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35 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

Vendem-se
barris novos,

importados de Portugal, 
em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI 
MONDIALE É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

GRAPOLO
D’ORO
$39

cada
20 LITROS
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comer para
esquecer
Augusto Machado

A fórmula para curar os males de 
amor ainda está no segredo dos 

deuses. Segundo um estudo britânico 
a comida é cada vez mais o refúgio dos 
“mal amados”. O problema são as con-
sequências metabólicas, que podem 
causar males piores.
Um inquérito feito à população adul-

ta no Reino Unido revelou que existe 
um grande número de pessoas que re-
correm à comida com altos níveis ca-
lóricos para curar e superar desgostos 
amorosos. A imagem de uma pessoa 
sentada a um balcão de um bar a afo-
gar as mágoas encharcando-se no ál-
cool começa a deixar de ser um lugar 
menos comum agora, o que está mais 
em voga é: “comer para esquecer”.
E nem a maturidade dos anos (entre 

os 15 e os 25 anos) ajuda a encontrar 
outros métodos de escape. De acordo 
com o estudo, 60 por cento da gera-
ção britânica jovem afirma recorrer 
ao chocolate para se reconfortar, e 43 
por cento dizem que preferem acorrer 
a uma cadeia de “fast-food” de cada 
vez que sentem o coração a apertar. As 
pesquisas referem que a insegurança e 
baixa auto-estima podem estar na base 
desta necessidade. Os investigadores 
adiantam que os excessos alimenta-
res cometidos em nome de desgostos 
sentimentais conduzem mais tarde ao 
desenvolvimento de enfermidades fí-
sicas, como a obesidade, um problema 
comum nas sociedades contemporâne-
as que desperta cada vez mais a aten-
ção dos médicos em todo mundo.
Famintos de amor. Coincidência ou 

não, um outro estudo, também britâ-
nico, sugere que a hormona que con-
trola a fome pode ter implicações ao 
nível da memória e do processo apren-
dizagem. Com a função de regular a 
comida ingerida, o peso e a necessida-
de de comer, a leptina parece ser res-
ponsável por alguns comportamentos 
aparentemente estranhos. Mas neuro-

obama e Mccain apostaram
em acção no campo inimigo
Já passaram as eleições americanas. 

Infelizmente, na hora em que enviá-
mos o jornal para ser impresso, ainda era 
desconhecido o próximo Presidente dos 
Estados Unidos, nas eleições mais medi-
áticas dos últimos tempos. Barack Oba-
ma ou John McCain? Os Estados Unidos 
estavam divididos para eleger o sucessor 
de George W. Bush. No último fim-de-
semana antes do Dia D, os candidatos 
decidiram apostar tudo, até mesmo con-
quistar o campo inimigo.
Por isso, tanto McCain como Obama 

desdobraram-se numa corrida por vários 

estados. McCain esteve na Pensilvânia, 
New Hampshire (ambos estados onde o 
democrata John Kerry venceu, em 2004) 
e Florida; e Obama apostou no Ohio (um 
dos estados-chave da campanha onde, 
em 2004, Bush venceu) e Missouri.
Para os conselheiros de McCain, a cor-

rida ainda não estava decidida. “O John 
é um lutador, sempre foi”, disse o ex-
senador Fred Thompson à estação de 
televisão americana NBC. “Ele nunca 
dá as coisas por perdidas, literalmente e 
politicamente falando”, acrescenta. Para 
o manager da sua campanha, Rick Davis, 

a Pensilvânia era ontem, dia das eleições, 
um dos estados mais importantes. Daí 
que o candidato tenha apostado os seus 
últimos “cartuchos” neste sítio. Segundo 
as últimas sondagens, este estado pen-
dia mais para Obama, assim como New 
Hampshire e Florida. E é por isso que o 
senador republicano apostou numa visi-
ta aos três, no domingo, explica Davis. 
Obama passou o domingo em campanha 
no Ohio, um campo de batalha venci-
do pelos republicanos em 2004 e 2000. 

Continuação na página 2
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são Martinho
A Missão Santa Cruz organiza uma festa de São Martinho no subsolo da Igreja 
Santa Cruz, no dia 15 de Novembro às 20h00. contactar o 514-844-1011

gruPo coral santa cruz
O Grupo Coral Santa Cruz celebra o seu 26º aniversário no subsolo da 
Igreja Santa Cruz no dia 22 de Novembro pelas 19h30, abrilhantado pelo 
conjunto Tradition. para mais informações contactar o 514-844-1011.

Festa das concertinas
O Clube Portugal de Montreal organiza a festa das concertinas no sábado 
8 de Novembro às 19h00 na Igreja Santa Cruz. Informamos que todos os 
sábados há almoço a partir do meio dia. 514-844-1406.

O progresso do homem não é mais do que uma descoberta gradual de 
que as suas perguntas não têm significado.” Antoine de Saint-Exupéry

logicamente explicáveis: “a hormona leptina aumenta 
a comunicação entre as células no hipocampo, num 
processo chamado Long-Term Potentiation. “E quanto 
mais activo estiver este processo maior será a capaci-
dade de memorizar”, explica o neurologista, Bravo 
Marques. A juntar a esta informação, estudos anteriores 
indicam que, nas pessoas obesas, os níveis de leptina 
são mais baixos. A agravar a sua condição, sabe-se que 
existe uma relação inversa entre a quantidade de leptina 
e a vontade de comer – quanto menos leptina, maior é a 
vontade de comer. Em suma, o melhor é pensar se real-
mente vale a pena comer para esquecer e alterar todo o 
seu ritmo metabólico e prejudicar a saúde. 
As desilusões amorosas são, em muitos casos, momen-

comer para esquecer
tos difíceis de ultrapassar. Lá diz o velho rifão: “Love, is 
what makes the world go around”. Mas também pode-
mos acrescentar que o amor, às vezes, inconscientemen-
te ou não, também faz girar muitas cabeças levando-as, 
com frequência, ao ponto extremo da loucura. E nem 
sempre é verdade que os desgostos amorosos são como 
as chuvas de Verão – que são intensos, mas que passam 
depressa! 
Alguns jovens e adultos já reconhecem que o excesso 

de consumo de álcool e comida não é solução para quem 
se sente deprimido por causa de uma relação amoro-
sa fracassada. O melhor é mesmo deixar o tempo curar 
as feridas porque, o mundo à nossa volta, continuará, 
como sempre, a desdobrar-se.

Rui Leal
Cabeleireiro estilista

Méga centre Notre-Dame
2300, Autoroute 13, Ste-Dorothée (QC)

telefone   450 689 2900
telemóvel   514 575 2675

casa dos açores do QueBeQue
A Casa dos Açores do Quebeque relembra a todos os seus Sócios em 
regra que domingo, dia 9 de Novembro, às 14h30, haverá uma Assem-
bleia-Geral para eleição do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. A 
reunião terá lugar na Caçorbec, no 229 rua Fleury Oeste. 

associação Portuguesa do canadÁ
A Associação Portuguesa do Canadá, situada no 4170 rua St-Urbain, infor-
ma que todas as sextas-feiras organiza-se um delicioso cozido à portugue-
sa. Todos são bem-vindos. para informações: 514-844-2269.

“Não queremos acordar na 
manhã de dia 4 de Novem-
bro à espera dos resultados 
de um estado. Queremos 
ter várias hipóteses para 

obama e Mccain apostaram
em acção no campo inimigo Continuação

da página 1
vencer as eleições”, disse 
o manager da campanha 
democrata, David Plouffe 
ao programa “Fox News 
Sunday”. “Assim, a dois 

dias das eleições, [tínha-
mos] várias formas de ob-
ter os 270 delegados para 
o colégio eleitoral”.

Vantagem democrata
Para ganhar as eleições, 

não interessava o candi-
dato que conseguisse o 
maior número de votos. O 

que cotava na corrida era a 
contagem estado-a-estado 
e o candidato que conse-
guiu obter mais de 50% 
dos 538 votos do colégio 
eleitoral.
Segundo as últimas son-

dagens pela CNN, o candi-
dato democrata continuava 
a manter uma vantagem 
confortável, com 53% das 
intenções de voto contra 
os 46% dos eleitores que 
apoiavam o senador repu-
blicano do Arizona.
Segundo o estudo de opi-

nião, Obama podia con-
quistar estados suficientes 
para garantir 291 votos do 
colégio eleitoral.

Festa de são Martinho
O Clube Oriental Português organiza uma festa de São Martinho no sába-
do 15 de Novembro, na sua sede, às 19h30. A noite será abrilhantada pelo 
DJ Jeff Gouveia. para mais informações: 514 342-4373.

PortugÁlia – tradição et cultura
A Portugália – Tradição e Cultura organiza a 10ª edição do tradicional Ma-
gusto, em benefício da Escola Portuguesa de Brossard. No Centre Geor-
ges-Henri Brossard, situado no 3205 boul. Rome, em Brossard, no dia 8 de 
Novembro às 19h00. elisabeth 450-659-4356.

noite de Fado
O restaurante Estrela do Oceano organiza uma Noite de Fado no sábado  
8 de Novembro, às 19h00, com Jordelina Benfeito, Luis Duarte e António 
Moniz. Servirão castanhas assadas durante a noite.
para mais informações ou reservas contacte 514-844-4588.

Jantar coM esPectÁculo
O restaurante Estrela do Oceano organiza um jantar com espectáculo no 
sábado 15 de Novembro às 19h00 com Henrique Cipriano. para mais in-
formações ou reservas contacte 514-844-4588.

nota inForMativa
casa dos açores do QueBeQue
Reparando um lapso, informamos de que as fotografias que ilustraram o 
texto sobre o 30º Aniversário da Caçorbec, são da autoria do nosso comum 
amigo Manuel António Pereira, a quem deixamos expresso os melhores 
agradecimentos.
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Breves

rAStreioS
coMeçAM eM BreVe
O rastreio ao cancro do colo 
do útero vai arrancar em 
breve nas regiões do Nor-
te, Alentejo e Centro, para 
mulheres entre os 30 e os 
60 anos. De acordo com a 
Alta Comissária da Saúde, 
Maria do Céu Machado, até 
ao final do ano deve avan-
çar o rastreio na região 
Sul. Entretanto, e segundo 
Helena Oliveira, presidente 
da Sociedade Portuguesa 
de Citologia, há mulheres 
que realizam citologias em 
excesso, principalmente no 
sector privado.

AçoreS
A presidente do PSD, Ma-
nuela Ferreira Leite, conde-
nou a insistência do PS no 
Estatuto dos Açores, con-
siderando que isso mostra 
que o primeiro-ministro, 
José Sócrates, ainda não 
percebeu o benefício de go-
vernar com a cooperação de 
Cavaco Silva.

criMe
Um indivíduo de 42 anos, 
que se fazia passar por neu-
ropsicólogo, foi detido na 
Lousada pela PJ do Porto. 
No consultório foram en-
contrados comprimidos com 
substância estupefaciente.

Acidente
Quatro pessoas morreram e 
uma ficou gravemente ferida 
devido a uma colisão frontal 
de dois carros, que ocorreu 
na EN5, perto de Alcácer do 
Sal.

AlMeiriM
Um rapaz de dez anos so-
freu queimaduras graves ao 
tentar acender uma lareira 
da sua casa em Almeirim, 
adiantou fonte do Centro 
Distrital de Operações

Dívidas às empresas 
pagas a curto prazo
O Governo aprovou medidas para pagar a curto prazo 

dívidas da administração central às empresas no va-
lor de 1 200 milhões de euros e da administração regional 
e local no valor de 1 250 milhões. No final da reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros, o ministro das 
Finanças, Teixeira dos Santos, assegurou que “nos pró-
ximos três meses” será regularizada a dívida vencida da 
administração central. Quanto às dívidas das autarquias, 
Teixeira dos Santos disse que serão regularizadas a “cur-
to prazo”. Para tal, o Governo vai criar um balcão único 
“junto do qual os credores privados poderão solicitar o 
pagamento das dívidas vencidas”, esclareceu. O presiden-
te da Associação Empresarial de Portugal, José António 
Barros, aplaudiu a decisão, mas frisou que esse processo 
deve começar “imediatamente”. Também o presidente da 
Associação Nacional de Jovens Empresários, Armindo 
Monteiro, manifestou satisfação com a medida.

cadilhe critica nacionalização
O presidente do Banco Português de 

Negócios (BPN), Miguel Cadilhe, 
criticou esta segunda-feira a decisão do 
Governo de nacionalizar a instituição 
e colocou o lugar à disposição, após o 
controlo estatal do banco.
“É uma solução desproporcionada. Não é 

uma solução que propusemos ao Estado”, 
afirmou Cadilhe, acrescentando que “não 
vislumbramos as reais motivações de uma 
tal opção do Governo”.
Para o antigo ministro das Finanças, hou-

ve uma “falha de Estado” na situação que 
conduziu ao Estado do BPN, “e nisso não 
devia assentar a intervenção radical da na-
cionalização”. Miguel Cadilhe mostrou-
se ainda preocupado com a situação da 
Sociedade Lusa de Negócios (SLN), que 
detém o BPN e alertou para eventuais 
problemas que a nacionalização poderá 
criar. ‘Com a nacionalização do BPN, o 
Governo vem criar ou agravar problemas 
no seio do SLN e não sei se o Governo 
os ponderou devidamente, porque o grupo 
SLN emprega 6500 pessoas’,  das quais 
um terço afectas ao banco, sublinhou o an-
tigo ministro das Finanças. 
“HOUVE GRAVE E DEMORADA 

FALHA DE SUPERVISÃO”
Miguel Cadilhe criticou duramente o 

Banco de Portugal (BdP), considerando 
que esta instituição é responsável pelas fa-
lhas que originaram a situação do banco.
“Sabemos que houve falhas de vários 

lados, durante anos e anos. Sabemos que, 
em um dos lados, houve grave e demora-
da falha de supervisão”, disse o presidente 
do BPN, acrescentando que não foi o BdP 
que detectou as irregularidades. “Não é 
verdade”, afirmou que a proposta de lei do 
Governo “omite que foi através de audi-
torias extraordinárias, por nós mandadas 
fazer, que o volume de imparidades foi 
determinado”. Cadilhe adiantou que os 
prejuízos anunciados pelo Ministro das 
Finanças, de 700 milhões de euros, foram 
revelados por si a Teixeira dos Santos. 
Assim, o presidente do BPN considera a 

declaração que consta na proposta de lei 
“entorse”, quando também refere que não 
foi possível concretizar os aumentos de 
capital do privado do BPN. “Estas opera-
ções estavam programadas. Uma tranche 
foi adiada por razões de incerteza quanto à 
deliberação do Governo sobre a nossa pro-
posta estrutural. É evidente que nenhum 
accionista privado aceitaria injectar capi-
tal em 31 de Outubro para vê-lo nacionali-
zado em 2 de Novembro”, disse. 
DEPOSITANTES NÃO LEVANTAM 

POUPANÇAS 
O Correio da Manhã fez uma ronda pe-

las principais dependências bancárias do 
Banco Português de Negócios (BPN) em 
Lisboa e registou que não existe uma cor-
rida ao levantamento de depósitos.
O ambiente era calmo em vários balcões 

do BPN em Lisboa. Funcionários e depo-
sitantes estavam contentes com a decisão 
do Governo de nacionalizar o banco, e 
não se registavam pedidos de resgate de 
depósitos.  ‘Não vou mudar de banco só 
porque o BPN foi comprado pela Caixa 
Geral de Depósitos’, afirmou ao CM um 
cliente do BPN, que se mostrou descan-
sado em relação às suas poupanças. En-
tretanto, a administração do BPN enviou 
uma directiva aos trabalhadores e agências 
com os procedimentos a tomar no contac-
to com os clientes, para lhes assegurar que 
os seus depósitos estão garantidos, disse 
fonte de uma agência bancária. A mesma 
fonte referiu à agência Lusa que o objec-
tivo da directiva é dar indicações sobre os 
procedimentos a adoptar com o objectivo 
de tranquilizar os clientes e assegurar-lhes 
que o valor dos seus depósitos está garan-
tido.  A informação foi enviada pela admi-
nistração do BPN cerca das 08:00 para os 
trabalhadores e agências do banco. 

acelerou o carro
para matar rival
Onze anos depois de ter cometido um homicídio por ci-

úmes nos Estados Unidos, um emigrante português, 
residente em Parada, Carregal do Sal, vai ter de cumprir 
uma pena de oito anos e meio de prisão, fixada agora pelo 
Supremo Tribunal de Justiça. O crime aconteceu a 25 de 
Julho de 1997 no estado de New Jersey e envolveu a mu-
lher do arguido e outro português, natural do distrito de 
Aveiro. Por suspeitar que existia um caso amoroso entre a 
companheira e o compatriota, até então seu amigo, o argui-
do, hoje com 38 anos e dois filhos menores, ao vê-lo numa 
rua a conversar com a sua mulher “acelerou rapidamente 
o veículo que conduzia, sem respeitar um sinal vermelho”, 
e atropelou-o mortalmente. O homicida abandonou o local 
e duas horas depois apanhou um avião em Newark com 
destino a Portugal. Instalou-se em Parada, onde ainda hoje 
reside. Na aldeia, ninguém quis falar do assunto, limitan-
do-se a dizer que o empreiteiro da construção civil, que 
se divorciou há pouco tempo, “é um homem de trabalho”. 
Após o crime, o emigrante entregou-se às autoridades e, 
uma vez que Portugal não extradita cidadãos nacionais 
para países com pena de morte, como é o caso dos EUA, 
foi julgado no Tribunal de Santa Comba Dão. Na audiên-
cia disse ter ficado “passado” ao ver a mulher com a víti-
ma. Foi condenado a nove anos de cadeia, pena reduzida 
agora em seis meses. 

nota de esclarecimento no www.bpn.pt
O Conselho de Administração do Banco Português de 
Negócios tomou conhecimento da decisão do Conselho 
de Ministros extraordinário de 2 de Novembro de 2008, 
sobre a proposta de nacionalização do BPN. Assim, com 
a solução assumida pelo Governo, o Banco de Portugal 
e a Caixa Geral de Depósitos asseguram plenamente a 
liquidez do BPN e com isso a salvaguarda dos depósitos 
dos Clientes desta Instituição. 3 de Novembro de 2008.
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velocidade máxima 
reduzida a 40 km/h 
em 2009
No próximo ano, os automobilistas deverão diminuir a 

sua velocidade nas ruas da ilha de Montreal, afirmam 
os eleitos municipais. Agora que têm a luz verde do Minis-
tério dos Transportes, as autoridades reduzirão, a partir da 
próxima Primavera, o limite de velocidade, que passará de 
50 a 40 km/h. A Cidade de Montreal desejava implantar a 
nova medida no fim deste ano. Mas o prazo foi finalmente 
adiado de alguns meses. O responsável pelos transportes 
no Comité executivo, André Lavallée, indicou em margem 
do conselho geral do seu partido, Union Montréal, “Ainda 
tem trabalho técnico a fazer. Os funcionários de Montre-
al e do Québec estão a falar entre eles. Espero que não 
haverá qualquer novo atraso”. A velocidade de 40 km/h 
tornar-se-á o limite “por defeito” em todo o território da 
ilha de Montreal. Em certas zonas, próximo dos parques 
por exemplo, o limite será reduzido a 30 km/h. Algumas 
grandes artérias serão excluídas das novas regras, como as 
alamedas René-Lévesque e de Maisonneuve. “Não querí-
amos uma aplicação diferente para cada freguesia ou ci-
dade, porque tornar-se-ia difícil de compreender e de apli-
car”, disse-se o senhor Lavallée. “Para os polícias, aquilo 
criava problemas”. O conselho de aglomeração, que reúne 
os eleitos de Montreal e das 15 cidades, pronunciou-se em 
favor do novo limite de velocidade, que foi finalmente en-
dossado por Québec, no dia seguinte.

Gabinete conservador 
custará $3,9 milhões 
suplementares
O novo Conselho de Ministros de Stephen Harper po-

deria custar 3,9 milhões de dólares suplementares 
aos contribuintes, somente em salários para os ministros 
adicionais e os seus funcionários. Os funcionários cus-
tam aos ministérios cerca de $24,2 milhões em salários, 
de acordo com os cálculos da Presse canadienne, um 
aumento de 19 % com a alteração ministerial da semana 
passada, e 42 % desde que os conservadores apresen-
taram o seu primeiro gabinete, em 2006. Este gabinete 
contava 26 ministros, que passaram a ser 31 depois do 
seu primeiro mandato. Desde a semana passada, o gabi-
nete conta com 37 ministros. Os partidos de oposição di-
zem que a adição de seis novos postos no gabinete envia 
uma mensagem contraditória pelo Governo Conserva-
dor, que está a dar lições a todos a respeito das finanças 
públicas, dizendo que é necessário apertar-se a cintura. 

eleições no Québec a 8 de Dezembro?

Declaração sobre os 
valores quebequenses
A alguns dias do desencadeamento previsto das elei-

ções gerais, Québec anunciou a sua “estratégia 
global para integrar as pessoas imigrantes”. O essencial 
desta política será uma declaração que deverão assinar 
os candidatos à imigração da província, no momento 
do pedido de imigração, e que certifica que tomaram 
conhecimento dos valores comuns do Québec. Estes 
valores comuns são identificados como a igualdade 
entre os homens e as mulheres, o Francês como língua 
oficial e a separação dos poderes políticos e religiosos. 
No entanto, esta declaração assinada não tem qualquer 
valor coercivo. Não se trata de um contrato, admitiram 
aquando de uma sessão de informação do ministério da 
Imigração e das Comunidades culturais. A ministra Yo-
lande James tem mesmo assim elogiado a sua estratégia, 
afirmando que o candidato à imigração deverá compro-
meter-se, a partir de Janeiro de 2009, a respeitar estes 
valores. Ele será informado dos valores antes de imigrar 
para o Québec. De mesmo modo, um ensino de base da 
língua francesa será oferecido antes da chegada à pro-
víncia. E no Québec, uma estratégia será estabelecida 
para melhorar a integração, com projectos no mundo da 
educação, para permitir a criação de pontes entre as di-
ferentes culturas.

O primeiro-ministro Jean Charest deixou prever um 
desencadeamento de eleição iminente, depois de 

ter anulado a sua participa-
ção numa missão económica 
na China prevista para esta 
semana. O senhor Charest 
afirmou que as recentes de-
clarações dos dois partidos 
de oposição lhe deixam crer 
que não estão dispostos a co-
operar, num contexto onde 
a crise financeira interna-
cional aumenta os riscos de 
afrouxamentos económicos. 
De acordo com o primeiro-
ministro, o chefe da Acção Democrática do Québec 
(ADQ), Mario Dumont, quer reabrir a Constituição, 
enquanto a chefe do Partido Quebequense, Pauline Ma-
rois, reuniu o seu grupo para elaborar uma estratégia 

sobre a soberania. Charest julga por seu lado que a si-
tuação económica altera rapidamente e que é necessária 

uma reflexão sobre a maneira de 
abordar o futuro. A Radio-Canada 
prevê que o senhor Jean Charest 
iria ver o tenente-governador do 
Québec, Pierre Duchesne, a fim de 
lhe pedir a dissolução da Assem-
bleia Nacional. Por consequên-
cia, teríamos eleições provinciais 
um mês mais tarde. As sondagens 
começaram a indicar, em Agosto, 
que os liberais recolheriam um ní-
vel de intenções de votos, que po-
deria levá-los ao poder em posição 

de maioria. Desde Setembro, Jean Charest multiplicou 
os sinais pré-eleitorais, adoptando nomeadamente um 
discurso mais nacionalista durante a última campanha 
eleitoral federal.
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PuBli-rePortageM:

Rosana pires Gonçalves
Jovem Quadro Superior
Caisse d’économie des Portugais de Montréal

Rosana Pires Gonçalves compreendeu, de imediato, a 
oportunidade que se lhe oferecia, de integrar o Movimento das 
Caixas Desjardins, começando por fazer parte do Conselho de 
Verificação e Deontologia, durante três anos e, de seguida, ser 
eleita para o Conselho de Administração da Caisse d’économie 
des Portugais de Montréal.

“Na qualidade de associada a tempo inteiro, gostaria de 
envolver-me de corpo e alma no processo democrático próprio 
da Desjardins e, nesse contexto, participar no desenvolvimento 
da comunidade a que pertenço. O que mais me agrada na 
Desjardins é a sua natureza cooperativa e o aspecto humano que 
a caracteriza. Para mim, o mais importante na Desjardins é o seu 
envolvimento nas numerosas comunidades das mais diversas 
origens. Mais do que um banco, a Desjardins distingue-se por 
contribuir para o desenvolvimento cultural, económico e social 
de cada uma das comunidades, em que está presente”. 

Estando em contacto com outros quadros superiores eleitos, 
Rosana pôde descobrir as vantagens da cooperação e, ao mesmo 
tempo, familiarizar-se com o papel e as responsabilidades de um 
administrador. Para além disso, podendo exprimir as suas ideias 
e fazendo valer os interesses dos jovens como ela, contribuiu, 
à sua maneira, para o desenvolvimento da sua cooperativa 
de serviços financeiros, permitindo, assim, que ela pudesse 
continuar a sua principal missão: responder, da melhor forma, às 
necessidades dos seus membros e favorecer o desenvolvimento 
socioeconómico do meio que a rodeia. Uma experiência 
única, gratificante e inspiradora, da qual Rosana se lembrará 
por muitos e bons tempos e que passará a fazer parte da sua 
bagagem de conhecimentos, como uma mais-valia preciosa, que 
a acompanhará ao longo da sua carreira.
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carta dominante: O Imperador, que significa Concretiza-
ção. Amor: Poderá chamar a atenção daquela pessoa que 
tem debaixo de olho há muito tempo. Nunca desista dos seus 
sonhos! Saúde: Pode sofrer algumas dores musculares.
dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.

número da Sorte: 4 números da Semana: 2, 4, 8, 12, 51, 53

carta dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de não ser 
correspondido. Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu 
ser! Saúde: Cuidado com o frio que faz à noite. dinheiro: 

Tendência para gastar desenfreadamente. 
número da Sorte: 6
números da Semana: 3, 6, 21, 38, 44, 70

carta dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Se se sentir sozinho saia e distraia-se mais. A vida é 
uma surpresa, divirta-se! Saúde: Poderá ter problemas de 
estômago. dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais 

favorável.
número da Sorte: 9
números da Semana: 5, 9, 17, 28, 51, 67

carta dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Aproveite muito bem esta onda de romantismo que 
o está a invadir. Que a alegria de viver esteja sempre na sua 
vida! Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.

dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos gastos.
número da Sorte: 22
números da Semana: 15, 21, 29, 32, 55, 66

carta dominante: A Temperança, que significa equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro que está caren-
te. Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.

dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá atingir o su-
cesso tão desejado nesta área da sua vida.
número da Sorte: 14
números da Semana: 1, 2, 19, 24, 30, 42

carta dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, No-
tícias Inesperadas. Amor: Uma relação de amizade poderá 
tornar-se mais séria. A felicidade é de tal forma importante 

que deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: Consulte o seu médico 
e faça exames de rotina. dinheiro: Resolverá os seus problemas facil-
mente.
número da Sorte: 33
números da Semana: 3, 10, 19, 22, 48, 61

carta dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus amigos tenham saudades 
suas. Combine uma saída com eles. Que o seu olhar tenha 
o brilho do sol!
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.

dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no local de trabalho.
número da Sorte: 42
números da Semana: 6, 13, 18, 25, 55, 70

carta dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles que necessitam da sua 
ajuda. Seja bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e o 
bem-estar serão permanentes na sua vida! Saúde: Com dis-

ciplina e controlo melhorará certamente. dinheiro: Uma pessoa amiga 
vai precisar da sua ajuda.
número da Sorte: 49 números da Semana: 9, 12, 16, 28, 37, 44

carta dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Au-
toridade. Amor: Não deixe que abusem da sua boa vonta-
de. Que a sabedoria infinita esteja sempre consigo! Saúde: 
Possíveis dores em todo o corpo. dinheiro: Cuidado com os 

grandes investimentos.
número da Sorte: 64 números da Semana: 11, 29, 30, 45, 56, 62

carta dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida. Amor: Alguém que lhe é muito chegado pode desa-
pontá-lo. Seja paciente quando o comportamento dos outros 
não corresponder às suas expectativas. Saúde: Coma mais 
fruta e legumes. dinheiro: Momento sem preocupações.

número da Sorte: 20
números da Semana: 2, 10, 15, 24, 64, 71

carta dominante: A Justiça, que significa justiça.
Amor: Momento em que andará mais isolado dos seus fa-
miliares. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você 
ama!
Saúde: Cuidado com o frio, pois o seu sistema imunitário 

anda muito frágil.
dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta.
número da Sorte: 8
números da Semana: 4, 8, 14, 21, 35, 68

carta dominante: A Morte, que significa Renovação. 
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas do 
seu passado afectivo. Rejeite pensamentos pessimistas e 
derrotistas. Dê mais de si. Saúde: Procure com mais regula-
ridade o seu oftalmologista.

dinheiro: Segurança financeira.
número da Sorte: 13
números da Semana: 5, 22, 30, 41, 58, 71

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)

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)

BAlAnçA (23 de Setembro - 22 de outubro)

Boatos e boateiros

Que fique claro: detesto boa-
teiros.

O boato é pernicioso. É crimi-
noso até. Pelo boato se fazem e 
desfazem situações e reputações, 
ao sabor de imaginações diabó-
licas ou de compadrios. E não 
sejamos ingénuos. Os boateiros 

têm sempre interesses escondidos na manga. Quem lan-
ça um boato, fá-lo com uma intenção bem assente. Bem 
determinada. Procurando fazer inflectir a opinião públi-
ca na direcção que mais lhe convém. E que logicamente 
é falsa. De contrário seria notícia e não boato.

É certo que posso por vezes tomar posições que inco-
modam algumas pessoas. Tenho defeitos, certo. Tenho 
sobretudo o defeito de ter opinião... e isso incomoda 
muita gente. Porque numa sociedade dominada por me-
diocridades, ter opinião é tabu. É incomodativo. Mas 
se não incomodamos ninguém é porque seremos irre-
levantes. Ora, sem falsas modéstias, não me considero 
irrelevante e repito aqui aquilo que ao longo de mais de 
meio século afirmo — que é impossível estar bem com 
Deus e com o Diabo ao mesmo tempo. Portanto, quando 
se inicia um trabalho que pretende ser imparcial e objec-
tivo, cuja única intenção é transmitir desabafos e relatos 
de experiências vividas por certa camada da população, 
surgem logo vozes alteradas que procuram silenciar as 
que lhes sejam incómodas. 
As vozes da verdade.
No presente inquérito que fazemos, neste jornal, so-

bre a dita crise no seio da comunidade portuguesa de 
Laval, relacionada com afirmadas oposições ao sistema 
implantado na gerência do património português da ci-
dade, procuramos recorrer ao meio que nos parece mais 
adequado para dissecar o que de real existe, sem proble-
mas de aprovação nem de bênçãos e que além de isto 
permita, no campo da informação, a execução de um 
trabalho sério, que não se comove com receios pueris, 
nem com intenções de camuflagem ou de falsas inter-
pretações.

Neste campo fui, há dias, abordado por uma senhora 
que aparentemente preocupada por acontecimentos que 
a transcendem, me perguntou o que se passava no Jornal 
porque lhe haviam dito que “estávamos a querer destruir 
tudo…”. Desculpem, não pude impedir o riso. E veio-
me à memória um episódio semelhante, com os mes-
mos vocábulos e apreensões. Quando há anos me opus 
— ingloriamente — à aprovação por uma assembleia 

de ternos conformistas … da imposição de regulamen-
tos internos contrários à Lei do Québec, a explicação 
pueril que foi dada, tinha exactamente o mesmo teor: 
“Para evitar que alguém venha destruir isto”, diziam 
então com grande candura, esquecendo que entre outras 
anomalias, nesses tais regulamentos internos, o pároco 
se reserva o direito de recusar a eleição por uma assem-
bleia, legalmente constituída, de qualquer membro da 
associação... Parece brincadeira. Mas não é. Então, para 
que servem estas frases lançadas ao vento?
Isto significa que alguém, em qualquer parte, lança bo-

atos, a fim de comover ou conquistar corações bondosos 
e inocentes. E nada lhes parece melhor que fomentar 
a dúvida e o pânico. Com que intenções? De que têm 
medo? Parece-me ser pura manipulação das almas bem 
formadas e caridosas.

Ora, é precisamente o contrário que se pretende e, de 
resto, tão bem anunciado nestas páginas. Quer-se tra-
zer a verdade a lume, acesa pelas opiniões de várias 
pessoas que vivem e gravitam ou gravitaram, à volta 
do Centro Comunitário e seus congéneres. E isso só é 
possível através dos contactos pessoais, sem influências 
de qualquer espécie. Até porque rejeito toda a forma 
de paternalismos tão desnecessários como perniciosos. 
Igual para a demagogia. Ora, ninguém é proprietário 
da Verdade. Que cada qual dê, assim, livremente, a sua 
opinião, mesmo se neste momento, se fazem tentativas 
para abortar o inquérito. Em vão. Não serão permitidos 
quaisquer contornos da realidade expressa, pela refrac-
ção de qualquer óptica egocêntrica que só tem em conta 
a satisfação das suas expectativas.
Como dissemos no início, deixar-se-á ao leitor, extrair 

o seu próprio julgamento daquilo que publicaremos no 
final. Não acusamos nem defendemos ninguém. Portan-
to, calma, muita calma, nada de enervamentos e deixe-
mos o inquérito seguir o seu curso normal.
Há já, porém, quem se tenha pronunciado em desa-

cordo com a resenha histórica do Centro Comunitário 
Português de Laval, que escrevi na passada semana. 
Acontece que o texto está certo e não tem fantasias his-
toriais. Ele é produto do meu conhecimento directo — o 
que não acontece com toda a gente —, por ter sido um 
dos membros benévolos da Comissão para a constru-
ção. Conheço assim, posso dizê-lo, todo o processo que 
permitiu erguer o património existente, graças ao esfor-
ço de muitos daqueles que, entretanto, o deixarem de 
frequentar.
Portanto, não se aceitam interferências. Nem a insinu-

ação de boatos e boateiros.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

Silva, langelier
& pereira inc.

Assurances pierre g. Séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

45  ANOS
1963 - 2008

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5
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QUaTRo peSSoaS SoBRe ciNco vÃo UTiliZÁ-la 
coMo ÚlTiMo RecURSo e MaiS De 90%

vÃo cURaR-Se.
Devido à larga exploração mediática que fazem as companhias farmacêuticas, desenvolvemos reflexos que nos 
levam a tomar medicamentos em venda livre, para as nossas pequenas indisposições. Se estes medicamentos 
não fazem os efeitos esperados, pedimos ao nosso médico de família para que nos dê uma dose mais forte. 
Confrontados com outro fracasso, o primeiro reflexo é de preparar para uma cirurgia.

Bom dia,
Sou o Dr. Marc Chené, “quiroprata”, quero compartilhar convosco algumas informações extraordinárias. 
Muitas pessoas sentem-se perdidas quando vão a uma consulta médica e ele não lhe receita medicamentos. 
Será que não há mais nada a fazer? Milhares de pessoas da vossa comunidade, escolheram outras alternativas 
para manter uma boa saúde. Mesmo os casos mais difíceis, que não respondem à medicina tradicional, têm 
tido resultados extraordinários. 

O melhor segredo da saúde...
Não é a química que controla a saúde, mas sim a inteligência inata. Esta faculdade - a inteligência inata - é 
que cria a química e mantém o equilíbrio na vossa vida. Em cada minuto, o vosso corpo realiza mais de 
dois milhões de transacções. O vosso cérebro e o vosso sistema nervoso central, transmitem mensagens 
de bem-estar a cada um dos 70 biliões de células que compõem o vosso corpo. Enquanto estas mensagens 
circulam sem interferência, devem ter uma função normal. O problema manifesta-se quando vocês vivem 
um excesso de “stress” e que esse excesso cria uma interrupção na transmissão das mensagens do bem-estar 
pelo sistema nervoso. Quando o despacho das mensagens está bloqueado, a química do corpo desequilibra-
se. É aí que a função normal está em perigo. Eliminar a interferência no sistema nervoso do seu corpo, pode 
reequilibrar o organismo químico e permitir-lhe recuperar a sua extraordinária capacidade de cicatrização. 
O seu corpo cicatriza-se sozinho! Muitas vezes o “stress” afecta a coluna vertebral, criando distorções 
(chamadas subluxações vertebrais), e interfere com o sistema nervoso. Esta abordagem revolucionária 
permite recuperar e manter a saúde sem medicamento ou cirurgia. Muitos dos seus compatriotas adoptaram 
esta nova abordagem para cuidar das suas famílias.

Uma simples avaliação pode fazer a diferença entre o sofrimento e a cura extraordinária!
Funções anormais, tais como asma, alergias, dores de cabeça, dores crónicas, fadiga crónica, um sistema 
imunitário fraco, podem estar associados à interferência do sistema nervoso. Se você ou um ente querido sofre 
sem razão, têm uma alternativa. Junte-se aos milhões de pessoas que todos os dias encontram o seu apogeu 
de saúde e alegria de viver. Tudo começa com uma avaliação completa do seu sistema nervoso: radiografias, 
termografia, avaliação de postura tridimensional. Esta avaliação, de um valor de 200$, é-lhe oferecida por 
apenas 55$. Esperamos que muitos de vocês aproveitarão 
esta oferta extraordinária. Não demore. Telefone já para 
o 514-817-5476 para uma marcação. Estamos situados no 
7050, Jean-Talon este, local #20 (no edifício do Centre 
Vue).

Teremos o prazer de orientá-los
para poder usufruir uma óptima saúde!

7050, Jean-Talon este, local 20
514 817.5476
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Associação Portuguesa de
Nossa Senhora de Fátima de Laval

Comunidade Portuguesa de Laval

«Assembleia-geral – urgente»
Todos os membros da comunidade portuguesa de Laval estão convidados a parti-
cipar numa assembleia-geral urgente que terá lugar:

Sexta-feira 14 de Novembro de 2008 às 19h, 
na sala de recepção 

“Le Paradis” 
1833 boul. Curé Labelle em Laval

A razão deste encontro é para informar a comunidade dos eventos, para 
analisar e encontrar soluções para os quais a comunidade se confronta pre-
sentemente. Nós igualmente discutiremos o futuro da Associação e das res-
ponsabilidades que tem na comunidade.

Os membros da comunidade que terão direito de voto nesta assembleia são 
definidos como:
Todos de origem portuguesa com mais de 18 anos e residentes de Laval;
Todos de origem portuguesa com mais de 18 anos e não residentes de Laval 
mas que participam regularmente nas actividades da comunidade portugue-
sa de Laval.

Este é um assunto respeitoso de todos os membros da comunidade, por isso 
esperemos a presença de todos e antecipadamente agradecemos.

Associação Portuguesa
Nossa Senhora de Fátima de Laval    

receios incoMPreensíveis

o pe arruda perdeu os pedais

As pessoas têm por vezes comporta-
mentos que me deixam a magicar. 

Aparentam receios—vamos lá saber de 
quê—e tomam atitudes tão incompreen-
síveis, como condenáveis. Está em causa 
um democrático inquérito que empreende-
mos e que não agrada ao Pe José Arruda. 
Apercebi-me disso quando ele, sem para 
tal ser convidado, se aprestou a enviar para 
o Jornal uma longa carta a que já fiz refe-
rência e que, posso dizê-lo,agora, — por 
o pároco ter desnecessariamente, cortado 
o elo de confiança e respeito mútuo, que 
tinha o dever de honrar—  demonstrava a 
clara intenção, de procurar abafar, silenciar, 
o inquérito em curso. 
Ora, como expliquei na altura devida, a 

sua carta estava fora de ordem e portanto 
não foi publicada. Insiste o Padre esta sema-
na com outra onde conta a sua versão—não 
vivida—do historial da fundação da Asso-
ciação e da construção do Centro e Igreja. 
Arranha, injustamente, na passagem, o se-
nhor Pe António Araújo e faz afirmações 
e comparações totalmente desajeitadas e 
obscuras. Mas afinal qual é o problema do 
Pe Arruda? Que terá ele a esconder, para 
utilizar tanto do seu sagrado tempo e ener-
gias, a tentar bloquear um processo que 
decorre nos mais claros desígnos? Temos 
registadas algumas dezenas de conversas 
nos encontros que até agora fizemos e na 
parte final, tínhamos prometido ouvir a 
sua versão. Só tinha que esperar a sua vez, 

respeitando o calendário estabelecido. Mas 
não é esse o seu parecer. Daí as tentativas, 
por todos os meios, de procurar impedir 
a continuação do processo. Surge porém, 
agora, um outro problema bastante mais 
grave. O Pe Arruda teve a desfaçatez, direi 
o arrojo, de nomear o meu nome na missa 
deste domingo (segundo testemunhos fide-
dignos), associando-me ao movimento das 
Testemunhas de Jeová porque, para o Pe 
José Arruda, os católicos são apenas aque-
les que ingenuamente trabalham para ele e 
para ajudar a encher os cofres, já que ele 
próprio afirma, que a Missão está com boa 
saúde financeira, graças aos esforços dos 
bons portuguesas. Das boas alminhas… É 
bom saber isso. Até porque ao fazê-lo ele 
descobre outra faceta deste imbróglio. A de 
ter exigido da Associação 500 dólares por 
no S. João terem utilizado o coreto do par-
que, outros 500 pela utilização do estacio-
namento e mais 300 em diversos….
Mas o Pe José Vieira Arruda confirma a 

sua propensão de manipulador de consci-
ências. Afirmou na missa que o Bispo está 
ao corrente e em desacordo comigo e com 
o inquérito em curso…Pois poderá dizer ao 
Bispo, ao Cardeal e até mesmo ao Papa, se 
assim entender, de que eles fazem parte da 
minha mais longínqua preocupação . Que 
as opiniões dessa gente resvalam na minha 
total indiferença.
Todavia, estas atitudes—pelo menos bi-

zarras—denotam que definitivamente o Pe 

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

Arruda perdeu os pedais. Deve encontrar-
se muito próximo duma depressão e de-
veria de imediato reformar-se ou procurar 
ajuda psicológica. Não é normal alguém na 
sua posição, onde o exemplo é indispensá-
vel e a preocupação constante de procurar 
a união, em vez da provocação, se assumir 
desta maneira criticável e arriscada, pois no 
direito civil, não lhe é permitido mencionar 
nomes nem tentar a risota imbecil como ele 
fez no último domingo, frente às suas ren-
didas “ouailles”…e nada tenho a ver com 
eventuais desentendimentos caseiros…
Francamente, o Padre José Arruda estará 

convencido que me intimida com essas de-
clarações e atitudes? Espero que tenha con-
seguido ouvir o eco da minha gargalhada, 
deixando em subentendido aquilo que real-

mente penso, mas que a decência me impe-
de de escrever. São comportamentos deste 
tipo que têm afastado os cristãos da Igreja 
portuguesa, levando-os a frequentar a de 
St-Martin. São igualmente atitudes deste 
género que provocam a eclosão de novas 
seitas e novas religiões, deixando as Igrejas 
de Cristo vazias. Recordo ao terminar um 
dos poemas do excelente livro de Guerra 
Junqueiro, A Velhice do Padre Eterno, onde 
contando as actividades parasitárias de um 
indivíduo que se deslocava de terra em ter-
ra, pedindo esmola, expondo o corpo alei-
jado duma criança, e que termina assim:
(…) E lembrei-me de vós, funâmbulos da 
cruz, Que andais pelo Universo há mil e 
tantos anos, Exibindo e explorando o corpo 
de Jesus.

Halloween no clube oriental
Nunca tive a oportunidade de ir a uma 

festa de Halloween numa associa-
ção e decidi ir este ano, mascarado. É im-
portante de acarinhar estes eventos para 
permitir sair da banalidade das festas que 
são quase todas iguais. Então, no sábado 
passado, no Clube Oriental, realizou-se 
uma grandiosa festa de Halloween ani-
mada brilhantamente pelo DJ Goldstar 
e teve a actuação de uma jovem Felisia 
Masserelli, que ficará na memória dos fo-
liões que por lá passaram.
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4 de Novembro de 2008
1 euro = caD 1.509410

consulado Geral
de portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

†

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
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
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
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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  de Mtl                         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

Portuguesa Brossard    450.659.4359
Portuguesa de Laval            450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
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
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.                            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus 
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo 
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de 
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio, 
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência 
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fl uidos 
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com 
Talismãs fortíssimos para todos os fi ns! Considerado um dos 
melhores Profi ssionais no Canadá e estrangeiro, consultado 
por vários colegas devido às minhas previsões serem exac-
tas e os tratamentos efi cazes.                       falo português.

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa
Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755

Sr BenAri
GRANDE VIDENTE MÉDIUM E CURANDEIRO

Dom de nascença. Resolve todos os seus problemas, 
qualquer que seja a gravidade. Sucesso em negócios. 
Deixe defi nitivamente de fumar ou consumir bebidas al-
coólicas. Regresso da pessoa amada, impotência sexual, 
sorte nos jogos e amores, protecção, doenças, concursos, 
desenvoltura, harmonia no seu casal, fi delidade, etc. 

Trabalho efi caz e discreto. 100% garantido.
Resultado em 48 horas.

Pagamento depois de resultados.

514-677-5964

Sr Benari
paid for 4 times - Oct. 29, 2008 to Nov. 19,2008

A linha do seu futuro. Ajuda a resolver os seus 
problemas, até mesmo os casos mais deses-
perados. Especializado do regresso da pessoa 
amada. Amor, desenvoltura, negócios, sorte nos 
jogos, protecção, etc. Trabalho garantido a 100% 
em 24 horas. Pagamento depois de resultados. 
Casos urgentes. 

Tel. 514-806-0013

Gabinete de vidência – Sr Pascal
grande vidente Médium
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1ª e 2ª hipotecas fi nanciadas a 95%
Pré-aprovações – refi nanciamento 

trabalhador autónomo, imigrante, falência.
Bom ou mau crédito.

Sem declaração de rendimento.
Aproveite as excelentes taxas de juro actuais! 

1st and 2nd Mortgages @ 95% fi nancing
Pre-approvals - Refi nance

Self-employed, immigrant, Bankrupt,
good or Bad credit, no income declaration

@ today’s excellent rates!

Serviço gratuito e personalizado. 
free and personalized service.

john Balok  514 296-3890
MORTGAGE BROKER

MORTGAGE INTELLIGENCE · JOHN BALOK
FORMAT: 1/8 PAGE B&W  · 2 COLUMNS X 70 AGATES
PUBLICATION: A VOZ DE PORTUGAL · NOVEMBER 2008 · T. 514.284.1813 · PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
KEVIN

6º mês de Saudade
rita ponte Santos

27/09/1965 – 14/05/2008

Há seis meses que partiste, e estás sem-
pre presente nos nossos corações. Um dia, 
Deus, para embelezar e iluminar o Paraíso, 
veio te buscar, para de ti fazer um anjo, um 
anjo em que acreditamos. Olha por nós. 

Tuas filhas Rita, Mary, Kelly e Papá

M E M O R A N D U M

Maria Menezes
Faleceu em Montreal, no dia 2 de Novembro de 
2008, com a idade de 72 anos, Maria Menezes, 
natural de Água de Pau, São Miguel, Açores, esposa 
em primeira núpcias de Manuel Gregório Lopes, já 
falecido. 
Deixa na dor o seu esposo, Serafim Pimentel, seus 
filhos (as) Evelina (Gabriel Garça), Armando (Maria 
Ferreira), Lurdes (Gilbert Barrette), Ana, João, José 
Carlos (Ana Arruda); os seus 15 netos e 2 bisnetos; 
seu irmão Manuel Soares, seus cunhados (as), 
sobrinhos (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 funeral tem lugar hoje, quarta-feira 5 de Novembro de 2008, pelas 10 
horas, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Près du Fleuve.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 8 de Novembro, pelas 
18h30, 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.

† António cândido Afonso
Faleceu em Montreal, no dia 2 de Novembro de 
2008, com 47 anos de idade, António Cândido 
Afonso, natural de Portelinha, Melgaço, Portugal, 
esposo de Clarisse Cordeiro, natural de São Bento, 
Portugal.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Marco, sua 
filha Karine; seus pais Hilário e Almerinda; seus 
avós maternos Manuel e Esperança; seus irmãos 
Aníbal (Fátima Mesquita) e Manuel (Isilda Matos); 
seus sogros Manuel e Maria da Conceição; seus 
cunhados (as) Fernando (Edite Pereira), Fernanda 
(Humberto Justo), Anabela (Ernesto Orteiga); seus 
sobrinhos (as) Tania, Ricardo, Sabrina, Ricardo, Melanie, Sofia, Vanessa, 
Katia, Kevin, Tristan e Carla, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | MeMoriA
1111 av. laurier oeste, outremont
514.277.7778    www.memoria.ca 
eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 5 de Novembro de 2008, das 14h 
às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 6 
de Novembro, pelas 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no 
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Em vez de flores, donativos à Fundação Rêves d’Enfants e à Organização 
Leucan seriam apreciados. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 8 de Novembro, pelas 
18h30, 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.

Maria do Sameiro rodrigues dias

 A G R A D E C I M E N T O S

Em tua memória querida cunhada
Esta é a única maneira de estar presente 

junto da tua alma.

Tu, criada no campo
De qual não foi o espanto

Rosa sem espinhos
De tão longe sentir o cheiro

Dos lindos campos verdejantes.

Mato, silvas e urtigas
Tu isto, tu calçaste

Para percorrer pequena viagem
Deus te leve ao Paraíso

Tudo isto tu passaste
Para encontrar o Pai Celeste

Partiste antes do tempo
Que tão mal faz ao coração

Tudo de bonito te desejamos
Descansa em oração.

Adeus.
Carlos Ribeiro

Marido, filhos e restantes familiares agradecem a presença das pessoas 
amigas na missa do 7o dia em sufrágio pela sua alma. Mesmo com a nos-
sa ausência, foram numerosos. Muito Obrigado. Bem Hajam.

orações
prière à la Ste-vierge
La plus belle fleur du Mont-Carmel, vigne pleine de fruits, splendeur du 
ciel, Mère bénie du fils de Dieu, Mère immaculée, assistez-moi. Étoile 
de la mer, aide-moi à me montrer que tu es ma mère. Ste-Marie Mère 
de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous demande humblement du 
fond de mon coeur, de me secourir dans ma demande, je sais que vous 
pouvez m’accorder cette demande. O Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons confiance en vous (3 fois ). Bonne Ste-Vierge, je 
remets cette cause entre vos mains (3 fois ). Récitez cette prière 3 jours 
de suite et la faire publier, vous serez exaucée. M.D.

prière au Sacré-coeur
Remerciements au Sacré-Coeur pour faveur obtenue. Que le Sacré-
Coeur de Jésus soit loué, adoré et glorifié, à travers le monde pour 
les siècles. Amen. Dites cette prière 6 fois par jour pendant 9 jours et 
vos prières seront exaucées même si cela vous semble impossible. 
N’oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur avec promesse de publi-
cation, quand la faveur sera obtenue. M.D.
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Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
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$  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 pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias.  514-325-7729 

coSTURa
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. 

fazemos reparações
514-844-4351

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme experiência. 
$18/hora e mais. 

450-963-3462

eMpReGoS

A Padaria Coimbra procura empre-
gados de balcão. Semana e fim-de-
semana. 514-844-0223

Senhora com experiência, que 
fale inglês. Trabalho garantido, 5 
dias por semana. Bom salário. 

contactar Sarah
514-733-3067

Homem ou mulher para limpeza de 
escritórios. Tempo inteiro, das 13h 
às 20h. Bom salário. 

514-355-7171

linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. 

resolve os seus problemas sem 
voodoo. rosa: 514 278.3956

viDeNTeReNovaÇÕeS
Faço todo o género de pequenas 
renovações interiores. Contactar o 
senhor Lopes. 

514-946-2760

Condutor com carta classe 5, e ho-
mem para o departamento de em-
balagem.

514-845-0164

Empregada de balcão, de quinta a 
domingo. Com ou sem experiência. 
Falar francês. 

514-382-2143

SeRviÇo

problemas com
o seu computador? 

514-299-2966

Malik vidente Médium
Efi cácia em 2 dias. Regresso imediato da pessoa 
amada, amor durável, desenvoltura, negócios, 
jogos, mau-olhado, protecção, etc. Trabalho sério 
e discreto. Satisfação garantida a 100%. 

Sucede onde os outros falharam.
Para casos urgentes, difíceis e desesperados.

514.577.0501

Técnica experiente, para laboratório 
de farmácia. 

contactar louise
514-288-4864.

Sr SidAtY
GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namores, sorte, jogo, 
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casa-
mento, sucesso nos exames, regresso imediato e de-
fi nitivo da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas 
indesejáveis. Reencontre a afeição e harmonia conju-
gal, fi delidade, no seu casal. Resultado positivo a 100%. 
Pagamento depois de resultados. Falo português.

514-572-2992

Sr Sidaty
paid for 4 times - Nov. 5, 12, 19, 26,2008

Companhia no domínio da alimentação procura 
equipa de produção, pontual e flexível. 

Salário a partir de $9/hora. Regalias completas.
Entrevistas: segunda à sexta-feira, das 13h às 17h. 

Compagnie alimentaire recherche équipe de production 
(ponctualité et flexibilité). Salaire à partir de $9/hr, avantages 
sociaux complets. Entrevues lundi au vendredi, 13h à 17h.

8205 Transcanada, St-Laurent
514-344-9499
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Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

casal da seMana

sudoku

anedotas do luis

O Garoto chega a casa e pergunta à mãe.
“Ó mãe, é o Pai Natal que nos dá as prendas do Natal?”
“É sim meu filho.”
“Mãe, é Deus que põe o pão na nossa mesa?”
“Claro meu filho.”
“Mãe, foi a cegonha que me trouxe?”
“Foi sim meu querido.”
“Então para que é que serve o pai?”

O amigo Manuel diz que o ser cão é muito inteligente e fáz 
tudo o que ele quer, e obedece sempre.
Quando pergunto “Vens ou não?” às vezes vem, outras 
não.

Boca do inFerno: orçaMento de estado 2009

Não li, mas quero ver o filme

Quem ficou mais chocado 
com o sucedido? O Go-

verno, que fez a proposta, ou a 
oposição, que viu e calou? Nes-
te momento, uns e outros estão 
de tal forma chocados que julgo 
não ser possível resolver o em-
pate técnico de choque a que se 

chegou
O Orçamento de Estado de 2009 provocou nas pessoas 

as reacções do costume. Trata-se de um documento fas-
cinante, cujo articulado, evidentemente, excita as emo-
ções de todos. Algumas pessoas ficaram indignadas, 
outras ficaram desiludidas, outras ficaram receosas. Até 
agora, julgo ser o único a ter ficado comovido. Creio 
que é por isto que a VISÃO me paga: por ser o úni-
co cidadão suficientemente sensível para se emocionar 
com documentos oficiais do Estado. E a verdade é que, 
este ano, embora as Grandes Opções do Plano não me 
tenham tocado como é habitual, o Orçamento falou-me 
ao coração como nunca. 
Fico sempre à beira das lágrimas quando testemunho 

um acto de bondade anónima. (Ou um acto anónimo de 
bondade? Não sei. Felizmente, não consigo distingui-
los, pelo que me comovem igualmente.) Foi o que acon-
teceu no Orçamento de Estado deste ano: alguém alte-
rou as regras do financiamento dos partidos permitindo, 
entre outras coisas, que os partidos políticos pudessem 
receber donativos em dinheiro vivo – o que era ilegal. 
Em ano de várias eleições, aqui estava uma inovação 

muito proveitosa. Perante isto, os partidos adoptaram 
uma conduta politicamente irrepreensível: todos tinham 
especialistas a analisar minuciosamente o Orçamento e 
no entanto nenhum assinalou a modificação; quando os 
jornais descobriram a marosca, todos condenaram, de 
forma especialmente veemente, o Governo. 
O Governo, que redigiu o Orçamento com particular 

cuidado, por causa da crise, foi apanhado de surpresa 
por esta alteração que seria magnífica se não fosse fla-
grantemente ilegal. O mais interessante é que ninguém 
sabe quem foi o responsável pela proposta que teria sido 
extraordinariamente útil, mas que afinal era um lamen-
tável lapso. O benfeitor anónimo permanecerá anóni-
mo, e os responsáveis pela revisão do documento, que 
deixaram passar a mudança que viria mesmo a calhar se 
não fosse proibida, também.   
Entretanto, assim que os jornais divulgaram o assunto, 

o Governo voltou atrás. E teve lugar o pequeno cam-
peonato que costuma realizar--se nestas alturas: quem 
ficou mais chocado com o sucedido? O Governo, que 
fez a proposta, ou a oposição, que viu e calou? Neste 
momento, uns e outros estão de tal forma chocados que 
julgo não ser possível resolver o empate técnico de cho-
que a que se chegou. O Governo penitenciou-se, mas 
garante que tudo não passou de um lapso cometido não 
se sabe por quem. E se apanham o tipo que lhes andou a 
mexer no orçamento enquanto eles estavam distraídos, 
não lhe perdoam. De ser nomeado para uma secretaria 
de Estado não se safa, esse bandido.

lindo casal mascarado

FesteJando no restaurante estrela do oceano

Um halloween memorável
Sexta-feira 31 de Outubro foi um grande evento no 

restaurante Estrela do Oceano. Tive a oportunidade 
de estar presente e mascara-
do, também vendo as duas 
salas cheias, quase todos 
os presentes mascarados e 
animadas pelo Eddy Sousa 
e DJ Xmen. Parabéns aos 
proprietários do restauran-
te e continuem com esta 
tradição de sempre animar 
esta festa e todas as habitu-
ais das sextas-feiras.
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com carne como prato gastronómico gos-
taria de ser como Miley Cyros, uma can-
tora que acha bastante talentosa. Amando 
o seu semelhante, transformaria o mundo 
num espaço sem violência e procuraria 
ajudar as famílias pobres de África, caso 
tivesse poderes para tal. 
Mónica Carvalho
Mónica Carvalho, que recentemente 

completou 18 anos, mais precisamente 
a 10 de Setembro (nasceu em 1990, por-
tanto) é uma jovem mulher que possui 
excelentes qualidades de dinamismo e 
persistência. Aprecia e aceita os desafios 
do dia-a-dia com naturalidade, fazendo-
lhes face sem hesitação e estando sempre 
disponível para aqueles que lhe são queri-
dos. Sentindo grande prazer em sentir-se 
acompanhada por amigos gosta de par-
tilhar com eles. Vê o futuro como algo 
prometedor, graças à sua visão positivista, 
guardando a esperança de se tornar mulher 
de negócios, gerente de empresa ou ainda 
técnica em contabilidade. Grande apre-
ciadora dos Açores, muito em especial da 
Ilha de S. Miguel, considera que lá deixa 
sempre, cada vez que regressa a casa no fi-
nal de férias, um pouco de si própria. Um 
dos seus prazeres é a procura e compra de 
vestuário assim como os agradáveis mo-
mentos que passa na cabeleireira ou ainda, 
na esteticista. Na mesa, aceita com agrado 

uma boa lasanha enquanto que no plano 
internacional aprecia Angelina Jolie por-
que acha que, para além de ser uma gran-
de artista ela é, também, uma mãe muito 
dedicada. Gostaria de ter meios ou pode-
res para ajudar os que vivem na miséria, 
porque considera que todos têm direito a 
uma vida decente.

Tânia Raposo
Tânia Raposo, que nasceu a 7 de Feve-

reiro de 1989, é uma jovem permanente-
mente sorridente que ama a vida e gosta 
de se sentir cercada de gente, de amigos. 
Dinâmica e honesta, tem prazer em diver-
tir-se e em ser amável com todos quanto 
convive.

Quando lhe perguntam qual é, quanto a 
ela, a sua melhor virtude, Tânia não he-
sita um instante dizendo ser o desejo de 
fazer felizes os que a cercam, procurando 
despontar-lhes em permanência, um sorri-
so nos lábios.
Pensa poder vir a ser contabilista encar-

tada ou, então, tornar-se numa figura po-
pular. Acha que o melhor sítio do mundo 
será aquele que é quente e tranquilo e tem 
um grande prazer em fazer compras, co-
mer e tomar café num acolhedor restau-
rante. Gosta de se dar prazer. Se mimar. 
Tendo, no campo gastronómico, um gosto 

especial pelos mariscos, no campo musi-
cal é apreciadora de Beyonce, por admirar 
o seu estilo de vida e a sua forma de cantar 
e dançar. Igualmente reconhece qualidade 
nos textos das canções que ela interpreta, 
considerando-a alguém de especial. Por 
outro lado, se tivesse qualquer poder de-
cisional a nível planetário acabaria com 
as guerras e estabeleceria no mundo uma 
paz duradoira para que toda a gente fosse 
feliz.
Marta Filipa da Silva
Foi a 15 de Janeiro de 1988 que nasceu a 

Marta Filipa da Silva que se considera ge-
nerosa, dinâmica e sorridente. Gentil com 
todos os que convivem com ela, gostava 
de ser cantora ou actriz, apreciada pelo 
público e se possível, tornar-se uma super 
estrela.
Em Portugal considera o Algarve como 

uma parcela muito bonita do nosso ter-
ritório. Adora a moda e tem o hábito de 
comprar muita roupa. Preferindo o arroz 

DOMINGO, 16 DE NOVEMBRO ÀS 12H00 NO RENAISSANCE 7550 BOUL. HENRI-BOURASSA E.

PARA MAIS INFORMAÇÕES A Voz de Portugal: 514 284.1813

DEPOIS DE MAIS DE UMA DÉCADA

ALMOÇO E ESPECTÁCULO COM OS ARTISTAS
HENRIQUE CIPRIANO E O SEU CONJUNTO TULIPA NEGRA
VICTOR SANTOS - MARIACHI FIGUEROA E DUARTE FROIAS

12H00 - COQUETEL “PUNCH” E PETISCOS QUENTES E FRIOS
13H00 - ALMOÇO - CAVATELLI COM MOLHO DE TOMATE
CALDO VERDE - ROSBIFE - CREPE COM MORANGOS

BEBIDAS REFRIGERANTES E VINHOS TINTO E BRANCO INCLUÍDOS
CAFÉ - CAPPUCCINO - ESPRESSO - CAFÉ REGULAR OU CHÁ

18H00 - UMA SURPRESA!

Preço:  60.00    Miss  Adultos
    25.00    Miss  Crianças
                            dos 6 aos 12 anos
    Gratuito   Crianças de 0 a 5 anos
                           Não haverá bilhetes à porta

PPRIMEIRARIMEIRARIMEIRARIMEIRARIMEIRARIMEIRARIMEIRARIMEIRA F F F FRIMEIRA FRIMEIRARIMEIRA FRIMEIRA ASEASEASEASEASE FASE F FASE F FASE F  D D DEE VOTAVOTAVOTAVOTA EE NOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRO
WWW.WWW.WWW.WWW.WWW.AVOAVOAVOAVO ORTUGALORTUGAL..COMCOMCOM

KIMBERLY  DUARTE TRACY  RODRIGUES LOUISA  SARMENTO STACEY  AVILA NADIA COSTA

TANYA  CONTENTE MONICA CARVALHO ANA  ALMEIDA MARTA FILIPA SILVA TANIA RAPOSO NANCI MARÇAL

Bilhetes disponíveis
até 12 de Novembro

VOTEM EM GRANDE NÚMERO

uM Pouco soBre o desenvolviMento

Miss portugal em Montreal de 2008

No começo da organização, tivemos a 
oportunidade de fazer uma promoção 

para podermos apresentar o projecto e as 
concorrentes do concurso Miss Portugal 
em Montreal nas festas e outros aconte-
cimentos da comunidade. Em Fevereiro, 
abrimos as candidaturas, que duraram até 
Agosto. Muitas inscreveram-se. No sába-
do 4 de Outubro, às 19h00, apresentámos 
três concorrentes na festa do primeiro 
aniversário de Tragédias e Naufrágios. 
Aí, começámos a preparar um livro infor-
mativo para as concorrentes. No sábado 
18 de Outubro, foram apresentadas mais 
concorrentes, por ocasião do 25º aniver-
sário da Associação Portuguesa do Espí-
rito Santo de Hochelaga. Continuámos as 
apresentações na festa do 30º Aniversá-
rio da Casa dos Açores do Quebeque e no 
30º aniversário da Filarmónica de Laval. 
O primeiro ensaio decorreu no domin-
go 26 de Outubro no Clube Portugal de 
Montreal. Jessica Rosário foi nomeada 
para preparar as concorrentes e Anabella 
Monteiro como cabeleireira. No dia 2 de 

Novembro, o segundo ensaio decorreu 
na Casa dos Açores do Quebeque, gen-
tilmente oferecida pela presidência, que 
saudaram as concorrentes tendo-lhes de-
sejado boa-sorte e a apresentando a es-
tética profisional, Sabrina Tavares, que 
vais nos ajudar a dar um toque na ma-
quilhagem. Todas as presentes estavam 
muito contentes com o desenvolvimento 
e o trabalho que elas fizeram durante as 
primeiras apresentações e ensaios. 
Sabemos todos que é difícil organizar 

e preparar um evento desta envergadura. 
Este fim-de-semana vai ser muito cansa-
tivo! Sexta-feira, o ensaio final da pri-
meira parte do espectáculo terá lugar no 
Restaurante Estrela do Oceano. Sábado, 
decorrerá um ensaio da segunda parte na 
festa do Sporting Villeneuve. Finalmen-
te, outro ensaio no 8 de Novembro na 
Associação Portuguesa do Canadá. Na 
próxima edição, continuaremos a apre-
sentação das concorrentes do Concurso 
Miss Portugal em Montreal 2008.

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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classiFicação
1 - Leixões                                         16 
2 - Benfica                                     15 
3 - Nacional                                    13 
4 - Sporting                                    13 
5 - Naval                             11 
6 - E. Amadora                             11 
7 - Marítimo                             11 
8 - FC Porto                               11 

9 - Sp. Braga                          9 
10 - V. Guimarães                    9 
11 - Académica                        9 
12 - V. Setúbal                              7 
13 - Rio Ave                                       6 
14 - Belenenses                        4 
15 - Trofense                                  4 
16 - P. Ferreira                           2 

resultados

Sexta-feira (31 de Outubro)
V. Setúbal-Trofense                           0-2 
Sábado (01 de Novembro) 
Naval-FC Porto                                             1-0 
Rio Ave-Sporting                                0-1 
Domingo (02 de Novembro) 
Académica-Sp. Braga                      1-1 
E. Amadora-Belenenses             1-1 
Leixões-P. Ferreira                        2-1 
V. Guimarães-Benfica           1-2 
Segunda-feira (03 de Novembro) 
Marítimo-Nacional 4-2 

liga sagres

taças

liga Sagres: Nem todas as equipas metem água
Um dia depois do FC Porto se ter afundado na bata-

lha Naval, o Leixões não naufragou no Estádio do 
Mar, e o Sporting, contra o Rio Ave, também não meteu 
água. Na Figueira da Foz, os tricampeões perderam pela 
segunda vez consecutiva para o campeonato e já vão em 
10 pontos desperdiçados em 21 possíveis. A equipa de 
Jesualdo Ferreira desceu para o oitavo lugar, em igual-
dade com Naval e Estrela, e está a cinco pontos do líder, 

o sensacional Leixões, a equipa matosinhense dormiu 
isolada na liderança, e na próxima jornada defende o 
primeiro lugar em Alvalade, onde tentará manter-se 100 
por cento vitoriosa fora, depois dos triunfos em casa de 
Trofense, Belenenses e FC Porto. O Leixões está pres-
sionado pelo Benfica, a única equipa que ainda não per-
deu no campeonato, e que teve em Suazo o marcador do 
golo 5000 da história do clube. 

liga vitalis: olho com vitória
Alguém consegue imaginar melhor protagonista do 
que um jogador com apelido Vitória para autor do golo 
que permitiu ao Olhanense não só sair por cima da 
rivalidade com o Portimonense como chegar ao cimo da 
classificação? À falta de Maradona, o apelido de Steven 
serve às mil maravilhas e permitiu que a equipa de Jorge 
Costa desse um pulo de sete lugares. Está-se bem no 
topo, ainda que apenas um ponto separe o líder de Santa 
Clara e Covilhã. Quem disse que a interioridade constitui 

um problema? Até ver não, porque os representantes 
de grandes centros urbanos – Boavista e Beira-Mar – 
estão em posições anónimas. Até porque já vamos na 
sétima jornada, há dois factos que não merecem passar 
despercebidos: o Vizela, que falhou a subida na época 
passada, é hoje lanterna vermelha; o Feirense ainda não 
sofreu qualquer golo em casa, o que pode explicar o 
quinto lugar.

apito final: Supremo rejeita 
escutas da liga no apito final
A utilização e valoração das escutas telefónicas no 

processo Apito Final “é ilegal”, decidiu na passa-
da quinta-feira o Supremo Tribunal Administrativo. Por 
agora, a decisão circunscreve-se aos processos de João 
Bartolomeu, presidente do Leiria, mas o novo dado não 
deixará de ser utilizado por todos os clubes, árbitros e 
dirigentes condenados pela Comissão Disciplinar da 
Liga e/ou Conselho de Justiça.

apito final: comissão 
Disciplinar agrava 
penas de vieira e 
pinto da costa
Os presidentes do FC Porto e do Benfica foram puni-

dos com novas suspensões, por não acatamento de 
deliberação anterior da Comissão Disciplinar da Liga. 
Pinto da Costa, suspenso por dois anos no âmbito do 
processo Apito Final, terá de cumprir mais quatro meses 
de castigo e pagar uma multa de 1750 euros. Luís Filipe 
Vieira, que cumpria dois meses de suspensão por ofen-
sas e injúrias a membros do Conselho de Justiça e ao 
árbitro Lucílio Baptista, viu a pena ampliada em mais 
45 dias e 500 euros de multa, por não ter respeitado a 
punição anterior.

liga Sagres - Sporting
Depois das declarações de Filipe Soares Franco, pre-

sidente do Sporting, no final do encontro em Vila do 
Conde, ante o Rio Ave, foi a vez de Miguel Ribeiro Telles, 
administrador da SAD leonina e vice-presidente do clube de 
Alvalade, a afastar o cenário de crise vivido em Alvalade.

Liga dos Campeões
Resultado de ontem

Sporting 1-0 Shaktar

hoje, quarta-feira 5 de novembro
Dynamo Kyiv vs FC Porto às 14h45

Taça UEFA
Quinta-feira 6 de Novembro

Benfica vs Galatasaray às 14h30
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calDeNSe
Experiência
Competência
Moda tel.: 514-849-1047

Victor lucAS

66 duluth  eSte, MontreAl
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● escadas em caracol e diagonal    ●   degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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fórmula 1: lewis carl Hamilthon
campeão do Mundo 2008

Felipe Massa viu fugir o so-
nho de se tornar Campeão do 

Mundo apenas a poucos metros 
da linha de chegada, quando lhe 
foi comunicado via rádio que o 
seu grande rival Lewis Hamilthon 
acabava de ultrapassar Timo Glo-
ck, da Toyota, o único dos pilotos 

a não ter entrado aos “pits” para mudança de pneus, conse-
guindo assim o mais que desejado quinto lugar na corrida 
e o passaporte que o consagraria como o mais jovem cam-
peão do Mundo. 
Foi incrível! Doloroso direi… Mas, as corridas são mes-

mo assim! As vitórias só se conquistam depois de se ultra-
passar pela última vez a linha de chegada… 
Com apenas um ponto de vantagem sobre o rival, o inglês 

Hamilthon calou “Interlagos”. Calou apenas por alguns ins-
tantes, porque o silêncio logo deu lugar às vaias. Hamilton 
fecha a temporada com o título e a certeza de que é capaz 
de controlar a ansiedade em momentos decisivos. Duran-
te a maior parte da corrida, ele foi cauteloso e manteve-se 
distante dos seus rivais, tanto à sua frente como atrás. No 
fim, viveu momentos de extrema tensão, mas o último sen-
timento foi de alívio e alegria, com um abraço emocionado 
da família.
Entretanto, nos “boxes” da Ferrari, todos explodiram de 

alegria quando Massa cruzou a linha de chegada. A família 
do piloto, abraçada, pulava e festejava o título. A festa foi 
interrompida de forma brusca poucos momentos depois, 
com a notícia de que Hamilton ganhara a quinta posição. 
De um instante para o outro, as fisionomias eufóricas deram 
lugar à tristeza do título perdido... 
O espanhol Fernando Alonso, da Renault, terminou em 

segundo, seguido por Kimi Raikkonen, companheiro de 
Massa na Ferrari. Os restantes lugares pontuáveis coube-
ram a Sebastian  Vetel, Lewis Hamilthon, Timo Glock, 
H.Kovalainen, Jarno Trulli e Mark Webber.
Mas tudo começaria  neste sábado soalheiro, com sabor a 

Outono, aonde de olhos posto no pequeno ecrã, pode crer 
caro leitor que nem dava para pestanejar! De um lado os 
computadores, na frente um televisor que segundo a segun-
do nos fazia aumentar a hipertensão. O prazer de ver Felipe 
Massa,  este jovem brasileiro arrancar a sua terceira “pole” 
consecutiva em Interlagos valia o sofrimento. 
Domingo chegou e com ele as chuvas de Inverno. Depois 

da partida ter sido abortada  devido aos caprichos da mãe 

natureza, rapidamente os monolugares com pneus de chuva 
atacavam a pista, sob os comandos da Ferrari e de Felipe 
Massa. Longe lá atrás, cauteloso, vinha  Lewis Hamilton a 
controlar tudo e todos. Sebastian Vetel, que disse de forma 
extraordinária o seu adeus à Toro Rosso, mostrou mais uma 
vez ser a revelação 2008. O veterano David Coulthard, da 
Red Bull, rodou pela última vez um Grande Prémio. Bri-
lhante carreira, não haja dúvidas, a do “Mister David”. 
Simpatiquíssimo a todos os níveis! Coulthard que tenhas 
um futuro risonho no seio da Red Bull. Nas voltas finais da 
prova, nada de decisivo acontecia e Hamilton caminhava 
tranquilo para o seu primeiro título mundial, até faltarem 
oito voltas. A chuva voltou a cair discretamente e as equipas 
tiveram que recorrer às “boxes” para trocar de pneumáti-
cos.  Com esta troca, Hamilton cairia para a quinta posi-
ção. No entanto, Vetel, bastante mais rápido, a três voltas 
da final, ganhava a posição do inglês, enviando Hamilton 
para sexto lugar. Massa abriu 
a última volta como campeão 
do Mundo e cruzou a linha de 
chegada como campeão do 
mundo. Viu também Fernan-
do Alonso e Kimi Raikkonen 
passar a linha e pensar que 
ele ainda era o campeão do 
Mundo. Mas a curva que dava 
acesso à recta final reservava 
a maior surpresa para Filipe Massa. Glock, com pneus de 
pista seca, não resistiu aos ataques de Vetel e Hamilton, e 
foi ultrapassado a poucos metros do final da prova. Com 
98 pontos contra 97 de Felipe Massa, Lewis Hamilton con-
quista o título de campeão Mundial na sua segunda parti-
cipação na F1. Felipe Massa, após cortar a meta na última 
corrida da temporada da Fórmula 1, comentou para toda 
a imprensa: “Penso que a minha corrida foi perfeita. De-
mos tudo, com condições muito más. Estou orgulhoso pela 
corrida e pela equipa. […] Ganhámos a corrida e temos de 
estar orgulhosos por isso. Faltou-nos apenas 1 ponto, mas 
as corridas são assim”, afirmou o brasileiro, que chegou à 
conferência de imprensa após a prova com a voz um pouco 
fosca e o rosto cheio de lágrimas.
O piloto britânico Lewis Hamilton, da McLaren, nas-

cido a 7 de Janeiro de 1985, tornou-se no mais jovem 
campeão da história da Fórmula 1. Com 23 anos e 315 
dias, Lewis Hamilton suplantou o espanhol Fernando 
Alonso, campeão em 2005 com 24 anos e 56 dias.Clas-
sificação final do Mundial de pilotos: 1. Lewis Hamil-
ton (Grã-Bretanha) 98 pontos; 2. Felipe Massa (Brasil) 
97; 3. Kimi Raikkönen (Finlândia) 75; 4. Robert Kubica 
(Polónia 75. Classificação final do Mundial de Cons-
trutores: 1. Ferrari 172; 2. McLaren 151; 3. BMW 135. 
Classificação final do GP do Brasil: 1. Felipe Massa 
(Brasil/Ferrari); 2. Fernando Alonso (Espanha/Renault) 
3. Kimi Raikkonen (Finlândia/Ferrari) Caro leitor, mais 
uma época que acaba de terminar! Mas a F1 continua... Es-
pero poder lhes dar boas notícias relacionadas com o Gran-
de Prémio do Canadé dentro em breve. Entretanto, quero 
agradecer o excelente trabalho feito pela redacção. A si, 
caro leitor, que a par e passo me seguiu através deste que 
é o vosso jornal A Voz de Portugal, um muito obrigado e 
contem comigo, pois, voltaremos em 2009!

Helder Dias 
hdias@avozdeportugal.com

taça de Portugal

Programa actualizado da quarta eliminatória da Taça de 
Portugal, após as alterações anunciadas pela

Federação Portuguesa de Futebol: 
3ª eliMinAtÓriA: domingo (9 de novembro): 
Peniche (III Divisão)-Torre de Moncorvo (III), 9h00 

(vencedor recebe o Setúbal (Liga Sagres), na quarta 
eliminatória). 

4ª eliMinAtÓriA: 
Sábado (8 de Novembro): Boavista (Liga Vitalis)-

Guimarães (LS), 15h30. 
Domingo (9 de Novembro); Olivais e Moscavide (II 
Divisão)-Beira-Mar (LV), 9h30; Vizela (LV)-Esmoriz 

(II), 9h00; Atlético de Valdevez (II) - Gil Vicente (LV), 
9h00; Académica (LS)-Estrela da Amadora (LS), 10h00; 

Gondomar (LV)-Trofense (LS), 10h00; Cinfães (III)-Fátima 
(II), 10h00; Arouca (II)-Paços de Ferreira (LS), 10h00; 
Leixões (LS)-Santana (II), 10h00; Portimonense (LV)-

Varzim (LV), 11h00; Naval (LS)-Belenenses (LS), 11h30; 
Sporting (LS)-FC Porto (LS), 15h45.

Segunda-feira (10 de Novembro): Benfica (LS)-Aves (LV), 
15h30; Nacional da Madeira (LS)-Braga (LS), 11h00. 

NOTA: Santa Clara (LV)/Lusitano de Évora (III)/Fiães (III)/
Freamunde (LV)-União da Madeira (II) dependente ainda 

de decisão do Conselho de Justiça.

liga Sagres – fc porto
Jesualdo Ferreira é apontado como o principal res-

ponsável pela crise de resultados do tricampeão na-
cional. Mesmo com nove bolas nos ferros, a falta de 
sorte é relativizada pelos adeptos que responderam.



16 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 5 de Novembro de 2008




