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Mentes
perturbadas 
Quando a mente nos atraiçoa per-

demos a faculdade de pensar e 
agir correctamente. A pessoa, mental-
mente perturbada, apresenta um com-
portamento doentio, inaceitável – uma 
psicose difícil de compreender e difí-
cil de tratar, especialmente quando o 
doente recusa o tratamento.
Vou contar a história de uma doente, 

entre tantas outras, que durante mais 
de 30 anos a trabalhar em psiquiatria 
fiz parte da equipa que ajudava os  do-
entes a recuperar a saúde mental. A se-
nhora, de origem austríaca, 36 anos de 
idade, casada, mãe de três filhos, um 
rapaz e duas raparigas. A doente foi 
hospitalizada três vezes. Primeira vez 
foi admitida por comportamento psicó-
tico e com a agravante de alucinações 
auditivas. Uma noite, quando o pesso-
al mudava de turno, às 23:30,(turno da 
noite) a doente aproveitou o momento 
para fugir do hospital sem ninguém se 
aperceber da fuga. Quando a enfer-
meira fez a primeira ronda e deu pela 
falta da enferma, telefonou de imedia-
to à polícia. Foi encontrada pela po-
lícia às duas da manhã, descalça, em 
pijamas, na rue Sainte Catherine. Era 
Dezembro, com a temperatura abaixo 
de zero, Rosanna, (nome fictício) não 
se livrou de lhe gelarem os dedos dos 
pés. Esteve hospitalizada no manicó-
mio durante três meses. Na avaliação 

Nossa Senhora de fátima
13 de OutubrO: Sexta e Última apariçãO
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Jantar e baile dO HallOWeen
A Associação Portuguesa do West-Island organiza no sábado, 30 de 
Outubro pelas 19h00 um jantar e baile do Halloween. Haverá um con-
curso de trajo e máscaras em duas categorias:
- CRIANÇAS ATÉ AOS 12 ANOS E ADULTOS
- UM PRÉMIO SERÁ ATRIBUIDO AO MELHOR
  MASCARADO/A DE CADA CATEGORIA
Para reservas por favor contatar com José Almeida: 514-867-6426

Filarmónica pOrtugueSa de mtl
A Filarmónica Portuguesa de Montreal já começou os seus ensaios 
para o novo repertório de 2011. Se já toca um instrumento e quer jun-
tar-se à FPM, pode apresentar-se na sede da FPM no 260 Rachel E. 
aos domingos às 11h00 ou contactar a FPM 514 982-0688 a partir das 
15h00. Pode também inscrever-se na escola de música da FPM. que 
vai iniciar nas terças-feiras a partir do 26 de Outubro às 19h00.

penSamentO da Semana

Mentes perturbadas
do seu estado mental, menos psicótica, o psiquiatra 
entendeu dar-lhe alta. 
Dali a 5 meses Rosanna apareceu de novo na ur-

gência. A polícia encontrou-a na rua St. Laurent, 
próximo da rua Prince Arthur, a causar distúrbios na 
via pública e vestida indecentemente. Desta vez, o 
diagnóstico: ideias de grandeza, paranóica e histéri-
ca. Em casa, segundo o marido, Rosanna passava o 
tempo a enviar telegramas a presidentes e primeiro 
Ministros de vários países do mundo e fazia telefo-
nemas de longa distância, indiscriminadamente, para 
vários organizações espalhadas pela América, Euro-
pa e África. Uma vez foi encontrada pela filha mais 
velha a telefonar para o Egipto, queria falar com o 
presidente Sadat, custou ao marido, essa chamada, 
uma fortuna. Na enfermaria, quando telefonava aos 
filhos, falava-lhes duma maneira cruel e rude, grita-
va-lhes e chamava-lhes nomes. Atendendo a este tipo 
de comportamento verbal, foi-lhe proibido utilizar o 
telefone e estava sob observação constante. Ao fim 
de quatro meses deram-lhe alta.
Passados 6 meses, Rosanna, pela terceira vez, foi 

hospitalizada novamente. Desta vez, num estado psi-
cótico, e completamente fora de si. Foi uma vizinha 

que chamou a polícia - pois a insânia levou-a à loucu-
ra - durante a noite vinha à janela gritar anunciando 
que todas as casas, na vizinhança, iam arder. 
Tudo se tornou mais complicado para Rosanna 

quando o marido se separou dela e os três filhos tam-
bém não puderam suportar mais o comportamento 
louco da mãe e foram viver com outros membros da 
família. Na urgência a doente tentou registrar-se  com 
um nome diferente negando a sua própria identidade. 
Alegando, no seu pensamento ilusório: “Sou solteira, 
estou neste país de visita e não conheço aqui nin-
guém. Quero que me mandem para o meu país, tenho 
lá a minha mãe a morrer e o meu namorado à minha 
espera para casar comigo”.
Na verdade, a mãe visitava-a quase todos os dias. 

Mas, para ela, essa pessoa era uma impostora – não 
era a mãe dela. Quanto ao namorado, esse, dizia ela, 
era o seu príncipe perfeito que estava à espera dela 
para casar.
Rosanna é apenas um exemplo, pois no mundo exis-

tem centenas de milhares de seres humanos, que no 
momento em que escrevo estas linhas, sofrem de do-
ença mental. 

Augusto Machado

OS açOreS e aS SuaS genteS

embarcação com emigrantes para o Havai
Em 13 de outubro de 1879, saíu de Ponta Delgada 

a barca ‘Highflyer’ com os primeiros emigrantes 
para as ilhas do Havai.
Sempre partiram do arquipélago açoriano desde os 

primeiros tempos da sua descoberta ou colonização 
grandes números de casais que, em novas terras, sub-
desenvolvidas, iriam prestar seus serviços, podendo 
mesmo dizer-se que por toda a parte, o braço aço-
riano cooperou grandemente na edificação de po-
voados, cimentando com sangue e lágrimas muitas 
das grandes cidades estrangeiras onde ainda se en-
contram vestígios nas famílias e nas povoações, nas 
palavras, nos monumentos, entre outros.
Desde o dia 13 de outubro daqquele ano, em que 

partiram no referido barco ‘Highflyer’ os primeiros 
327 emigrantes, foram conduzidos sucessivamente 
até 1884 ao arquipélago havaiano cerca de 7 mil emi-
grantes. Daí que o Arquipélago dos Açores tenha sido 
o que mais concorreu para a colonização daquele que 
mais tarde viria a ser um dos presentes estados da 
federação amaericana.
Quando se manifestava a falta de braços para des-

bravar as terras a serem cultivadas futuramente, era 
dos Açores, principalmente, que partiam enxames 

de trabalhadores. Eram seus destinos, o Maranhão, 
Santa Catarina, a Terra Nova, Rio Grande, Califór-
nia, Espírito Santo - para toda a parte, do Norte ao 
Sul, onde os frios e a neve cortavam as carnes e\ou 
os raios solares carbonizavam os corpos, ali foram os 
açorianos, os quais, como muito bem notou Gabriel 
de Almeida, tinha a emigração açoriana, talvez por 
guia, o génio aventureiro e intrépido que foi quase 
sempre tradicional.
Antigamente, as ilhas do Havai (ou de Sandwich, 

como eram mais conhecidas) só eram visitadas por 
navios baleeiros, tendo a influência dos portugueses 
levado a formar uma colónia de 10 mil habitantes!

António Vallacorba
com o apoio do sinopse de efemérides

Corrigenda: A informação divulgada neste espaco 
a semana passada a propósito da passagem dos 100 
anos da implantação da República Portuguesa e onde 
se  mencionava que Manuel Arriaga tinha sido o pri-
meiro presidente indigitado e Teófilo Braga o primeiro 
presidente eleito, saíu deturpada, porquanto o contrá-
rio é que é verdade. Pedimos, pois, desculpa pelo fato 
e por qualquer inconveniência daí resultante. AV.

Uma saudade ardente, na frieza que o mar tem no sal, 
este povo consente, um grande amor por portugal! (1)

Os textos terão sempre este tema! A razão é 
simples, o facto de este texto ser escrito dos 

Açores para o Canadá tem de ter um destaque 
diferente de outros textos… mais não seja pelos 
milhas atravessadas…

Hoje e sempre falarei para vós, 
De um jeito secular,

E se pudessem ouvir a minha voz,
Por ser para ti, emigrante, estaria a chorar…

A rima que veio da Terceira,
Voando com uma pluma,
Ao longo da orla costeira,

Vejo no mar, uma ténue espuma…

Que garrafas bóiam entre a solidão,
De uma onda que bate quebrando,

A rocha que por obrigação
Às outras se junta e vai desgastando…

Como o emigrante,
Que no seu coração perdura
Algo de uma terra distante,

Não fosse ele esquecer um dia, a sua cultura…

Uma ânsia incapaz de se explicar
Que são prazeres inarráveis,

Que se podiam alcançar,
Com gestos… subitamente afáveis…

Por vezes uma simples ligação,
Que nos chamam de outro país,

Não são precisas horas de conversação,
Para deixar um solitário emigrante feliz…

O emigrante que entenda,
O contacto que não se realizou,

Não se admirem é se a merenda…
Essa também não chegou!

São cartas com saudade,
Descritas a cada momento,
São pedaços de realidade,

Encaradas com muito sofrimento…

Despeço-me com os maiores desejos de felicidade a 
todos os emigrantes e luso-descendentes do Canadá! 
Até à próxima oportunidade...

Rodrigo Silva

eFemÉrideS - 13 de OutubrO

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

1822 - D. Pedro é aclamado imperador do Brasil.
1882 - É inaugurada, no Porto, a Associação de Jornalistas e Homens 
de Letras.
1909 - Nasce o compositor e pianista de jazz norte-americano Art Tatum.
1912 - O presidente da República Portuguesa, Manuel de Arriaga, co-
loca a primeira pedra no edifício de A Voz do Operário, em Lisboa.
1917 - Relato da sexta e última aparição de Fátima e do chamado 
Milagre do Sol, pelos três pastores e pessoas mobilizadas nos seis 
meses anteriores.
1921 - Realiza-se a primeira missa campal em Fátima. Nasce Yves 
Montand, ator e cantor francês de origem italiana.
1930 - O bispo de Leiria, José Alves Correia, considera dignas de cré-
dito as aparições de Fátima, em carta pastoral.
1961 - Em carta aberta ao Governo de Oliveira Salazar, o líder do PAI-
CV, Amílcar Cabral, pede uma solução pacífica para a auto-determina-
ção dos povos da Guiné e Cabo Verde.
1970 - O Canadá e a China estabelecem relações diplomáticas.
1972 - Morrem 176 pessoas na queda de um avião comercial soviético, 
perto do aeroporto de Moscovo.
1978 - Começa o Conclave de Cardeais para a eleição do sucessor 
de João Paulo I.
1980 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao arquiteto argentino Adolfo 
Pérez Esquível, cofundador da Assembleia Permanente para os Direi-
tos Humanos.
1987 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao presidente da Costa Rica, 
Óscar Arias, pelo trabalho na América Central (Plano Arias).
1990 - Morre o político vietnamita Le Duc Tho, negociador da paz do 
Vietname, que recusou o Nobel em 1973, igualmente atribuído ao se-
cretário de Estado da Administração Nixon, Henry Kissinger.
2000 - O petróleo Brent atinge o preço mais alto desde 1990, 35,5 
dólares por barril.

“A ignorância tem isso de bom, desfaz-se aprendendo. A falsa instru-
ção tem esta perfídia: não dá ensino e inibe de o tomar”.

Ramalho Ortigão

Semana
cultural
da caSa

dOS açOreS
18 de Outubro de 2010 – 19h00
Abertura da Semana Cultural com a Exposição de Pintura 
da D. Mercês Resendes Reis; Exposição dos trabalhos do 
Grupo “REViVER”; Palestra proferida pelo Dr. António Pe-
dro Costa, Deputado da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores, sobre “Açores na comunidade 
Europeia”; Lançamento do livro “Uma Aventura na Terra 
Nova” da autoria do Dr. António Pedro Costa, apresentado 
por Américo Natalino Viveiros
19 de Outubro de 2010 – 19h00
Actuação do Rancho folclórico “ilhas de Encanto”; Lança-
mento do livro “A Lagoa dos Castores” do Dr. Francisco 
Cota Fagundes, apresentado por Ilda Januaria; Lançamento 
do Livro “ilha Grande fechada” de Daniel de Sá, apresen-
tado por Ilda Januaria; Actuação do Grupo de cantares “Re-
cordações”
20 de Outubro de 2010 – 19h00
Lançamento do livro “Senhor Santo Cristo” da autoria da 
Dra. Lalanda Gonçalves, apresentado por Duarte Miranda; 
Lançamento do DVD - Senhor Santo Cristo “O Olhar huma-
no de Deus.” apresentado por  Duarte Miranda
21 de Outubro de 2010 – 19h00
Conferência sobre os Açores e a Emigração feita pelo Dr. 
José de Almeida Mello; Degustação de “Chá Porto formo-
so”
22 de Outubro de 2010 – 19h00
Lançamento da 2ª Edição do livro “7 Maravilhas de Ponta 
Delgada” do Dr. José de Almeida Mello; Exposição sobre as 
7 maravilhas de Ponta Delgada; Actuação do Grupo de Cor-
das Açorianas
23 de Outubro de 2010 – 19h00
Jantar para o 33º Aniversário da Casa dos Açores do Que-
beque (preço 30 $)
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qUEixA CONTRA PGR
O procurador do Tribunal 
Central e Administrativo do 
Sul requereu ao presiden-
te do Supremo Tribunal de 
Justiça que instaure um pro-
cedimento criminal ao pro-
curador-geral da República 
por alegada de negação da 
justiça. Em causa está, se-
gundo a queixa, a escusa 
de Pinto Monteiro em seguir 
com um requerimento do 
queixoso para avançar com 
um processo crime contra o 
vice procurador-geral, Mário 
Gomes Dias, por alegados 
crimes de abuso de poder e 
de usurpação de funções.

CAVACO é SiNAL
DE SEGURANçA
Santana Lopes disse que 
Cavaco Silva é “um referen-
cial de segurança política”. 
E recusou falar em candi-
daturas presidenciais alter-
nativas à direita, pois o País 
“exige convergência e não 
divergência”.

VENDiDA PARTE
DAS RESERVAS
A iberia vendeu 1,5% do ca-
pital do sistema de reservas 
Amadeus por 90,63 ME. A 
companhia aérea espanhola 
colocou aquela parcela de 
capital entre institucionais, 
passando amanter uma par-
ticipação de 7,5% na central 
de reservas de viagens.

LEi GERA POLéMiCA
O governo israelita aprovou 
uma lei que obriga os novos 
imigrantes a jurar “fidelida-
de ao estado de israel como 
um estado judeu e demo-
crático”.

vargas llosa com Nobel
O escritor peruano Mário Vargas Llosa, 74 anos, 

foi distinguido com o Prémio Nobel da Litera-
tura por uma escrita que faz a “cartografia das estru-
turas do poder”, justificou a Academia Sueca. O or-
ganismo elogiou um autor cuja obra revela “imagens 
mordazes da resistência, revolta e dos fracassos do 
indivíduo”.

Ue e Brasil sem vistos
A União Europeia (UE) adoptou dois acordos de 

isenção de vistos para cidadãos oriundos da UE 
e Brasil. Agora passa a haver reciprocidade entre ci-
dadãos europeus e brasileiros, que podem passar a 
viajar para o outro território e aí permanecer por um 
período até três meses sem visto.

Banco de portugal
traz más notícias
As recentes medidas de austeri-

dade apresentadas pelo Gover-
no “não parecem ser suficientes para 
garantir a prossecução do objectivo 
orçamental assumido para 2011”. A 
advertência estava escrita no Bole-
tim de Outono do Banco de Portugal 
(BdP) divulgado. Horas depois, o 
banco central esclareceu que não 
quer mais medidas de austerida-
de para 2011 além das que já fo-
ram anunciadas. Fonte oficial do 
organismo garantiu ao Jornal de 
Negócios que a instituição ape-
nas alertou para a necessidade 
de implementar efectivamente o 
pacote. 
O Executivo prometeu reduzir 

o défice orçamental de 9,3% em 
2009 para 7,3% em 2010, 4,6% 
em 2011 e 3% em 2012. O BdP 
insiste que a margem para falhar 
é nula. “(...) o cumprimento es-
crupuloso dos objectivos orça-
mentais actualmente delineados 
surge como indispensável”, diz o BdP. 
À semelhança do Fundo Monetário 

Internacional na quarta-feira, o BdP 
prevê grandes dificuldades para o País 
em 2011. “A economia portuguesa de-
verá registar uma estagnação em 2011, 
após o crescimento de 1,2% projecta-
do para 2010. Esta evolução resultará 
do efeito conjugado da contracção da 
procura interna, a partir da segunda 
metade de 2010, com o abrandamento 
das exportações” escreve a entidade li-

derado por Carlos Costa.
No entanto, sublinha, este é o melhor 

cenário possível – mas pouco provável. 
A austeridade que Portugal precisa para 
cumprir a redução do défice arrisca ar-
rastar o País para uma nova recessão. 
Mas não há al ernativa, resume o BdP. 

Sobre o desemprego, o banco central 
avisa que “no actual quadro de desa-
celeração da actividade económica e 
dadas as perspectivas (...) não será de 
esperar uma inversão desta tendência 
no futuro próximo”.
O banco central sublinha que é parti-

cularmente marcante o facto de o em-
prego continuar a registar quedas con-
secutivas mais de um ano após o ponto 
mais baixo da recessão. O BdP não faz 
previsões para o desemprego.

Governo quer aumen-
tar produção alimen-
tar para evitar efei-
tos da crise
O aumento da produção alimentar e autocarros mo-

vidos a gás são algumas medidas que o Governo 
moçambicano vai tomar para evitar os efeitos da cri-
se económica, anunciou o ministro dos Transportes e 
Comunicações de Moçambique. “Creio que depois de 
Dezembro vamos ter de apresentar outras medidas de 
carácter preventivo para ver se esta crise que afecta to-
dos não tem problemas tão sérios no nosso país”, disse 
Paulo Zucula à Agência Lusa. O ministro falava em Lis-
boa no final de uma reunião de trabalho com o ministro 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações por-
tuguês, António Mendonça. Referindo-se aos confron-
tos que ocorreram no início de Setembro por causa do 
aumento dos bens essenciais, o ministro moçambicano 
disse que foram “temporários” e que “não desviaram 
o percurso normal da economia” do país. Os portos, a 
aviação civil, os transportes urbanos e a marinha mer-
cante são alguns dos sectores em causa.
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inteligência: procura-se!
Pode afirmar-se atravessarmos 

um período onde a falta de líde-
res em todo o mundo é impressio-
nante. De gente que respeite a po-
pulação que deveriam servir, sem 
encalhar nos portos da corrupção e 
da demagogia. E, que em primeiro 
lugar, não insultem a inteligência 
dos cidadãos, embora estes, nem 
sempre reajam com clarividência 
em alguns dos protestos em que se 
manifestam. Dir-se-ia ser o método 
do baloiço. 
A cada manifestação criticável dos 

governantes, opõe-se uma marcha, 
um desfile de bandeirolas e gritos de 
protestação de grupos mais ou menos 
numerosos, muitas vezes sob impulsos 
não muito claros. Lembremos apenas 
a recente controvérsia criada pela Fe-
deração das Mulheres antimilitaristas 
ou ainda, as tumultuosas reuniões do 
BAPE sobre a exploração do gás de 
chiste. O rol é longo. As tentativas de 
acalmar os ânimos nem sempre serão 
as mais adequadas e passados os pri-
meiros confrontos, verbais ou um tanto 
musculados em ocasiões mais proble-
máticas, o tempo passa por cima, as 
eleições enchem-se de sorrisos e elo-
gios e o bom povo, sempre ele, veste-
se de imbecil, na esperança de ganhar 
o céu e as promessas dos políticos. Sur-
gem depois as anomalias. A descoberta 
das corrupções, das amizades duvido-
sas com gente da finança e aqui e além, 
uma reacção de desconforto de um 
qualquer repentino, que lança um tijo-
lo contra os telhados de vidro de certas 
individualidades com quem conviveu. 
Tivemos então casos que merece-

ram caixa alta nos periódicos, como 
o dos contadores de água, e o desco-
nhecimento e inocência celestial do 
“Maire” de Montreal. 
Por entre vários outros com que fo-

mos “presenteados” pelo actual Exe-
cutivo, surgiu nos últimos dias mais 
uma prestação da estratégia da dis-
tracção, em que Gerald Tremblay se 
tornou mestre. Após o anúncio com 
grande espectáculo, do entendimento 
assinado com o presidente do sindi-
cato dos operários camarários, onde 
foi feita a apologia dos bons servi-
ços prestados à colectividade, sem 
encargos suplementares para a po-
pulação, eis que, não mais tarde que 
24 horas, o actor em título declara a 
falta de 230 milhões para equilibrar 
o orçamento anual, quantia fabulosa 
que terá de ser encontrada nas algi-
beiras dos cidadãos. O quando está 
decidido, apenas onde, estará ainda 
em discussão. O mais irritante neste 
processo é que a argumentação utili-
zada tem uma entonação particular-
mente infantil, como se o pagador 
de taxas fosse uma criancinha ou um 
débil mental. 
Ou seja, a troca de posição pelos 

extremos. Pouco a pouco, passo a 
passo, dia após dia, vão aparecendo 
todos estes imbróglios, estas altera-
ções, a que o pobre eleitor se habitua 
compassada e gradualmente. 
Mas, pode perguntar-se, se são sem-

pre os mais pobres que pagam a nota, 
como é que conseguem juntar tanto 
dinheiro? 
A resposta é simples. Questão de 

número. Há cada vez mais pobres do 
que ricos e com essa óptica, os go-
vernos, todos os governos, acabam 
sempre por ganhar, sem irritar os 
amigalhaços financeiros ocultos, as 
eminências fantasmas, que se fundem 
com a Natureza e lhes pagam subsí-
dios de ordenados e campanhas elei-
torais. Mas, a que preço?
No campo provincial a situação não 

é mais brilhante. Um chefe em sus-
pensão, tentando o impossível equi-
líbrio na corda bamba em que se en-
contra, depois de muita controvérsia 
e arrogância que o povo começa a 
detestar. 
Esbanjam-se milhões em comissões 

que a nada conduzem e apenas ser-
vem para tentar esconder realidades 
e a procurarem manter o público na 
ignorância.
Olhando para Oeste a peste alastra 

à margem do Parlamento. Atingida 
a puberdade para alguns membros 
da oposição, as hormonas agitam-
se procurando desenvolver produtos 
capazes de aliciarem o eleitorado, 
olhos fixados nas cadeiras dos repre-
sentantes do Governo na Câmara dos 
Comuns. E é triste constatar a irres-
ponsabilidade das promessas do che-
fe em diversos dossiers e em matéria 
de Defesa Nacional. Imitando o seu 
predecessor e mentor Jean Chrétien, 
o chefe liberal Michael Ignatieff, pre-
tende igualmente anular o contrato 
da compra dos aviões F-35 que são 
indispensáveis para a defesa e pere-
nidade das nossas fronteiras, princi-
palmente na região do tão cobiçado 
Ártico.
A lembrar as condenáveis decisões 

de Chrétien, aquando da anulação 
dos contratos de compra dos subma-
rinos nucleares (os únicos capazes de 
navegar sob os gelos do Pólo Norte) e 
dos helicópteros, tão necessários nas 
operações de salvamento no alto mar 
ou na montanha, como em missões de 
carácter militar. 
Recordemos como após o paga-

mento da forte penalidade ligada às 
anulações, Chrétien adquiriu quatro 
submarinos a diesel em segunda mão, 
aos ingleses, de fraca qualidade, que 
logo na primeira viagem, um deles 
ocasionou a morte de um oficial de 
bordo. 
Tendo desde então ficado atracados 

no cais. Inutilizáveis. 
Quanto aos helis, os cansados apa-

relhos que guardaram, vão caindo 
aos bocados em operações da Nato, 
envergonhando o país, e necessitando 
de 30 horas de manutenção por cada 
hora de voo. 
Originando custos exorbitantes.
Com exemplos destes, espero bem 

que no devido momento, a população 
não se deixe enredar nas teias tumul-
tuosamente urdidas pela ambição a 
não importa qual preço, da trilogia 
oposicionista em Otava. 
O Canadá necessita continuar o 

caminho que está seguindo para 
sair da monotonia e da mediocri-
dade a que  os Chrétiens e Martin’s 
deste mundo o conduziram. Oxalá 
que a inteligência se manifeste.

Raul Mesquita

Tremblay promete limitar 
aumentos de taxas em 2,5%

Metro: projecto de
lei especial adoptado

Com uma falta de 230 milhões no 
orçamento do próximo ano, o pre-

sidente da Câmara Municipal, Gérald 
Tremblay, prometeu não sobrecarre-
gar o cargo fiscal global dos cidadãos 
para além da inflação, ou seja 2,5%. 
Anunciou também uma vasta operação 
de revisão das despesas – que deveria 
gerar economias de 125 milhões por 
ano. O Director Geral, Louis Roquet, 
foi mandatado para “limpar” os orça-
mentos e depositar daqui a três sema-
nas as suas recomendações. “Tudo está 
sobre a mesa, com excepção dos servi-
ços aos cidadãos”, resumiu o presiden-
te da edilidade. Na última Primavera, 
os três partidos representados no con-
selho municipal tinham aceite unir os 
seus esforços para encontrar os cerca 
de 400 milhões em falta no Orçamen-

to 2011, de acordo com a avaliação da 
administração Tremblay. O relatório da 
Comissão tinha então identificado duas 
avenidas muito gerais: limitar o au-
mento da carga fiscal à inflação e con-
trolar as despesas da Cidade. O detalhe 
das compressões tinha sido entregue 
ao Executivo, que até agora cortou 170 
milhões. A tarefa de Louis Roquet con-
sistirá em encontrar rapidamente 125 
milhões, nomeadamente nos desdobra-
mentos administrativos, “trabalhando 
diferentemente e de maneira mais há-
bil”, explicou o Director Geral. O alto 
funcionário reconheceu que haveria 
“eventualmente” abolições de postos, 
por exemplo, nos quadros. Enquanto 
que se conta hoje um quadro por cada 
nove empregados, deseja-se reduzir o 
rácio a 1 por cada 13.

O projecto de lei especial sobre a re-
novação dos vagões do metro de 

Montreal foi adoptado, quinta-feira, na 
Assembleia nacional. 
Os partidos da Oposição deram o seu 

consentimento ao tratamento acele-
rado da peça legislativa. Na véspera, 
os representantes da Oposição tinham 
reclamado informações sobre a tran-
sacção antes de concordar com este 
procedimento especial. Um encontro 
com o negociador da Sociedade de 
transporte de Montreal, o ex-primeiro-
ministro Lucien Bouchard, foi organi-
zado quarta-feira à noite. O projecto 
de lei permite à STM de concluir um 

acordo sem concurso com o consórcio 
Bombardier-Alstom. Deve também 
pôr a STM e o governo do Quebeque 
ao abrigo das acções judiciais. 
O ministro dos Transportes Sam Ha-

mad afirmou quinta-feira que cada um 
dos 468 vagões custará 2,6 milhões de 
dólares, para um total de $1,2 biliões. 
A semana passada, o senhor Hamad ti-
nha pedido o adiamento do lançamento 
do concurso da STM a fim de permitir 
um acordo directo com Bombardier-
Alstom. 
O ministro tinha insistido sobre a ur-

gência de renovar uma parte da frota 
do metro de Montreal.
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Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o op-
timismo. Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo 
em sua casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo 
que pode fazer hoje.

Número da Sorte: 55
Números da Semana: 1, 3, 18, 19, 22, 29

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Esco-
lha.
Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser 
ridículo.
Saúde: Cuidado com o frio. 

Dinheiro: Momento favorável.
Número da Sorte: 6
Números da Semana: 8, 11, 36, 45, 47, 49

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando 
errar. Saúde: Agasalhe-se mais, pois as constipações 
andam por aí.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.

Número da Sorte: 8
Números da Semana: 5, 15, 29, 33, 34, 40

Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção, 
Luz. Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense 
bem naquilo que diz. 
Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas dores de ca-
beça podem estar relacionadas com os seus olhos. 

Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 9, 12, 22, 34, 45, 48

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Se existir desconfianças entre o casal, será difícil 
a harmonia. Saúde: Na saúde em geral não se sentirá 
muito bem. Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar 
mais do que habitualmente.

Número da Sorte: 39
Números da Semana: 7, 22, 36, 45, 48, 49

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Suces-
so. Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental.
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica.
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele projecto 
com êxito.

Número da Sorte: 51
Números da Semana: 2, 14, 22, 29, 37, 47

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pes-
soa que tem ao seu lado.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha al-

gum cuidado.
Número da Sorte: 25
Números da Semana: 11, 32, 38, 39, 44, 47

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda, Fa-
lha. Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ga-
nhar com isso.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com ten-
dência para se constipar.

Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa altura para o fazer.
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 7, 15, 19, 23, 32, 41

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligen-
te, Prático.
Amor: Festeje as datas importantes da sua relação. 
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo de 

decisão nesta área.
Número da Sorte: 78
Números da Semana: 2, 14, 21, 24, 28, 33

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão.
Amor: A harmonia reina na sua família.
Saúde: Previna-se contra otites.
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 

acentuada.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 1, 12, 26, 36, 44, 46

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera.
Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, 
ninguém o poderá adivinhar. Saúde: Cuidado com o ex-
cesso de açúcar no seu sangue, pois poderá ter tendên-

cia para diabetes. Dinheiro: Este é um período em que pode fazer 
uma pequena extravagância, mas não se exceda.
Número da Sorte: 49
Números da Semana: 2, 13, 37, 45, 47, 49

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperi-
dade, Riqueza e Segurança. Amor: Não deixe que o seu 
orgulho fira a pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a 
sua circulação sanguínea vai melhorar.

Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a 
precisar de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 74
Números da Semana: 4, 18, 19, 26, 37, 42

VÁRIA

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)

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)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

“O senhor doutor é uma especialidade tão portuguesa 
como os pastéis de nata”
Esta expressão que li algures, cativou-me pela frescura 

do humor e realismo, justamente patenteado pelo des-
conhecido autor. Porque se enquadra de forma extraor-
dinária no nosso dia-a-dia tradicional, tornando-se por 
si só, numa pérola de português! Senhor Doutor!
É um hábito doentio querer aliciar qualquer perso-

nagem com elogios balofos e é pior do que a fama 
do Constantino... que já vem de longe. Na época das 
carroças e dos amores de perdição, quando o filho do 
latifundiário ia estudar para a cidade, ganhava logo de 
início um título: senhor doutor. E quantos penaram nas 
universidades, sem nunca terem conseguido alcançar 
o canudo tão ambicionado pelos pais! Era porém uma 
questão de prestígio para a família, ter alguém que os-
tentasse esse privilégio. Para além de ser uma via rápida 
para casamento arranjado, com jovem de família finan-
ceiramente desafogada. E a moda prolongou-se através 
dos tempos provocando a perda de nome de certas pes-
soas. Passaram apenas a serem identificados com defe-
rência serviçal, por “senhor doutor; senhor engenheiro; 
senhor arquitecto”... O curioso é que na época que em 
Portugal, a nova geração de licenciados negligencia o 
tratamento, é nas diásporas que se reaviva o arcaico cos-
tume. E se a moda pega, todos quantos tenham passado 
por uma universidade, passarão a ter a tal deferência. Já 
imaginaram a quantidade de “doutores” com que nos 
cruzamos todos os dias? Não sei se a intenção será a 
de fazer rir a plateia porque já em tempos idos, o meu 

avô, na sua simplicidade transmontana dizia haver dois 
tipos de doutores: os médicos, e os doutores em leis, 
ou seja, os notários e advogados. Exactamente como se 
pratica em países desenvolvidos e isentos das parvoíces 
dos portugas. Porém, creio que deveriam ser os próprios 
“galardoados” a fazerem corrigir a absurdidade. Ques-
tão de ética pessoal. De dignidade. De bom senso. As 
pessoas valem pelo que são e não pela usurpação de tí-
tulos a que não têm direito. Como certos componentes 
de um governo à deriva que conhecemos e a lembrar os 
diplomas que se vendiam em Toronto e em Montreal há 
alguns anos, por um punhado de dólares…
Desconheço e não pretendo extrapolar, os motivos 

que orientam essas “graduações” arregimentadas, ba-
nalizando títulos que alguns conseguem com grandes 
esforços. Mas surpreende-me que os apregoadores não 
realizem o ridículo em que se enterram ao fazerem es-
sas falsas representações, que no fundo, mais não valo-
rizarão os visados que no momento fortuito duma apre-
sentação, por vezes para gáudio da assembleia.
Creio no entanto que deve haver mais rigor nos escri-

tos que se enviam à agência noticiosa portuguesa.
As comunidades, como a nossa, têm, felizmente, al-

guns valores que são como o azeite na água: vêm sem-
pre ao de cima. E são exactamente aqueles que são mais 
simples, mais discretos. Não precisam de directa ou in-
directamente, comprar quem quer que seja para serem 
reconhecidos. Apenas as personalidades de fachada se 
deixam embarcar nas areias movediças da controvérsia.
O que virá confirmar, creio, um pensamento de Eins-

tein, ao afirmar que há apenas duas coisas infinitas no 
mundo: “o Universo e a asneira humana…mas no caso 
do Universo, não estou completamente convencido!”. 
Vai um pastel de nata com uma bica?

Raul Mesquita

festejou-se a Nossa Senhora aparecida
Ontem, dia 12 de Outubro, os brasileiros do mundo 

inteiro festejaram a Senhora Aparecida, padro-
eira do Brasil. A comunidade brasileira de Montreal 
também comemorou, em grande pompa, esta Nossa 
Senhora, numa celebração muito participada, no do-
mingo na igreja de Santa Cruz. 

O Grupo Coral “Nossa Fé” animou a eucaristia, pre-
sidida pelo padre Laurensius Ruba, concelebrada pelo 

padre Pierre Bougie e com a participação do diácono 
António Ramos. Neste dia de festa, o grupo coral de 
Santa Cruz juntou-se a eles, para que em harmonia 
cantassem na mesma fé à Virgem Nossa Senhora. No 
final da celebração, o padre José Maria, responsável 
pela Missão, emocionado, felicitou a comunidade bra-
sileira por esta linda comemoração em honra da Pa-
droeira.  Ao Grupo Nossa Fé, agradeceu pela maneira 
como animaram e salientou o facto de dois grupos te-
rem cantados juntos. É possível, disse ele, de juntar 
as pessoas, basta haver boa vontade. Manuel Lúcio, 
um dos membros do grupo de Santa Cruz, disse-me 
que tinha sido um grande prazer cantar com eles e que 
a Júlia Braga, responsável do grupo, é uma “doçura” 
de maestrina. No cântico final, cantaram assim: Santa 
Mãe Maria nessa travessia/cubra-nos teu manto cor 
anil./Guarda nossa vida Mãe Aparecida,/Santa Mãe 
do Brasil. Antero Branco

o Senhor doutor...

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

75  Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.jassure.ca
seguros online
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prova de vinhos
do Douro e do porto
O Instituto dos vinhos do Douro e 

do Porto (IVDP) desembarcou em 
Montreal, na passada quinta-feira, para 
promover os vinhos daquela região. A 

maioria das casas de vinhos estava bem 
representada na Galerie MX da rua Vi-
ger. Na prova dos vinhos, encontrámos 
muitos dos empresários portugueses 
da restauração, que lá foram para en-
contrar alguns amigos ou à procura de 
novos produtos para fazerem descobrir 
aos seus clientes. O restaurante Portus 
Calle teve a responsabilidade de servir 

os petiscos durante o acontecimento. 
Como sempre, a Lena esteve à altura 
do seu talento, servindo os nossos pro-
dutos com muito bom gosto. Os Mon-

trealenses não tiveram a oportunida-
de de provar o Duas Quintas Reserva 
2007, da Casa Ramos Pinto, que rece-
beu no concurso Internacional Mundus 
Vini a classificação de Melhor Vinho 
Tinto da Europa, mas provaram o de 
2005, que está disponível no Canadá. 
Durante três horas percorremos os 26 
pontos de provas que continham prati-
camente todos os vinhos do Douro e do 
Porto que se encontram no mercado lo-
cal. Uma novidade do salão, o vinho do 
Porto Rosé. Um vinho que certamente 
vai ser muito popular junto da cliente-
la feminina. A Elsa Couto, da Casa C. 
Da Silva, que exporta para cá os vinhos 
Dalva, deu-nos a provar o seu rosé num 
cocktail, que continha um gume de la-
ranja, uma folha de hortelã e uma pedra 
de gelo, uma delícia. Provámos vinhos 
muito bons que podem competir com 
os vinhos de todas as partes do mundo. 
O IVDP tem feito um trabalho extraor-
dinário no controlo da qualidade e das 
quantidades do vinho produzido na re-
gião do Douro. 

Antero Branco

169 A, Boul. Ste-Rose, Laval, Qc. H7L 1L2
450.628.8417

ENCOMENDAS
PARA FORA

LICENÇA DE 
ÁLCOOL 

COMPLETA

Churrasqueira • Grelhados sobre carvão

• Sala com capacidade para 40 pessoas

• Aberto 7 dias por semana das 11h00 às 22h00

Carnes • Peixes • Sandes • Sobremesas

Agência Algarve
681, Jarry Este, Montreal
514-277-1934 • 514-273-9638

SUPER ESPECIAIS
NOVEMBRO

Lisboa (de Toronto)         399,00$ + tx (251)

Porto (de Toronto)             399,00$ + tx (251)

Faro (de Toronto)                 449,00$ + tx (251)

P. Delgada (de Toronto)  499,00$ + tx (228)

Uma força na comunidade
514-277-1934 • 514-273-9638

Informe-se dos nossos especiais para o
Natal / Ano Novo e no aluguer de viaturas

a partir de 159.00$ / semana
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†
gUIA COmERCIAl NECROlOgIA

12 de outubro de 2010
1 euro = caD 1.414030

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Auberge Transition           514.481.0495
Casamentos civis      514.393.2113
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
                         1.800.277.9915
Protecção ao consumidor

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
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

Igreja Baptista Portuguesa  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

SeRviÇoS coNSUlaReS
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  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 Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Senhor Wara
Dom hereditário, resolve os 

seus problemas, qualquer que 
seja a natureza ou o tempo 

das dificuldades. Sorte, amor, 
protecção, Sucesso na vida 

profissional, impotência sexual. 
Resultado garantido. 

Tel.: 514-777-7238 Henri-
Bourassa

fala françês

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode 

ajudar a resolver todos os vossos 
problemas, mesmo os casos mais 

desesperados. Amor, infidelidade, sorte, 
protecção e desesperanço, etc.

100% garantido
Tel.: 514-553-5975

Pagamento após Resultados

cantinHO da pOeSia

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
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
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
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
MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 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
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent             514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

1º ano de saudade
João do Carmo Castela

faleceu em 18-10-2009

Querido João, já nos deixaste há um ano, 
mas sempre continuarás a viver nos nossos 
corações. Recordamos com profunda 
saudade o nosso ente querido.
- tua esposa Cremilde, tua filha Maria 
Olímpia e genro Joaquim, teus netos Vandy 
(Walter) e Nelson (Graciana), teus bisnetos 
Olívia, Lorena, Matteo e Zachary.

Uma missa será celebrada sábado, 16 de Outubro, pelas 18h30, na 
Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.

M E M O R A N D U M

eternamente Bebé
em memória do Joshua l. Silva

Era uma vez um anjinho,
que mal viveu entre nós,
doce adoração dos pais,

dos tios e dos avós
e dos familiares mais

Veio, olhou o mundo à sua volta
não gostou,

deu meia volta,
a Cristo se entregou

 
Está agora nos céus
onde é tão bom viver

à maneira do nosso Deus,
mas cá na terra os seus

tanto sofrem por o não ter.
 

Ditosa é a mãe
que a Deus um filho dá, 
maior amor não existe,
maior sacrificio não há.

António Vallacorba

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

Emídio farias
1938 - 2010 

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Outubro de 
2010, com 72 anos de idade, Emídio Farias, 
natural dos Arrifes, São Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa, Liduina Medeiros, 
companheira dos 53 anos de matrimónio, o 
seus filhos e filhas Venilde (Michel), Liduina 
(António), Emídio, Elvira, Ana, Hernani, Di-
nis (Cidália), José, Emanuel (Marianna) e 
Robert, seus netos e netas Emily, Veronica, 
William, Alexander, Olivia, Natasha, Patrick, 
Kamran, Hunter, Gregory, Samuel, Delila Glo-
ria, Julianna, Matteo e Dean Michael. 
O funeral decorreu sábado, 9 de Outubro de 
2010, na Igreja Santa Cruz, seguindo para o 
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas nas liturgias do 
7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 15 de Ou-
tubro, pelas 18h30, assim como na do 1o mês em sufrágio pela sua 
alma, que se realizará no dia 5 de Novembro, pelas 18h30, ambas na 
Igreja Santa Cruz.
A coragem e força que demonstrou no último ano exemplificaram a 
maneira com que viveu a sua vida.
A família vem por este meio agradecer as equipas médicas e de en-
fermagem do Montreal General Hospital e do Montreal Chest Institute, 
pelo apoio e cuidados dispensados, assim como todas as pessoas que 
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Maria Beatriz Borges festa
1937 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 6 de Outubro de 
2010, a senhora Maria Beatriz Borges Festa, 
natural da Beira, São Jorge, Açores, com a 
idade de 73 anos.
Deixa na dor o seu esposo, o senhor José 
Festa, suas irmãs Maria de Lurdes (António 
Souza Soares) e Idalina (Jorge Betencourt), 
seu irmão José (Ângela Barcelos), sua 
cunhada Margarida Festa (Lizuarte Medei-
ros), sobrinhos e sobrinhas, assim como ou-
tros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Victor Marques
O funeral decorreu no dia 11 de Outubro, após missa de corpo pre-
sente, às 10h, na Igreja Santa Cruz, seguindo para o Mausoléu St-
Christophe, em Longueuil, onde foi sepultada, em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

OraçãO a SantO expeditO
Se você está com algum problema de difícil solução e precisa de ajuda 
urgente, peça esta ajuda a Santo Expedito, que é o Santo dos Negó-
cios que precisam Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia.” 
Reze com Fé e faça seu pedido ao poderoso Santo Expedito: Meu 
Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora 
de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Je-
sus Cristo! Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o santo 
das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e 
serenidade. Atendei ao meu pedido... (fazer o seu pedido) . Ajudai-me 
a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me 

prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedi-
do com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranquilidade. 
Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a 
todos que têm Fé. Muito obrigado, meu Santo Expedito.
Obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria e fazer o 
Sinal da Cruz. M.f.G.

Dia: 19 de Abril

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS
NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

Tel.: 514-947-1479
www.lumar-satcom.com 

A
V
P
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4

Visite Portugal, 
Açores e Madeira 

diariamente

Especial
Um ano de garantia 
total em sua casa.

Não perca
esta viagem!

GLOBO  &  RECORD
(subscrição $35 US / mês)

Luís Pereira  -  Daniel Boal

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

OraçãO prece milagrOSa
Confio em Deus com todas as minhas forças.  Por isso peço a Deus 
que ilumine o meu caminho, concedendo-me as graças que tanto 
desejo e me dê sorte e sucesso em todos os actos da minha vida e me 
salve de todos os males e desgraças.
Mande publicar esta oração e observe o que vai acontecer no quarto 
dia.

S.F.
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colabore com 
o nosso

jornal

ClASSIfICADOS

anÚnciOS a partir de $7.97*
*A PARTIR DE $7.97 POR SEMANA. TAXAS NãO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A NOVOS ANúNCIOS UNICAMENTE.  TODOS OS ANúNCIOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCIA, VISA OU MASTERCARD - DINHEIRO, PASSAR NA REDACçãO.

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. 
Salário conforme experiência. 
Contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

veNDe-Se
Homem de experiência em di-
ferentes trabalhos de interiores, 
juntas de gesso e pequenas repa-
rações, para promotor imobiliário. 
Tempo inteiro. Camião fornecido. 
Excelente salário para pessoa di-
nâmica e qualificada.

Tel: 514-355-7171

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Bom duplex todo renovado

José Montez

Esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

Apartamento 4 ½ situado no 4419 
Hotel de Ville. Livre a 1 de Novem-
bro. 

Contactar senhor 
Rosa pelo 514-256-2469

aRReNDa-Se

Empregado/a de mesa, com expe-
riência preferível, para restaurante 
português em Ste-Rose. 

514-262-5608

Vendem-se: prensa de vinho #50 e 
esmagador eléctrico. 

514-494-8944

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

Rosa: 514 278.3956

JaRDiM-De-iNfÂNcia

Jardim-de-infância, 
zona Villeray, tem 

espaços disponíveis 
para receber crianças, 

de dia/de noite, tipo 
familiar. 

fala-se português. 
Verlania 

514-507-3405

3960 Boul. St-Laurent, 514.845.5115

MERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466
FORMAT: 1/8 • 3,22IN W X 70 AGATES
A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W1Z4
T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM

KM, 30-AUG-2010

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas

• Entrega ao domicílio
(com reserva de 24 horas de antecedência)

• Desconto sobre reservas
Horário:

Segunda a sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

CASA DE CÂMBIO

SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE ANÚNCIO, 
RECEBA UM DESCONTO SUPLEMENTAR!

Comentário Semanal de
Economia e Mercados

SEMANA DE 4 A 8 DE OUTUBRO

Portugal voltará à recessão em 2011 por causa
das medidas de austeridade, embora esta
 deva revelar-se menos intensa do que o

previsto por algumas entidades 

Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
veio publicar o seu World Economic Outlook, revendo em alta as 
previsões para o crescimento da Economia Mundial, para este 
ano, em 0.2 pontos percentuais (p.p.), para 4.8% – o crescimento 
mais elevado desde 2007, mas revendo em baixa, em 0.1 p.p., 
as perspectivas de crescimento para o próximo ano (+4.2%). Re-
lativamente a Portugal, em que as anteriores previsões datavam 
ainda de Abril, a previsão de crescimento, para 2010, foi revista 
de 0.3% para 1.1% (decorrente da forte dinâmica da economia 
nacional, na 1ª metade do ano), enquanto, para 2011, a revisão foi 
no sentido oposto, esperando uma estagnação face aos 0.7% an-
teriormente previstos. Também o Banco de Portugal (BdP) actua-
lizou, na semana passada, as suas perspectivas para a economia 
portuguesa, no âmbito da publicação do seu Boletim Económico 
de Outono, apontando para crescimentos em linha com os avan-
çados pelo FMI. Com efeito, a Autoridade Monetária espera, igual-
mente, que a economia registe uma estagnação no próximo ano, 
após o crescimento de 1.2% projectado para 2010 (apenas 0.1 
p.p. acima do previsto pelo FMI). Esta evolução resultará do efeito 
conjugado da contracção da Procura Interna, a partir da 2ª meta-
de de 2010, com o abrandamento das Exportações em linha com 
a desaceleração do crescimento da Procura Externa dirigida às 
empresas portuguesas. O BdP refere que os riscos da projecção 
são marcadamente descendentes, encontrando-se exacerbados 
pelo facto de apenas se incluir o conjunto de medidas de política 
orçamental que satisfaz os critérios acordados no âmbito dos exer-
cícios de projecção do Eurosistema, ou seja, as medidas especifi-
cadas com detalhe suficiente e já aprovadas em termos legais, ou 
com elevada possibilidade de aprovação legislativa, não incluindo, 
nesse sentido, o novo pacote de medidas de austeridade recente-
mente anunciadas pelo Governo português. De resto, também o 
FMI referiu que as suas últimas previsões não têm ainda em conta 
aquelas medidas. No entanto, de acordo com um dos economistas 
da instituição, Jörg Decressin, tendo em conta o impacto no PIB 
dessas medidas – que incluem, designadamente, um corte de 5% 
na massa salarial da função pública e uma nova subida para 23% 
da taxa normal do IVA –, será de esperar uma contracção de 1.4% 
do PIB português, em 2011. Trata-se de um valor relativamente 
em linha com os que têm sido lançados para a imprensa, na última 
semana, mas que, numa primeira análise, nos parece um pouco 
excessivo. Com efeito, e embora consideremos que dificilmente 
Portugal conseguirá escapar a uma nova recessão, no próximo 
ano, esta não deverá ser tão acentuada, prevendo-se uma con-
tracção do PIB, em 2011, na ordem dos 0.5%. Também para este 
ano prevemos um crescimento superior ao projectado pelo FMI e 
pelo BdP, na ordem dos 1.5%. Tal resulta do facto de, ao contrário 
do implícito na previsões destas duas entidades, considerarmos 
que no 2º semestre a economia portuguesa terá conseguido man-
ter-se relativamente estagnada, beneficiando, no último trimestre 
deste ano, de um eventual efeito de antecipação de aquisições 
por parte de alguns agentes económicos, atendendo ao anuncia-
do agravamento da carga fiscal no início de 2011. 

Rui Bernardes Serra
e José Miguel Moreira
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palavraS cruzadaS

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
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9

10
11
HORiZONTAiS 1. A cama completa. Acto ou efeito de recuar. 2. Unta-
dura. Parapeito de defesa. 3. Actua. Que se relaciona como o baixo-
ventre. 4. Escasso. Jovem presumido de boas famílias. 5. Substância 
viscosa a que se atribui o aroma dos vinhos de Bordéus. Outra coisa 
(ant.). 6. Medida inglesa, equivalente a 91 cm. Amargor. 7. O espaço 
aéreo. Instrumento para espoar. 8. Espécie de padiola, para transporte 
de doentes. Transpirei. 9. Macaquices. Actuo. 10. Forma internacional 
de vóltio. Compostos orgânicos derivados do amoníaco. 11. Primeiro 
signo do Zodíaco. Avarento.
VERTiCAiS 1. Banhar de luar. Designa cautela (interj.). 2. Induzir 
em erro. Red. de maior. 3. Repetir. Exprime a ideia de mole, bran-
do (pref.). 4. A tua pessoa. Que ondula. 5. Além disso. Taberna. 6. 
Exprime a ideia de branco (pref.). Pequeno pão de farinha ordinária. 
7. Deslocação do ar provocada pelas diferenças de pressão ou de 
temperatura de várias camadas atmosféricas. Mulher que cria criança 
alheia. 8. Fugiras a. Quatro em numeração romana. 9. Tubo próprio 
para a condução de gases ou líquidos. Alfândega. 10. Gemido de ago-
nia. Voejar, adejar. 11. Exprime a ideia de ovo (pref.). Cheio de glória.

caSal da Semana

História de Nossa Senhora de fátima
A Primeira Aparição: Em de Maio de 1917 as crian-

ças tinham trazido as ovelhas à Cova da Iria e estavam 
brincando quando no céu sem nuvens apareceu um cla-
rão como um relâmpago. Pensando que estivesse vindo 
um temporal reuniram o rebanho, mas houve um segun-
do clarão e sobre uma pequena azinheira viram “uma 
Senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, 
espargindo luz muito clara e intensa”. A bela Senho-
ra disse: “Não tenhais medo, não vos faço mal”. Lúcia 
perguntou: “De onde vens?”. - “Sou do Céu ( e Nossa 
Senhora ergueu a mão para apontar o Céu)”. - “E eu 
também vou para o Céu?”. - “Sim, vais”. - “E a Jacin-
ta?”. - “Também”. - “E o Francisco?”. - “Também, mas 
tem que rezar muitos terços”. Então Nossa Senhora per-
guntou: “Quereis oferecer-vos a Deus para suportar to-
dos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de 
reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de 
súplica pela conversão dos pecadores?”. - “Sim, quere-
mos”. - “Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de 
Deus será o vosso conforto”. Então abriu as mãos com 
um gesto amoroso de Mãe que oferece seu coração. De 
sua mão partia uma luz intensa que alcançava os meni-
nos. A visão se esvaniu dizendo: “Rezem o terço todos 
os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da 
guerra”. E desapareceu.
A Segunda Aparição: Em 13 de Junho de 1917, 

acompanhados por cerca de 50 pessoas, as crianças es-
tavam recitando o Rosário, quando houve novamente 
um relâmpago e imediatamente depois, Nossa Senhora 
sobre a azinheira, como em Maio. 
A Terceira Aparição: Em 13 de Julho de 1917 reci-

tavam o Rosário com a multidão e viram o mesmo re-
flexo de luz e depois a Senhora sobre a azinheira. Lúcia 
perguntou: “O que queres de mim?”. Respondeu-lhe: 
“Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, 
que continuem a rezar o terço todos os dias em honra 
de Nossa Senhora do Rosário para obter a paz do mun-
do e o fim da guerra, porque só Ela lhes poderá valer”. 
- “Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, e para fazer 
um milagre com que todos acreditem que a Senhora nos 
aparece”. - “Continuem a vir aqui todos os meses. Em 
outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre 
que todos hão de ver para acreditarem”.
A Quarta Aparição: Em agosto as crianças foram 

impedidas pelas autoridades civis anti-eclesiásticas de 
irem ao encontro do dia 13, onde estava reunida uma 
enorme multidão. As crianças por dois dias foram fe-
chadas e ameaçadas de torturas para que desmentissem, 
mas não cederam; estavam prontas para oferecerem 
suas vidas para não trair as promessas feitas a Nossa 

Senhora. Então foram libertadas. 
Em 19 de agosto, enquanto pastoreavam o rebanho 

num lugar chamado Valinhos, viram a Senhora sobre 
uma azinheira. “O que queres de mim?”, disse Lúcia. 
“Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13 e 
que continueis a rezar o terço todos os dias. No último 
mês farei o milagre para que todos acreditem”. Depois, 
com um aspecto mais triste disse: “Rezai, rezai muito e 
fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas 
para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça 
por elas”.
A Quinta Aparição: Em 13 de Setembro cerca de 

30.000 pessoas os acompanharam à Cova da Iria e ali 
recitaram o Rosário; pouco depois apareceu a Senho-
ra sobre a azinheira. “Continuem a rezar o terço para 
alcançarem o fim da guerra. Em Outubro virá também 
Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo 
e São José com o Menino Jesus, para abençoarem o 
mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, 
mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só du-
rante o dia”.
A Sexta e Última Aparição: Em 13 de Outubro de 

1917, as crianças estavam circundadas por uma multi-
dão de 70.000 pessoas, sob uma chuva torrencial; Lúcia 
disse novamente à Senhora: “O que queres de mim?”. 
Respondeu: “Quero dizer-te que façam aqui uma cape-
la em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que 
continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guer-
ra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas 
casas”. Depois Lúcia lhe disse: “Eu tinha muitas coisas 
para lhe pedir. Se curava uns doentes e se convertia uns 
pecadores...”. - “Uns sim, outros não. É preciso que se 
emendem, que peçam perdão dos seus pecados”. E to-
mando um aspecto mais triste: “Não ofendam mais a 
Deus Nosso Senhor que já está muito ofendido”. “Que-
reis alguma outra coisa de mim?”. - “Não quero mais 
nada”. Em seguida, abrindo as mãos, Nossa Senhora 
as fez refletir no sol, e enquanto Se elevava, continuava 
o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Lúcia 
nesse momento exclamou: “Olhem para o sol!”. Então 
aconteceu o sinal prometido, o sol extraordinariamente 
brilhante, mas não a ponto de cegar. O sol começou a 
girar sobre si mesmo, projetando em todas as direções 
feixes de luz de todas as cores que refletiam-se e colora-
vam as nuvens, o céu, as árvores, a multidão. Parou por 
certo tempo e depois recomeçou, como antes, girando 
sobre si mesmo. De repente parecia que se destacava 
do céu para precipitar-se sobre a multidão que assistia 
aterrorizada, caia de joelhos e invocava misericórdia. 
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receita da Semana

porco agridoce

Dificuldade: 
Preço:
Origem: Portugal

FOtO da Semana

Na igreja de Saint ambroise
presença portuguesa mantém-se viva
Com o tempo praticamente à minha disposição no 

domingo passado (o que raramente acontece), 
proporcionou-se-me assistir à missa do meio dia na 
Igreja de Saint Ambroise e segunda celebração eucarís-

tica do padre Bertrand Huot ao serviço dos portugueses 
daquela paróquia, desde que veio da Missão de Nossa 
Senhora de Fátima de Laval em substituição do padre 
José Carlos Dias. Ao mesmo tempo, desejava saber 
como estava a decorrer o novo sistem da equipa portu-
guesa (a curiosidade mata!). Pois bem, e tal como pude 
constatar, apraz-me registar que está tudo a processar-se 
normalmente a todos niveis - eclesiásticos, administrati-
vos, de grupos afetos à equipa, etc. Regozijando-se “por 
o templo estar tão cheio de gente”, o padre Huot, que 
estava acompanhado dos acólitos José Silva, Fernando 

Mendes e José Bandarra, entre outros, disse que tinha 
sido “bem acolhido por todos, me facilitando a vida 
aqui desde que aqui cheguei”.
(Já agora, aproveito o ensejo para pedir publicamente 

desculpa ao padre Bertrand Huot, por erroneamente lhe 
ter chamado de Bernard Bertand até agora). 
Entretanto, e para quem por ventura esteja interessado 

e não tivesse assistido a essa missa do domingo em refe-
rência, informa-se que a equipa do ‘Pão de Santo Antó-
nio’ está a ajudar 10 famílias carenciadas, pelo que apela 
à generosidade dos fiéis para esta nobre causa. Também, 
que no primeiro domingo de cada mês, a partir de no-
vembro, que chamar-se-á o ‘Domingo da Partilha, estão 
convidados a levar alimentos de base, depositando-os 
nas caixas para tal colocadas à entrada da igreja. No dia 
l3 do corrente, será a festa local em honra de Nossa Se-
nhora de Fátima. Como de costume, ter-se-á a procissão 
pelas ruas da periferia, pelas 19h30, seguida de missa. 
São necessários oito voluntários para transportar o an-
dor. Finalmente, realizar-se-á no dia 17 do corrente o 
almoço-convívio, depois da missa, pedindo-se a quem 
estiver interessado/a para levar uma travessa de comida 
e sobremesa. A Igreja de Saint Ambroise está localizada 
no 1215 Rue Beaubien Este, cantos La Roche e Nor-
manville e esquina Fabre, com o telefone 514.382.0128. 
A secretaria portuguesa está disponível das terças às 
sextas feiras, das 10h30 às 16h30. Quanto ao horário 
regular das missas em português, há, evidentemente, a 
do meio dia, ao domingo. Quanto às dos demais durante 
a semana, o melhor será contatar a secretaria.

António Vallacorba

iNGREDiENTES:
Carne de porco (usei bifes cortados em cubinhos); 1 lata de ananás 
em calda; 1 lata de pêssego em calda; 1 cebola; 1 cenoura; 1 tirinha 
de pimento vermelho; Molho de soja q.b.; 1 colher (sopa) de açúcar 
amarelo; Sal, pimenta e azeite q.b.
PREPARAçÃO:
Coloque num tacho o azeite com a cebola picada e a cenoura em 
tirinhas. Deixe cozinhar um pouco e junte a carne. Cozinhe em lume 
brando. Quando começar a secar, junte a calda da fruta e tape. Cozi-
nhe em lume muito brando e com o tacho tapado. Desta forma, a carne 
fica muito macia. Quando estiver macia, tempere com o molho de soja, 
sal, pimenta e o açúcar amarelo. Junte o pimento vermelho cortado 
em cubinhos e a fruta, também cortada em cubinhos. Deixe ferver um 
pouco e sirva de imediato! Acompanhei com arroz branco.

apariçãO de nOSSa SenHOra de Fátima

celebração no Notre-Dame-Des-Neiges
A igreja comemora, hoje, a 6ª e última aparição de 

Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, na Cova 
da Iria. Foi a 13 de Outubro que Ela disse-lhes quem era 
e o que pretendia. Ginette Charland, conselheira, junto 
da comunidade portuguesa, convidou a todos para uma 
celebração no cemitério Notre-Dame-Des-Neiges. Ini-
ciou-se com a Eucaristia, na Capela de Nossa Senhora 
da Ressurreição, presidida pelo Padre Carlos Dias, novo 
responsável da Missão de Nossa Senhora de Fátima de 
Laval, concelebrada pelo padre Laurensius Ruba, da 
Missão de Santa Cruz e ainda com a presença do Di-
ácono António Ramos. A animação esteve a cargo do 
Grupo Coral de Santo Cristo, chefiado por Filomena 
Amorim. Após a missa a multidão dirigiu-se em pro-

cissão, acompanhada pela Filarmónica Portuguesa de 
Montreal, até ao quarteirão de Nossa Senhora de Fáti-
ma. No percurso tocaram a marcha fúnebre Mater Do-
lorosa e junto à imagem da nossa Padroeira o cântico “A 

treze de Maio”. Neste local, o padre Carlos agradeceu o 
convite da senhora Charland, a participação da filarmó-
nica e a presença das comunidades de Santa Cruz, Laval 
e Saint Ambroise. Foi realmente uma cerimónia muito 
comovente. As pessoas foram convidadas a deposita-
rem sobre a sepultura dos seus ante queridos ou junto 
à imagem de Nossa Senhora, uma flor. Em seguida, a 
filarmónica dirigiu-se junto do quarteirão Santa Cruz 
tocando a marcha fúnebre “O último Adeus”.

Antero Branco

Feliz aniversário
Derek e Tiffany

a fpM já começou os seus ensaios para o novo repertório de 2011 
Se já toca um instrumento e quer juntar-se à fpM, pode 

apresentar-se na sede da fpM no 260 Rachel e. aos domingos às 
11h00 ou contactar a fpM 514 982-0688 a partir das 15h00.

pode também inscrever-se na escola de música da fpM. que vai iniciar nas 
terças-feiras a partir do 26 de outubro às 19h00.
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Apuramento Euro 2012:
Portugal 3-1 Dinamarca      |      islândia 1 - 3 Portugal

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

● 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.

f1: vettel vence...
Depois de um sábado aonde a forte 

chuva acabaria por impedir mes-
mo a realização da sessão classificató-
ria, o domingo amanheceu com um céu 
lindo, de um bonito azul e sem chuva 
na região do circuito de Suzuka, no Ja-
pão. E, “como por magia” sem chuva e 

com pista seca, todos os entendidos fa-
cilmente adivinhavam que dificilmente 
alguém tiraria a vitória à Red Bull. E a 
realidade acabaria por acontecer, com a 
equipa austríaca a vencer e a convencer, 
ao atravessarem a linha de chegada em 
primeiro e segundo, garantindo assim 
uma dobradinha com Sebastian Vettel e 
Mark Webber, respectivamente. Impecá-
vel nas classificativas e bem vivo na luta 
pelo Campeonato do mundo de Pilotos, 
Fernando Alonso terminaria na terceira 
marcha deste pódio. Largando com uma 
estratégia bem diferente dos seus prin-
cipais rivais e optando por pneumáticos 
de goma dura Jenson Button da McLa-
ren, seria o quarto na corrida. Em fim-
de-semana aonde a sorte não esteve do 

seu lado, Lewis Hamilton, que durante a 
corrida teve problemas com a sua caixa 
de velocidades, ainda conseguiu chegar 
na quinta posição, à frente de Michael 
Schumacher, este seguido de Kamui Ko-
bayashi, Nick Heidfeld, Rubens Barri-
chello e Sebastien Buemi, a fecharem a 

zona de pontuação.
O início da corrida foi 

marcado por dois acidentes. 
O primeiro foi a espectacu-
lar saída de pista de Vitaly 
Petrov, logo após as verdes 
darem lugar às vermelhas. 
Batendo em Nico Hulken-
berg, o piloto da Renault 
atravessou a recta principal 
e bateu contra o muro de se-
gurança do circuito. Mais à 
frente e na ainda na primei-

ra curva, Nico Rosberg forçou para cima 
de Felipe Massa, que perdeu o controle e 
acertou em Vitantonio Liuzzi, acabando 
os dois por abandonarem a prova.
Roberto Kubica que havia conquistado 

o terceiro lugar nas “qualifs”, arrancou 
impressionantemente e subiu ao segundo 
lugar na corrida mas, logo após a entrada 
do carro de segurança e ainda no período 
de bandeira amarela, o piloto da Renault 
acabaria por dizer adeus à corrida com 
problemas no seu monolugar. Sebastian 
Vettel manteve os comandos da corrida, 
seguido por Webber, Alonso, Button, 
Hamilton, Barrichello e Schumacher. 
Próximo encontro a 24 de Outubro 

no Grande Premio da Coreia do Sul .
Hélder Dias

antónio félix da costa em
conversações com duas
equipas de fórmula 1
O piloto português António Félix da 

Costa está em conversações com 
duas equipas de Fórmula 1, disse a as-
sessoria de imprensa do jovem de 19 
anos, a competir no Campeonato de 
Fórmula 3 Euroseries.
A Sowhat, empresa responsável pela 

gestão da carreira de António Félix da 
Costa, confirma que os contactos com 
uma equipa da disciplina máxima do au-
tomobilismo, desenvolvidos juntamente 
com Tiago Monteiro, estão adiantados, 

para que o jovem possa testar um mo-
nolugar em Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos.

“Estamos a um passo de fechar acordo 
com uma das duas equipas de Fórmula 1 
que demonstraram interesse real em tes-
tar o António, em Abu Dhabi, nos testes 
de final de temporada. Neste momento, 
existe já um memorando de entendi-
mento com uma delas, que deverá, mui-
to provavelmente, resultar num contrato 
firme dentro dos próximos dias”, refere 
Tiago Monteiro, citado pela Sowhat.
Tiago Monteiro, piloto oficial da SEAT 

no Campeonato do Mundo de Carros de 
Turismo (WTCC), revelou que “Antó-
nio tem vindo a ser observado por gente 
poderosa dentro dos meandros da Fór-
mula 1”.
“Nunca pensámos que este tipo de con-

vite viesse a surgir tão cedo. O facto de 
termos sido abordados sobre este tema 
mostra que o António está no caminho 
certo e que o seu nome é falado no ‘pa-
ddock’ da Formula 1, o que é muito 
importante nesta fase da sua carreira”, 
acrescentou Tiago Monteiro.
Félix da Costa já venceu por três ve-

zes no ano de estreia no Campeonato de 
Fórmula 3 Euroseries e, quarta feira e 
quinta feira, estará em testes no Autó-
dromo do Estoril, ao volante de mono-
lugares da categoria GP3 das equipas 
Carlin (quarta feira) e Barwa Addax 
(quinta). Ainda quinta feira, o piloto por-
tuguês ruma à Alemanha, para disputar 
no próximo fim de semana a última jor-
nada dupla da Fórmula 3 Euroseries, a 
realizar no circuito de Hockenheim, um 
campeonato em que lidera a classifica-
ção dos ‘rookies’ (estreantes).

Braga: seis lesionados
a uma semana da champions 
A apenas uma semana do próximo 

desafio da Liga dos Campeões, as 
coisas não parecem risonhas para Do-
mingos Paciência. A equipa 
do Sporting de Braga 
apresenta seis atletas 
com problemas físicos.
O Sporting de Braga de-

fronta, na próxima semana, 
o Partizan de Belgrado. Este 
é o terceiro desafio dos ar-
senalistas na Liga dos Cam-
peões e depois das derrotas 
impostas pelo Arsenal e pelo 
Shakhtar Donetsk, Domingos 
Paciência e a sua equipa têm 
que conquistar três pontos 
frente aos sérvios para que 
as esperanças no grupo H da liga mi-
lionária se mantenham vivas. Contudo, 
as notícias não são muito boas para os 
arsenalistas. Mossoró, Léo Fortunato, 

Miguel Garcia, Vandinho, Rodríguez e 
Paulão são os seis casos entregues ao 
departamento médico do Sporting de 

Braga e têm vindo a cum-
prir planos específicos 

de tratamento. Mossoró 
e Paulão são as mais re-

centes baixas do Sporting 
de Braga, tendo abandonado 
o jogo-treino desta terça-fei-
ra frente ao Desportivo das 
Aves (vitória por 2-1) com 
queixas. O médio Mossoró 
apresenta uma fasceíte plan-
tar do pé direito e o defesa 
um traumatismo da coxa es-
querda.
Do jogo-treino, também 

Léo Fortunato saiu tocado, sofrendo de 
uma tendinopatia dos adutores da coxa 
esquerda e realiza apenas tratamento.
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas

Em utensílios
ultra modernos

em aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

IMPORTATIONS

ITALPLUS
          IMPORTATIONS inc
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