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La Voix du Portugal - The Voice of Portugal

Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

bebés DO anO 2006 e 2007
Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente” 
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos 
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas 
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos 
pais para:   Concurso Bebé, A Voz de Portugal

4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
As fotografias recebidas não serão devolvidas.

Prazo: 31 de Janeiro de 2008

CUrsOs De arTes MarCiais
Criado pelo Mestre Maxime Mazaltarim, 10ª Dan, o Seikido é uma técnica 
de arte marcial completa que combina a auto-defesa e a prevenção da 
violência com ginástica enérgica. O Seikido está agendado para pessoas 
de todas as idades, incluindo os jovens. O primeiro curso é gratuito. Os 
cursos terão lugar na Associação Portuguesa do Canadá, 4170 St-Urbain, 
Montréal, H2W 1V3. Informações: Seikdo.com ou 514-336-8173

A amizade é um amor que nunca morre. 
Mário Quintana

1640. Publicou-se o primeiro número da «Gazeta». 
1791. Morte de Wolfgang Amadeus Mozart, em Viena, Áus-
tria. O seu enterro numa vala comum levou a pensar-se 
que morreu pobre, o que é pouco provável. É considerado 
um dos maiores compositores de sempre.  
1891. O imperador brasileiro D. Pedro II morreu em Paris, 
no exílio. 
1901. Nascimento de Walt Disney (1901-1966), em Chi-
cago, nos Estados Unidos. Em 1928 apresentou o primeiro 
filme animado com som sincronizado Steamboat Willie, 
onde aparecia o Rato Mickey. Em 1937 realizou o primeiro 
filme animado de longa duração, Branca de Neve e os Sete 
Anões. 
1917. A Rússia soviética assinou um armistício com a Ale-
manha, renegando os compromissos assumidos pela Rús-
sia czarista com os aliados, e mantidos pelo regime repub-
licano dirigido por Kerensky. - Sidónio Pais, embaixador de 
Portugal em Berlim de 1912 a 1916, na altura professor da 
escola de Guerra (Academia Militar), e major, chefiou uma 
revolução que o levará ao poder três dias depois. O movi-
mento e a situação política que criou será conhecido pelo 
«Dezembrismo».

A feira dos bilionários

1. Na Rússia há mesmo quem não saiba o que fazer 
a tanto dinheiro. E isto não é apenas uma frase para 

começar este texto,  prova disso é a feira dos milioná-
rios, que se realizou à duas semanas em Moscovo, onde 
se venderam exclusivamente artigos de luxo. 
Um Mercedes incrustado de diamantes, uma ilha para-

disíaca – leram bem, uma ilha paradisíaca!, fosseis de 
mamutes siberianos ou um telemóvel de ouro e diaman-
tes. São apenas alguns dos artigos à venda nesta feira 
para russos milionários e bilionários.
Esta é a nova Rússia. Uma classe de verdadeira ascen-

são nas terras de Vladimir Putin,- que já ascendem a 
cerca de 100 mil –  onde quem tem olho para agradar a 
estes milionários torna-se rei.
Mas como tudo o que é demais enjoa, o ‘problema’ do 

excesso de dinheiro está a fazer com que muitos milio-
nários russos paguem para viver como pobres. Enjoa-
ram-se de viver como ricos e agora querem viver como 
pedintes! E uma das novas modas entre estes magnatas 
é pagar cerca de oito mil euros para passar uma noite em 
Moscovo, Roma ou Paris, notem bem, disfarçados de 
vagabundos, mendigos, motoristas de taxis ou mesmo 
embrulhados em trapos e dormir ao relento às portas 
dos edifícios ou nos bancos do jardim público. 
Cansados de tanto luxo e cheios de 

tanto prazer, os milionários querem ex-
perimentar sensações mais fortes e vi-
ver no outro extremo: a miséria huma-
na. Ora, aqui temos um exemplo deste 
mundo tão egoisticamente desigual: en-
quanto a maioria sofre porque vive na 
penúria, outros sofrem por terem de 
tudo em excesso e viverem luxuosa-
mente bem ignorando os que nada têm.
O mundo que morre de fome e que não 

tem um tecto para se agasalhar pasma-

se com as loucuras dos bilionários russos. Imagine-se se 
o leninismo ressuscitasse - está-se mesmo a ver – todos 
estes novos ricaços iriam desterrados para a Sibéria. 
2. Lisboa. O fantasma do caos financeiro. A Câmara 

Municipal de Lisboa vive há mais de uma década na 
companhia de um espectro. A começar por ex-presiden-
tes como João Soares, Pedro Santana Lopes e Carmona 

Rodrigues, responsáveis por toda esta derrocada das 
contas municipais. Alguém ainda se lembra de Jean 
Drapeau? Ao menos esse deixou obra feita; o Métro de 

Montreal, a Expo ’67 e muito mais.
O actual presidente da Câmara, An-

tónio Costa, eleito há quatro meses, 
tem como prioridade o saneamento 
das finanças da autarquia e para tal 
precisa de contrair um empréstimo 
junto da banca. Mas a oposição não 
está de acordo e como não tem a 
maioria na Assembleia Municipal a 
opção de António Costa é; eleições 
antecipadas. E acrescenta: “Ninguém 
pode governar a maior autarquia do 

país sem dinheiro para pagar as despesas”.
3. Fátima Felgueiras. A Câmara de Felgueiras, ou seja, 

os contribuintes portugueses, já pagaram mais de 400 
mil euros a Fátima Felgueiras(FF)para fazer face às des-
pesas judiciais nos vários processos-crime em que é ar-
guida. 
As autorizações para estes subsídios foram dadas pela 

própria autarca – FF, que está a ser julgada pela prática 
de mais de 23 crimes no caso ‘saco azul’, aguardando o 
início de um segundo julgamento no caso do clube de 
futebol local.

CenTrO De aCçãO sOCiO-COMUniTÁria
O CASCM informa que o almoço de Natal para as pessoas de idade que 
participam nas nossas actividades terá lugar no dia 14 de Dezembro  ao 
meio-dia no restaurante “A Tasca”. Deve inscrever-se para poder participar.
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MOrTe
Um jovem morreu electro-
cutado no Entroncamento, 
presumivelmente por ter 
tocado numa catenária 
(poste eléctrico), revelou 
o Comando Distrital de 
Operações de Socorro de 
Santarém.

apreensãO
Perto de 2 500 CD e DVD 
contrafeitos foram apreen-
didos durante uma opera-
ção realizada na Feira da 
Espinheira, em Penacova, 
revelou fonte da GNR de 
Coimbra.

breVes

Trabalha como empregado 
de limpeza num edifício público?

Se tiver um ano de serviço ou mais como 
empregado de limpeza num edifício público, 
poderá ter direito até 12 dias de feriados 
remunerados por ano. Menos de um ano 
de serviço? Ainda assim poderá ter até 
10 dias de feriados remunerados.

Contacte-nos para 
obter mais informações.
É do vosso próprio interesse! 

www.cpeep.net

1 877 384-CNET

AnnCPEEP_Ferie_VozPortugal  05/06/07  15:46  Page 1

MinisTériO COMpra 
nOVas arMas
O Ministério da Defesa Na-
cional abriu um concurso 
público para aquisição de 
26 900 espingardas au-
tomáticas, 1 600 metral-
hadoras ligeiras e 4 100 pis-
tolas de calibre de guerra, 
divulgou a Direcção-Geral 
de Equipamentos de Def-
esa. A “proposta economi-
camente vais vantajosa” é 
um dos critérios.

DrOga
A Polícia Marítima e a 
Brigada Fiscal apreenderam 
na noite de sábado uma 
tonelada de haxixe, em Ol-
hão. Cinco portugueses, 
mariscadores da zona re-
sponsáveis pelo descarrega-
mento, foram libertados me-
diante termo de identidade 
e residência, mantêm-se à 
guarda das autoridades.

DeseMpregO
Taxa afinal desceu para 
8,2%, Eurostat corrige valor 

A taxa de desemprego em Portugal em Outubro foi 
de 8,2 por cento, corrigiu esta segunda-feira o ga-

binete oficial de estatísticas das comunidades europeias, 
Eurostat, que ao início do dia apontara um valor de 8,5 
por cento. Fonte comunitária explicou à Lusa que o 
«desvio» de 0,3 pontos percentuais terá ocorrido devido 
a erro humano, designadamente ao facto de não ter sido 
tomado em conta o inquérito sobre as forças de traba-
lho. Deste modo, ao contrário do anunciado anterior-
mente, a taxa de desemprego não aumentou 0,2 pontos 
percentuais em Outubro face ao mês anterior, tendo, 
pelo contrário, descido ligeiramente (0,1 por cento). 
Este erro, precisou a mesma fonte, não altera os valores 
globais para a Zona Euro, onde a taxa de desemprego, 
corrigida das variações sazonais, estabilizou nos 7,2 por 
cento em Outubro, face aos 7,3 por cento verificados 
em Setembro. O valor avançado pelo Eurostat relativa-
mente a Portugal levou todos os partidos da oposição a 
pedir explicações ao Governo sobre o aumento da taxa 
de desemprego que se teria verificado em Outubro.

CÂMara lisbOa

PS admite cenário
de eleições antecipadas 
O PS acusou, esta segunda-feira, o 

líder do PSD, Luís Filipe Mene-
zes, de ser o responsável pela actual 
crise política na Câmara de Lisboa e 
reiterou que todos os cenários estão em 
aberto, incluindo a realização de elei-
ções antecipadas.  
Estas posições sobre a 

controvérsia do emprésti-
mo de 500 milhões de eu-
ros que o executivo da 
Câmara de Lisboa preten-
de contrair para pagar dí-
vidas a fornecedores fo-
ram transmitidas pelo se-
cretário nacional para as 
autarquias, Miranda Ca-
lha, em conferência de 
imprensa. No final da reu-
nião do Secretariado Na-
cional do PS, Miranda 
Calha acusou Luís Filipe 
Menezes de ter «interferi-
do quando deu indicações» aos membros 
sociais-democratas da Assembleia Muni-
cipal de Lisboa - órgão em que se encon-
tram em maioria -, no sentido de que se 
vote contra o empréstimo solicitado pelo 
presidente da Câmara, António Costa. 
«Estamos perante uma tentativa de trazer 
a crise para Lisboa, contribuindo para a 

falta de governabilidade e a instabilidade 
neste município», declarou o dirigente 
socialista. 
Segundo Miranda Calha, o líder do PSD 

«está a assumir uma atitude estranha para 
quem como presidente da Câmara Muni-

cipal de Gaia ultrapassou 
em 2006 a sua capacidade 
legal de endividamento». 
«Estranha-se que o líder 

do maior partido da opo-
sição releve total irres-
ponsabilidade e total falta 
de sentido de Estado, ape-
nas contribuindo para 
agravar os problemas em 
Lisboa», acusou o secre-
tário nacional do PS para 
as autarquias. 
De acordo com Miranda 

Calha, a posição do PS 
está já bem definida. 
«Se houver uma situação 

de profunda crise no município de Lis-
boa, a responsabilidade é do líder do 
maior partido da oposição. Como já foi 
dito pelo presidente da Câmara [de Lis-
boa], António Costa, todas as soluções 
estão em aberto» em relação a um even-
tual momento de crise, «mesmo a realiza-
ção de eleições».
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TOsse 

Mel é o melhor remédio 
Pennsylvania - Um estudo realizado por Cientistas da Universi-

dade Estadual da Pennsylvania revela que o mel é o melhor 
remédio para tosse, matando micróbios e actuando como 
antioxidantes. 
 Cientistas da Universidade Estadual da Pennsylva-
nia dizem que componentes encontrados no líquido 
viscoso e açucarado, reconhecido há séculos por suas 
propriedades terapêuticas, matam micróbios e atuam 
como antioxidantes.
Reconhecido há séculos por suas propriedades terapêuticas, o efeito do mel na 

tosse das crianças foi agora alvo de estudo e os resultados foram pu-
blicados na revista especializada Archives of Paediatric and Ado-

lescent Medicine.
Os investigadores analisaram 105 crianças entre 2 e 18 

anos com tosse forte e frequente durante a noite. As crian-
ças foram divididas em três grupos. No primeiro grupo 

tomaram uma colher de mel, no segundo, uma de xarope in-
dustrializado à base de dextrometorfano (DM) – substância encontra-
da em vários xaropes existentes no mercado -, e, o terceiro, 
um medicamento placebo.
Os cientistas observaram que as crianças que tomaram mel 

apresentaram uma melhora significativa na tos-
se nocturna. As crianças que tomaram o xaro-

pe apresentaram uma melhoria, mas, infe-
rior às do primeiro grupo. As crianças que tomaram o 
placebo não mostraram melhoria alguma.
Ian Paul, professor de pediatria e líder do estudo, disse 

que a pesquisa vem enriquecer «a crescente literatura mé-
dica que questiona o uso de xarope à base de DM em 

crianças». 
«Outros estudos serão necessários, mas esperamos que os 

profissionais da área de saúde passem a considerar mais o 
mel como uma alternativa segura, legítima e mais barata 
para o tratamento da tosse infantil», disse Paul. 
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remédio para tosse, matando micróbios e actuando como 

dica que questiona o uso de xarope à base de DM em 
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rior às do primeiro grupo. As crianças que tomaram o 
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da em vários xaropes existentes no mercado -, e, o terceiro, 
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Rússia Unida ganha eleições 
com 63 por cento dos votos

CanibalisMO DesCOberTO eM pOrTUgal

Psicopata assassino comeu
o sogro na casa de Sintra

Moscovo - O partido 
do presidente Vla-

dimir Putin, a Rússia Uni-
da, conseguiu 63 por cento 
dos votos nas eleições par-
lamentares de domingo. 
 O partido do presiden-
te russo, Vladimir Putin, 
venceu as eleições com 63 
por cento dos votos e ocu-
pará 315 dos 450 assentos 
da futura Duma (câmara 
baixa do Parlamento), uma 
maioria que possibilita a 
aprovação de mudanças 
na Constituição, segundo 
um resultado provisório, 
informou nesta segunda-
feira a agência Itar-Tass.
A agência Intar-Tass 

adiantou que os comunis-
tas obtiveram 57 assentos, 
seguidos pelos ultranacio-
nalistas (LDPR) de Vladi-
mir Jirinovski, com 40 as-
sentos e pela Rússia Justa 
(esquerda pró-Kremlin), 
com 38, segundo um 
membro da Comissão elei-
toral central, Liudmila De-
miantcheko.
O Partido Comunista 

afirmou que vai contestar 
o resultado das eleições e 
vai decidir, se vai boicotar 
o novo parlamento. «Não 
confiamos nos resultados 
anunciados pela comissão 
eleitoral e vamos conduzir 
uma contagem paralela», 

afirmou o líder do Partido 
Comunista, Gennady Zyu-
ganov. 
Em conferência de im-

prensa, Zyuganov afirmou 
que «nunca testemunhá-
mos tantas violações da lei 
e mesmo das normas ele-
mentares de ordem públi-
ca. Tomámos nota de to-
dos os abusos, temos todos 
os documentos necessá-
rios e pedimos às autori-
dades que parem com a 
actual situação, porque es-
tão a criar uma atmosfera 
criminosa no país antes 
das eleições presiden-
ciais».

A fotografia de Anatoliy 
Bobrysh deu entrada 

no sistema de desapareci-
dos da Judiciária em Maio 
de 2005. O ucraniano de 
51 anos ficou sozinho em 
casa, em Almoçageme, 
Sintra, enquanto a mulher 
e a filha foram uns dias à 
terra natal.
Restava-lhe a companhia 

do genro e vizinho, de 30 
anos que, sabe-se agora, é 
canibal. Comeu o sogro, 
serrou-lhe os ossos e dei-
tou-os fora dentro de vá-
rios sacos do lixo.
Quando entrou em Portu-

gal, há cerca de quatro 
anos, o assassino já carre-
gava suspeitas pela morte 
violenta da mulher do che-
fe, na Ucrânia. Este imi-
grante chegou ilegalmente 
a Portugal e instalou-se 
com a família na pacata 
vila de Almoçageme, nos 

arredores de Sintra. Mas a 
mulher já lhe pedia o di-
vórcio em Maio de 2005, 
até que este apanhou o so-
gro sozinho. 
Primeiro matou-o, depois 

comeu-o. Serrou-lhe os 
ossos e dividiu o cadáver 
entre vários sacos do lixo 
antes de os deitar fora 
numa zona de mato na lo-
calidade de Loureira, Al-
moçageme. E só contou o 
crime a um amigo, adianta 
ao CM fonte policial. 
Mas em 20 de Agosto do 

ano passado o canibal vol-
tou a matar. Trabalhava 
como jardineiro até à ma-
nhã de segunda-feira em 
que decidiu esventrar a 
patroa com a faca da cozi-
nha, numa vivenda da 
Praia Grande. 
Este crime lançou a sec-

ção de homicídios da Judi-
ciária para mais de dois 

meses no terreno. O imi-
grante foi apanhado a 7 de 
Novembro. Psicopata e 
um assassino em potência, 
como é descrito nos exa-
mes psiquiátricos feitos já 
na cadeia de Caxias, ainda 
puxou fogo ao cadáver da 
patroa para simular um in-
cêndio. Não enganou a PJ 
e, depois de andar fugido, 
a 7 de Novembro foi apa-
nhado. 
Quando prendeu o assas-

sino no ano passado, a Ju-
diciária não conseguiu 
logo provas que ligassem 
os vários crimes, até por-
que o cadáver do sogro 
continuava desaparecido. 
E o mistério desfez-se há 

cerca de um mês, no dia 
em que os bombeiros de 
Almoçageme foram apa-
gar um incêndio em zona 
de mato. 
Lá estavam os restos de 

Anatoliy. 
Ossos serrados e a marca 

que o distinguia foi identi-
ficado numa análise feita 
na Ucrânia pelas quatro 
coroas de prata no maxilar 
superior.
Outra certeza: aquele ho-

mem foi comido. Deixou 
mulher e filha  a primeira 
faz limpezas e a segunda 
trabalha num café de Al-
moçageme enquanto o 
genro canibal está preso 
em Caxias. 
Já foi interrogado por 

mais um crime e a PJ es-
pera informações da Ucrâ-
nia para saber se há mais 
casos de canibalismo na-
quele país. 
É um psicopata nato e se-

guramente ia continuar a 
mata.
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prOgraMaçãO DesTa seMana

01:30  Bom Dia Portugal  
04:00  a Hora De Baco  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe  
09:10  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
09:45  Diário Da euroPa  
10:00  magazine 
           venezuela contacto  
10:31  Portugal no coração   
12:45  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
14:00  olHos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  em rePortagem  
16:15  Prós e contras  
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  olHos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  o Preço certo   
22:45  santos Da casa  
23:45  Kulto  
00:15  sons Da música
           Flauta 
00:45  contas em Dia  
01:00  rePórter áFrica 

01:30  Bom Dia Portugal  
04:00  sentiDo Do gosto  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe  
09:11  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
09:45  Diário Da euroPa  
10:04  euroPa contacto  
10:33  Portugal no coração   
12:45  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
14:00  olHos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  o caminHo 
           Faz-se caminHanDo  
16:36  o Preço certo   
17:30  a euroPa aqui tão Perto  
18:17  anDar Por cá  
18:30  euroPa contacto  
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  olHos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  o Preço certo   
22:45  gato FeDorento   
23:30  granDe entrevista  
00:15  À mesa com o caPote
00:45  contas em Dia  
01:00  rePórter áFrica

02:00  Bom Dia Portugal   
04:00  sons Da música  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe   
09:00  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
09:45  Diário Da euroPa  
10:00  reclame  
10:30  Portugal no coração   
12:45  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
13:30  oPeração triunFo
14:00  olHos De água  
15:00  teleJornal   
16:00  granDe rePortagem-sic  
16:30  o Preço certo   
17:30  conta-me como Foi   
18:30  aveniDa euroPa  
18:45  a minHa ciDaDe HoJe...
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  olHos De água  
20:45  teleJornal maDeira-açores  
21:45  o Preço certo   
22:45  conta-me como Foi   
23:45  gostos e saBores  
00:15  olHar o munDo  
00:45  contas em Dia   

01:00  rePórter áFrica
01:30  áFrica 7 Dias  
02:00  euroDePutaDos  
02:30  França contacto   
03:00  Bom Dia Portugal
            Fim-De-semana 
06:00  zig zag   
07:00  notícias De Portugal  
08:00  Jornal Da tarDe   
09:00  a alma e a gente   
09:30  Da terra ao mar  
10:00  latituDes série iv 
10:30  couto & coutaDas  
11:00  notícias rtP maDeira
11:30  atlântiDa (açores)  
13:00  França contacto   
13:30  entre Pratos   
14:00  oBra De arte
14:30  contra   
15:00  teleJornal   
16:00  a voz Do ciDaDão   
16:15  oPeração triunFo   
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  a alma e a gente   
20:30  teleJornal maDeira  
21:00  teleJornal - açores  
21:30  venezuela contacto  
22:00  gente Feliz com lágrimas   
23:00  a Hora De Baco  
23:30  oBra De arte  
00:00  Heranças D´ouro 
00:30  músicas De áFrica  

01:30  nós  - comPacto 
02:30  magazine macau contacto  
03:00  Bom Dia Portugal 
            Fim-De-semana  
05:00  eucaristia Dominical   
06:00  zig zag   
07:00  Falamos Português  
07:30  sentiDo Do gosto  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:00  oPeração triunFo   
10:45  só visto!   
13:30  macau contacto
14:00  eua contacto - caliFórnia  
14:30  gato FeDorento   
15:00  teleJornal  
16:00  as escolHas De marcelo
           reBelo De sousa  
16:30  FuteBol: 1ª liga  
18:30  Falamos Português  
           Festas e traDições 
19:00  Jornal Das 24 Horas   
20:00  contra   
20:30  teleJornal maDeira  
21:00  teleJornal - açores  
21:30  FuteBol: 1ª liga DiFeriDo  
23:30  eua contacto - caliFórnia  
00:15  só visto!   

01:30  Bom Dia Portugal  
04:00  Da terra ao mar   
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe  
09:11  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
10:08  magazine eua contacto
10:38  Portugal no coração   
13:00  Portugal em Directo  
13:56  olHos De água  
14:53  oPeração triunFo
           Diários  
15:00  teleJornal  
16:00  em rePortagem  
16:25  o Preço certo   
17:15  PeDro e inês  
18:06  oBra De arte  
18:33  magazine eua contacto   
19:00  Jornal Das 24 Horas  
19:58  olHos De água  
20:50  teleJornal maDeira  
21:23  teleJornal - açores  
21:55  Prós e contras  
00:49  contas em Dia  
01:05  rePórter áFrica
01:30  Bom Dia Portugal  
04:02  gostos e saBores
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria

08:00  Jornal Da tarDe  
09:13  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
10:10  canaDá contacto  
10:41  Portugal no coração   
12:53  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
13:11  BomBorDo  
14:06  olHos De água  
14:54  o seu DinHeiro  
15:00  teleJornal 
15:43  oPeração triunFo
15:46  gostos e saBores  
16:14  a alma e a gente   
16:45  a minHa ciDaDe HoJe/ 
           o meu concelHo HoJe/ 
            a minHa Freguesia HoJe  
16:45  anDar Por cá  
17:00  canaDá contacto   
17:31  trio D´ataque  
19:00  Jornal Das 24 Horas  
19:56  olHos De água  
20:49  teleJornal maDeira  
21:22  teleJornal - açores  
21:55  o Preço certo   
22:45  trio D´ataque  
00:15  anDar Por cá  
00:30  cuiDaDo com a língua  
00:41  contas em Dia  
01:03  rePórter áFrica 

Guerra no 
Afeganistão custará 
caro à Defesa
O Ministério da Defesa Nacional foi prevenido que 

deveria cobrir os custos da guerra no Afeganistão 
inteiramente a partir do seu próprio orçamento, no pró-
ximo ano, sem poder entregá-lo ao Conselho do Tesou-
ro, afirmou à Presse Canadienne, uma fonte proveniente 
dos meios políticos. 
Este responsável, que desejou não ser identificado, in-

dicou que uma directiva neste sentido tinha sido envia-
da recentemente pelo Escritório do Conselho privado, 
enquanto que a preparação do orçamento de 2008 atinge 
o seu mais alto nível. 
Durante uma recente reunião, responsáveis políticos 

lamentaram abertamente o facto dos conservadores con-
sagraram “mais de 20 biliões de doláres” na compra, 
mas uma vez, de material para as Forças Canadianas, 
constatando que este esforço trouxe pouco a nível polí-
tico. 
O senador liberal Pescada Kenny, o presidente do Con-

selho Permanente da Segurança Nacional e da Defesa, 
afirmou igualmente lhe terem dito que as autoridades 
militares foram prevenidas que não receberiam somas 
adicionais à dotação global da Defesa.

Quebeque tem novo 
Presidente da câmara
Os eleitores da cidade de Quebeque fizeram a sua 

escolha entre os 15 candidatos em liça na corrida 
para o posto de 37º presidente da Câmara Municipal da 
capital. O candidato independente e homem de negó-
cios, Régis Labeaume, obteve 59% das vozes, ganhan-
do assim largamente sobre o seu mais perto rival, Ann 
Bourget, que obteve 32,7% dos votos. O homem de ne-
gócios que, no início da corrida, era pouco conhecido do 
público, recebeu apoios importantes nesta campanha, 
nomeadamente do Conselho Executivo da Cidade de 
Quebeque. O marido da defunta Presidente da Câmara, 
Marc Boucher, que apoiou o candidato Labeaume, diz-
se feliz dos resultados.

nez rOUge: 
jÁ 24 anOs

A Operação Nez rouge 
2007 começou a 30 de 
Novembro e continuará 
até 31 de Dezembro. Os 
motoristas poderão contar 
com voluntários para os 
acompanhar em seguran-
ça até casa. Presente nas 
estradas do país pelo 24º 
ano, o serviço é oferecido 
em sete províncias cana-
dianas, entre as quais o 
Quebeque. Em 23 anos, 
os voluntários de Opera-
ção Nez rouge acompa-
nharam mais de 1,3 milhão 
de automobilistas. Desde 
1984, Operação Nez rou-
ge desenvolve uma abor-
dagem “não moralizadora” 
para encorajar os cidadãos 
a adoptarem um comporta-
mento responsável peran-
te a condução com as fa-
culdades enfraquecidas. O 
recurso aos serviços gra-
tuitos e anónimo é acon-
selhado. As operações 
policiais contra o álcool ao 
volante vão  multiplicar-se 
à abordagem do período 
das Festas.

TranspOrTes públiCOs

Autocarros e metros mais
numerosos, mas mais caros

Novos preços em Laval

A Sociedade de Transporte de Mon-
treal (STM) aumentará as suas tari-

fas em cerca de 2%, em média, a partir 
do próximo 7 de Janeiro. Estes aumen-
tos servirão para melhorar o serviço aos 
utentes, explicou a direcção da Sociedade 
na apresentação do seu orçamento para 
2008, de 938 milhões de dólares. As car-
tas mensais passam de 65$ a 66,25$ para 
a tarifa regular, e de 35 para 36$, para 
as cartas da tarifa reduzida. Os preços da 
passagem em espécie ficam inalterados, 
em 2,75 $ e 1,75 $. Os utentes poderão 
reconfortar-se, dado que a STM promete-
lhes um melhor serviço. A STM instaura 
um plano de cinco anos para aumentar 
a oferta de serviço. A Sociedade propõe 
aumentar o serviço de 26%, em média, 
sobre as linhas 1 (verde), 2 (laranja) e 5 
(azul). A STM deseja aumentar o número 
de utentes dos transportes públicos em 

8% dentro de cinco anos. As despesas de 
funcionamento da STM aumentaram em 
9,4% entre 2007 e 2008, o que representa 
uma soma de 80,6 milhões de dólares.

Os utentes ocasionais da Sociedade 
de Transporte de Laval (STL) bene-

ficiarão de uma redução no preço da pas-
sagem unitária, a partir de 1 de Janeiro. 
Ao mesmo tempo, os detentores de títu-
los mensais sofrerão um aumento de tari-
fas de 2 $. A STL tenta incitar os utentes 
ocasionais a usarem mais regularmente 
os seus serviços.
O pagamento em espécie passará assim 

de 3 $ para 2,50 $, a barra de oito bilhetes 
passa de 21 $ para 18 $. Durante este 
tempo, os utilizadores diários deverão 
desembolsar mais um pouco – 74 $ para 
obter uma carta mensal.
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Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Principio 
do Amor, Grande Alegria. Amor: Não seja egoísta, pense 
nos sentimentos das outras pessoas. Saúde: Tente rela-
xar um pouco mais, anda com o stress à flor da pele.
Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as suas 
finanças.
Número da Sorte: 37

Números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pes-
soa Útil, Maturidade. Amor: Caso esteja livre, poderá sur-
gir a pessoa que idealizou brevemente. Saúde: Tenderá 
a sofrer de fadiga. Durma mais. Dinheiro: Poderá voltar 
a surgir uma proposta que estava suspensa há algum 
tempo.

Número da Sorte: 76 Números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Cruel-
dade. Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com 
calma tudo se resolve. Saúde: Este será um período de 
paz aproveite para descansar. Dinheiro: Momento pouco 
favorável para grandes investimentos.
Número da Sorte: 58

Números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Carta Dominante: Magico, que significa Habilidade. 
Amor: Entre em contacto com os seus familiares que 
estão no estrangeiro e verá como custará menos a su-
portar a saudade. Saúde: Cuidado com os seus ouvidos.
Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo 
da sua vida. Número da Sorte: 1

Números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosi-
dade. Amor: Andará muito sentimental e por isso o seu 
relacionamento amoroso estará colorido e cheio de ternu-
ra. Saúde: Espera-o um período isento de preocupações.
Dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo de gasto su-
pérfluo.

Número da Sorte: 70 
Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso.
Amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas com ci-
úmes doentios.
Saúde: Cuidado com a auto-medicação. 
Dinheiro: Época favorável ao investimento em novos 

negócios.
Número da Sorte: 7
Números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Esteja 
atenta a tudo o que o rodeia. Saúde: Não terá que se 
preocupar, está em plena forma.Dinheiro: Algumas difi-
culdades avizinham-se.
Número da Sorte: 35

Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor
Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem os mo-
mentos escaldantes.
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Período menos favorável para empréstimos.
Número da Sorte: 38

Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Carta Dominante: Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Através do diálogo poderá clarificar algumas dúvi-
das com a sua cara-metade. 
Saúde: Cuidado com os vírus gripais.
Dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
Número da Sorte: 21

Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Carta Dominante: Imperador, que significa Concretiza-
ção.
Amor: Período bom para estar com o seu amor. 
Saúde: Manter-se-á numa situação estável.
Dinheiro: A sua carreira está em alta.
Número da Sorte: 4

Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem  
Inesperada. Amor: Os ciúmes não nos levam a lado ne-
nhum, tenha confiança na pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Cuidado com as diabetes, não coma muitos do-
ces.
Dinheiro: Momento propicio para um investimento mais 

sério.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade.
Amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos 
e familiares.
Saúde: Faça com maior regularidade análises ao san-
gue.

Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo significativamen-
te.
Número da Sorte: 65
Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Havemos de ir a Viana
V. da Silva
jornal@avozdeportugal.com

Pois havemos. Se o meu 
sangue não se engana. 

Até que já fomos, no pas-
sado 24 de Novembro, ao 
Vianasol, a “catedral” do 
fado da margem sul.
O seu proprietário, Sr. 

Luís Rocha, homem com 
grandes contactos na co-
munidade portuguesa, e 
na quebequense também, 
convidou-nos a participar 
na animação de uma festa 

de aniversário muito espe-
cial, de um grande amigo 
da comunidade portugue-
sa, o Sr. Paul Larocque, 
distinto jornalista da TVA 
e do canal de notícias 
LCN, que, por sinal, até é 
casado com uma simpáti-
ca algarvia.
Apraz-nos registar que 

mantivemos uma curta 
conversação com o presti-
gioso aniversariante, mas 

toda em português clari-
nho – língua que faz capri-
cho em falar –, e até se de-
senrascou muito bem.
Ele é um fino apreciador 

do fado, que ouve sempre 
que pode nas muitas vezes 
que vai a Portugal, pois 
até tem casa no Algarve.
Foi pois em português 

que nos pediu alguns dos 
fados que mais aprecia, 
como o Barco Negro, Ma-

lhoa, Casa Portuguesa e 
alguns mais. Claro que 
para Maria Vital isso foi 
canja, pois é uma fadista 
que nunca se cansa nem 
farta de cantar. E quanto 
mais a noite avança, mais 
ela se revigora de uma 
energia para dar e vender.
Não posso também dei-

xar de assinalar a presença 
de outros nomes bem so-
antes do jornalismo e da 

política provincial, como 
o Sr. Jean Lapierre e até da 
ministra da Cultura e ex-
colega jornalista dos su-
pracitados, Sra. Christine 
S. Pierre. Que nos perdo-
em os outros ilustres pre-

sentes, cujos rostos conhe-
cemos dos ecrãs, mas 
cujos nomes não nos aco-
dem agora.
Foi farra até às tantas, 

meus amigos, numa mis-
tura agradável de fados se-
leccionados para a oca-
sião, com muito folclore 
português e música inter-
nacional, a que a Maria 
nos habituou, pois é inimi-
tável no seu reportório da 
Édith Piaf.
Uma menção honrosa 

para o guitarrista Joe Me-
deiros, que se soube fazer 
um artista confirmado, dos 
melhores guitarristas que 
já passaram por Montreal.
À guitarra clássica, o ve-

lho Francisco Valadas que 
“ao fim de tantos anos de 
ser nosso”, finalmente se 

rodeou de uma equipa que 
manda peso, verdadeiros 
artistas.
De realçar ainda que o 

Vianasol, que muitos jul-
gam ser apenas uma chur-
rasqueira, nestas noites fa-

distas capricha com sucu-
lentos pratos das mais fi-
nas cozinhas francesa, 
portuguesa, italiana, etc.
Um grande obrigado a 

todos, e que estes eventos 
se repitam muitas mais 
vezes.
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“Oriental”! mas… “Bem à Portuguesa”!
Elisa Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

Dia 24 de Novembro de 2007, no Clu-
be Oriental Português de Montreal, 

realizou-se e passou-se um serão, com 
espectáculo, “bem à portuguesa”.
Começou por ser servido um jantar (mui-
to bem confeccionado) com o célebre 
“caldo verde” e Bacalhau assado, onde, 
nem os pimentos assados “escaparam” 
e nem o nosso famoso e típico “arroz 
doce”, passou despercebido.
Em seguida, foi a apresentação da “Mar-

cha do Oriental” com alguns dos compo-

nentes, desta mesma, exibindo os trajes 
de diferentes quadras dos Santos Popu-
lares, elementos estes que dançaram com 

muita alegria e boa disposição, ao ponto 
de entusiasmar alguns dos presentes, a 
dar também o seu “pé de dança”. 
Foi a vez de Karina Sousa, uma jovem 

que interpretou algumas canções e muito 
bem, finalizando a sua actuação em duo 
com a Mãe (Evelina Sousa). Muito boni-
to! Karina não só tem talento para cantar, 
como também para dançar, pois, dançou 
lindamente a “dança do baladi”. Maravi-
lhoso!
Outra jovem que cantou, também com 

uma bonita voz, foi Stephanie Fernandes. 
Stephanie faz parte da “Marcha do Orien-
tal”. Portanto, duas jovens, dois talentos 

diferentes, mas, ambas pertencentes ao 
mesmo grupo (maravilhoso), que é o da 
“Nossa Juventude”! 

Seguiu-se o “Fado”, composto por: An-
tónio Moniz à guitarra portuguesa e Li-
bério Lopes à viola clássica, os quais to-
caram uma guitarrada, digna de apreciar.
 A fadista Jordelina Benfeito e o fadista 

Carlos Rodrigues (a fadista Lurdes Do-
mingues era suposto estar presente mas, 
por motivos de saúde do esposo, foi-lhe 
impossível comparecer. Boa recupera-
ção! Outra oportunidade virá!!!), estan-
do ambos numa daquelas noites de fados 
bem inspirados, cantaram e encantaram, 
deixando os presentes bem deliciados e 

num silêncio absoluto (o que é raro). Es-
pectacular!
E assim termina este englobamento da 

nossa cultura, como não podia deixar de 
ser, com um bailarico.  A todos os “ar-
tistas”, não esquecendo o responsável de 
som (José Luís), muitos “parabéns” pelo 
bom espectáculo que nos proporciona-
ram. 

Ao director deste Clube, Duarte Sousa 
(Eddy) e a todos os elementos desta di-
recção pela organização deste programa, 
que foi realmente de louvar, não só por 
todo o seu conteúdo mas, pela maneira 
eficaz com que foi preparado! “PARA-
BÉNS”.
Realmente, uma noite inesquecível e 

“Bem à Portuguesa”.
 BRAVO CLUBE ORIENTAL!!!
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Casa DOs açOres DO QUebeQUe DisTingUiDa

Pela visita do Príncipe Leopold d’Arenberg

Não é todos 
os dias que 

se proporciona a 
uma instituição 
como a Casa dos 
Açores do Que-
beque (Caçorbec) 

o ensejo de receber uma visita real, nem 
aos seus sócios a oportunidade de apertar 
a mão a um embaixador, muito menos a 
um príncipe!
Mas uma vez teria de ser a primeira, e 

essa deu-no-la no sábado transacto o 
Príncipe Leopoldo d’Arenberg, 
Embaixador da Ordem Soberana de 
Malta em Portugal, durante a recepção 
que para tal lhe preparou a Caçorbec, 
tendo o ilustre visitante assinado o livro 
de honra e deixado uma mensagem de 
fraternidade, harmonia e prosperidade, 
enquanto entusiasticamente se referiu aos 
portugueses em greal como o daquele 
“povo que deu novos mundos ao Mundo” 
e que muito “dignifica o nome  de 
Portugal pelas terras da Diáspora”.
Sua Alteza veio acompanhado do Prof. 

Nelson Figueiredo, primeiro secretário 
daquela Embaixada, e do padre José 
Maria Cardoso, responsável da Missão 
Santa Cruz.
Esta visita do Príncipe Leopoldo à nossa 

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

comunidade, veio no prosseguimento do 
convite que lhe fora feito há 2 anos pela 
“Universidade dos Tempos Livres” 
(UTL) para a  inauguração oficial da 
referida UTL, afecta à Missão e que 
desde o seu começo tem tido o sucesso 
que se lhe reconhece.
Para o presidente da Caçorbec, este foi 

um dos momentos mais altos na história 
da Caçorbec, depois das visitas do 
presidente açoriano, Carlos César e do 
então Presidente da Assembleia da 
República, Dr. Mota Amaral.
Nas suas breves palavras de boas-

vindas, proporcionou-se-lhe ainda falar 
um pouco sobre esta colectividade a que 
preside e acerca das suas actividades 
sócio-culturais e recreativas. 
Na troca de lembranças, o Príncipe 

Leopoldo ofereceu uma réplica de moeda 
“D Frei Manuel Pinto da Fonseca” (1741-
1773), em prata dourada, e que assinala o 
facto de a acção militar e política daquele 
Grão Mestre se ter revelado de “grande 
importância para o desempenho e 
prestígio da Ordem Soberana e Militar de 
Malta”.
Por sua vez, o presidente da Caçorbec 

retribuiu o simpático gesto com um 
exemplar dos bordados regionais e uma 
colecção de fotografias do Vulcão dos 

Capelinhos.
Vulcão, aliás, ao qual sua Alteza, 

poliglota (fala 9 línguas) e que tem uma 
avó portuguesa, se referiu em termos de 
conhecimento, pois já visitou várias ilhas 
açorianas e que dessa experiência, 
mostrou-se assaz elogioso do Senhor 
Santo Cristo e da benção do gado nas 
festas do Espírito Santo em S. Jorge e a 
que chamou de “único no mundo”
Talvez devido ao “desagradável” estado 

do tempo ou à transmissão de um qualquer 
jogo de futebol, a verdade é que pouca 
gente se incomodou a comparecer a esta 
recepção. Todavia, e numa surpresa 
muito agradável, eis que Jordelina 
Benfeito, qual anjo da guarda acabando 
de descer do céu, veio enobrecer o 
encontro com o calor da sua voz e a 
simpatia da sua personalidade.

Sua Alteza ficou simplesmente 
encantado! (E todos os demais).
Durante o momento de confraternização 

que se seguiu, o Príncipe Leopoldo pôde 

degustar do arroz doce bem à nossa 
maneira, doutra doçaria, sandes, etc., do 
exuberante beberete preparado pela 
Caçorbec. 
A ilha de Malta – registe-se – é a maior 

das cinco ilhas que constituem o 
arquipélago de Malta e a República de 
Malta, cuja capital é Valetta. Malta está 
localizada no meio do mar Mediterrâneo 
ao sul da Itália e ao norte da África. 
Devido à sua localização estratégica e 

aos seus portos naturais, Malta assume-
se de grande importância para a frota 
armada mediterrânea britânica e para a 
da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), que ali fazem as suas 
bases.
Afora este encontro com o Príncipe 

Leopoldo na sede da Caçorbec, estava 
programada uma recepção oficial no 

domingo, na Sala do Divino Espírito 
Santo, em Santa Cruz, com a presença do 
Sr. Embaixador de Portugal em Otava e 
esposa.
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Na manhã de 1 de Dezembro de 1640, 
os nobres de Portugal, sobre a direc-

ção de Jorge de Melo, Estêvão da Cunha 
e outros, tomaram o paço da Duquesa de 
Mântua, vice-rainha, para informar que 
Filipe III não era mais rei de Portugal. D. 
Miguel de Almeida, pela janela do paço 
gritou “Liberdade, portugueses! Viva El-
Rei D. João IV”. A restauração da inde-
pendência de Portugal é um momento 

importante na história do nosso país. 
Na tarde de 1 de Dezembro de 2007, ou 

seja, 367 anos mais tarde, a Associação 
dos Ex-Combatentes Portugueses do 
Québec escolheu o restaurante Chez le 
Portugais para realizar uma exposição 
sobre este evento. A exposição apresenta 
de maneira simples e acessível o relato 
dos acontecimentos dos nossos antepas-
sados. O lançamento da exposição sobre 

essa data histórica da nossa Liberdade foi 
celebrado com a presença do senhor côn-
sul de Portugal, Dr. Carlos Oliveira.

A Associação dos Ex-Combatentes Por-
tugueses agradeceu, em dado momento, 
Eduino Martins, da Alfred Dallaire | ME-
MORIA e Henrique Laranjo pelo apoio 
na realização dessa proclamação educati-
va, feita no âmbito do 1 de Dezembro de 
1640. 
Devemos proclamar entre as brumas da 

memória, o nosso passado glorioso. So-
mos hoje portugueses porque houve um 
passado, e esse passado deve continuar a 
ser valorizado cada vez mais. 
A Associação dos Ex-Combatentes Por-

tugueses realiza um primeiro passo para 
levar a vitória. O nosso passado está ago-
ra por entre as mãos dos professores da 
língua de Camões.
Parabéns à Associação dos Ex-Comba-

tentes do Québec por esta iniciativa! 

“Liberdade, portugueses!
Viva El-Rei D. João IV”
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com
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4 de Dezembro de 2007
1 Euro = CAD 1.488170

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
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

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
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
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
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
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 (P.A.O.C)

Reuniões familiares aos sábados             
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
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

†

PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps
1001, Sherbrooke E.,                514.463.1974

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
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

O Seikido é uma arte 
marcial diferente
das outras!
Francine Fiore, colaboração especial
Como a violência está por todo lado, aprender uma 

técnica de auto- defesa constitui uma vantagem na 
vida.
Criado pelo Mestre Maxime Mazaltarim, 10ª Dan, 

ele mesmo educado no Japão, o Seikido (energia cir-
cular) compreende diferentes técnicas associadas ao 
bem-estar físico e psicológico. Fundado na criação de 
energia e dos sentidos interiores, o Seikido foi planea-
do para pessoas de todas idades, incluindo os jovens. 
Para os jovens, o Seikdo contribui ao desenvolvimen-
to da função motriz, até mesmo da vida social. Fácil e 
rápido, o Seiki Jutsu é um programa de prevenção da 
violência. Essa técnica é ideal para as mulheres, mas 
conveniente para os homens. Esta promete de ganhar 
a liberdade e a independência, assim como o controlo 
do medo das agressões.
O Seiki Taiso, ginástica energética, é feito sobre uma 

coreografia que dá uma flexibilidade ao corpo e que o 
revitaliza, dando uma relaxação general. O Seiki Sho-
wa é uma técnica de combate fundada na harmonia 
entre duas pessoas, servindo-se sempre da energia do 
outro sem a bloquear. Os cursos são oferecidos na As-
sociação Portuguesa do Canadá, 4170 St-urbain, Mon-
tréal, H2W 1V3. Para informações: Seikdo.com ou 
514-336-8173. O primeiro curso é gratuito.

† António Mendes
Faleceu em Montreal, no dia 3 de Dezembro de 
2007, com 79 anos de idade, António Mendes, 
natural de Torrozelo, Ceia, Portugal, esposo de 
Ana Sousa Batista.

Deixa na dor a sua esposa, os seus filhos, a sua 
filha, os seus netos e bisnetos, assim como outros 
familiares e amigos.
 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

Uma missa de corpo presente terá lugar sexta-feira, 7 de Dezembro de 
2007, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo será trasladado para 
o Cemitério de Torrozelo, Ceia, Portugal, onde decorrerá o serviço fúnebre 
no domingo 9 de Dezembro.

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

Scipione Romano Viegas
15/05/1943 – 23/11/2007

Faleceu em Montreal, no dia 23 de Novembro de 
2007, com 64 anos de idade, Scipione Romano 
Viegas, natural de Olhão, Algarve, Portugal.

Deixa na dor a sua esposa, os seus filhos, as 
suas netas, irmãos, assim como outros familiares 
e amigos.

A família vem por este meio agradecer de todo o 
coração a todos os amigos que o acompanharam 
nos últimos momentos cá neste mundo, assim 
como todas as pessoas que estiveram na 
impossibilidade de o acompanhar. A todos, 
um muito obrigado pelo conforto mortal. Bem-
Hajam.

Repousa em Paz.

† Libania Gonçalves
Faleceu em Montreal, com 77 anos de idade, Libania Gonçalves, natural 
da Ribeira Quente, São Miguel, Açores.

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 terá lugar amanhã quinta-feira, dia 6 de Dezembro de 2007, 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral decorrerá sexta-feira, 7 de 
Dezembro, às 11h30, na Igreja Santa Cruz.

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.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

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

(514) 820-5247

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão 
procura instalador de “pavé-uni”, 
com um mínimo de 5 anos de 
experiência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de experiência. 
Salário conforme qualificações. 
Muitas regalias. Para informações, 
contactar (514) 325-7729. 

ALUGA-SE

VIDENTEEMPREGOS
Linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os seus 
problemas sem voodoo. 

Rosa (514) 278-3956

1 “set” de 4 pneus de Inverno : 1 set 
Toyo com jantes de Inverno 205-70-
15. 400$ negociavel.

514 571-1924

VENDE-SE

Procuramos empregada para 
venda de roupa. 25 a 40 horas 
por semana. 514-842-1573

5 ½, em St-Michel, no rés-do-chão 
de um triplex, com estacionamento 
e quintal. 

514.244.1310

Para restaurante, grelha a carvão 
para frango de churrasco. Dimen-
sões: 1500x800 (59”X32”). Para in-
formações, contactar Felipe: 

450.443.1633

nOVO   Massagens   nOVO

7 dias por semana,  a partir das 
10 horas Jovem e bonitas: latinas, 

italianas, asiáticas e mulatas
Discrição assegurada. 

Satisfação garantida
Procuramos raparigas para trabalhar
(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

ORAÇÃO
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 seja (fazer o pedido). Sei que Vós me ajudareis, 
me acompanhareis até à hora da minha morte. Amén. 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.                      S.C.

Recherchons personne 
pour ménage d’appar-
tements (location tou-
ristique). Secteur St-Ur-
bain/Ave. Des Pins. Doit 
être méticuleuse, fiable, 
ponctuelle et avoir le 
souci du détail. Jour de 
semaine et/ou fin de 
semaine. 10-15 heures/
semaine. $10/heure.

514-845-7711

COMUNICADOS

Denka - Linhas de mão, cartas, astro-
logia. Resolve os seus problemas.

514.727.2233

CanTinhO Da pOesia

Afeganistão
Mas que mal fez o povo simples da rua
P’ra ser vítima da fome e da opressão
Sob a chuva de bombas que continua

Caindo sem parar no Afeganistão

É possível que não haja alternativa
Que possa evitar a guerra sem razão,

Outra mais que a de uma vingança agressiva
De uma super potência, sob a emoção?!...

As vítimas ceifadas por cada torre
Foram assassinadas p’lo fanatismo

De um grupo da “guerra santa” p’lo Islão...

Mas quanto mais por vingança a gente morre,
Mais ódio nascerá contra o cristianismo,

Mais distante fica a reconciliação...

Fernando André
Tão Longe... e Tão PertoQuarto, tudo incluído, para casal ou 

pessoa autónoma. 514-683-2574

Livro do Galo 2008
Informamos que o Livro do Galo 2008 
está pronto, e será gradualmente 
distribuído nos comércios, já em 
Dezembro.

Escola privada procura curador a 
tempo inteiro. Deve ser maturo, 
experiente, bom trabalhador e 
possuir carro. Salário competitivo 
e regalias. Bons conhecimentos 
do inglês e do francês. Deve ter 
referências. Enviar o seu C.V. para 
o director, 514-489-8607.

Operador para máquina, com 
experiência. Deve saber ler planos 
para confeccionar móveis sobre 
medida. 

Contactar Ângelo 
514-855-9964

Senhora para limpeza com 
experiência. Telefonar para o 
514-272-6636

Ela é linda como a flor
 

Se o a mor que me dedicas é fingido...
...e sem valor!

Então nunca, digas a alguém que me amas,
Porque isso é desamor!

 
Se quando pensares num carinho;

E na mesma hora lembrares,
Que não vale a pena!

Porque esse alguém te feriu te maltratou...
 

Presta atenção no que digo;
Porque isso não é amor...

E sim desamor!
 

Quando tudo estiver pronto
Ela linda como a flor!
E na ânsia do desejo.

Pronto para fazer amor.
Se ela te negar carinho,

Podes crê que é desamor!
 

 Vivaldo Terres
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aneDOTas

palaVras CrUzaDas

só para brinCar

sOlUçãO Da úlTiMa eDiçãO
Horizontais: 1- transmitir 2- roca, aro 3-ate, el, ti 4- iate, cura 5-criminoso 
6- oin, tareia 7- eoaiu, ar 8- isdo, lei 9- odalisca 10- ossos,asil
Verticais:1- traicoeiro 2- rotarios 3- acetinados 4- na, em, iodo 5- itu, as 
6- mal, na, ll 7- ir, correia 8- to, use, iss 9- troia, ci 10- raia, areal

hOrizOnTal

VerTiCal
1- Traição. 2 - Naturais da América do Norte. 3 - Porco; meio tolo. 4 - Co-
bertura (inv.); piedade. 5 - A igreja. 6 - Fogão de sala; brisa. 7 - Repete; 
mexi. 8 - Bom; níveo. 9 - Casavas. 10 - Brado.

1 - Tragédia. 2 - Ombro (osso). 3 - Observa; distraído. 4 - Brisa; acreditar;
nota (inv.). 5 - Víscera dupla; castanho-claro (inv.). 6 - Está na doca; onde
o cadáver de Nélson se conservou. 7 - Proporciona cruzeiros; leque. 8 - 
Velha; casar. 9 - Suporta algo. 10 - Agiotas

Dois miúdos vão ver um jogo de futebol pela primeira 
vez ao estádio. Quando lá chegam admiram-se, pois to-
dos os adeptos estão a protestar contra o árbitro. Não 
entendendo porquê, perguntam então a um homem 
que estava sentado na bancada :
- Desculpe, para quem é que estão todos a gritar ?
- Para aquele senhor de preto lá à frente.
- Também não admira ! Já está em campo há uma hora 
e ainda não tocou na bola !!!

Porque é que uma loira, cada vez que compra uma 
caixa de leite, abre-a, ali mesmo, no supermercado? 
R: Porque na caixa está escrito : «Abra aqui».

A professora pergunta para Miguelito:
- Qual é o passado do verbo dever? 
Miguelito responde:
- Comprar no cartão de crédito, sra. professora.

Havia uma mulher que tinha os dentes tão amarelos, 
tão amarelos, que sempre que sorria o trânsito abran-
dava.

O Vulcão dos Capelinhos
em Terra de Lídia, de Maria Orrico

A celebração dos 50 anos da 
erupção do Vulcão dos Ca-

pelinhos tem-se manifestado de 
múltiplas formas no arquipélago 
e na diáspora, desde a inaugura-
ção de exposições, abertura de 
conferências, lançamentos de 
livros, selos, já para não falar 

de uma cobertura informativa exaustiva. Ora, tendo em 
conta que este foi um acontecimento marcante para a 
história dos Açores no século XX e que se perpetua até 
aos dias de hoje, gostaria de vos apresentar uma obra 
que, embora escrita por uma moçambicana, retrata bem 
alguns aspectos pertinentes do acontecimento supracita-
do. Trata-se de Terra de Lídia, de Maria Orrico.
Esta obra foi publicada em 1994 com o apoio da 

Câmara Municipal de São Roque do Pico, em paridade 

com a atribuição do prémio “Almeida Firmino” à autora. 
Curioso é, sem dúvida, a forma como se desenrola a 
intriga do romance, sendo Tomás, um cego vítima da 
erupção dos Capelinhos, que convida Lídia (protagonista 
da obra) a visitar os lugares habituais do roteiro turístico 
do Triângulo Pico-Faial-São Jorge. À medida que 
seguimos a leitura, apercebemo-nos que Tomás é 
simultaneamente um guia do espaço físico e do espaço 
metafísico, contribuindo para que esta Mulher se 
entregue espontaneamente a uma Natureza virgem que 
a transporta para uma profunda viagem no interior de si 
própria. 
Nesta perspectiva, a autora apresenta-nos claramente 

um modo diferente de olhar os Açores: não apenas o seu 
espaço físico disperso pelo Atlântico, descobrindo o 
visitante a sua fauna e flora, mas desafiando-o a travar a 
batalha da auto-descoberta. 
Tomás e a sua família representam todas as pessoas 

que tiveram de abandonar a freguesia do Capelo para se 
protegerem da catástrofe. Estava a sua mãe para dar à 
luz, quando a terra estremeceu e “dali para a frente, a 
cada contracção da terra era uma contracção de si, e 
tiveram de esperar até que, ao primeiro rio de lava que 
escorreu da boca do vulcão, nasci eu”. Este fenómeno 
contribuiu para que Tomás tivesse perdido a visão para 
sempre. Todavia, ele conhecia aquelas ilhas melhor do 
que muitos nativos, pois ele próprio era um pedaço 
daquela terra: “Vês aquele monte de pedra do outro lado 
do precipício, um braço de terra muito alto que parece 
ter sido ali acrescentado? (…) Foi formado pelo vulcão 
dos Capelinhos, durante essa erupção. Eu e aquele 
monte temos a mesma idade…”. 
Tal como nos diz a narradora, Tomás é um “filho da 

pedra”, isto é, um produto da ilha na sua acepção mais 
profunda. Também Vitorino Nemésio disse e escreveu 
um dia na revista Insulana (nº7/8), “temos uma dupla 
natureza, somos de carne e de pedra: os nossos ossos 
mergulham no mar”. Este cego personifica de forma 
profunda essa solidez que brota da terra e mergulha no 
mar. 
Nemésio transmitiu-nos no mesmo artigo que “a 

geografia para nós vale outro tanto como a história”. No 
caso desta narrativa literária, poder-se-á mesmo 
considerar que não há literatura sem geografia, na 
medida em que a geografia das ilhas do Triângulo marca 
indelevelmente o percurso existencial das personagens 
do romance a diferentes níveis de expressão.

Célia Carmen Cordeiro
jornal@avozdeportugal.com

Blu-ray lidera
na Europa
O formato de nova ge-
ração Blu-ray, que permite 
arquivar 25 gigabytes de 
informação num disco nor-
mal e ver filmes em alta 
definição, está a superar 
as vendas do seu con-
corrente HD-DVD numa 
proporção de três para um 
na Europa. Estes dados da 
Media Control Gfk Interna-
tional são complementados 
pela Blu-ray Disc Associa-
tion European Promotions 
Committee que anunciou a 
ultrapassagem do primeiro 
milhão de unidades vendi-
das na Europa. 
Estas contas não incluem 
os jogos comercializados 
para a consola PlayStation 
3 que são distribuídos em 
Blu-ray. 
A manter-se esta tendên-
cia, a batalha pelo formato 
que vai substituir o DVD 
pode finalmente conhecer 
um desfecho.

Amazon lança um iPod dos livros
Chama-se Kindle e es-

gotou em cinco horas. 
Custa 399 dólares (270 
euros) e permite comprar 
livros electrónicos sem 
necessidade de cabos ou 
computadores. Graças ao 
recurso a uma tecnologia 
semelhante à dos telemó-
veis 3G vendidos na Eu-
ropa, é possível comprar 
qualquer um dos 90 mil li-
vros do catálogo Amazon, 
descarregando-o directa-
mente para ser lido no pa-
pel electrónico do Kindle 
— sem necessidade de en-
contrar “hotspots”. É a es-
treia da Amazon na produ-
ção de hardware. A gigante 
da internet estudou bem a 
lição dada pela Apple com 
o lançamento do iPod.
Isso nota-se nos aspectos 

mais evidentes, como o de-

sign elegante e limpo do 
leitor, mas sobretudo na 
criação da Kindle Store, 
um equivalente da loja iTu-
nes, que suporta o iPod. A 
Kindle Store é fundamen-
tal neste novo negócio da 
Amazon, visto estabelecer 
uma ligação directa entre a 
máquina e os conteúdos e 
concentrar num só espaço 
toda a oferta  rocurada pe-
los consumidores. No pas-
sado, seria necessário sal-
tar de site em site em busca 
dos livros desejados. 
Papelaria digital 
Sem qualquer subscrição 

mensal e disponível atra-
vés de um comum compu-
tador pessoal, a Kindle 
Store oferece, além dos li-
vros (vendidos a um preço 
que oscila entre os dois e 
os dez dólares), a assinatu-

ra de jornais, revistas e até 
blogues, que podem ser 
descarregados automatica-
mente pelo equipamento 
todas as manhãs. No caso 
dos livros, é ainda permiti-
do ler uma amostra da obra 
em causa antes de avançar 
para a sua compra.
Outras funcionalidades 

do Kindle incluem o su-
porte a livros em formato 
áudio, a capacidade de re-
ceber documentos do 
Word, acesso à internet, 
opção de anotações no tex-
to e a existência de um di-
cionário. 
Para já, não existem pla-

nos oficiais para lançar o 
Kindle ou o seu serviço de 
subscrições de serviços na 
Europa, facto que já mere-
ceu à Amazon fortes críti-
cas.
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Príncipe Leopold d’Arenberg em Montreal
O príncipe Leopold d’Arenberg, embaixador da Or-

dem Soberana de Malta em Portugal, apadrinhou 
a criação do centro educativo da Missão Santa Cruz, 
denominado Universidade dos Tempos Livres (UTL). 
O centro foi uma iniciativa do pároco da Missão Santa 
Cruz, Pe. José Maria Cardoso, em 2004.
Leopold d’Arenberg iniciou, no sábado, uma visita de 

quatro dias a Montreal, com vista a conhecer a obra que 
patrocina e manter contactos com a comunidade portu-
guesa de Montreal. O padre José Maria Cardoso indicou 
que o convite dirigido ao príncipe Leopold d’Arenberg, 
na qualidade de dignitário da Ordem Soberana de Mal-
ta, para ser o “padrinho honorário” da UTL, relaciona-
se com a “vontade de ter uma parceria em Portugal”, 
reconhecido o facto de aquela ser uma instituição com 
objectivos comuns de beneficência e solidariedade.
Segundo José Maria Cardoso, a UTL já contou cerca 

de dois mil participantes desde que foi criada, distribuí-
dos pelas várias disciplinas disponibilizadas, como o 
ensino de línguas (português, francês e inglês), música 
tradicional portuguesa, tuna, aulas de cavaquinho, tea-
tro e computadores. “A UTL dirige-se a toda a gente. É 
um espaço de aprendizagem e de convívio multicultural 
e multi-étnico”, realçou.
A sua criação, acrescentou, partiu da ideia de dinami-

zar o edifício do Centro Comunitário de Santa Cruz du-
rante a semana, já que aos fins-de-semana ali funcionam 
escolas de ensino em português.
“O projecto da Universidade dos Tempos Livres tem a 

ver com a missão da Igreja de ajudar as pessoas a fazer 
comunhão e comunidade”, justificou José Maria Cardo-
so, pároco da Igreja de Santa Cruz desde há oito anos.
Durante a sua visita a Montreal, Leopold d’Arenberg 

foi às aulas de três escolas portuguesas (Santa Cruz, Lu-
sitana e Atlântico), conservara contactos com direcções 
escolares e comissões de pais e foi visitar o lar de Santa 
Cruz, a Casa dos Açores do Quebeque e, finalmente, 
após uma Missa especial, encontrou os vários coordena-
dores da UTL, o conselho de administração da Missão 
Santa Cruz...   

No domingo, foi o convidado de honra da recepção 
que decorreu na sala do Espírito Santo da Missão de 
Santa Cruz, cerimónia em que esteve presente o embai-
xador de Portugal no Canadá, João Pedro da Silveira 
Carvalho, e os cônsules português, francês e belga em 
Montreal, além de outras personalidades da comunida-
de. Às 11h00, o príncipe descerrou uma placa, colocada 
à entrada da sala, que marca a sua visita à Missão Santa 
Cruz. Depois, o príncipe Leopold d’Arenberg teve o 
privilégio de assistir, assim como todas as pessoas pre-
sentes na sala, a um mini concerto da Tuna D’Oiro e dos 
alunos do ukulele – muitas vezes chamado de Guitarra 
Havaiana – da UTL e finalizando o espectáculo com o 
Rancho Folclore Praias de Portugal. O sarau concluiu, 
como já é costume, com um Porto de honra e petiscos.
Segunda-feira, a convite do Presidente do Senado Ca-

nadiano, Noël A. Kinsella, o príncipe Leopold 

d’Arenberg deslocou-se a Otava, capital canadiana, para 

uma visita do Senado, acompanhado pelo Pe. José Ma-
ria Cardoso e Nelson Figueiredo, professor na UTL.
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sOrTeiO seleCçãO DeFrOnTa sUíça, repúbliCa CheCa e TUrQUia

Portugal foge aos “tubarões”
Suíça, República Checa 

e Turquia. Estas são as 
selecções que Portugal vai 
defrontar na primeira fase 
do Euro 2008, a realizar 
na Suíça e na Áustria. Um 
sorteio que não foi mau, já 
que Portugal evita selec-
ções como a França, a Itá-
lia ou a Grécia, entre ou-
tros “tubarões” do futebol 
europeu. 
O Grupo A, o de Portu-

gal, vai ficar instalado na 
Suíça, mais concretamen-
te nas cidades de Basileia 
e Genebra. O primeiro 
jogo da Selecção Nacional 
é no dia 7 de Junho de 
2008, frente à Turquia, em 
Genebra. O encontro está 
marcado para as 19h45 de 
Lisboa.
O segundo será no dia 11 

do mesmo mês, frente à 
República Checa, também 
em Genebra, às 17 horas 
portuguesas. Portugal ter-
mina a sua participação no 
Grupo A no dia 15, em Ba-
sileia, frente à anfitriã Suí-
ça. O encontro será às 
20h45 locais, menos uma 
hora em Portugal.
Dois velhos conhecidos 

Analisando a história dos 
confrontos entre Portugal 
e a Turquia, a equipa das 
quinas pode estar algo op-
timista. Nos quatro jogos 
oficiais que os portugue-
ses fizeram com os turcos 
venceram sempre, incluin-

do-se nesta lista uma vitó-
ria por 1-0, na primeira 
fase do Europeu de 1996 e 
outra por 2-0, nos quartos-
de--final do Europeu de 

2000.
A República Checa é uma 

selecção de má memória 
para Portugal. Quem não 
se lembra do “chapéu” que 
o ex-benfiquista Karel Po-
borsky fez a Vítor Baía no 
Europeu de 1996? Este 
golo afastou a equipa, en-
tão orientada por António 
Oliveira, nos quartos-
de-final da competição. 

Se a Suíça não estivesse a 
jogar em casa, os checos 
seriam, sem dúvida, o ad-

versário mais difícil de 
Portugal.
A Suíça será, talvez, o 

adversário mais complica-
do para a selecção portu-
guesa. Além de terem uma 
boa equipa, como o de-
monstrou no último Mun-
dial realizado na Alema-
nha em 2006, os helvéti-
cos jogam em casa, já que 
são uma das selecções an-
fitrãs, juntamente com a 
Áustria. Portugal e Suíça 
nunca se encontraram em 
fases finais de competi-
ções, mas nos dez jogos 
que já disputaram em solo 
suíço, os portugueses per-

deram cinco.
Se Portugal ficar nos dois 

primeiros lugares do gru-
po, defrontará nos quartos-
de-final em Basileia (se for 

“São 16 das melhores selecções 
da Europa e se alguma se consi-
derar favorita pode cair do cavalo 
e não passar à próxima fase”

Luiz Felipe Scolari

“Talvez a Suíça, por jogar em 
casa, possa ser a equipa a criar-
nos mais dificuldades”

Marco Caneira

“Em teoria, a Rep. Checa é a 
equipa mais forte”

Deco
primeiro) ou Viena (segun-
do) uma das equipas do 
Grupo B, composto por 
Áustria, Croácia, Alema-
nha e Polónia. Nas meias-
finais, a equipa portuguesa 
também só poderá enfren-
tar equipas dos Grupos A e 

B, pelo que só encontrará a 
Itália, a França, a Holanda, 
a Espanha ou a Grécia 
numa hipotética final.

FC Porto com via azul
para mais um Campeonato
Restam poucas in-

terrogações quanto 
às capacidades do líder: 
tem, claro, intermitências 

de produção, chega a dar 
aos adversários impres-
são de fraqueza capaz de 
alimentar sonhos, mas, 
nos momentos decisivos, 
responde com um grande 
ponto de exclamação sem 
deixar margem para dúvi-
das. Será este um dos fac-
tos que explicam os mais 
de dois anos (65 jornadas) 
de liderança consecutiva. 
Aliás, qualquer que fosse 
o resultado da Luz, o FC 
Porto continuaria na frente 
do campeonato. Mas quis 

mais. Dias depois de uma 
pesada derrota em Liver-
pool – lá está, uma quebra 
que inflacionou o optimis-

mo dos adeptos benfiquis-
tas –, chegou à casa do seu 
principal adversário, jo-
gou bem, ganhou e voltou 
a aumentar a vantagem 
sobre os perseguidores, 
até porque o Sporting já 
não tem como disfarçar a 
crise. Empatou, em Alva-
lade, frente ao último, o 
Leiria.  Voltando ao clás-
sico, há que dizer que o 
Benfica não se entregou. 
Pelo contrário, respondeu 
ao genial golo de Quares-
ma com todas as armas de 

Vizela embala a prenda de Natal…
Numa Liga pautada pelo 

incessante sobe-e-des-
ce classificativo, coube ago-
ra ao surpreendente Vizela 
reaver a liderança, mostran-
do que em casa é sempre a 
pontuar. Uma ascensão por 
aptidão própria e protecção 
alheia, dado que Rio Ave e 
Trofense – que se aprumam 
como tenazes candidatos à 
subida – repartiram entre 
si golos e pontos, com os 
vilacondenses a permane-
cerem em zona cobiçada, 
em igualdade pontual com 
a turma às ordens de Car-
los Garcia. E na frente está 
tudo dito. Quanto ao exces-
sivo pelotão de perseguido-

res – incrível como entre os 
3º e 9º classificados a dife-
rença cifra-se em apenas 3 
pontos... – louros para gi-
listas e poveiros. O Gil, em 
casa, lá se desenvencilhou 
do Freamunde, enquanto o 
Varzim cometeu várias pro-
ezas numa só: ao derrotar o 
Santa Clara, pôs fim a uma 
sucessão de cinco jogos 
sem vencer e marcou um 
golo em casa 240 minutos 
depois. É obra. Tal como 
é, pela negativa, o facto de 
os açorianos continuarem a 
desatinar seis jogos segui-
dos... Neste desfiar de sur-
presas, o Fátima cometeu o 
pecado da jornada. Não só 

concedeu o primeiro desai-
re caseiro na época como 
“encaixou” três golos sem 
resposta de um Penafiel 
que, mesmo vindo de duas 
vitórias seguidas, persiste 
abaixo da linha de água. 
Mas lá que foi um bom tó-
nico... A descer continuam 
os aveirenses, que somaram 
mais um revés, agora, em 
Gondomar, conjunto que 
adicionou nove pontos nos 
últimos três jogos. O Beira-
Mar é que não apreciará tal 
façanha, até porque perdeu 
para lá da hora. A finalizar, 
o Feirense derrotou o Es-
toril, e venceu, novamente, 
em casa.

que dispõe. Só que não fo-
ram suficientes nem para 
chegar à igualdade... 
O empate do Sporting 

também fez com que dei-
xasse o terceiro lugar, pas-
sando o Guimarães à sua 
frente. E o Braga, depois 
de ter virado o resultado 
com o Marítimo, terá ga-
nho embalo para voltar 
aos lugares a que estavam 
habituados nas últimas 
épocas. Está a escassos 
quatro pontos dos leões.  
Naval, Estrela e Nacional, 
que venceram, saíram em 
alta da jornada, enquanto 
o Setúbal se deixou empa-
tar pelo Belenenses. 
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José Mourinho admite estu-
dar uma eventual proposta 

da Federação Inglesa de Fute-
bol (FA) para assumir o cargo 
de seleccionador e nega que 
esteja a utilizar o alegado inte-
resse britânico para conseguir 
um contrato com o Milan. “Um 
jornal inglês diz que estaria a 
utilizar este hipotético interesse 
da FA para ir para o AC Milan. 
Nunca o fez, nunca o fará, não 

precisa de se promover”, disse o assessor pessoal do trei-
nador português, que deixou o Chelsea, de Inglaterra, a 20 
de Setembro. Eládio Paramés sublinhou que clubes como 
o italiano, campeão europeu em título, “têm treinadores 
que José Mourinho respeita, como respeita qualquer co-
lega de profissão”, e considerou “absurdo fazer qualquer 
ligação deste tipo”. Garantindo que até agora “não houve 
nenhum contacto da FA, quer com José Mourinho, quer 
com o seu representante [Jorge Mendes]”.

breVes
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Del Neri no banco e
Lúcio em campo
O «site» oficial do Liver-
pool deixa algo a desejar. 
Numa análise ao momen-
to de forma do F.C. Porto, 
em vésperas do embate 
entre as duas formações 
na Liga dos Campeões, os 
redactores do veículo de 
informação do clube come-
teram «gaffes», no mínimo, 
estranhas. Sob a forma de 
uma entrevista a um jorna-
lista português que viajou 
até Inglaterra, em que as 
palavras do mesmo foram 
completamente adultera-
das, acabou por surgir uma 
peça de enorme destaque 
onde se lia que o F.C. Por-
to venceu o Liverpool em 
casa, o treinador é Luigi 
Del Neri e há um jogador 
em boa forma com o nome 
de...Lúcio. 
Aqui ficam algumas das 
frases que foram adulte-
radas na curta entrevista 
ao jornalista português. 
Curiosamente, e conforme 
poderão constatar os nos-
sos leitores, dois dos erros, 
os mais graves por sinal, 
foram corrigidos em pouco 
menos de uma hora, cer-
tamente após alguns avi-
sos. Só ficou a faltar a tal 
vitória, que não foi do F.C. 
Porto frente ao Liverpool, 
no Dragão: 
«Eles não têm a pressão de 
vencer. O F.C. Porto ven-
ceu o Liverpool em casa e 
estão neste momento na 
frente com oito pontos.»

Sporting, até quando...
Desp. Chaves quer «fazer 
um bom jogo» com o FC 
Porto
Na sexta-feira, Chaves vol-
ta a ser palco privilegiado 
do futebol português. O 
Desportivo local, actual-
mente a militar na II Divi-
são, recebe o FC Porto, 
com a ambição de «fazer 
um bom jogo» diante dos 
bicampeões nacionais.

Etoo recebe alta e já pode 
jogar domingo
O Barcelona já pode contar 
com Samuel Etoo. Depois 
de três meses afastado 
dos relvados, o avançado 
recebeu alta por parte dos 
médicos do clube, pelo que 
Frank Rijkaard já pode cha-
mar o jogador para o en-
contro de domingo, diante 
do D. Corunha.

McCarthy descontente
O avançado sul-africano 
Benni McCarthy voltou a 
evidenciar o «mau génio», 
depois de ter sido substi-
tuído prematuramente no 
decorrer do último jogo do 
Blackburn Rovers, diante 
do Newcastle, no passado 
sábado

«Bis» de Ronaldo dá vitó-
ria ao Manchester United
Cristano Ronaldo foi decisi-
vo ao marcar os dois golos 
na vitória do Manchester 
United sobre o Fulham, no 
jogo que encerrou a 15.ª 
jornada da Premier League 
inglesa.

Mourinho admite estudar 
eventual proposta da 
Federação Inglesa

O “tribunal” de Alvala-
de perdeu a paciência 

após mais uma perda de 
pontos – e logo em casa, 
diante do último classifi-
cado da tabela. No final 
da partida, entre um coro 

de assobios, algumas cen-
tenas de lenços brancos 
foram agitados nas banca-
das, mas as manifestações 
de desagrado – que cul-
minaram com violência 
verbal – vieram da parte 
de um pequeno grupo de 
adeptos e continuaram 
junto às saídas do recinto 
leonino. Apenas o presi-
dente Soares Franco, que 
primou pela ausência, de-
vido a doença, não assistiu 
à insatisfação dos sócios e 
simpatizantes do clube. 
No interior do estaciona-

mento reservado aos joga-
dores e equipa técnica, 

cerca de algumas dezenas 
de pessoas aguardaram 
junto à saída, lançando al-
guns insultos. Purovic e 
Farnerud foram os mais 
visados. Já no exterior, 
próximo do Edifício Vis-

conde de Alvalade, outro 
pequeno grupo se concen-
trou, sob a vigilância das 
forças de autoridade. Ain-
da assim, conseguiram 
mandar parar Miguel Ve-
loso e Tiago, aos quais pe-
diram algumas explica-
ções sobre o mau momen-
to da equipa. 
Penso que não só ao téc-

nico e aos jogadores se 
deve pedir esta responsa-
bilidade, mas sim, antes 
pedida aos dirigentes, co-
meçando com Carlos Frei-
tas e acabando por Soares 
Franco, que só olham para 
a parte financeira e deixam 

o futebol para trás. Eles 
devem se convencer que 
sem uma equipa a jogar 
bom futebol e a ganhar tí-
tulos, a parte financeira 
não produz o que espe-
ram… Agora, vêm dizer 
que Paulo Bento está ga-
rantido até ao final da épo-
ca, e que agora vão às 
compras, porque no Verão 
não era preciso. Aonde es-
tão os jogadores que com-
praram, o que valem? 
Creio que os dirigentes 
querem muito saber dos 
“bancos”, mas não é o 
banco de jogadores que 
lhes interessa… Vamos 
esperar, mas a corda esti-
cou ao máximo, e daqui 
para a frente, o mais pe-
queno deslize fará mal, e 
já se vê jogadores a pedi-
rem mais dinheiro, como 
M.Veloso e Liedson, entre 
outros. Quando nem um 
penaltie sabem marcar… 
Deveriam pagar os joga-
dores consoante o rendi-
mento, aí iríamos vê-los a 
jogar como jogam na mon-
tra europeia, para serem 
vistos e fazer subir o seu 
valor, como jogadores ou 
como modelos.

liga DOs CaMpeões

Shakhtar    1-2    Benfica
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