40 anos!

No dia 14 de Outubro, o metro de Montreal celebrou o seu
40o aniversário. Em 1966, o metro foi inaugurado pelo
presidente da Câmara Municipal, Jean Drapeau, por nume-
rosos políticos, sem esquecer o cardeal Paul-Emile Léger e os
representantes da França. Tinham sido necessários quatro
anos para completar a construção das duas linhas que
contavam 26 estações na altura. Foi o primeiro no mundo a
funcionar unicamente com um sistema pneumático. Hoje, as
suas quatro linhas e 65 estações totalizam um trajecto de 66
quilómetros. Alguns 759 carros transportam 800.000
passageiros cada ano. Mais de sete mil milhões de pessoas
usaram-no desde a sua criação.

Novembro
A moção é adoptada pelos deputados

A Câmara dos Comuns canadiana adoptou uma resolução
que reconhece que os “Quebequenses formam uma nação no
seio de um Canadá unido”, uma estreia ao alcance largamente
simbólico. Após dois dias de debates, os deputados dos quatro
partidos adoptaram a moção apresentada pelo primeiro-
ministro Harper com 266 votos contra 16. Todas as
dissensões provêm dos liberais, excepto uma, a do deputado
independente Garth Turner. Os deputados bloquistas e os
neodemocratas votaram a favor. A moção de Stephen Harper
foi aprovada por uma grande maioria de deputados.

Dezembro
Stéphane Dion é eleito chefe do PLC

Stéphane Dion foi eleito chefe do Partido liberal do Canadá.
O ex-ministro dos Negócios intergovernamentais e do
Ambiente recolheu 2521 votos, ou seja, 54,7%.

O seu principal rival, Michael Ignatieff, obteu 2084 votos, ou
seja, 45,3%.

O Sr. Dion torna-se agora chefe da oposição oficial.
O vento girou a favor de Stéphane Dion na 3ª volta que

ganhou com 1782 votos, ou seja, 37%.
Após a 3ª volta, Ken Dryden e Joe Volpe juntaram-se a

Stéphane Dion, enquanto que Scott Brisson optou por
Michael Ignatieff. Com 51 anos, Sté-phane Dion foi e-leito em

1996 no distrito
de Saint-Laurent-
Cartier-ville, e foi
reeleito. O Sr.
Dion obteve o seu
bacharelato e o
seu mestrado em
Ciências Polí-ticas
na Univer-sidade
Laval, e re-cebeu o
seu dou-torado
em Socio-logia no
Instituto de
estudos polí-ticos
de Paris. Foi pro-
fessor de Ciência
política na
Universidade 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)

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e faça
esforços para travar novos conhecimentos.
Saúde: Período propício a uma consulta de oftalmologia.

Não descure da sua visão.
Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será
importante para desenvolver um projecto.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Carta da Semana:  9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma
pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras.
Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.

Tente relaxar. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser
recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Carta da Semana:  2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendimento com um
amigo muito especial. Mantenha a calma!

Saúde: Controle as suas emoções e procure ser racional.
Dinheiro: O seu orçamento poderá sofrer um acréscimo significativo.
Porém, seja contido nos gastos.
Número da Sorte: 66 Números da Semana:  19, 26, 30, 32, 36, 39

Carta da Semana:  Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.
Amor: Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa
amada. Seja mais cuidadoso.

Saúde: Procure não exagerar no exercício físico, pois poderá magoar
os seus músculos.
Dinheiro: É possível que durante esta semana se sinta um pouco
desmotivado. Tente delinear um plano de trabalho.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Carta da Semana:  10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe influenciar
por terceiros.
Saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle muito bem a sua
alimentação.Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas

suas compras, pois poderá gastar mais do que as suas possibilidades.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. Os actos
de ternura são importantes para revigorar a relação.
Saúde : Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual.

Tente tomar um banho relaxante.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais comedido para
não ter surpresas desagradáveis.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Confie mais na pessoa que tem a seu lado. A confiança
e o respeito são essenciais numa relação.
Saúde : Tendência para apanhar uma grande constipação.
Agasalhe-se bem.

Dinheiro: Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área
da sua vida. Analise as suas poupanças.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade. Amor: A felicidade e a paixão poderão marcar a
sua semana. Aproveite muito bem esta fase.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana

poderá constipar-se facilmente.Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um
colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir apoio.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Carta da Semana:  Valete de Ouros, que significa Reflexão,
Novidades.  Amor: Poderá encontrar um amigo que já não via
há muito tempo. Coloque a conversa em dia.
Saúde : Procure não abusar em refeições muito

condimentadas. Dinheiro: Aproximam-se despesas inesperadas.
Procure fazer um plano de investimento.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Carta da Semana:  Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Período marcado pela harmonia familiar.
Organize um serão divertido em sua casa. Saúde: Tendência
para problemas de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana

propícia ao investimento. Aconselhe-se com o seu gestor de conta.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.  Amor: Esteja alerta, o amor poderá
surgir em qualquer lugar. Deixe-se ser amado. Saúde :
Pratique uma actividade física que lhe dê bastante prazer.

Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar significativamente.
Continue a demonstrar o seu dinamismo.
Número da Sorte: 37 Números da Semana: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Período favorável à conquista. Encha-se de coragem
e diga aquilo que sente.
Saúde : Cuidado com o frio, pois o seu sistema respiratório

poderá estar muito frágil.
Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas.
Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional.
Número da Sorte: 45
Números da Semana: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Previsões para 2007
Novo ano vida nova. O que nem sempre é verdade. O mundo

continuará, como sempre aconteceu através dos tempos, a
revelar o mal dos homens: falta de amor e respeito pelo
próximo; Falta de compreensão e tolerância; as guerras que
parece não terem fim e a escandalosa desigualdade entre os
povos é, quase sempre, a causa dos muitos conflitos na Terra.

E o que devemos esperar que aconteça para este novo ano
em Portugal? O ‘Sim’ ganhará no referendo do aborto?
Tudo indica que o ‘Sim’ terá, desta vez, a maioria dos votos. No
referendo de 1998, o ‘Não’ venceu com mais de 48 mil votos
do que o ‘Sim’, mas apenas menos de 1/3 do eleitorado foi
votar. Desta vez, segundo as sondagens, no voto de 11 de
Fevereiro próximo o ‘Sim’ deverá suplantar o ‘Não’, embora a
abstenção se mantenha acima dos 50%.

O caso Apito Dourado, irá fazer cair dirigentes
conhecidos do futebol? Não será provável. Os critérios
do dirigismo desportivo são um mundo à parte. Veja-se
o caso Valentim Loureiro: foi acusado em Janeiro de
2006 por cumplicidade na prática de 26 crimes de
corrupção desportiva, mas cumpriu, sem incómodos,
o seu mandato de presidente da Liga de Clubes até ao
fim e hoje é presidente da assembleia-geral. Outro bom
exemplo é o facto de, três anos após o início do Apito
Dourado, a Liga e a Federação continuarem sem agir
disciplinarmente contra os agentes desportivos
suspeitos de corrupção. Assim funciona a justiça em
Portugal.

O julgamento do processo Casa Pia chegará ao fim?
E quem será condenado? É um processo que dura há dois
anos – terminará em 2007? Há centenas de testemunhas por
ouvir e a juíza estará de baixa em abril – vai ser mãe. E o
julgamento tem de ser concluído pelos mesmos juizes e não
pode estar suspenso por mais de um mês. Quanto à sentença,
apenas uma decisão é certa: a de Carlos Silvino (Bibi), que
confessou os crimes de abuso sexual. Quanto ao resto do
país , prevê-se que os portugueses, tal como em 2006,

Augusto Machado

continuem a abusar dos cartões de crédito e a gastar o que não
têm.

Na cena internacional, será que os americanos retiram do
Iraque? Agora que Saddam foi enforcado, a insegurança, a
instabilidade política e a violência extrema irá continuar? Tudo
indica que sim. E a pensar nisso os americanos vão reforçar o
dispositivo militar com mais 30 a 40 mil homens. O Iraque, em
2007, continuará a ser um barril de pólvora.

Fidel Castro, tem a vida por um fio. Que acontecerá em
Cuba depois da sua morte? – que provavelmente acontecerá
este ano. O desaparecimento del Comandante provocará um
novo relacionamento entre os Governos de Cuba e dos EUA.
O irmão de Fidel, Raul Castro, deu sinais de querer
restabelecer relações comerciais com o capitalismo norte-
americano. O regime comunista cubano depende de um só
homem, mas os mecanismos de sucessão política estão a
funcionar. Pelo que parece os EUA também não têm interesse
em provocar instabilidade na ilha de Cuba. Washington já deu
a entender que apoiará o período de transição à democracia.
O prognóstico é que o regime de Cuba irá aguentar-se alguns
anos sem Fidel. Embora numa base económica diferente.

Normalmente, no começo de cada ano, nós tomamos
resoluções, fazemos promessas e votos que abandonamos
pouco tempo depois. Tudo o que nos pede esforço ou sacrifício,
é difícil de cumprir e só com muita dificuldade fazemos
algumas excepções. Assim é feito o ser humano: pensa em si
próprio e pouco nos outros. A Universidade da vida tem-nos
provado que o ser humano não precisa de muito para viver
feliz, só que por vezes ambições desmedidas, levam-nos a

Resoluções e promessas
Victor Hugo

enveredar por caminhos ou objectivos que são difíceis de
conseguir.

No começo de cada ano, cada um de nós deveria tomar
pequenas resoluções, fáceis de atingir e provavelmente o fu-
turo seria mais risonho e mais positivo para todos.

São muitos os votos que todos devíamos fazer para 2007, e
numa exaustiva lista gostaria de destacar o fim da guerra no
Iraque e no Afeganistão, a retirada dos americanos que já lá
deixaram mais de 3000 jovens, o fim do conflito na Palestina
e no Líbano. Começar por resolver o problema da fome na
África, especialmente no Darfour. Resolver o problema da
emigração clandestina, onde tantos jovens morrem no mar por
irem em busca dum futuro melhor. Uma verdadeira tomada
de consciência dos governos e de todos nós para os problemas
ambientais que se vão agravando com consequências
desastrosas. Que em Portugal as mentalidades mudem e que
pensem colectivamente para resolver uma crise económica
que se vai agravando. Que os dirigentes da Igreja Católica
tenham um espírito mais aberto para trazerem os jovens á
pratica religiosa.

Que a Comunidade Portuguesa de Montreal ponha de parte
o clubismo e o partidarismo, que seja mais unida, pois com uma
população a envelhecer é difícil prever o que será o futuro. Para
todos nós, que no Novo Ano tomemos as boas resoluções e
que ele nos traga o essencial: saúde, trabalho, amor,
solidariedade e uma atitude positiva.

Bom Ano para todos.
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Passagem de Ano,... Que loucura nesta comunidade!
A noite da passagem do ano é sempre um

evento inesquecível! E esta não foi excepção! Em
cada associação, restaurante e discoteca, tudo
foi uma loucura! Na cidade de Montreal e,
especialmente, na nossa comunidade portu-
guesa de Montreal foi memorável. Há três anos,
comecei uma viagem através desta comunidade.
O primeiro ano, a Casa dos Açores destacou-se
de todas as outras; o segundo ano, o Restaurante
Estrela do Oceano foi uma das melhores. Este
ano qual foi?

O início deste percurso foi às 19 horas no
Centro Comunitário do Divino Espirito Santo
(Anjou) quando as pessoas estavam a chegar à
sala.

Sylvio Martins

A segunda paragem foi às 19h30 na Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga).

Caminhando para a próxima paragem, foi no Restaurante Chez le Portugais às 20h00.

Próxima paragem restaurante Tasca 20h30.
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Que loucura nesta comunidade!

20h45 no restaurante Estrela do Oceano.

No restaurante Portus Calle às 21h00.

Clube Portugal às 21h15

Igreja St-Enfant Jésus às 21h30
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Passagem de Ano,... Que loucura nesta comunidade!

                                      A passagem do ano no Restaurante Douro às 21h45

Casa dos Açores do Quebeque às 22h00

Centro comunitário da Missão de Nossa Senhora de Fatima de Laval às 22h30
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A Festa do Rancho Folclórico Cantares e Bailares dos Açores às 23h00

Clube Oriental Português de Montreal às 23h15

Festejando na Associação Portuguesa do Canadá às 23h30

Depois de tantas voltas chegámos ao fim desta viagem na Missão Santa Cruz às 23h40. Finalmente, acabei esta grandiosa noite na Igreja St-
Enfant Jesus onde, na minha opinião foi a melhor passagem de ano pelo seu ambiente menos um problema...

Agradeço a todas as associações, clubes, restaurantes e organizações por terem dado a oportunidade de dar uma vista de olhos a cada uma delas.
Vamos ver qual vai ser o vencedor para a próxima passagem de ano 2007-2008?
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Último concerto do Grupo Tropical

Há sempre
surpresas na
noite de pas-
sagem do ano.
Uma delas foi
o anúncio de
que o  grupo
Tropical actua-
va pela última
vez na nossa
comunidade.

A Voz de
P o r t u g a l
deseja-lhes as
maiores pros-
peridades pes-
soais.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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.

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
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO                                514.886.7001
HELIO                                        514.497.3896

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

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
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

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

†

†

António Matos Pacheco
Faleceu em Montreal, no dia 2 de Janeiro de 2007,
com 72 anos de idade, António Matos Pacheco,
natural de Ponta Garça, São Miguel, Açores,
esposo de Maria José Escolástica, natural de
Lomba da Maia, São Miguel, Açores.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos António
Carlos (Odete Parente), Daniel (Silvia Di Ciocco) e
Steven; seus netos Christine e Dário; suas irmãs
Olívia (Serafim Maciel) e Estrela; seu irmão
Armando, sobrinhos (as), cunhados (as) assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto realiza-se hoje, quinta-feira 4 de Janeiro de 2007, das
14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, sexta-feira 5
de Janeiro, pelas 11 horas, após missa de corpo presente, na Igreja St-
Vincent Ferrier, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao
Mausoléu St-Martin, onde irá sepultar, em cripta.

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

†

†

Elvino Jorge da Silva
25-11-1919 – 31-12-2006

Faleceu em Montreal, no dia 31 de Dezembro de
2006, com 87 anos de idade, Elvino Jorge da Silva,
natural da Serra do Santo António, Alcanena,
Portugal, esposo de Maria dos Santos.

Deixa na dor sua esposa; sua nora Brígida Bragança;
seus netos Fernandino (Mariana), David (Kristal);
pai do já falecido Fernandino; sua bisneta Emilie
Silva, assim como outros familiares e amigos.

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

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira 4 de Janeiro de 2007, pelas 10 horas,
após missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o
corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges onde irá
sepultar.

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

Francisca Freitas Farrajota
1913 – 2006

Faleceu em Laval, no dia 26 de Dezembro de 2006,
com 93 anos de idade, Francisca Freitas Farrajota,
natural de Mexelhoeira, Algarve, Portugal, esposa de
Francisco Farrajota, já falecido.

Deixa na dor seu sobrinho Manuel Farrajota (Maria da
Conceição), assim como outros familiares e amigos.

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

O funeral decorreu sábado, 30 de Dezembro de 2006, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-
des-Neiges onde foi sepultar.

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

António dos Santos
Faleceu em Montreal, no dia 29 de Dezembro de
2006, com 81 anos de idade, António Mendes dos
Santos, natural de Seia, Portugal, esposo de Lucinda
Geraldo.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos António (já
falecida Carole), Maria Teresa (Durval Faria), Maria
Helena, Ana Lúcia (Joel Roy), seus doze netos,
assim como outros familiares e amigos.

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

O funeral decorreu ontem, 3 de Janeiro de 2007, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-
des-Neiges onde foi sepultar.

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

Leia
A Voz de Portugal
o seu jornal

à quarta-feira

Oração ao Divino Espírito Santo
Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis tudo, iluminais
todos os meus caminhos, para que eu atinja a felicidade, Vós
que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer todas
as ofensas, e até o mal que me têm feito. Vós que estais comigo
em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por
tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confirmar uma vez mais
a minha esperança de um dia merecer o poder juntar-me a Vós
e a todos os meus irmãos, na perpétua glória e paz. Obrigado
mais uma vez (A pessoa deverá fazer esta oração três dias
seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias terá
alcançado a graça por mais difícil que seja). Publicar assim que
receber a graça. Publicado por ter recebido uma graça.

M.L.

Oração ao Sagrado Coração de Jesus
Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo. E por todos os séculos dos
séculos, Ámen.Fazei esta oração durante nove dias e
recebereis a graça pedida, mesmo parecendo-vos impossível.
Não vos esqueceis de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial
com promessa de publicação pelo favor obtido.

M.L.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora
Aparecida, Vós que amais e guardais todos os dias, Vós que
sois a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o coração,
eu Vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça
por mais difícil que ela seja (fazer o pedido). Sei que Vós me
ajudareis, me acompanhareis até à hora da minha morte. Ámen.
Rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Fazer esta oração três
dias seguidos e alcançará a graça por mais difícil que seja.
Mandar publicar. Caso extremo, fazer a oração em três horas.
Agradeço à Nossa Senhora Aparecida por esta graça.

M.L.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

88888.88.88.88.88.88a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Janeiro

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

(514) 820-5247

EMPREGOS

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

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

(514) 943-7907

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

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

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

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

Joe (514) 808-0419

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

Filipe (450) 462-9813
SERVIÇO

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

Mercearia portuguesa situada na
margem norte de Montreal. Clientela
estabelecida e muito potencial.

(450) 420-1918

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

ALGARVE

ALUGA-SE

Locaux à louer à Laval
A.Duvernay: (400 pc., A.C.,
alarme inclus), (300 pc., taxes,
électricité et alarme inclus).
B. Métro Montmorency:
800 pc. et 1100 pc., rénovés,
céramique, belle posit ion.
Stationnement.(450) 663-6644
ou (450) 661-5342

VENDE-SE

Congelador 3 portas Hussman.
Compressor novo. Usado 4 anos.
Preço: a discutir. Contactar (514)
842-3373 ou (514) 862-1820

NOVO – MASSAGEM PROFISSIONAL
ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL

Raparigas de 8 nacionalidades, jovens e bonitas.
Domingo a quarta-feira, 10h às 22h – quinta a sábado,

10h às 4h da manhã

7167 St-Hubert    (514) 273-5482
Também procuramos raparigas.

Apartamento T3 em Albufeira, Algarve,
Portugal. 3 grandes quartos (1 suite).
Piscina. Espaço para garagem. A 400
metros da praia. Para informações,
contactar

Antonieta (514) 337-4807

MESTRE ALFA
Descubra o que tem de bom em si.
Contra o que vai mal na sua casa.

A solução aos seus problemas está
dentro de si.

Quer saber mais?
Contacte (514) 346-9116

Não respondo a números anónimos.
Só por alguns dias.

Em Boisbriand, pessoa para cuidar
de senhora idosa e para limpeza de
casa, aos fins-de-semana.
Procuramos também senhora para
limpeza durante a semana.

(450) 435-2537
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Liedson: «Não tenho nada a provar»
BRASILEIRO DE REGRESSO A LISBOA

Liedson chegou ontem de manhã a Lisboa
e ainda no aeroporto disse que apesar do
rendimento desta época estar longe das
anteriores não precisa “de provar nada a
ninguém”. “Nos últimos três anos fui o melhor
marcador da equipa e o melhor marcador da
Liga em 2004/05", afirmou o avançado
leonino.

“As coisas vão acontecer naturalmente. Os
golos não estão a sair como gostaria e como
vinha acontecendo, mas é preciso paciência”,
revelou o futebolista “canarinho”, que mostra-
se esperançado numa boa segunda parte da
Liga.

“Espero que o Sporting possa ser campeão.
Vamos trabalhar sério para isso. Temos duas
competições muito difíceis. Espero que
possamos aproveitar este período de
descanso e que dê tudo certo”, declarou
Liedson.

Sobre a possibilidade do regresso de Fabio
Rochemback a Alvalade, adiantou que o
compatriota é “uma pessoa que ajudou
bastante na adaptação a Lisboa. Como jogador
também são indiscutíveis as suas qualidades”,
concluiu o levezinho.

Não há acordo com Marselha por Ricardo Costa

ESCLARECIMENTO NO SITE DOS DRAGÕES
O FC Porto esclareceu no site oficial que não

tem qualquer acordo com o Marselha para o
empréstimo de Ricardo Costa.

Os dragões acrescentam que o defesa “é,
neste momento, considerado imprescindível
nos planos do Campeão Nacional”.

Os rumores da saída de Ricardo Costa
existem desde que o defesa chorou no jogo
com o Paços de Ferreira, a 17 de Dezembro.
No encontro, Jesualdo Ferreira fez entrar o
central ao minuto 73 para o lugar de Pepe. No
final, Ricardo Costa despediu-se dos adeptos
e não evitou as lágrimas, dando indícios de que
se tratava de uma despedida.

Comunicado na íntegra
“Os últimos dias têm sido pródigos em

notícias que dão conta de um pretenso acordo
entre o F.C. Porto e o Marselha para a cedên-

cia temporária dos direitos desportivos de
Ricardo Costa ao emblema francês. A bem da
verdade e no sentido de elucidar os asso-
ciados e os adeptos do F.C. Porto importa,
todavia, esclarecer que não existe qualquer
entendimento neste sentido entre os dois
clubes. Ricardo Costa é, neste momento,
considerado imprescindível nos planos do
Campeão Nacional.”

João Pinto ouvido durante 3 horas
NO PROCESSO JUDICIAL QUE ENVOLVE JOSÉ VEIGA

João Vieira Pinto prestou
durante 3 horas declarações
na Polícia Judiciária de Coim-
bra no âmbito do processo
judicial que envolve José Vei-
ga, acusado de burla qua-
lificada, branqueamento de
capitais e fraude fiscal.

O jogador que actualmente
representa o Sporting de
Braga foi ouvido pelos in-
vestigadores da Direcção
Central de Combate ao Cri-
me Económico.

No passado mês de No-
vembro, José Veiga foi ouvi-
do no Tribunal de Instrução
Criminal (TIC), saindo como
arguido e sujeito a uma cau-
ção de 500.000 euros, apre-
ensão de passaporte e com
termo de identidade e resi-
dência.

Em causa está o alegado
desaparecimento de 3,292
milhões de euros, que o Spor-
ting diz ter remetido à em-
presa de direito inglesa Good-
stone, a mando de José Vei-
ga, que após ser ouvido no
TIC acusou alguns dirigentes
leoninos de mentirem.
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Em Rosemont/Petite-Patrie, “Les Fromages de Choix”

Marca localmente uma presença bem lusa
António Vallacorba

Para quem passa pela
área da Rua Beaubien e
Avenida De Lorimier, não
pode ficar indiferente aos
cheiros extasiantes, pro-
venientes da churrasquei-
ra e da máquina de torre-

facção de Les Fromages de Choix e que
embriagam o ar circundante.

Assim tem sido durante muitos dos 27 anos
em que Madalena Rodrigues e o irmão se
estabeleceram nesta zona citadina, desde logo
constituindo um dos estabelecimentos mais
populares da vizinhança.

Tal como o nome indica, esta loja, de que
presentemente são proprietários Alain Fortier
e Anik Vezina, especializa-se na venda de
queijos os mais variados, com mais de 250
espécies espanholas, suíças, holandesas,
francesas, austríacas e portuguesas,
incluindo, claro, o famoso queijo da Ilha de S.
Jorge.

Para além desta especialidade, o frango no
churrasco, as carnes frias, o café,  torrado no
local e em número que ultrapassa 50 espécies
provenientes das áreas mais exóticas do
mundo; a confecção de “pizzas”, de pão, de
doçaria, preparação de sanduíches e de pratos
regionais desta província, entre outros, são
alguns dos seus “pratos fortes” e que o cliente
é convidado a provar antes de comprar.

Paralelamente, há a acrescentar a grande
gama de pequenas máquinas e cafeteiras para
o apetecido “espresso”, vinhos; as conservas,
azeites e enchidos portugueses e demais
produtos de mercearia fina.

Tudo isto, evidentemente, servido num
ambiente convivente e por um pessoal
competente, cordial e que fala a nossa língua.

Neste estabelecimento, situado no 2101

Beaubien Este, (na esquina da Avenida De
Lorimier), com o tel. 514.729.2202, o Alain, a
Anik, a Madalena e demais empregados
ficam a aguardar a honra da vossa visita e o
prazer de vos servir.

R. Marcelino

Ao iniciar este novo espaço de informação
Taurina, quero desejar a todos os Portugueses
em geral um Feliz Ano Novo de 2007 e aos
mais aficionados pela “Festa Brava”, um
grande OLÉ!, pois vão encontrar neste espaço
informativo um pouco de como vai a “Festa
dos Toiros”. Hoje uma corrida de toiros é
realmente uma festa que envolve muita
gente, muito trabalho, dedicação e muita arte.
É um espectáculo cheio de cor e vida, feito de
e para o Povo, onde a magia do homem com
a coragem tenta superar a agressividade de
um toiro criado pelo homem para ser um
lutador.

Cabe esta difícil tarefa a um grande número
de ganadeiros-criadores de toiros, sendo
neste momento 92 inscritos na Associação
Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide,
número este bastante interessante num país
tão pequeno, mas com uma enorme força de
vontade e afficion para manter viva esta Cultura
Ibérica e que está estendida até à França,
aonde existe uma enorme afficion ,
especialmente no sul, e toda a América Latina.
Destes ganadeiros, destaco por exemplo o
mais antigo, VAZ MONTEIRO-Herd. com
antiguidade de 24-06-1843, cuja estreia foi
feita na antiga praça de Almada, e que está
sedeada na Freguesia de Maranhão-AVIS, na
Herdade de São Martinho, sendo seu Maioral
o José M. Generoso Cambalhota. Muitas das
nossas ganadarias têm e continuam a ter
enormes êxitos, quer em Portugal como além
da fronteiras, nomeadamente na Espanha e
na França, caso dos Ganadeiros PALHA,
Oliveira e Irmãos, Murteira Grave, Ortigão
Costa e tantos mais que, felizmente,
trabalham nesta difícil mas gratificante alegria
de criar toiros de lide. Quando se vê um toiro
nosso no final da lide em Espanha ser pedido

o indulto é o expoente máximo para quem
criou um toiro. São quatro o número de anos
que leva a criar um toiro para poder ir à Praça
com o certificado de Trapio. O indulto é o
termo de renúncia à Morte, pois em Espanha
e América Latina o fim de uma lide é a morte
em Praça do Toiro, mas se o toiro teve um
comportamento excepcional nos três Tercios
da lide, o público pede o Indulto para que o
toiro seja tratado e reconduzido ao campo
donde foi criado, para padrear as vacas bravas,
e daí, virem os seus descendentes para
toureio. Este é um dos maiores prémios para
um ganadeiro.

Este ano que findou ficou marcado por um
acontecimento excepcional com a reinaugu-
ração da Praça de Toiros do Campo Pequeno
em Lisboa, uma das mais importantes praças
do Mundo Taurino, em que para lá do media-
tismo, foi um êxito no seu todo. Tive a ocasião
de a visitar e lá assistir a uma Corrida de Toiros
com praça cheia - 8.500 espectadores - e com
um nível elevado de aficionados, onde festa e
alegria estavam  patentes em todos. Lá encon-
trei-me com grandes figuras da arte Taurina e
dela fiquei com a nota de que fazia uma
enorme falta o Campo Pequeno, pois o sonho
de qualquer Toureiro no Mundo é tourear no
C. Pequeno  e  triunfar. Saudações Taurinas
e um Bom Ano a todos vós.
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