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Clube Oriental Português de Mtl
O Clube Oriental organiza, sábado dia 19 de Novembro pelas 19h30 
um jantar dançante com a vinda da Casa do Alentejo de Toronto dois 
grupos folclóricos e DJ Entre-Nós com Luis Melo. Ementa: Lombo de 
porco, sopa, salada ,sobremensa e café. 10 de dezembro, aniversário 
do Clube e dia 31 de Dezembro passagem de ano.Para mais informa-
ções ou reservas: 514-342-4373.

JANTAR NA SEXTA-FEIRA 
EMENTA: BIFE DE ALBACORA À CASA

ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ
FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO 

RESERVEM O SEU LUGAR

Centro de acção
sócio-comunitária de Montreal
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que dia 
16 de Novembro às 14h30 haverá uma sessão de informação com o 
seguinte tema: Regresso a Portugal e impacto sobre as pensões. Se 
pensa regressar a Portugal venha informar-se sobre tudo aquilo  de 
que necessita saber sobre este assunto. Para mais informações por 
favor contactar com o CASCM através do telefone 514-842-8045.

Jovens em Acção de Santa Cruz
Os Jovens em Acçao organizam um almoço para agradecer à comuni-
dade o apoio da realização do nosso projecto ‘JMJ Madrid 2011’. Neste 
almoço será apresentado, a estreia, do nosso vídeo que relata os mo-
mentos em que passámos, em Madrid, o encontro mundial da juventu-
de, e, haverá também um jogo ao fi m do almoço.

Grupo Amigos do Telhado
O Grupo Amigos do Telhado organiza um jantar para angarição de fun-
dos que serão utilizados na construcção de um centro de terceira idade 
(TECTO). No proximo dia 03 de Dezembro 2011 na sala da Igreja Nos-
sa Senhor de Fátima de Laval, 1815 Favreau, Chomedey pelas 19h00. 
Ementa: Entrada à Beirão, Sopa Caldo Verde, salada, Roti de Porco 
molho de cogumelos acompanhado por arroz telhadense e batatas e 
legumes, sobremesa, café e chá. Para mais informações: Arthur 
Gomes 514-219-6831 ou Lidia Lopes 514-241-2294.

Os distúrbios do sono

Neste mundo agitado em que vivemos, quantos de 
nós se deitam cansados e mentalmente exaustos 

de tanto pensar nos problemas que não foram capa-
zes de resolver durante o dia e que no dia seguin-
te haverá outros tantos para encarar sem soluções à 
vista. Quantos e quantos passam a noite a cogitar, a 
matutar nas difi culdades da vida e não pregam olho 
toda a noite...
Mas há, também, os distúrbios do sono, e os profi s-

sionais de saúde acrescentam que, “dormir mal pode 
ser perigoso”. E exemplos não faltam: são muitos 
os acidentes de viação porque os condutores ador-
mecem ao volante, porque não dormem o sufi ciente 
ou dormem mal; depois há aqueles acidentes causa-
dos nos locais de trabalho porque o trabalhador, de 
noite, não dorme bem; há dias, um pescador galego, 
que vive em frente à freguesia onde vivo, aqui na 
margem portuguesa do rio Minho, pescava sozinho, 
numa pequena embarcação a remos e, adormecera!... 
E, porque pescava a dois quilómetros do mar (foz 
do rio Minho em Caminha) e àquela hora do dia a 
maré estava a descer, a embarcação lá foi à deriva 
com o pescador galego abordo. O homem só acordou 
quando as ondas do mar começaram a bater-lhe na 
face e a inundar a embarcação. Teve sorte! Acordou a 
tempo para vazar a água da ‘gamela’ (nome que dão 
às pequenas embarcações) e poder remar em sentido 
contrário.
Há quem diga que os distúrbios do sono tem a ver 

com as atuais características socioculturais das so-
ciedades modernas – o estilo de vida que cada um 
vive, assim como também, em muitos casos, há os 
distúrbios causados pela Síndroma da Apneia Obs-
trutiva do Sono, doença caracterizada por paragens 
da respiração durante o sono – apneias – geralmente 
associadas a roncopatia – ressonar. E que é causada 
pelo colapso e obstrução das vias respiratórias impe-

dindo a passagem do ar, passando a ser um problema 
clínico grave quando as paragens respiratórias duram 
mais de 10 segundos e sucedem mais de cinco ve-
zes por hora. Esta doença que afecta cerca de 5% das 
pessoas, está associada a fatores de risco, como o ex-
cesso de peso e a obesidade (fator de risco principal), 
o tabagismo, ingestão exagerada de álcool, consumo 
de certos medicamentos (sedativos, relaxantes mus-
culares e indutores de sono). 
A maioria das pessoas não se apercebe do problema. 

Porém, dizem os médicos, “alguns sintomas devem 
fazer suspeitar da existência da Apneia do Sono: ex-
cesso de sono durante o dia, despertares recorrentes 
durante o sono, sensação de asfi xia nocturna, sono 
não reparador, fadiga diurna e diminuição da con-
centração”. Estes sintomas são fatores de risco e os 
médicos aconselham as pessoas a fazer o exame que 
confi rma o diagnóstico: “estudo poligráfi co do sono 
nocturno”. As apneias nocturnas originam um leque 
variado de alterações que ultrapassam a esfera respi-
ratória. Há defi ciente oxigenação do sangue com re-
fl exos em todo o organismo incluindo o défi ce de me-
mória. A hipersonolência diurna afecta a vida social, 
familiar e profi ssional das pessoas – está provado que 
estes doentes têm, em média, sete vezes mais aciden-
tes de viação. Ao nível do aparelho cardiovascular 
verifi ca-se subida da tensão arterial e aparecimento 
de arritmias, que podem levar a acidentes isquémios 
(suspensão da circulação do sangue) por vezes fatais. 
Os doentes com Síndroma de Apneia Obstrutiva do 
Sono têm maior probabilidade de morte súbita du-
rante o sono.
Sendo uma doença com elevado potencial de gravi-

dade, o que fazer para a evitar? Os médicos aconse-
lham: “a perda de peso e a evicção de álcool e dos 
sedativos são as primeiras medidas a implementar. Im-
portante, também, é o aconselhamento aos condutores 
de veículos, já que o risco de acidentes é elevado.

Texto de Augusto Machado

Feijoada Brazileira
No dia 20 de Novembro de 13h00 até 16h00 no auditorium de Verdun 
situado no 4110 boul. Lasalle em Verdun. Haverá uma Feijoada Brasi-
leira. Para mais informações contacte Celina no 514-570-1972.

Actualização de documentação
de cidadãos portugueses
O Consulado informa que com frequência se vê impossibilitado de 
processar actos consulares, nomeadamente procurações, actos de 
nacionalidade e passaportes, em virtude dos requerentes não terem 
documentos de identifi cação portugueses válidos nem o seu estado 
civil actualizado em Portugal.
Assim, para evitar atrasos que podem prejudicar os seus interesses, 
o Consulado Geral de Portugal em Montreal recomenda fortemente a 
todo cidadão português a:
• Requerer o seu cartão de cidadão, caso o seu Bilhete de Identidade 
se encontre caducado ou desactualizado em alguns dos seus elemen-
tos (geralmente estado civil e/ou residência). Salienta-se que o artigo 
3º da Lei 7/2007, de 5 de Fevereiro, determina que “a obtenção do 
cartão de cidadão é obrigatória para todos os cidadãos nacionais, resi-
dentes em Portugal ou no estrangeiro, a partir dos seis anos de idade”, 
não sendo assim possível a identifi cação de cidadão português por 
meio de documentos estrangeiros, os quais não fazem prova da iden-
tidade e nacionalidade portuguesa; 
• Transcrever para a ordem jurídica portuguesa todas as alterações ao 
seu estado civil ocorridas no estrangeiro, nomeadamente casamento, 
dissolução de casamento (por óbito de cônjuge ou divórcio) e óbito de 
cidadão português. Salienta-se que o Código de Registo Civil determi-
na que é obrigatório a transcrição para a ordem jurídica portuguesa dos 
referidos actos. A não transcrição poderá impossibilitar: a realização 
de partilhas; a venda de propriedades;  a atribuição de nacionalidade 
portuguesa aos fi lhos; e o processamento de pedido de pensões de 
sobrevivência. 

São Martinho no West-Island
A Associação Portuguesa de West-Island organiza um Jantar/Dançan-
te dos Amigos de São Martinho. Sábado 19 de Novembro pelas 19h00.
Ementa: Sopa, Salada, Filetes de peixe acompanhado de arroz de 
marisco. Sobremesa e café. HAVERÁ UN CONCURSO DE VINHOS.
Os lugars sa᷈o limitados para reservar, por favor contact A.P.W.I : 514-
684-0857 ou Jose Almeida 514-867-6426.

Filarmónica Portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa aos seus sócios que ha-
verá eleições para a presidência deste organismo comunitário para o 
11 de Dezembro pelas 14h00 na sua sede situado no 260 rachel Este. 
Para mais informações contactar 514-982-0688.

Governo vai propor fim de quatro feriados, 
dois civis e dois religiosos 

Santos Pereira O Governo irá propor aos par-
ceiros sociais e à Igreja a redução de quatro fe-

riados anuais, dois civis e dois religiosos, anunciou 
ontem o ministro da Economia, Álvaro
Na sua primeira intervenção no Parlamento durante 

a discussão da proposta de Orçamento do Estado para 
2012, Álvaro Santos Pereira anunciava as medidas 
que o seu ministério está a por em curso, dizendo 
perante os deputados que o país não pode ter tantos 
feriados. “Estamos também a discutir em sede de 
concertação social uma redução das paragens labo-
rais. Não podemos ter tantos feriados e tantas pontes. 
Assim, o Governo irá propor aos parceiros sociais e à 
Igreja a redução de quatro feriados, dois civis e dois 
religiosos”, disse Álvaro Santos Pereira Na véspera, 
a Igreja Católica tinha anunciado, através do porta-
-voz da Conferência Episcopal Portuguesa. que acei-

ta a mudança de data de dois feriados religiosos se 
o Governo renunciar a outros dois civis. “É esta a 
condição”, sublinhou Manuel Morujão adiantando 
que “os bispos manifestaram o seu desejo de colabo-
rar com o Governo” na resolução da crise embora te-
nham consciência que “suprir um feriado não é uma 
varinha mágica que resolva os problemas da econo-
mia nacional”.
Contudo, explica o padre, “este é um sinal de cola-

boração com o trabalho, criatividade” e uma forma 
de “evitar os excessos, desleixo, desmotivação”.
“Um absurdo”, diz CGTP 
Já para o secretário-geral da CGTP, Carvalho da Sil-

va, a redução de quatro feriados anuais “não resolve 
o problema do País” e “é um absurdo”, considerando 
que a medida faz parte de um projeto que é um de-
sastre. 
“Esta ideia de que sairmos da situação de bloqueio 

é uma questão de pôr as pessoas a trabalhar mais dias 
e mais horas é um absurdo”, afi rmou hoje Carvalho 
da Silva, à margem do ciclo “Grandes Debates do 
Regime”, da Câmara Municipal de Porto.
Em declarações aos jornalistas, o dirigente sindical 

criticou a insistência do Governo “numa linha que 
apenas elimina os direitos de quem trabalha enquanto 
diminui a retribuição do trabalho”, fazendo a analo-
gia com “um cavador que pode ser o melhor do mun-
do, mas nem que fi que 24 horas a cavar consegue 
competir com um trator”. 
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NOTÍCIAS

Os dias cinzentos e claramente mais 
curtos desafi am a boa-disposição 

da maioria. Confi ra os oito conselhos, 
compilados pela revista Time, para li-
dar com o efeito depressivo do inver-
no.
Atrasámos os relógios uma hora no fi -

nal de Outubro, anunciando assim, a pas-
sagem para o inverno, para as manhãs 
escuras e para o frio. Os dias são agora 
mais curtos, e parece que tudo custa mais. 
Temos mais sono, saímos menos, temos 
uma menor atividade social, e sentimos 
mais vontade de comer. São as necessi-
dades de uma época - uma ‘hibernação’ 
que, garantem os espcialistas ouvidos 
pela revista Time, pode ser contornada.
A importância de acertar os relógios 
A mudança da hora pode causar per-

turbações no sono, mas é uma forma 
de combater a depressão sazonal, que é 
agravada pela diminuição de luz natural 
Quando os dias fi cam mais curtos, o 

atraso dos relógios é uma ajuda para 
aqueles que sofrem da depressão da épo-
ca, isto porque é mais provável que já 
seja dia quando acordam, embora a mu-
dança horária, do verão para o inverno, 
possa causar perturbações no sono. 
Segundo declarou à Time Michael Ter-

man, o diretor do Centro de Tratamentos 
de Luz e Ritmos Biológicos, no centro 
médico da Universidade de Columbia, 
EUA, a depressão de inverno pode ser 
potenciada pelo acordar no escuro. À in-
terferência com o relógio biológico cha-
ma-se depressogenic. A exposição à luz, 
logo que se acorda, pode aliviar os sin-
tomas depressivos. “Mantém o relógio 
biológico estável, prevenindo prolonga-
mentos indesejáveis no sono. É um im-
pulsionador enérgico matinal para casos 
de depressão ou preguiça. E tem proprie-
dades anti-depressivas diretas, estimu-
lando os mesmos neuro-transmissores 
que os medicamentos anti-depressivos” 
disse Michael Terman. A terapia da luz 
tem sido também utilizada no tratamento 
da depressão bipolar, depressão durante a 
gravidez e depressão crónica
SOCIALIZAR: A socialização é um 

dos pontos mais importantes na pre-
venção e tratamento da depressão. 
Uma melhor vida social pode signifi -
car mais saúde mental .
É importante sair de casa mesmo quan-

do não se tem vontade. O ideal, segundo 
a Time, é fazer um plano de atividades 
sociais todas as semanas, e pô-lo em prá-
tica. A rejeição social é um dos fatores 
agravantes da depressão, que faz com 
que as pessoas evitem situações de so-
cialização, contudo, o apoio social é um 
dos pontos mais importantes no seu trata-

Oito formas de lidar com a depressão de inverno
mento, e deve ser privilegiado
FAZER EXERCÍCIO FÍSICO: A 

ideia é que o exercício físico faça parte 
da rotina. A prática regular de ativi-
dades aeróbias pode aliviar o humor 
depressivo em 33%.
As pessoas depressivas têm tendência 

a evitar a prática de exercício físico, a 
par com a socialização, mas está prova-
do que mexer-se pode elevar o estado de 
espírito. Segundo o diretor do Centro de 
Tratamentos de Luz e Ritmos Biológicos 
do centro médico da Universidade de 
Columbia, a prática regular de atividades 
aeróbias pode aliviar o humor depressi-
vo em 33%, mas se não for continuado, 
é rapidamente revertido. O que custa é 

começar. Primeiro deve escolher uma 
atividade de que goste; o segundo passo 
é estabelecer a hora dos treinos de forma 
a que estes se tornem parte da sua rotina. 
Fazer exercício repetidamente, sempre à 
mesma hora ou dias da semana ajuda na 
criação de hábitos. Uma vez enraizado o 
hábito, mais difícil é afastar-se dele - nes-
te caso, da prática de exercício físico.
RESPIRAR FUNDO: Inspirar fundo 

e expirar pode parecer um exercício 
simples, e é, mas pode ser usado para 
muito mais do que isso.
Em momentos de ansiedade, respirar 

fundo é útil na prevenção e tratamento da 
depressão. Respirar calma e profunda-
mente estimula o nervo pneumogástrico 
(ou vago) que é responsável por contra-
balançar o stress. O nervo pneumogástri-
co “não só atenua o ritmo cardíaco como 
pode conduzir ao relaxamento”, disse à 
Time, Tiffany Field, diretora do Touch 
Research Institute da Universidade de 
Miami. Quando se está sob stress, o co-
ração bombeia mais depressa e a pressão 
arterial aumenta. O nervo pneumogás-
trico age no sentido oposto. O stress é 
um dos problemas que leva à depressão, 
logo, uma redução nos níveis de stress 
é um passo importante. Para isso é pos-
sível, segundo Field “estimular o nervo 
pneumogástrico através da respiração 
(...) se expirarmos durante duas vezes 
mais tempo do que inspiramos, estimula-
mos a atividade nervosa (nervo pneumo-

gástrico). Outro método pode ser inspirar 
fundo, depois expirar com força, tapando 
a boca e o nariz, até que os ouvidos ‘es-
talem’. 
APOSTAR NAS MASSAGENS: Uma 

massagem com a pressão certa pode ser 
uma boa aposta. Uma pessoa mais rela-
xada está menos vulnerável à depressão.
A massagem pode ser uma ajuda para 

pessoas com tendências de depressão. 
Durante uma massagem, os níveis de 
cortisol (hormona do stress) baixam, en-
quanto o neurotransmissor - serotonina 
(o mesmo químico dos medicamentos 
anti-depressivos) aumenta. A investiga-
ção deste método ainda não defi niu um 
tipo de massagem específi co, mas segun-
do Tiffany Field, diretora do Touch Rese-
arch Institute da Universidade de Miami, 
a massagem não funciona senão for feita, 
pelo menos, com uma pressão média; 
uma massagem leve pode até operar no 
sentido oposto, aumentando o nível de 
hormonas do stress
OS BENEFÍCIOS DA CAFEÍNA:

Consumir cafeína pode ser um impul-
sionador da prevenção e tratamento 
da depressão.
Uma análise da base de dados Nurses’ 

Health Study sobre o consumo de cafeí-
na entre mulheres, demonstrou que aque-
las que consomem mais do que um café 
por dia têm um risco de depressão 20% 
menor que aquelas que bebem menos. 
Este tipo de análise apenas demonstra 

que se pode associar as variáveis, não es-
clarece se o consumo de cafeína eleva ou 
não o estado de espírito; mas é certo que 

grande parte das pessoas considera o café 
como um estimulante, um alimento que 
até ao momento parece apresentar mais 
vantagens do que contra-indicações. 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES: 

Na prevenção e tratamento da depres-
são e da depressão sazonal, os suple-
mentos alimentares podem dar uma 
ajuda 
Os suplementos alimentares podem ser 

o complemento de uma alimentação sau-
dável no tratamento da depressão. S-ade-
nosil-L-metionina, mais conhecido como 
SAM-E, e os ácidos gordos, em especial 
o ácidoeicosapentaenóico (EPA ou ácido 
icosapentaenóico) disponíveis geralmente 
nas ervanárias, farmácias e parafarmácias 
são, segundo a Time, uma opção viável. 
Os ácidos gordos, presentes em peixes 
como a sardinha e o salmão, são uma boa 
fonte de ómega - 3, e uma forma de atra-
vessar melhor a depressão sazonal. Se-
gundo os especialistas ouvidos pela Time, 
estes suplementos, não apresentam quais-
quer efeitos secundários negativos. 
QUANDO É QUE É ALTURA DE 

PROCURAR DE AJUDA PROFIS-
SIONAL? A depressão é uma doença 
que pode ser prevenida com actos diá-
rios simples. Quando esses atos são in-
sufi cientes é imprescindível procurar 
ajuda médica 
Quando a terapia da luz, a prática de 

exercício físico, as massagens, o respirar 
fundo, a ingestão de caféina e suplemen-
tos, e uma vida social activa não chegam, 
a procura de ajuda profi ssional pode fa-
zer-se necessária.

Groupe Su  on Centre-ouest
Agence immobilière

Cour  er immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você 

não fi zer nada, não existirão resultados». – Mahatma Gandhi

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Quando decide comprar 
um imóvel, é o seu direito 
de tê-lo inspeccionado por 
um profi ssional. Uma cláu-
sula nesse sentido é encon-
trada no Apêndice «B» li-
gado à oferta de compra.

Ao assinar esta promessa 
de compra, eu recomendo 
que sempre marque que 
é da sua intenção de fa-

zer inspeccionar o imóvel 
mesmo se não deseja o fa-
zer.

Na realidade se mudar de 
ideia ao longo do caminho 
e decide de fi nalmente não 
inspeccionar, pode se reti-
rar do seu direito sobre a 
inspecção. Mas o contrário 
não é possível.

INSPEÇÃO DA PROPRIEDADE

Amélia Tavares

BIJOUTERIE DIVABIJOUTERIE DIVA
Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: MafissaPlace Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa

COMPRAMOSCOMPRAMOS
OURO E PRATAOURO E PRATA

SOMOS OS MELHORESSOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTOPARA DAR O PREÇO CERTO

514-508-3482 | 514-209-6652514-508-3482 | 514-209-6652
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O Carlos Guilherme fez um 
óptimo espectáculo e Luís Du-
arte também brilou no palco 
do Plateau-Hall acompanhado 
por António Moniz e Libério 
Lopes.
Parabens ao Eddy Silva para 

dar a oportunidade de poder 
apreciar estes talentos e ao 
mesmo tempo informamos que 
o nosso colega José Rodrigues 
Recebeu uma linda placa e homenagem para tantos 
anos de trabalho na comunidade e ajudando estes or-
ganizadores a fazer durante muitos anos. Parabéns.

COMUNIDADE

CASAL DA SEMANA

IRMÃOS DA SEMANA

Carlos Guilherme em Montreal

No 5 de Novembro 
tivemos, mais uma 

vez, um grande artis-
ta em Montreal. Car-
los Guilherme Veio dar 
um espectáculo para os 
apreciadores deste estilo 
de música. Autor de vá-
rios discos, fez parte do 
Duo Romeu e Julieta, 
obtendo grande sucesso 
com a música Quando 
o coração chora, com 
letra de Luís Arriaga. O 
álbum Histórias de amor 
saiu em 1991. Em 1993 

lançou Canções em Português e, em 2006, Encontro, 
em conjunto com Anabela. Recebeu o Prémio Tomas 
Alcaide, em 1984. Foi há 30 anos que arrancou a car-
reira de Carlos Guilherme, que é por muitos consi-
derado um dos mais talentosos cantores líricos por-
tugueses. Para celebrar a data, preparou um concerto 
especial através do mundo e Montreal foi um destes 
lugares. 

Na Brasa “Quem não arrisca não petisca!”

Bom dia, boa tarde ou boa noite… depende da hora 
em que lerem este artigo. Nós, quando não quere-

mos ir, temos sempre a cisma “Isso é um sítio só para 
estrangeiros”. Pois foi por curiosidade, e ultrapassada a 
barreira da cisma, que decidi conhecer o restaurante Na 
Brasa, um lindo restaurante escondido na rua Duluth, 
121 Duluth Este. “Quem não arrisca não petisca!” Este 

é o meu lema de vida, pois só assim posso fazer novas 
e interessantes descobertas através desta linda cidade 
de Montreal. 
Já lá vão 23 anos que este restaurante está aberto e 

a minha história com este restaurante se cruzou várias 
vezes. Foi o meu primeiro emprego como assistente do 
chefe, durante um verão mas, o nome do restaurante era 
Bistro Duluth. No inicio do milénio Camilo Rodriguez 
e Antonio Rocha decidiram mudar a imagem do restau-
rante, de um lado, muitos conheciam o “Vieux Duluth” 
por outro lado deviam mudar o estilo do restaurante, 
para atrair uma nova clientela. Na altura, achei interes-
sante o nome “Na Brasa” entrou na vaga dos grelhados, 
do frango no churrasco e o nome relacionado com isto 
mas, o tempo passou.
No verão encontrámos um dos proprietários do res-

taurante e ele disse-nos que queria que os portugueses 
voltassem ao seu restaurante e a melhor maneira é de 
meter publicidade, eu numa brincadeira disse “mais 
uma galinha a assar!”. Ele respondeu-me que fazem 
frango, bastante diferente de todos e devem ir lá para 
ver a diferença porque um frango é um frango, o se-
gredo é no tempero. Durante as nossas palavrinhas, 
pouco a pouco fi quei muito curioso. Finalmente, sexta-
-feira passada tive a oportunidade de satisfazer a minha 
curiosidade. Provando um pouco de tudo, tal como o 
polvo grelhado, a famosa entrada de petiscos que tem 

uma boa variedade de petiscos tradicionais. Depois, 
tivemos o prazer de apreciar a famosa grelhada portu-
guesa, os mexilhões, um dos pratos muito apreciados, 

neste restaurante é a carne de porco à Alentejana que 
parece uma verdadeira delícia. Fomos informados que 
o restaurante tem uma grande variedade de especiais tal 
como dois pratos da “tables d’hôtes” com uma garrafa 
de vinho para duas pessoas, Pequenos almoço no do-
mingo a bom preço incrível. Se celebrem o seu aniver-
sário com um mínimo de 8 pessoas, a pessoa responsá-
vel ou o aniversariante tem o seu prato gratuito. O fi nal 
do encontro com os donos da casa, encontrei dois dos 
seus chefes, Helena Costa, natural de Lisboa, é a chefe 
de dia com 35 anos de experiência tal como no restau-
rante “Bernard do chiado” com o chefe silva da RTP na 
Praça da Alegria, Portugália, Lua-de-mel e tem como 
especialidade a gastronomia portuguesa, francesa e 
italiana. Esteve também no muito popular restaurante 
Café Ferreira e no Cantinho em Montreal. José Moreira 
chefe da noite, São Miguel da ribeira grande que já lá 
vão 16 anos ao serviço deste restaurante, aprendendo 
no “Holiday Inn Centre-Ville” e trabalhou lá durante 
18 anos. Ele especializou-se na cozinha francesa e nos 
grelhados à portuguesa, também é o especialista das 
sobremesas. Uma sugestão deve provar o Tiramisu à 
portuguesa e o Arroz doce à moda da casa. “Quem não 
arrisca não petisca!” Isto diz muito para quem não foi 
ainda a este lindo restaurante que 
é bastante tradicional nos seus 
pratos e, para fi nalizar este en-
contro o António Costa demons-
trou toda a sua qualidade de bar-
man, onde há alguns anos atrás 
recebeu um troféu pelos seus 
cocktails e fez-me provar o Zam-
buca preto com Bailey’s, bastan-
te simples mas foi realmente um 
prazer. Muito obrigado.

ANIVERSÁRIO

Parabéns Gabriel Puga para mais um aniversário, 80 Parabéns Gabriel Puga para mais um aniversário, 80 
anos está em companhia da sua mulher Agueda Pugaanos está em companhia da sua mulher Agueda Puga

Texto de Sylvio Martins

Texto de Sylvio Martins
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AQUI CANADÁ

Com entendimento Fido de 3 anos2

CitéFidoilimitado

-------------------------------------------------------------

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

35$
por mês1

Celebrem
as economias

Com entendimento
Fido de 2 anos

CitéFidoMC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

FidoTROCMC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos 
AndroidMC

Utilizem os vossos minutos em todas as nas zonas CitéFido. 
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.

1886 Rue Tillemont, Montreal, Qc
Cultos : Domingos às 11h00am

Quarta-Feira às  20h00pm

Pr.Balthazar Marins

Telefone para contatos
Pr.Balthazar Marins (514) 576-7705

Diacono Gerry Ferramenta (514) 726-3131

Até quando viverás na angústia do medo, da insegurança, 
da solidão e da dor. Tome uma decisão em sua vida, de não 
aceitar mais essas circunstâncias, porque Deus nos prepa-
rou um cordeiro, um redentor, um consolador, para não 
mais sofrermos, mas nos regozijar em sua presença, JESUS 
CRISTO, Ele está perto é só chamá-lo.

 
 
 
 
 
  

 

VIDA NOVA
I G R E J A    B A T I S T A 

S A N T U A R I O   D A    F A M I L I A 

“O choro pode durar uma 
noite mais a alegria vira com o 

amanhecer” (Sl.30:5)

Finalmente, após mais de um ano de preparati-
vos, a Missão de Santa Cruz celebra, esta se-

mana, o 25º aniversário da contrução da sua Igre-
ja. Recentemente foi publicado o livro “Respigos e 
Retalhos”, da autoria do Pe. António Araújo, que 

narra parte da sua história. 
Hoje, neste jornal, está integrado um suplemento, 

da responsabilidade de alunos do curso de história, 
da Universidade dos Tempos Livres, sobe a liderança 
de José Pedro Domingos, em que descreve os grupos 
que fazem parte da comunidade. 
Este caderno “Souvenir” deve-se em parte ao bene-

volado de Sylvio Martins que elaborou os gráfi cos e 
a sua montagem. 

A verdura à volta do adro da igreja, uma doação 
do Senhor Filipe Gonçalves, da companhia “Jardin 
Fleuri”, foi felicitada pela Junta de freguesia do Pla-
teau. 
O “slogan” “Nós Somos as Pedras Vivas”, como po-

dem constactar nas bandeirolas colocadas na frente 
e no interior da igreja, signifi ca que somos um gru-
po em movimento. Muitos vão ser os convidados de 
honra, mas os que se deslocam de Portugal já come-

O 25 aniversario da construção da igreja
portuguesa no próximo fim de semana

Texto de Antero Branco
e fotos de Manuel Neves

çaram a chegar. A irmã Maria José Bruno, que es-
teve ao serviço da comunidade nos anos oitenta foi 
a primeira a desembarcar e já se meteu ao trabalho. 
Sábado passado teve um encontro com os pais das 
crianças que frequentam a catequese, no Domingo 
deu uma formação a todos aqueles e aquelas que se-
manalmente transmitem aos mais novos a palavra de 
Cristo. 
Ontem participou na missa com o Pe. Carlos Maca-

tangga, hoje almoça com o “Vamos Comer Juntos” e 
no fi nal da tarde volta a dar formação sobre o novo 
catecismo. 
Durante esta semana, as missas das 18H30 serão 

presididas por diferentes sacerdotes e no fi nal de 
cada celebração haverá um convívio no Salão Nobre.
 A de hoje por exemplo é pelo Pe. Jasson, que foi 

baptizado na nossa Igreja e que tempos depois os pais 
regressaram aos Açores. 
Quinta-feira pelo Pe. José Luis Pimenta, que foi 

nosso líder espiritual durante onze anos, na sexta-fei-

ra pelo Cónego José Manuel de Freitas, que chefi ou o 
grupo que construiu a igreja e esteve comnosco nove 
anos e no sábado, pelo Pe. Thomas Leblanc, que em 
1961 iniciou a Missão Portuguesa de Santa Cruz.
Para o jantar do dia 19, os bilhetes esgotaram-se rá-

pidamente, mas não desamimem, porque no Domin-
go, depois da missa das 10h00, presidida pelo Car-
deal Jean-Claude Turcotte, haverá um “coquetel” em 
que todos são convidados a descer ao salão de festas. 
Contudo isto, o Pe. José Maria, que já escreveu, pra-
ticamente, metade da história do último quarto de sé-
culo, vai estar ocupadíssimo a coordenar todos estes 
eventos. 
No Domingo o estacionamento do adro da igreja es-

tará fechado para as cerimónias. Organizem a vossa 
deslocação em consequência. 
A Voz de Portugal deseja as maiores felecidades 

à organização das festividades do 25º aniversário 
da contrução da Igreja de Santa Cruz.
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VARIEDADE

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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RECEITA DA SEMANA
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2
4

5

8

5

9

SUDOKU

5

7

1
71

6

1

8

1
9

3

4

5
1

7

9

3

4

6

8

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

INGREDIENTES:
1 lata grande de polpa de manga; 2 pacotes de natas; 6 folhas de ge-
latina; 2 colheres de água bem quente; 5 claras; 5 colheres de açúcar.
PREPARAÇÃO: Comece por demolhar a gelatina em água fria. En-
tretanto, bata as natas até fi carem bem fofas. Junte o açúcar. À parte, 
bata as claras em castelo. Junte a polpa da manga às natas e envolva 
as claras. Desfaça a gelatina na água quente e, mexendo sempre, jun-
te à mousse. Leve ao frio até solidifi car. Enfeite com fatias de manga.
OBSERVAÇÕES: Gosto desta mousse porque não fi ca muito doce e 
porque se nota mais o paladar da manga.

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

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

desesperados. Amor, infi delidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento fl exível

Professor Balamine
 Célebre Médium de Grande Classe
O seu sonho tornar-se-á realidade.

Amor, sorte, segurança, bruxaria, empresas em 
difi culdade, mesmo

casos desesperados. Posso ajudar-vos a resolver 
os seus problemas, ao fi m de 3 dias.

Resultados 100% garantidos e à sua satisfação.
Trabalho por correspondência. 

Pagamento depois dos resultados.Metro

Sauvé. Tel. 514-381-1918 

A História da Maria Castanha
Texto de Raquel Martins
O céu estava cinzento e quase nunca aparecia 

o sol, mas enquanto não chovia os meninos iam 
brincar para o jardim.
Um jardim muito grande e bonito, com uma grade 

pintada de verde toda em volta, de modo que não ha-
via perigo de os automóveis entrarem e atropelaremos 
meninos que corriam e brincavam à vontade, de muitas 
maneiras: uns andavam nos baloiços e nos escorregas, 
outros deitavam pão aos patos do lago, outros metiam 
os pés por entre as folhas secas e faziam-nas estalar – 
crac,crac – debaixo das botas, outros corriam de braços 
abertos atrás dos pombos, que se levantavam e fugiam, 
também de asas abertas.
Era bom ir ao jardim. E mesmo sem haver sol, os me-

ninos sentiam os pés quentinhos e fi cavam com as bo-
chechas encarnadas de tanto correr e saltar.
Uma vez apareceu no jardim uma menina diferente: 

não tinha bochechas encarnadas, mas uma carinha re-
donda, castanha, com dois grandes olhos escuros e bri-
lhantes.
- Como te chamas? – perguntaram-lhe.
- Maria. Às vezes chamam-me Maria Castanha .
- Que engraçado, Maria Castanha! Queres brincar?
- Quero.
Foram brincar ao jogo do apanhar.
A Maria Castanha corria mais do que todos.
- Quem me apanha? Ninguém me apanha!
- Ninguém apanha a Maria Castanha!
Ela corria tanto. Corria tanto que nem viu o carrinho 

do vendedor de castanhas que estava à porta do jardim, 
e foi de encontro a ele.
Pimba!
O saco das castanhas caiu e espalhou-as todas à rebo-

leta pelo chão.
A Maria Castanha caiu também e fi cou sentada no 

meio das castanhas.
- Ah. Minha atrevida! – gritou o vendedor de castanhas 

todo zangado.
- Foi sem querer – explicaram os outros meninos.
- Eu ajudo a apanhar tudo – disse Maria Castanha, de 

joelhos a apanhar as castanhas caídas.
E os outros ajudaram também.
Pronto. Ficaram as castanhas apanhadas num instante.
- onde estão os teus pais? – perguntou o vendedor de 

castanhas à Maria Castanha.
- Foram à procura de emprego.
- E tu?
- Vinha à procura de amigos.
- Já encontraste: nós somos teus amigos – disseram os 

meninos.
- Eu também sou – disse o vendedor de castanhas.
E pôs as mãos nos cabelos da Maria Castanha, que 

eram frisados e fofi nhos como a lã dos carneirinhos no-
vos.
Depois, disse:
- Quando os amigos se encontram é costume fazer 

uma festa. Vamos fazer uma festa de castanhas. Gostam 
de castanhas?
- Gostamos! Gostamos! – gritaram os meninos.
- Não sei. Nunca comi castanhas, na minha terra não 

há – disse Maria Castanha.
- Pois vais saber como é bom.
E o vendedor deitou castanhas e sal dentro do assador 

e pô-lo em cima do lume.
Dali a pouco as castanhas estalavam… Tau! Tau!
- Ai, são tiros? – assustou-se a Maria Castanha, porque 

vinha de uma terra onde havia guerra.
- Não tenhas medo. São castanhas a estalar com o ca-

lor.
Do assador subiu um fumozinho azul-claro a cheirar 

bem.
E azuis eram agora as castanhas assadas e muito quen-

tes que o vendedor deu à Maria Castanha e aos seus 
amigos.
- É bom é – ria-se Maria Castanha a trincar as casta-

nhas assadas.
- Se me queres ajudar podes comer castanhas todos os 

dias. Sabes fazer cartuchos de papel?
A Maria Castanha não sabia mas aprendeu.
É ela quem enrola o papel de jornal para fazer os car-

tuchinhos onde o vendedor mete as castanhas que vende 
aos fregueses à porta do jardim.

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descendente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos

NAO FIQUE NA SOMBRA. APENAS
UMA CONSULTA PODE MUDAR SUA VIDA.

Especialista dos casos amorosos, resoluçao em uma semana dos ca-
sos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Prob-
lemas profi ssionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças 
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possível. 

Tel. 514-518-3802

BELEZA DA SEMANA
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Realizou-se neste último fi m-de-se-
mana, a grande festa de São Martinho 
no Clube Oriental Português de Mon-
treal, como é de costume e tradição. 

Pelas 20 horas foi servido o jantar com-
posto pela famosa sopa  de caldo verde, 
salada e como  prato principal bacalhau 
com batatas e grelos. A sobremesa, 
confeccionada pelos membros da di-
recção, senhora Célica Marques,Isabel 
Marcos, Graça Barbosa e Angélica 
Galitoz,estava mesmo uma delícia.
Parabéns a estas senhoras. A noite foi 

Texto de João Arruda

São Martinho no Clube Oriental

animada pelo famoso DJ JG NIGHT 
PRODUCTIONS, Jeff Gouveia, que 
fez um excelente trabalho,pois a malta 
não deixou a pista de dança. 
 Cerca das 22 horas o DG deu o lugar 

por uns minutos a um jovens casal dan-
çarino (Tropicana) Natacha Poudrier 

e Hayro Calzada que ofereceram um 
lindo espectáculo apreciado por todos 
os presentes.Assim  se terminou o se-

rão com o regresso do DJ. Parabéns a 
toda a equipa do Clube Oriental por ter 
organizado esta linda festa de são Mar-
tinho e que continue por muitos anos.

Texto de Sylvio Martins

O Dia de S. Martinho comemora-
-se a 11 de Novembro.

Neste dia, no nosso país, assam-se as 
castanhas e prova-se o vinho novo.
A tradição manda que o dia de S. Mar-

tinho se festeje com castanhas, água-pé 

São Martinho no Sá
(para os mais crescidos), uma fogueira 
para saltar (quem quiser) e bom con-
vívio.
Neste lindo dia outonal tive a oportu-

nidade de passear na comunidade e vi 
uma fogueira e muito fumo em frente 
da mercearia Sá e Filhos. De momento, 
entrei em pânico e parei o carro. Pen-
sando que era um fogo ou pior.

Depois de estacionar à pressa vi que 
estavam a festejar o dia de São Marti-
nho em frente à mercearia, a assar as 
famosas castanhas vindas de Portugal 
e a vendê-las a um preço baratinho 
para os seus clientes à moda tradicio-
nal, num assador de castanhas moldado 
manualmente na região de Barcelos. A 
mercearia Sá e fi lhos vende estes as-
sadores e também estas tão saborosas 
castanhas.
Ao fi nal, eles venderam muitas casta-

nhas durante o dia, e tive a oportunida-
de de ver estes jovens a continuar esta 
linda tradição portuguesa em Montreal.

No dia de São Mar-
tinho vai-se à 

adega e prova-se o vi-
nho ou no dia de São 
Martinho vai à adega 
e prova o teu vinho.
Achei este lindo pro-

vérbio na Net e achei 
a oportunidade de o escrever a todos 
que o dia de São Martinho FOI e É fes-
tejado em qualquer lugar. 
Sexta-feira dia, 11 do 11 do 11 tive a 

oportunide de ir festejar, em boa com-
panhia, no restaurante Estrela do Oce-

Texto de Sylvio Martins

São Martinho na Estrela
ano. Festejei este fi m-de-semana este 
dia especial  com o Eddy Sousa e DJ 
XMEN que me fez dançar bastante e 
às 11 horas da noite os proprietários do 
restaurante ofereceram as famosas cas-
tanhas de Portugal a todos os presen-
tes. Posso dizer que eram apetitosas.
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Lenita Gentil em Montreal
Lenita começou a cantar em público 

com 5 anos. Com 16 anos estreou-
-se aos microfones dos Emissores do 
Norte Reunidos, do Porto, pela mão 
do maestro Resende Dias. Do seu cur-
riculo, fazem parte diversas passagens 
por festivais de música nacionais e in-

ternacionais. No conhecido Festival da 
Canção da Figueira da Foz fi cou em 
primeiro lugar na edição de 1967. Em 
1968 ganhou o Óscar da Imprensa e 
venceu o Festival da Canção da Costa 
Verde (Espinho).
Participou no Festival de Aranda del 

Duero (que venceu em 1966 e 1968) 
em 1969 e 1970. Em 1970 concorreu a 
um Festival do México. Participou no 
Festival RTP da Canção em 1971 com 

“Anda ver O Sol” e num Festival da 
Roménia.
Participou no fi lme “Os Toiros de 

Mary Foster”, de 1972, onde aparece 
como cantora. Em 1973 participou no 
Festival de Dois Mundos e nas Olimpí-
adas da Canção, realizadas na Grécia, 

onde recebeu o Prémio da Critica. Em 
1975 participou no Festival Sopot da 
Polónia.
O seu grande sucesso da década de 

1980 foi “Eles Foram tão Longe”, tema 
da autoria de Carlos Paião. Em 1989 
concorreu ao Festival RTP da Canção 
com “Canção de Roda e Fantasia”.
Em Julho de 2004, a Movieplay edi-

tou um duplo CD com alguns dos seus 
êxitos. Em Outubro de 2005 a edito-

ra Ovação lançou o álbum 
“Outro lado do fado” com 
temas inéditos adaptados a 
músicas do fado tradicional, 
e temas criados por Amália 
Rodrigues (“Maldição” e 
“Fria Claridade”).
Gravou alguns discos em 

colaboração com o fadista 
Natalino de Jesus.
Actualmente, Lenita Gen-

til pode ser ouvida na casa 
de fados O FAIA, e conti-
nua a participar em inúme-
ros espectáculos não só em 
Portugal como pelo mundo 
fora.
Estará em Montreal com 

os seus guitarristas para 
participar na abertura 
do novo restaurante por-
tugues “O Fado” situado 
no 1240, rua Drummond 
no centro da cidade per-
tinho do Métro Peel, nos 
dias 16,17,18 e 19 de No-
vembro. Para mais infor-
mações ou reservações 
podem contactar Maria 
Mendes 514-962-0627 ou 
Anibal Silva para o 514-
504-6464.



PEDRAS VIVAS
PEDRAS QUE DÃO VIDA
PEDRAS QUE PEDEM VIDA
Nós somos sempre o presente de algum 

passado e somos, ao mesmo tempo, o fu-
turo de algum presente. Mas, e mais do 
que isso, somos um “presente” para o fu-
turo. 
Seremos nós, impreterivelmente, a de-

senhar o futuro da comunidade de Santa 
Cruz. A sua sorte, seja ela qual for, terá a 
assinatura da comunidade, particularmen-
te das gerações mais jovens. E se é ver-
dade que o futuro se conjuga sempre na 
incerteza, também é verdade que se não 
pode conjugar sem esperança. E é dessa 
esperança que vivemos e é nessa esperan-
ça que vamos conjugando o amanhã.
Como pedras vivas somos portadores da 

vida e por isso não há tempo nem templo 
que não seja espiritual. Mas a espiritu-
alidade vem-nos da vida dada e da vida 
que se dá. É essa vida que há-de moldar 
o templo à feição do tempo para que nos 
sirva a vocação de viver. Desenhemos so-
nhos nos profundos sonos das paredes e 
rasguemos janelas de esperança na obsti-
nação dos muros que a mutação é a indis-
pensável condição da existência. 
Que o sonho nos tanja a paixão da per-

tença para que o fruto abundante dos 
anos, agora maduros, seja partilhado na 
mesa fraterna. E os que trazem fome po-
derão comer. E os que trazem pão pode-
rão servir.
É com braços fortes que se doma o tem-

po e com passos brandos que se faz ca-
minho.
É o nosso ar que alimenta as pedras que 

sem nós são mortas e sem nós defi nham. 
Muitos muros caem a chorar ausências e 
muita porta fecha por não ser passagem.
Que as novas gerações se apropriem do 

espaço de Santa Cruz e que soprem nele, 
como num acto criador, o alento que dá 
vida, o sopro vital do futuro.
PE. JOSÉ MARIA CARDOSO

Somos Pedras VivasSomos Pedras Vivas
Tenho o prazer de partilhar a alegria 

das bodas de prata da Igreja Portuguesa 
de Santa Cruz. Vinte e cinco anos é pou-
co tempo para uma comunidade, mas é 
um tempo bastante para a fragilidade de 
cada um de nós.
O complexo de Santa Cruz nasceu da ne-

cessidade de criar um espaço digno para a 
vida da comunidade cristã.
Reuniram-se as boas vontades, empenha-

ram-se as forças vivas da comunidade. A 
Vila de Montreal vendeu-nos o espaço da 
velha escola, a Diocese de Montreal, fez 
diversas exigências (prudentes), autorizou 
o projecto. E todos mergulhamos na aven-
tura da Obra, sem estarmos escudados fi -
nanceiramente.
Havia a “certeza” de uma generosidade 

oculta no coração das famílias :
Houve gestos de enorme ternura : um pai 

que trouxe um porquinho de louça do seu 
fi lho que morrera aos oito anos; jovens que 
deram metade do seu primeiro salário; fa-
mílias que ofereceram a pia baptismal, o 
altar, o sacrário, o ambão.
Imensa gente emprestou dinheiro, sem 

juros. A casa paroquial foi erguida com a 
generosidade de paroquianos. Nos meses 
de neve e de frio, apenas com algum aque-
cimento, os braços não se cruzavam. Tí-
nhamos a sensação que os nossos cristãos 
traziam dentro do peito uma cachoeira de 
entrega, de doação.
O Centro que era preciso renovar e com-

partimentar encontrou mãos de artistas que 
recompuseram as salas, as pinturas.
Porém, nem tudo foram pétalas de rosa. 

Alguns achavam que se devia eliminar o 
espaço do actual Centro para as pessoas 
idosas e fazer um parque para estaciona-
mento de carros que seria lucrativo.
As opiniões são sempre bem vindas. Mas 

as pessoas estão sempre antes das coisas. 
Não conseguimos pagar tudo. Mas a co-

munidade não deixou de ser generosa. E 
foi ao Sr. Padre José Luís que coube o es-
forço de concluir o pagamento.
Para além das pessoas que emprestaram 

o tempo, o sacrifício das horas ao fi m de 
semana, há toda uma multidão de pessoas 
com uma espantosa entrega.
A essa comunidade cabe a recompensa do 

Senhor Jesus pela entrega na construção da 
Sua Casa.
Sem essa comunidade, jamais se viveria a 

alegria dos vinte e cinco anos.
CON. JOSÉ MANUEL DE FREITAS

Igreja daIgreja da
Missão Santa CruzMissão Santa Cruz

1000 rostos | Festival das Artes Sacras do Plateau

Novembro 1986 | Inauguração da IgrejaNovembro 1986 | Inauguração da Igreja
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Construção da nova Igreja de Santa Cruz
Cheguei a Montreal, Canadá, em 1972. Sozinho e sem 

trabalho, foi na Igreja Santa Cruz que encontrei uma mão 
amiga para me orientar neste novo país em que me queria 
integrar. Aí fui acolhido no grupo de jovens da igreja, onde 
o responsável da missão era o Sr. Padre Fatela. 
A compreensão, o estímulo e apoio que recebi neste gru-

po de jovens, deram-me confi ança, coragem e perseveran-
ça para completar o curso de engenharia e obter emprego 
no ramo. Foi em grande parte em agradecimento por tudo 
quanto recebi que senti desejo e força interior para me dedi-
car à Comunidade.Devido à minha formação em engenharia 
e à minha disponibilidade  o Conselho de administração da 
missão pediu-me para coordenar as atividades necessárias 
ao projeto da nova Igreja e Centro Comunitário e ser o res-
ponsável da obra como representante do conselho de admi-
nistração a quem dava contas regularmente.
 Foi sobretudo com o Sr. Pe. José Manuel de Freitas que 

diariamente fazia equipe para todas as atividades relacio-
nadas com o projeto tais como: negociações com a Vila de 
Montreal e CECM, contactos com a Diocese, compra da 
Escola «Our Lady», campanha de angariação de fundos, 
comunicação com a comunidade portuguesa através dos 
jornais, televisão e rádio, obras de restauração do edifício 

mais recente da escola. 
.Para a nossa comunidade que no fi nal de 1979, depois de 

ter feito a compra do edifício da Clark e da casa paroquial 
(total = $114,000), possuía uma dívida de $14,000, 7 anos 
depois, ou seja em novembro de 1986 inaugurava uma nova 
Igreja e um Centro Comunitário cujos custos totalizavam 
$2,8 milhões.  Três anos depois, em setembro de 1989,  
completava-se a 3a fase do projeto do complexo Santa Cruz 
com a inauguração do lar para as pessoas idosas da comuni-
dade ($1.7 milhões), sendo este inteiramente subvenciona-
do pelo Governo.
Quero salientar o porta a porta feito por muitas equipas 

de benévolos, devidamente identifi cados que percorreram 
a comunidade e também é de realçar o grupo de festas da 
comunidade  e o  grupo dos jantares que trabalharam bene-
volamente. Foi todo este clima de generosidade e confi ança 
de um povo que acreditava ser possível alcançar o sonho de 
uma nova igreja que se tornou possível concretizar tamanho 
sonho e quatro anos depois, em 1990, ter pago toda a dívida 
feita com este projeto.
A 30 novembro de 1986, aquando da inauguração da Igre-

ja, o Sr. Pe. José Manuel dizia que “as grandes obras fazem-
-se de pequenos nadas”. ANTÓNIO DA SILVA

Portugueses têm a sua Igreja
A vida é um processo de metabolismo lento, contínuo, 

persistente. Nada na natureza se faz aos saltos. Tudo está 
interligado e dependente. A multidão das coisas que nos 
rodeiam vai contando a sua história que não é mais do 
que um longo relato de união, de atraçâo e dependência: 
o ar só é ar na união do oxigénio e do azoto, a água só o 
é na ligação oxigénio-hidrogénio, a nuvem recorda-me 
que é feita das evaporações do globo, a fonte diz-se que 
ela nasceu pela condensação da nuvem. A Lua segreda-
-me que está irremediavelmente atraída pela terra, e esta 
faz-me ver que a sua posição de equilíbrio a deve ao sol. 

A atração universal dos astros mantém milhões de seres 
estelares nas suas órbitas. Tudo é traço de união. De ma-
nhã, lavamo-nos com sabonete de França, enxugamo-nos 
com uma toalha da Turquia, vestimo-nos com tecido fa-
bricado em Inglaterra e cortamos o pão com uma faca da 
Tailândia. Tudo é interdependência; tudo é relação.
O processo da nossa comunidade é o mesmo. Lenta-

mente vai-se estruturando, dando as mãos à volta de in-
teresses comuns, rasgando caminhos sob o impulso da 
generosidade. 
A história registará, dará um nome aos que, sem nome, 

vão construindo o amanhã. Se é verdade que, nos últimos 
três anos, a comunidade tornou-se visível com um Centro 
e uma igreja, o trabalho desta comunidade vem de longe, 

está prefaciado no silêncio de alguns anos mais.
O P. Leblanc foi o motor de arranque da Comunidade 

dos Católicos portugueses e o P. Fatela deu o seu melhor 
num período difícil da Comunidade. Mas a Comunidade 
cristã cresceu, organizou-se e colocou-se ao serviço dos 
portugueses.
A golpes de generosidade e esforço se vai esboçando o 

rosto de uma comunidade que se quer adulta e que (mes-
mo sem espírito associativo, como dizem alguns) vai per-
cebendo a relação de dependência, a urgência de dar as 
mãos e a necessidade de convergência.

A Comunidade dos Católicos portugueses tem uma raiz 
comum: A Fé .
Uma meta aglutinadora: A construção do reino.
Sendo a Igreja fermento de Reino no mundo, a igreja-

-casa-de-oração, surge como um sinal de vitalidade da 
Igreja-COMUNIDADE.
PARABÉNS A TODOS QUANTOS POSSIBILI-

TARAM A CONSTRUÇÃO DESTE GRANDE DIA 
PARA A COMUNIDADE.
Este templo tem as suas portas abertas a todos os que 

desejarem, agora ou mais tarde, encontrar um espaço de 
interioridade, redescobrir a sua relação e dependência de 
Deus ou partilhar com os seus irmãos na Fé.

PADRE JOSÉ MANUEL DE FREITAS | 11/1986

A Corporação 
A corporação, que é responsável pela administração dos 

bens materiais da paróquia, teve um papel determinante 
em dotar a comunidade de espaços necessários ao seu de-
senvolvimento espiritual, sociocultural e comunitário. 
Nos anos 1970, ainda na rua Clark, a corporação preo-

cupou-se em arranjar fundos para a compra do edifício da 
Igreja da Clark e adquirir uma residência para os sacerdo-
tes da Missão.  
Mais tarde, com o aumento dos membros da comunidade 

e dos serviços oferecidos pela Missão, começou a germi-
nar na corporação a ideia e o sonho de alargar os espaços 
ou procurar outros lugares mais amplos.  

O projeto da nova igreja e do centro comunitário, o maior 
projeto da comunidade portuguesa nesta província, foi as-
sim o grande motor que incentivou o conselho de admi-
nistração. 
Terminadas as obras da construção do complexo Santa 

Cruz, a Corporação apoiou ainda várias iniciativas para 
melhorar equipar os espaços criados com o necessário 
para os embelezar, os tornar atrativos e símbolos dignos da 
comunidade.  Lembramos assim diversas obras dignas de 
sublinhar feitas após o pagamento completo da construção 
da nova igreja em 1990:

Compra e instalação dos sinos; renovação de todo o 
centro comunitário com a colaboração dos diferentes 
grupos: interior e exteriormente; pinturas de Azulejo 
na Igreja; instalação do ar condicionado na Igreja e 
salão nobre; pavimentação do altar-mor em mármore; 
instalação do sistema audiovisual para os cânticos; 
painel da língua e painel da saudade à entrada do cen-
tro comunitário; colocação do painel alusivo ao bairro 
português na Rua Rachel; sala multimédia; arranjo do 
salão grande; arranjo exterior no parque.

Todas as pessoas que ao longo dos anos têm constituído 
a Corporação, trabalham de forma gratuita e têm desen-
volvido um trabalho notável, não somente no aspeto fi nan-
ceiro, mas também em todas as outras decisões. Têm sido 
muitos  e nomearemos os actuais membros em represen-
tação de todos os outros : Mário Figueiredo, Rosa Torres, 
Manuel Neves, Francisco Fernandes, Antero Branco, Ra-
fael Gaspar e o Padre José Maria Cardoso.

Dar continuidade ao trabalho pastoral da comuni-
dade portuguesa no Canadá, mais concretamente em 
Montréal, seria campo de acção para os Missionários 
do Verbo Divino? Sim. Foi a resposta de um Capítulo 
Geral que procurou ir ao encontro das “minorias étni-
cas”, contribuir para reunir os fi lhos de Deus e ajudar 
a Igreja a valer-se  a si própria. O grande desafi o foi  
continuar o trabalho de uma Comunidade viva e com 
vontade de “lutar” para alcançar a sua autonomia eco-
nómica e a testemunhar a sua Fé na cidade e Diocese 
que outrora os acolhera.

Com o apoio de todos a Comunidade deu testemu-
nho da sua fé nas celebrações litúrgicas, catequese e 
festividades. Foi com muita alegria que procurei estar 
presente junto de todos; com esperança acompanhei os 
mais novos que não tiveram medo de permanecerem 
na comunidade. Celebrar 25 anos da Igreja é testemu-
nhar a presença de Deus e “gritar bem alto” que Jesus 
Cristo está vivo.  Deixai que o Espírito Santo vos ajude 
a ser “pedras vivas” e aceitai a Palavra do Senhor como 
alimento para a vossa vida. 
PE. JOSÉ LUÍS SOUSA PIMENTA,SVD

Venham descobrir os sabores de PortugalVenham descobrir os sabores de Portugal
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Na marcha do tempo, poderá dizer-se que 25 anos, é um 
período insignifi cante, no entanto as mudanças que ocor-
reram neste último quarto de século, transformaram a face 
do mundo.
Muitos foram os acontecimentos que contribuíram para 

melhorar a condição humana: as novas tecnologias, os 
computadores, a ciência, o fi m do comunismo, a queda 
do muro de Berlim, entre outros. Também alguns acon-
tecimentos de trágica memória, como o Tsunami, o 11 de 
Setembro, os terramotos e as crises económicas, que nos 
dizem que nada será como antes.
Inevitavelmente, também na Comunidade Portuguesa de 

Montreal muita coisa mudou.
A forte vaga da emigração dos anos 60 e 70, era constui-

tuída por casais jovens, com fi lhos pequenos que traziam 
na bagagem costumes e tradições, que não queriam perder.
Foi  necessário construir espaços, vários clubes e associa-

ções, onde podiam matar as saudades, viver coletivamente 
e criar amizades.
Como a religião faz parte do modo de vida dos portu-

gueses, era preciso ter espaços dignos para acolher toda 
essa gente. A Igreja da Clark, era insufi ciente  para as ce-
lebrações, a catequese e muitas outras atividades que aí se 
desenvolviam.
Era imperioso dar aos portugueses algo condigno, onde 

pudessem viver a sua fé e continuar as suas tradições.
Daí nasceu o arrojado projeto da Rachel, sonho de alguns 

e realização de muitos outros.
Como é sabido as Igrejas são geridas pela Diocese de 

Montreal e por isso não têm ajudas dos governos. O com-
plexo Santa Cruz, foi muito arrojado pois envolveu alguns 
milhões de dólares, na compra do terreno, na renovação 

do Centro Comunitário, na Casa Paroquial e na construção 
da Igreja.
É normal que nas comunidades as pessoas tenham opini-

ões divergentes e que o projeto tenha sido contestado, que 
os encargos seriam elevados e talvez fosse possível encon-
trar uma Igreja, sem custos, mas em verdade, não havia 
nenhuma Igreja disponível, com condições  para acolher 
os portugueses.

Após estes 25 anos, estamos certos de que foi tomada a 
melhor decisão, uma vez que o complexo está situado no 
coração da Comunidade  e tem muito boas  condições para 
sobreviver às mudanças que irão ocorrer no futuro.
Foi necessário recorrer à generosidade de muita gente, 

muito trabalho, muita coragem e dedicação, muitas horas 

de sacrífício e acima de tudo acreditar que era possível ter 
no centro da Comunidade Portuguesa, edifícios que nos 
dignifi cam que muito nos têm servido e que vão fi car para 
as gerações futuras.
Tal como acontece com os comboios, são as locomotivas 

que os puxam, mas são os vagões que transportam todo 
o peso, assim aconteceu com a realização deste projeto. 
Onde alguns sonharam e milhares doutros realizaram.
Daria para encher muitas páginas dum jornal nomear  to-

dos os benévolos que deram o seu contributo, quer  fi nan-
ceiramente ou com o seu trabalho, mas destacaremos so-
mente alguns que irão simbolizar todos  dum modo geral.  
Alguns deles merecem uma homenagem a titulo póstumo,  
pessoas que deixaram uma marca indelével mas que  já 
não estarão presentes na comemoração dos 25 anos.
A CONSTRUÇÃO DA IGREJA
Uma construção desta envergadura exigia que tudo fosse 

bem planeado e com muita atenção, não era um projeto 
qualquer, que envolveu a dedicação  da corporação dessa 
época e que era constituído por : António da Silva, Manuel 
Joaquim Neves, Manuel Filipe Neves, José Pedro Domin-
gos, Joaquim Custódio, Maria Eugénia Faria, Fátima Ba-
tista,  Anibal Rodrigues e Padre José Manuel de Freitas.
Foram estas pessoas que tomaram todas as decisões, que 

fi zeram os contratos, que escolheram o desenho da Igreja,  
e que fi zeram os acordos com a Diocese, com  arquitetos 
e engenheiros e que foram os responsáveis pelas questões 
fi nanceiras.
CENTRO COMUNITÁRIO
Com a mudança da Clark para a Rachel, houve neces-

sidade de improvisar e foi no Centro que começaram as 
celebrações e muitas outras atividades.

O Centro estava em más condições e precisava de muitas 
obras, foi preciso arranjar um grupo de voluntários, que 
incansavelmente se encarregaram da renovação. Foram 
horas sem conta que esse grupo de benévolos, liderados 
pelo Sr. António Cabral, conseguiram quase um milagre, 
em pouco tempo.
CASA PAROQUIAL 
Depois do sorteio da casa da St. Joseph, era preciso ar-

ranjar a residência dos sacerdotes. Existia o prédio  con-
tíguo à Igreja, um edifício que necessitava de ser todo re-
novado. Disso se encarregou um grupo de benévolos dos 
quais destacamos o Sr. José de Melo entre muitos outros, 
que fi zeram ressurgir duma casa em ruínas uma residência 
espaçosa e confortável, ao lado da Igreja, sem custos de 
mão de obra, que é o mais dispendioso.
LAR DE SANTA CRUZ
Na conclusão do projeto inicial estava planeado a cons-

trução da residência dos idosos.
Também aqui não foi possível conseguir-se o acordo de 

toda a gente. A antiga escola que estava abandonada há va-
rios anos era um edifício degradado e em péssimo estado, 
que teria que ser demolido à custa da Missão.
A Missão Santa Cruz não gastou um cêntimo neste proje-

to, apenas cedeu gratuitamente o terreno.
O Lar Santa Cruz é um organismo independente, sem 

fi ns lucrativos. Tem uma administração própria, constituí-
da por benévolos, que até hoje tem gerido o Lar de forma 
exemplar.
O Lar nasceu dum acordo feito com a Societé d’hipotheque 

et logement, que fi nanciou o projeto por 35 anos, dos quais 
já passaram mais de 20. No fi m deste período o Lar será 
dos portugueses.
Durante todo este tempo o governo do Canadá já investiu 

alguns milhões de dólares.
O Lar tem regulamento próprio, ditado pelo governo, e 

tem sido ocupado por portugueses de mais de 60 anos, 
com baixo rendimento, pois os residentes pagam somente 
25% do que recebem mensalmente e nisso está incluído 
aquecimento e eletricidade.
Todos estamos conscientes das difi culdades existentes 

para estacionar um carro nas imediações da Igreja. Como 
não é possível ter-se tudo, é logico pensar  se o Lar não 
tem sido mais útil do que um estacionamento ?
CAMPANHA DE FINANCIAMENTO
Se existiram muitos aspetos em que a dedicação, o traba-

lho e os esforços das pessoas foram notáveis, talvez tenha 
sido o lado fi nanceiro o mais relevante de toda a obra.
Não é só com os sonhos que as obras se realizam, era 

preciso angariar fundos. E é de realçar todo o movimento 
gerado  à volta desse ideal.

Foi muita gente que andou envolvida no porta a porta, 
calcorreando Montreal a visitar os portugueses, foram os 
diversos grupos das festas comunitárias, sobretudo as fes-
tas do Santo Cristo, com o Sr. Anibal Rodrigues e a sua 
equipa, as equipas dos jantares, os empréstimos sem juros 
e muitas outras generosidades, que permitiram que  meia 
dúzia de anos depois, tudo estivesse pago.
Recordamos o Sr. António Leitão, que durante muitos 

anos, fez gratuitamente a contabilidade da Missão, o Sr. 
Francisco Rio, o Sr. António Loureiro, que estava sempre 
presente, o Sr. Moura na ajuda aos jantares e noutras ati-
vidades.
Foram estes e muitos outros que tornaram possível, que 

a Missão Santa Cruz, seja hoje, o orgulho dos portugueses 
de Montreal .
EMBELEZAMENTO E
MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES
Nos primeiros tempos, a preocupação foi de dar às salas, 

as condições para todas as atividades, mas muita coisa ain-
da fi cou por fazer.
Foi nos últimos tempos, com as iniciativas do P. José Ma-

ria, que o aspeto do Centro melhorou consideravelmente.  
Foi a substituição das janelas, a decoração e o embele-
zamento das salas e do salão nobre, e o aspeto exterior .  
Tudo isto foi conseguido com a ajuda dos vários grupos e 
também dos alunos da UTL.
O SONHO CONTINUA
Quando realizamos todo o trabalho feito pelas pessoas 

que até hoje têm dado o seu melhor em todas as activida-
des da Missão é algo de louvável.
Como foi dito, mencionar todos os nomes seria contra-

producente pois muita gente fi caria esquecida.  Para além 
do que cada tem feito, todos devemos sentir-nos orgulho-
sos do passado e confi antes no futuro.
No âmbito das celebrações dos 25 anos, a decorrer du-

rante este ano, foi descerrada uma lápida que foi colocada 
à entrada da Igreja, em homenagem a todos os benevolos, 
que sem excepção deram o seu contributo a tudo o que tem 
sido feito na Missão Santa Cruz.

Sonho de Alguns, Obra de Muitos

Membros da comissão de festasMembros da comissão de festas

Representantes dos grupos de benévolos da MissãoRepresentantes dos grupos de benévolos da Missão
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A expressão máxima da religião cristã, é com certeza a 
celebração da Eucaristia, é onde os cristãos mais aprofun-
dam a sua fé. A grande maioria do povo português, tem 
a religião católica  nas suas origens e daí veio  a grande 
preocupação do Padre Leblanc, de poder proporcionar aos 

portugueses  viverem a sua religião .
O Sacerdote como é responsável e fi gura principal da Eu-

caristia, tem vários colaboradores que contribuem  para 
que as Missas, sejam mais interessantes e atrativas. Entre 
essas pessoas queremos destacar os seguintes grupos: As 
equipas de acólitos que são 22, os 14 leitores, os 23 mi-
nistros da comunhão, o Grupo Coral Santo Cristo dirigi-
do pela Sra. Filomena Amorim, que em 2005 celebrou 35 
anos, o Grupo Coral Santa Cruz, dirigido pela Sra. Inês 
Gomes, que em 2009 celebrou 27 anos, o Grupo da Nossa 
Fé, dos irmãos brasileiros, o grupo infantil, os Srs. Arman-
do Loureiro e Tony Cunha  e ainda as Sras. Teolinda e Ma-
ria Matias. Algo bastante importante no futuro da Missão 
são as celebrações das 10 horas, quase sempre dedicada às 
crianças e jovens, onde há  sempre muita animação.
Muitas outras atividades estão ligadas à Igreja, o grupo 

da Liturgia liderado pelo Sr. Antero Branco, a visita aos 
doentes, pelo Diácono Ramos, as zeladores da Igreja, as 
dedicadas senhoras Almerinda e Clotilde, que ao longo 
dos anos têm feito um trabalho notável, a preparação dos 

batismos, com a ajuda do Professor Barros, a equipa de 
apoio aos funerais com a Sra. Rosa, e os colaboradores do 
Pe. José Maria, no embelezamento e na decoração da Igre-
ja, enfi m toda uma plêiada de benévolos, que pese embora 
o acentuado declínio da frequência nas Igrejas, a Missão 
Santa Cruz é sempre  muito frequentada.
Outra atividade que tem contado com a participação da 

Igreja Santa Cruz, é o grupo dos Romeiros.

Conferência São Vicente de Paulo
Na sociedade moderna em que vivemos, e num país, 

onde se apregoava o eldorado americano, nem sempre 
toda a gente tem conseguido uma situação de privilégio 
para as suas famílias, mesmo se a maioria dos emigran-
tes portugueses têm uma situação desafogada.  
Infelizmente,  pelas mais variadas razões e isso desde há 
muitos anos, existem pessoas que necessitam de ajuda.

A Conferência São Vicente de Paulo, é um dos orga-
nismos  mais antigos a ser implantado na Comunidade 
Católica, foi uma das primeiras preocupações do Padre 
Leblanc. Durante todos estes anos, e já são muitos , os 
benévolos da São Vicente de Paulo, têm ajudado muita 
gente carenciada da nossa Comunidade. São a distribui-
ção  de cabazes de Natal entregues a cerca de 90 pessoas  

e os cupões em dinheiro que ajudam a melhorar  a vida 
das pessoas. Destacamos os nomes dos fundadores : 
Marceano Paulino, António Almeida, Agostinho Couto, 
Alípio Santos, António Batista, Luis Leal e João Viriato. 
E também  daqueles que nos últimos anos têm consagra-
do bastante do seu tempo, à Conferência,  entre outros, 
as  Sras. Cristina Silva, Olga Loureiro, Sr. Neves e famí-

lia Batista e todos aqueles que têm 
dado a sua contribuição ao longo 
de mais de 45 anos.
A Conferência desempenha um 

trabalho de apostolado junto das 
famílias portuguesas necessitadas 
em bens espirituais e materiais. 
Recebe e distribui mobiliário e 
vestuário, dá ajuda fi nanceira para 
géneros alimentícios e medica-
mentos.
Os membros da Conferência têm 

sido em grande parte os respon-
sáveis pelo sucesso da actividade 
“Vamos Comer Juntos” que tem 
sido crucial para proporcionar o 
encontro e convívio das pessoas 
da terceira idade.
Trabalha em união com a Confe-

rência de São Vicente de Paulo de Montréal. Mas tem os 
seus estatutos próprios.
A Conferência de Santa Cruz é fi nanciada  em parte 

pelo Conselho Particular de S. Jean-Baptiste a quem tem 
de prestar contas mensalmente do movimento que faz. 
Recebe também dos paroquianos da nossa Missâo, fun-
dos de coletas especiais.

Celebrações Religiosas

Lembramos como se fosse hoje...
Algumas semanas após nos instalarmos em Mon-

treal, sentimos uma enorme vontade de voltarmos 
a nos conectar com a palavra de Deus. E uma das 
formas mais motivantes é através da missa, princi-
palmente a de Domingo.
A busca por uma igreja que nos permitisse entrar 

em sintonia com Deus, passou a ser uma das priori-
dades aos Domingos. No inicio, éramos dois casais e 
assim fi cámos pulando de uma igreja para outra. Já 
estávamos até aceitando que teríamos que nos acos-
tumar com aquelas missas em inglês e ou francês, 
missas em que a comunidade presente não demons-
trava uma energia que nos convidasse a retornarmos 
no domingo seguinte.
E assim fomos pulando, por meses, de uma igreja 

para outra até que um dos casais estava abrindo 
uma conta em um banco em que, por coincidência, a 
gerente era portuguesa e a mesma sugeriu de conhe-
cermos a Comunidade Santa Cruz.
Bem, depois desse momento, até o vento soprava 

diferente. Pois alguma coisa nos dizia que a Comu-
nidade Santa Cruz passaria a fazer parte de nossas 
vidas.
Logo na primeira missa em que fomos, nos encon-

trámos de corpo e alma. Pois naquela primeira mis-
sa, o padre tinha um sotaque meio brasileiro, mas ao 
mesmo tempo dava uma arranhada no sotaque por-
tuguês. Foi então que conhecemos o Padre Clifford 
Souza, o qual nos apresentou a comunidade Santa 
Cruz. Dai em diante, não conseguimos mais frequen-
tar outra igreja em Montreal.
Aos poucos, fomos apresentados ao Padre José 

Maria, o qual junto com o Padre Clifford, nos pos-
sibilitaram apresentar a comunidade Santa Cruz 
para outros brasileiros e foi nesse momento que o 
Coral Nossa Fé surgiu. Iniciámos nossas animações 
nas missas com um fundo musical de play back, mas 
começámos. Lembramos como se fosse hoje, o en-
tusiasmo do Padre Clifford com o projeto de reali-
zarmos missas para a comunidade brasileira. Esse é 
um dos momentos em que fomos e sempre seremos 
gratos à comunidade portuguesa, pois essas missas 
voltadas para a comunidade brasileira, nos permitiu 
conhecermos muitos brasileiros que hoje fazem par-
te de nossas vidas e também nos permitiu termos os 
primeiros contatos com muitos portugueses, muitos 
dos quais contribuíram em muito para com as mis-
sas voltadas para a comunidade brasileira.
Após 4 anos, o grupo coral conta com a participa-

ção de mais de 15 integrantes, o play-back não existe 
mais, pois o mesmo foi substituído por um conjunto 
de instrumentos musicais.
Parabéns Comunidade Santa Cruz pelos seus 25 

anos, esperamos e desejamos que venham a ser co-
memorados os 50, os 75 anos, e muitos e muitos anos 
que venham ao longo do tempo. Pois está mais do 
que comprovado que determinação, dedicação e for-
ça de vontade, são um dos pontos fortes da comu-
nidade portuguesa. Parabéns! GRUPO NOSSA FÉ

Vamos comer JuntosVamos comer Juntos

Na vida, há sempre oportunidades que se nos apre-
sentam, mas nem sempre é fácil aceitar um desafi o 
novo sem conhecermos todos os pormenores. Quan-
do me pediram para ser acólito na igreja de Santa 
Cruz, não sabia bem o que constava esta nova res-
ponsabilidade.
Embora já tivesse alguma experiencia como coroi-

nha, este desafi o era diferente. Sendo eu uma pessoa 
tímida, não era uma tarefa fácil estar à vista de todos 
na igreja todo o tempo quando necessário. A razão 
pela qual eu aceitei este desafi o é que é importante 
contribuir na comunidade para que esta continue 
viva e activa. Um dia, o Sr. Padre José Maria disse 
que “na vida da comunidade, é melhor que muitos 
façam pouco, do que poucos façam muito” e esta 
ideia fi cou sempre na minha mente.

Sendo a religião uma parte importante na minha 
vida, como é na vida de cada Cristão, achei que fosse 
importante que me implicasse na igreja. Esta tarefa 
não é muito popular entre os jovens de hoje, porque 
é cada vez mais difícil sermos aceites como Cristãos 
na nossa sociedade. Ocupar uma função ligada à 
igreja e estar à vista de todos representa portanto 
um obstáculo importante para muitos jovens.
Felizmente, há muitas opções de trabalho numa co-

munidade e como os jovens têm vindo a mostrar, há 
trabalho de todo o tipo e para todos.
O mais importante é que todos nós trabalhemos 

juntos com o mesmo objectivo, que é de guardar a 
comunidade viva e activa para que esta venha a tor-
nar o nosso mundo num lugar melhor onde viver.
OSCAR BATISTA
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Nada melhor para abrir este texto do que respigar esta nota  
do Boletim da Missão, datado de 21 de Outubro de 1984 
(Por altura da inauguração do Centro Comunitário): 
(...) “Em vez de começarmos o nosso trabalho pela cons-

trução de uma igreja – lugar de culto de encontro de cristãos 
– começámos por um Centro – lugar de encontro de todos.
A Missão de Santa Cruz impõe-se como um organismo 

vivo, capaz de responder a muitas interpelações da nossa 
comunidade e não será mais um gueto de tipo religioso. Esta 
Missão é determinante na fi sionomia da Comunidade Portu-
guesa de Montreal.
O primeiro passo dentro do nosso projecto que abrange o 

cultural, o religioso e o social, está dado.
Esta inauguração simples do maior edifício comunitário 

português em Montreal fi cará marcando os anais da nossa 
história.
Gostaríamos que fosse um ninho de arte e cultura este 

Centro.

Quanto mais os portugueses assumirem a sua cultura mais 
possibilidades têm de se integrar nesta sociedade.”
(...)
Estas são palavras que não caíram no esquecimento, feliz-

mente. Foi este “espírito primário” de ser um agente inter-
veniente nas actividades sociais e culturais da Comunidade  
que sempre se manteve vivo e que, desde o primeiro instan-
te,  norteou a vida do Centro ao longo dos anos.
Passados vinte anos, depois de muita luta, dedicação e per-

severança, em 2004, depois da renavação do Centro, o pa-
dre José Maria Cardoso compreendeu ter chegado a hora de 
dar mais um passo em frente. Um passo de gigante, pode-se 
afi rmá-lo.
Foi assim, naturalmente, com a simplicidade das grandes 

obras,  que nasceu a UTL-Universidade dos Tempos Li-
vres, um projecto que veio colmatar carências prementes da 
Comunidade e que rapidamente  evoluiu  e se transformou 
num pólo aglutinador das mais variadas actividades sociais 
e culturais. 
Em recente entrevista a um jornal comunitário, explicou 

o padre JMC: “Sentimos a necessidade de alargar a área de 
intervenção da Missão Santa Cruz para podermos abranger 
mais pessoas que, apesar de não participarem nas celebra-
ções, gravitavam à volta do centro comunitário”. E mais à 
frente: “A UTL ultrapassa o objectivo primeiro - a dinami-
zação de actividades culturais, para satisfazer o objectivo 
primário: estar em comunidade, proporcionar o encontro 
das pessoas.”

Passados  oito anos após a sua criação, a UTL proporciona 
presentemente um leque variadíssimo de actividades, que 
se repartem por quatro vertentes distintas: aprendizagem e 
aperfeiçoamento de línguas, cultura,  saúde e artes, num to-
tal de 25 cursos para todos os gostos e paladares.
Alguns dos cursos tal como “Escultura e Azulejos”, “Pin-

tura”, “Desenho”, “Tuna”, etc. têm revelado grandes valo-
res artísticos que de outra forma passariam despercebidos.
É de toda a justiça realçar o papel fundamental do profes-

sor Nelson Figueiredo que todos os anos se desloca a Mon-
treal, vindo de Portugal, para dirigir o curso de “Escultura e 
Azulejos” e que com o seu talento, generosidade e disponi-
bilidade muito tem contribuído para o êxito desta obra. Os 
inúmeros painéis de azulejos que embelezam o Centro são o 
testemunho vivo desta afi rmação.
Destaque também para o grupo das “Viagens Culturais”, 

que para além das visitas locais, já promoveu excursões a 
países como a Grécia, a Turquia, Itália, Israel e Portugal, 
abrindo novos horizontes e formas de encarar a vida e o 
mundo.
Também não se pode deixar de mencionar, o aconteci-

mento relevante que foi a integração do Rancho Folclórico 
Português de Montreal (fundado em 1966) na UTL, o que 
refl ecte o prestígio que este projecto alcançou. O espólio, 
acumulado ao longo de dezenas de anos, que acompanhou 
esta transmissão é de um valor inestimável.
Igualmente a Tuna d’Oiro, que enquadra dezenas de ele-

mentos, merece um lugar de destaque. Numa recente di-
gressão aos Açores, foi entusiasticamente ovacionada em 
todos os locais onde actuou e os meios de comunicação so-
cial teceram-lhe os mais rasgados elogios.

É claro que este grandioso projecto da UTL não teria sido 
possível sem o apoio de dezenas de voluntários que ao lon-
go dos anos têm dirigido os cursos e evidentemente sem a 
adesão entusiástica dos participantes nos mesmos que, às 
centenas, têm correspondido plenamente e superado todas 
as expectativas iniciais, enchendo de vida e colorido os cor-
redores e salas do Centro. 

Todo este “élan” é bem visível 
na exposição fi nal, geralmente em 
Maio, onde se podem admirar ver-
dadeiras maravilhas que vão desde 
o artesanato à pintura, passando 
pela escultura, azulejaria, lavores, 
e todo um número incontável e 
quase incrível de obras produzidas 
no decorrer dos cursos.
Geralmente no mesmo fi m-de-

-semana, o jantar de encerramento 
das actividades, para além do con-
vívio que proporciona,  é pretexto 
para exibição dos grupos musicais 
(cavaquinhos e concertina) e gru-
pos de dança (rancho, dança de 
salão e dança em linha) que criam 

um ambiente de grande calor humano e confraternização. 
Peça essencial da alegria reinante, não se  podem esquecer 
as montanhas de iguarias gastronómicas trazidas por alunos 
e professores que fazem as delícias dos presentes que, ano 
após ano, cada vez mais numerosos, enchem o salão de fes-
tas da Igreja Santa Cruz.

Dados: Em 2010/2011 inscreveram-se 329 alunos, ex-
cluindo os elementos da Tuna e do Rancho. Em 2011/2012 
são oferecidos 25 cursos e actividades: Pintura, Artes e la-
bores, Pergaminho, Tapetes de Arraiolos, Tuna d’Oiro, Saú-
de e ginástica, Inglês oral e escrito, Francês oral, Português, 
Computadores, História das religiões, A religião na nossa 
vida, Falando sobre a fé, Vamos comer Juntos, Dança em 
linha, Dança de salão, Cavaquinhos, Concertina, Rancho, 
Escultura e azulejos, Bordado de ponto aberto e crivo, Arte 
de bem receber, Viola, Yoga, Desenho e história da arte.

UTL - Universidade dos Tempos Livres

A Universidade dos Tempos Livres é talvez a me-
lhor e maior iniciativa criada na Missão de Santa 
Cruz. 
Os vários cursos oferecidos na UTL vieram pro-

porcionar a todos os interessados a possibilidade de 
aprender coisas novas, algumas pessoas até desco-
briram que tinham grandes talentos.
Para muitas pessoas as horas passadas num cur-

so da UTL são as únicas horas do dia em que estão 
acompanhadas. A UTL rompeu com a solidão em 
que viviam muitos paroquianos. A UTL é terapêuti-
ca porque fortalece os músculos de quem vai lá todas 
as semanas aprender a dançar ou fazer ginástica; 
porque alimenta o espírito de quem participa a uma 
palestra sobre a importância da fé e da religião; por-
que aumenta o conhecimento de cada pessoa através 
dos cursos de história, línguas e informática; porque 
enche de orgulho cada homem e mulher que graças 
aos cursos de pintura de azulejo tem em sua casa 
um painel para recordar o nosso Portugal;  porque 
quem vai lá mesmo que vá sozinho acaba por fazer 
novos amigos e porque somos todos melhores e mais 
fortes quando nos unimos. A UTL é uma causa nobre 
e preciosa que não pode acabar.
Eu e minha fi lha somos utentes da UTL há muitos 

anos. Aprendemos a arte da pintura de azulejos por-
tugueses e escultura de barro. Também dançamos no 
rancho folclórico da Missão de Santa Cruz e consi-
dero-me uma privilegiada cada vez que visto o trajo 
do rancho.
Eu já não consigo imaginar a Missão Santa Cruz 

sem as actividades da UTL. 
Agradeço ao criador da Universidade dos Tempos 

Livres, Pe.  José Maria Cardoso o seu empenho e a 
dedicação. 
ELISABETH CARREIRO ( ALUNA DA UTL)
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A Escola Santa Cruz
A Escola Santa Cruz celebrou no dia 6 de novembro 40 anos 

de existência.
Esta instituição da Missão Santa Cruz tem sido, desde a  sua 

fundação, um pilar cultural à volta do qual a Comunidade 
Portuguesa tem evoluído até hoje. Ela junta muitas crianças 
de origem portuguesa que, encorajadas por seus pais e avós, 
tomam conhecimento da língua, cultura e tradições do pas-
sado.
Tem sido também um ponto de encontro dos que acom-

panham os fi lhos ou os netos a esta escola de sábado assim 
como um espaço de participação generosa para muitos desses 
adultos que, integrando  as Comissões de Pais, concorrem 
para manter o serviço de biblioteca, de vigilância, de cantina 
durante o intervalo, enfi m, o bem-estar geral dentro da escola.
Nasceu para servir o maior número possível de alunos in-

dependentemente das suas aptidões,  da sua situação econó-
mica, das suas crenças e garantir a todos eles a escolaridade 
mínima obrigatória exigida pelo Ministério de Educação de 
Portugal. Era necessário preparar os jovens para poderem 
reintegrar a escola em caso de regresso ao país de origem.
Dois anos depois da sua fundação, praticamente na mesma 

altura em que o ensino obrigatório passou em Portugal de 4 

para 6 anos de escolaridade,  a Santa Cruz já oferecia também, 
a nível de 6º ano, o ensino da língua e cultura portuguesa. 
Entretanto foram-se tomando outras medidas acertadas 

como a do aumento do tempo letivo de 3 para 4 horas e a da 
redução para 20, em média, do número de alunos por turma 
que,  além de terem dado à Escola um lugar de prestígio entre 
as suas congéneres, concorreram também  para o seu reco-
nhecimento ofi cial  por Lisboa no dia 7 de junho de 1979.  

Com um total até aos dias de hoje, de 23132 inscrições 
de alunos e de 1108 de professores, fi ca-se com uma ideia 
aproximada do que tem sido  a  dimensão desta instituição de 
inestimável utilidade comunitária que é a Escola Santa Cruz. 

Claro que o número de alunos 
tende a  diminuir gradualmente 
apesar de não nos termos poupa-
do a esforços para atrair à escola 
as crianças a partir dos 4 anos de 
idade,  incluindo  aquelas que só 
têm um conhecimento passivo da 
Língua Portuguesa 
A Escola Santa Cruz, tal como 

foi previsto, deve  assegurar o 
ensino obrigatório Português que,  
já desde há anos, se estende até ao 
fi m do 3º ciclo do Básico (9º ano). 
Pode fazê-lo facilmente integran-
do na Santa Cruz  as estruturas já 

existentes  da Escola Lusitana  dado que esta última não é 
senão o prolongamento da outra. E as comunidades lusófo-
nas  tudo terão  a ganhar com esta integração uma vez que, 
enquanto houver Missão Santa Cruz, a esperança de vida da 
sua escola será sempre muito superior à de qualquer outra 
de Montreal com a mesma vocação. Ganharão sim e muito 
as comunidades lusófonas pois precisam de um acompanha-
mento espiritual e   cultural que só a Missão Santa Cruz sa-
berá pôr à sua disposição. E não será assim tão difícil, uma 
vez que já temos uma língua comum e um acordo ortográfi co 
para a partilhar por escrito. 
Tudo o que tem sido feito até hoje no quadro do projeto 

educativo das escolas Santa Cruz e Lusitana,  deve continuar 
a fazer-se.
Ultimamente na Santa Cruz, alguns dos raros  lugares vagos 

no ensino têm sido muito bem preenchidos por jovens profes-
soras de origem portuguesa, que têm formação orientada para 
o ensino de línguas e que ensinam nas escolas públicas do 
Quebeque. Além disso passaram pelas escolas comunitárias 
como alunas e possuem um bom conhecimento da Língua e 
da  Cultura de origem.
O futuro das escolas de sábado dependerá cada vez mais 

de professores com este perfi l. Eles existem e estou certo de 
que, impulsionados pela generosidade que os habita, estarão 
prontos a transmitir às futuras gerações de jovens, não so-
mente conhecimentos, mas oferecer-lhes também um modelo 
cultural com o qual elas possam identifi car-se com orgulho. 
A escola continua a existir enquanto houver pais motivados 

e temo-los tido mesmo de outras origens e culturas.
A escola de sábado é cada vez mais uma mescla de culturas 

que se reúnem pelo interesse de uma língua e de uma cultura  
e, nesse sentido, não serve só para a função para que foi cria-
da. Ela já tem também uma missão unifi cadora que benefi cia 
a comunidade portuguesa,  pode benefi ciar as comunidades 
lusófonas  e, consequentemente,  aquela  que nos acolheu. 
Esperamos que este  projeto educativo continue a cumprir 

por muitos anos o seu compromisso imprescindível  para com 
a Pátria da Língua  a que pertencemos e que engloba também 
todas as outras comunidades lusófonas. 

Desde sempre o homem tem curiosidade de com-
preender o Mundo, aumentar e utilizar o seu co-
nhecimento, comunicar com os seus semelhantes e 
evoluir na sociedade.
A Escola é um lugar de aprendizagem  onde nós,  

jovens luso-descendentes, nos podemos encontrar 
para discutir e partilhar a nossa paixão pela Língua 
Portuguesa, pela Cultura e pela História da nossa 
Pátria.
Embora seja muito difícil levantarmo-nos cedo de 

manhã, aos sábados quando sabemos que os ami-
gos fi cam a dormir e se podem deitar tarde à sexta-
-feira, nós fazemos um esforço para estar presentes. 
Além dos trabalhos da escola canadiana temos ain-
da a obrigação de fazer os trabalhos de casa para a 
escola portuguesa. 
A nossa vida não seria igual se não conhecêssemos 

e falássemos o português. Além de ser uma das lín-
guas mais faladas no mundo, é uma língua que nos 
ajuda a conhecer melhor quem  somos, quais são as 
nossas origens e raízes. É sempre bom conhecermos 
várias línguas, não só para termos mais oportuni-
dades no futuro, mas também para comunicarmos 
efectivamente com os nossos familiares portugueses.
Estamos gratos aos professores da Escola por te-

rem tolerado e ajudado todos os alunos. Temos or-
gulho de frequentar esta escola que é a melhor da 
Comunidade Portuguesa.
COMPOSIÇÃO COLECTIVA (DE ALUNOS)

Às minhas alunas, aos meus alunos
No momento em que ouvirem estas palavras já es-

tarei em Portugal. Contudo,  antes de partir pensei 
em vós  e no tempo de aprendizagem e de convívio 
que passámos juntos. Para mim foi uma experiência 
enriquecedora. Espero que tenham aprendido comi-
go tanto quanto eu aprendi convosco. 
Desejo-vos a todos boa sorte e que continuem a ali-

mentar pela língua e cultura portuguesa uma grande 
curiosidade. Um dia mais tarde o vosso esforço se-
manal vai ser recompensado. Vocês fazem parte de 
uma grande comunidade de pessoas que falam o por-
tuguês na Europa, na América, em  África, na Ásia.... 
o saber não ocupa lugar. É como um caixa mágica 
que nos pode trazer muitas surpresas. Um grande 
abraço da vossa professora

15 de Maio de 1985: Cerimónia do lançamento da primeira pe-
dra para a construção da nova igreja. 
1986: Formação do grupo Neo-Catecumenato. Venda da casa 
paroquial na St. Joseph. 1986: inauguração da igreja Santa Cruz 
(Primeiro baptizado na nova igreja: Daniel Baptista).
1987: Formação do Grupo de casais “Encontro Matrimonial”. 
Construção da casa paroquial.
1988: Construção da residência para idosos. O padre José Luís 
Pimenta é nomeado responsável da Missão.  
1989: 25º aniversário da Missão Santa Cruz. Primeira festa do 
Sagrado Coração de Jesus .
1990: Pagamento fi nal das obras realizadas.
1991: 20º aniversário da Escola Portuguesa de Santa Cruz. 
(publicação de “O Livro do 20º Aniversário-1992”).
1995: Criação do grupo Jovens em Acção.
1996-97: Compra e instalação dos sinos na Igreja Santa Cruz.
1999: O padre José Maria Cardoso é nomeado responsável 
da Missão.
2000: Cerca de 20 jovens do grupo “Jovens em Acção” visitam 
Roma e o Vaticano.
2001: 30º aniversário da Escola Portuguesa de Santa Cruz . 
Publicação do livro “Falando Português em Montreal”. Inaugu-
ração do “Salão Nobre”. Visita de D. Duarte, duque de Bragan-
ça. Visita de Jorge Sampaio, presidente da República Portu-
guesa.
2003: Viagem a Portugal, incluindo peregrinação a Fátima.
2004: Apresentação ofi cial da brochura “Encontros/Rencon-
tres”, iniciativa do Centro de História de Montreal em colabora-
ção com o “Carrefour des Jeunes Lusophones du Québec”, no 
âmbito dos 50 anos da presença da comunidade portuguesa 
em Montréal. Importantes renovações do Centro Comunitário 
Santa Cruz. Instalação do Painel da Língua e do painel da sau-
dade  à entrada do Centro Comunitário. Criação da Universida-
de dos Tempos Livres – UTL. Dedicação do salão nobre ao Di-
vino Espírito Santo agora com uma vistosa vitrina, da autoria do 
mestre Eduardo Anastásio, contendo os símbolos do Espírito 
Santo e um brasão da Ribeira Grande, em basalto, a par duma 
nota explicativa da heráldica daquele concelho. 20º aniversário 
da festa de Nossa Senhora do Monte. Criação da Tuna da UTL. 
Estreia do fi lme “O Cais da Esperança”, realizado pelos Jovens 
em Acção.
2005: Homenagem à Soeur Denise Lainé. 10º aniversário do 
grupo Jovens em Acção.
2006: Primeira festa da Nossa Senhora da Estrela, na Igreja 
Santa Cruz. 35º aniversário  da Escola Santa Cruz e lançamen-
to do respectivo álbum comemorativo (2005-2006). 40º aniver-
sário da Festa do Senhor Santo Cristo em Montreal. Excursão 
à Itália, incluindo a visita ao Vaticano. Cerimónia e exposição do 
20º aniversário da Igreja Santa Cruz.
2007: Instalação de ar condicionado na igreja e salão  nobre. 
Pavimentação do altar-mor em mármore. O príncipe Leopold 
d´Arenberg, na qualidade de dignatário da Ordem Soberana de 
Malta, é nomeado “padrinho honorário” da UTL. Na cerimónia, 
entre outras individualidades, esteve presente o embaixador de 
Portugal no Canadá, João Pedro da Silveira Carvalho. Exposi-
ção “Mil Visages et Vous”. Excursão à Grécia e Turquia. Primei-
ra festa da Nossa Senhora da Aparecida.
2008: O Pe. José Maria recebeu o grau de Cavaleiro da Ordem 
de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Chegada da 
Arca da Nova Aliança à Igreja Santa Cruz. Colocação de painel 
alusivo ao Bairro Português na parede exterior do Centro (Rua 
Rachel). Pe. José Maria é nomeado mordomo da festa do Es-
pírito Santo. Digressão da Tuna aos Açores. Visita do Pe. José 
Luís para celebrar o seu 25º aniversário sacerdotal.
2009: Instalação das pinturas de azulejos no interior da igreja. 
Fundação do grupo “Vamos Comer Juntos”, integrado na UTL. 
Visita da Dra. Alzira Silva, Directora Regional das Comunida-
des. Exposição Cultural Lusófona. Criação ofi cial do Rancho 
Folclórico da MSC (antigo Rancho Folclórico Português de 
Montreal). Cerimónia de doação à MSC. 20º aniversário sacer-
dotal do Pe. José Maria. 25º aniversário da Festa de Nossa 
Senhora do Monte, com a presença do padre José Manuel de 
Freitas. 20º aniversário da Festa do Sagrado Coração de Je-
sus.
2010: Encontro cultural, com a presença do grupo “Hats, Jun-
tos para viver melhor”. Excursão à Terra Santa.
2011: Instalação do sistema audiovisual para os cânticos.
Publicação do livro “Respigos e Retalhos: 25º Aniversário da 
Igreja Santa Cruz”. (Pe. António Araújo). 40º aniversário da 
Escola Portuguesa de Santa Cruz. Deslocação dum grupo de 
Jovens em Acção a Madrid para participar na Jornada Mundial 
da Juventude. Arranjo exterior do adro da Missão. Inauguração 
da “Sala Multimédia”. 25º aniversário da construção da Igreja 
Santa Cruz, enquadrado num conjunto de actividades que se 
desenrolaram ao longo do ano.

Efemérides (1985-2011):
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Paralelamente às actividades religiosas e culturais, tam-
bém a  Missão está atenta às necessidades lúdicas da Co-
munidade, realizando ao longo do ano um amplo leque de 
festas entre as quais sobressaem a sempre animada ”Passa-
gem de Ano”, o “S. Martinho,  com o tradicional concurso 
de vinho novo” e o popular “ arraial do S. João”. Sem, 
evidentemente, esquecer as já tradicionais festas anuais  da 
responsabilidade dos diferentes grupo ligados à Missão: 
Escola, Grupos Corais, etc.
Para o sucesso de todos estes encontros muito tem con-

tribuído a implicação do “Grupo da cozinha” cujo zelo, 
talento e dedicação é inexcedível, pincelando com cores 
mais garridas e calorosas o ambiente em que se desenro-
lam.

Sublinhe-se que todas estas festas para além de serem 
pretexto para reunir as pessoas também  servem para an-
gariar fundos destinados a suportar as despesas correntes 
da Missão e a apoiar a realização de inúmeras actividades 
colaterais.
Também, benefi ciando  duma localização privilegiada 

em pleno coração do Bairro Português, e da existência 
de amplas instalações polivalentes, a Missão Santa Cruz 
tem sido palco de alguns dos acontecimentos sociocultu-
rais mais relevantes da Comunidade, grande parte por ini-
ciativa da própria Missão, outros da responsabilidade  de 
vários organismos comunitários que, quando o solicitam,  
sempre encontram as portas abertas e  apoio incondicional.
Para não ser fastidioso,  apenas mencionaremos um pu-

nhado dos eventos mais marcantes que tiveram lugar em 

anos recentes:
•  Celebrações do 10 de Junho (vários anos).
• Comemorações do 25 de Abril (vários anos).
• Espectáculos de artistas portugueses e locais.
• Vigílias de apoio ao povo timorense.
• Seminários e reuniões socioculturais e de informação.
• Conferências e  Colóquios.
• Exposições Literárias e lançamentos de livros. 
• Sessões de informação (Ex. do Consulado Português)
• Concertos de música clássica e barroca (Ex. Les Chan-

teurs de la Reine-2011).
• Assembleias gerais de organismos comunitários (Ex. 

Assembleia Geral da Caixa Portuguesa-2011)
Actuação de grupos corais e de Gospel (Ex. Grupo Coral 

da Indonésia-2011; Concerto Gospel pelo Imani Family 
Choir-2011).
• Encontros Literários (Ex. Voix-Vozes-Voices Lusopho-

nes-2010)
• Espectáculos de benefi cência e solidariedade ( Ex. Jan-

tar-espectáculo aos sinistrados da Madeira-2010)
• Exposições Culturais (Ex. Exposição da Lusofo-

nia-2009)

Actividades Paralelas

FESTAS RELIGIOSAS

• Noites de fado (Ex. Serenata de Coimbra na igreja Santa 
Cruz- 2009).
• Visitas de individualidades (Ex. príncipe Leopold 

d’Arenberg, na qualidade de embaixador da Ordem Sobe-
rana de Malta-2007).
• Exibição de fi lmes (Ex. estreia do fi lme “Cadeiras”, re-

alizado por jovens luso-descendentes-2007).
• Exibições de Ranchos Folclóricos (Ex. Labradeiras da 

Meadela-2010, Rancho Folclórico de Ourondo-2006).
• Celebração dos 50 anos da Comunidade (Ex. Lança-

mento da revista Encontros: A Comunidade Portuguesa de 
Montreal, 50 Anos de Vizinhança-2003).
E todo um rol infi ndável de diversas actividades e ini-

ciativas, umas de maior relevo, outras mais singelas que, 
de uma maneira ou de outra, têm pontuado e ilustrado a 
passagem dos portugueses por estas terras e que têm aju-
dado a construir a nossa  identidade colectiva e facilitado a 
integração na sociedade de acolhimento.
Incontestavelmente, como vem mencionado no Boletim 

da Missão de 1984: “Poderá dizer-se mesmo, humildemen-
te, que não se poderá fazer, honestamente, a história desta 
Comunidade, descurando a Missão de Santa Cruz”.

Quem deixa o torrão natal, leva a mala cheia de sonhos, 
de promessas, de saudades. Também a transbordar de 
uma imensa vontade de reconstituir mais tarde,  em con-
dições mais propícias, na terra de acolhimento, parte do 
mundo que se deixa esfumado na imensidão do mar das 
recordações sem fi m.
Quando os portugueses chegaram ao Canadá tudo era 

diferente do berço mátrio que os embalara: a língua, o 
clima, os usos e costumes, a envolvência.
“Esmagados pela imensidão das terras e dos sonhos por 

desbravar mas também cheios de coragem e urgências, 
engoliram os medos, arregaçaram as mangas e fazendo 
das tripas coração, atiraram-se de peito aberto aos cornos 
da vida.
Embrenharam-se pelas fl orestas enregeladas do La-

brador, fecundaram os trigais das grandes planícies do 
Oeste, colheram tomates e morangos nos campos do Sul,  
mourejaram nas barragens do Norte, ergueram os arra-
nha-céus das grandes cidades, rasgaram 
estradas e caminhos-de-ferro, desceram ao 
bojo das minas, zelaram pelas mansões dos 
ricos, tornaram-se comerciantes, restaura-
dores, experimentaram artes mil. E certa 
alvorada, olhando-se no espelho da me-
mória, viram, com olhos de ver, as mãos 
calejadas e os sulcos profundos que lhe ras-
gavam o rosto e compreenderam, com uma 
ponta de orgulho, que fi nalmente tinham 
conquistado o direito inegável de também 
chamar seu a este país que, com tanto es-
forço, ajudaram a construir e que espera-
vam deixar em herança à sua progenitura.”
Vencida a fase inicial da luta pela sobre-

vivência, chegava pois a hora de desper-
tar a riqueza que transportavam na alma e 
proclamar aos quatro ventos a sua cultura 
ancestral.
Para os açorianos, a maioria das gentes da 

nossa Comunidade, os festejos religiosos 
eram a componente mais importante da sua identidade 
colectiva e logo que sentiram forças, o que aconteceu em 
Maio de 1966, realizaram no Parc Jarry a primeira festa 
do Senhor Santo Cristo. Foi um acontecimento memorá-
vel, repleto de emoção mal contida, que restituiu ao povo 
açoriano um bom quinhão da sua identidade transviada.
Passados anos, em 1979, foi a vez de celebrar a festa 

do Espírito Santo. Este culto, levado do continente para 
os Açores, onde se enraizou na alma popular, mais tarde 
trazido para o novo mundo, está cada dia que passa mais 
vivo na Comunidade. As domingas, os impérios, as co-
roações, as sopas, múltiplas faces da manifestação de fé 
que envolve este culto despertam crescente interesse e  
atraem cada vez mais devotos.

Também a comunidade madeirense, por iniciativa do 
padre José Manuel, introduziu em 1984, o culto da Nossa 
Senhora do Monte, festa que se realiza no mês Agosto e 
que rapidamente se popularizou entre nós.
Igualmente merece destaque, pela sua importância e 

pelo número de fi éis que reúnem, a procissão de Nossa 
Senhora de Fátima, realizada pela primeira vez em 1961, 
a festa do Sagrado Coração de Jesus e mais recentemente 
as festas da Nossa Senhora da Estrela e da Nossa Senho-
ra Aparecida (Brasil). 
Todos estes festejos, com as suas componentes religio-

sa e profana, numa harmoniosa coexistência, transforma-
ram radicalmente o rosto da Comunidade Portuguesa. As 
cerimónias litúrgicas, as procissões, os arraiais no adro 
da Missão Santa Cruz, conquistaram o coração de todos, 
incrustaram-se no nosso imaginário colectivo e já são, 
pode-se afi rmá-lo, uma componente essencial da nossa 
identidade cultural nestas terras. 

Crentes e não crentes, qual de nós não saboreou ainda 
uma  farta fatia de massa sovada ou de bolo do caco nas 
animadas noites de arraial? 
Quem não se deliciou com uma boa espetada ou não 

provou as sopas do Espírito Santo? 
Quem não se incorporou nelas ou pelo menos assistiu 

à passagem das procissões que, ao ritmo das árias das 
fi larmónicas, percorrem as ruas principais do Bairro Por-
tuguês? 
Não é exagero afi rmar que sem toda esta panóplia de 

festas a Comunidade Portuguesa de Montreal seria muito 
mais descaracterizada e viveria mergulhada numa “aus-
tera, apagada e vil tristeza”, como cantou o Poeta.



A VOZ DE PORTUGAL

ANIVERSÁRIO DA IGREJA SANTA CRUZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

8 16 DE NOVEMBRO - 2011

A Missão sempre teve a preocupação 
de integrar os jovens nas suas atividades 
tanto socioculturais como religiosas. O 
Pe Leblanc, logo no início da sua impli-
cação com os portugueses, concluiu que 
era importante criar um grupo de jovens. 
O objetivo era o crescimento de cada jo-

vem no seio do grupo e dentro da comu-
nidade afi m de se empenhar como cristão 
e como membro ativo da comunidade 
portuguesa. 
Estes jovens para além das suas próprias 

atividades dinamizaram os outros orga-
nismos da Missão tais como a catequese, 
CSVP, festas, catequese, teatros etc. 

Muitos deles com 
a experiência adqui-
rida na dinâmica das 
atividades do grupo 
de jovens, mais tar-
de, como adultos, 
implicaram-se num 
papel de leadership 
em várias organismos 
da comunidade por-
tuguesa do Québec. 
Alguns fi zeram mes-
mo conhecer a comu-
nidade portuguesa na 
sociedade canadiana e 
quebequense.
Especificadamente, 

nestes últimos 25 anos 
da nossa comunidade 
devemos salientar o 

grupo que teve início em 1995 e que festejou o seu 10º 
aniversário em 2005. Deram-lhe o nome de “Jovens em 
Ação” e era chefi ado por Leonilde Raposo.
Entre as atividades e projetos realizados por este grupo, 

devemos mencionar os seguintes :
Várias peças de teatro representando cenas bíblicas, par-

ticipação em várias atividades da comunidade, como por 
exemplo, na ajuda para a “operação solidariedade Portu-
gal” – festa para angariação de fundos para a Indonésia, 
serviço de jantares para angariação de fundos para várias 
causas de benevolência.
Participação nas jornadas mundiais da Juventude.
Realização do fi lme “1953-Cais da Esperança” que repre-

sentava a chegada dos primeiros pioneiros portugueses ao 
Canadá. É de salientar também a exibição deste fi lme em 
novembro 2004 na Assembleia da República. Este grupo 
de jovens foi desta maneira um espelho desta comunidade 
que os viu nascer e desenvolver no seu seio, continuando 
presentemente a manter uma ação muito importante nas 
actividades da Missão.

Catequese

Grupos de Jovens da Missão

No desenrolar da vida do ser humano, existe sempre o 
processo de aprendizagem, desde a infância, até ao fi m dos 
dias. Como em todas as outras atividades a religião para 
ser compreendida e praticada, tem a catequese, como  base 
principal de ensinamento.

Desde os primeiros tempos da fundação da Missão, uma 
das grandes  preocupações dos seus responsáveis, foi de 
proporcionar às crianças  e adolescentes, o ensinamento e 
o  verdadeiro signifi cado da religião cristã.
Verifi camos que,  ao longo dos anos da existência da Mis-

são, a catequese é uma das atividades mais vivas e pratica-
das na nossa Igreja.
Não tem sido tarefa fácil, encontrar catequistas, que se 

Este grupo nasceu de um desejo de integrar os mais 
pequeninos da nossa paróquia na nossa Igreja. Aco-
lhe todas as crianças que estão na missa dominical 
das 10 horas que ainda não frequentam a catequese, 
seja entre os 3 e 7 anos. O objectivo principal é de 
lhes dar a conhecer Jesus Cristo e de os sentir felizes 
de O conhecer. Fazendo assim que a criança se sinta 
acolhida durante a missa e que a mensagem litúr-
gica seja transmitida aos mais pequeninos de uma 
forma cativante para esta idade. 
Juntos, os Pirilampos aprendem a rezar e cantar, 

ouvem o evangelho dominical ou uma história da 
Bíblia e participam numa actividade. Os Pirilam-
pos participam também em várias cerimónias e ac-
tividades litúrgicas ao longo do ano pastoral, como 
na missa de Natal no dia 25 de Dezembro. A canção 
tema dos Pirilampos que a cantam com alegria, é: 
“Nós somos os Pirilampos, tão pequeninos de Santa 
Cruz, e vimos aqui à Igreja para aprender a dizer 
Jesus”
A alegria dos Pirilampos dá  luz  e vida à nossa 

Igreja. Esta alegria dos Pirilampos sente-se e é 
transmitida a todos os presentes na Igreja. A vida 
dos Pirilampos é o amanhã da nossa Igreja.
ANNABELL

dediquem a ensinar a religião aos jovens, mas felizmente 
que a Santa Cruz, sempre tem tido gente que oferece  algu-
mas horas em prol dos jovens da Comunidade.
Salientamos igualmente as pessoas que se ocupam do 

grupo dos Pirilampos, que são as crianças que os pais tra-
zem à Missa.
O sucesso da catequese deve-se a 

uma preparação muito cuidada dos 
catequistas e uma grande exigência  
a todos os níveis , principalmente na 
formação e na organização. É de sa-
lientar o esforço  realizado  para que 
os jovens se comprometam  como 
catequistas.
A catequese pretende educar na fé, 

os mais jovens, congregando esfor-
ços, para que as famílias se compro-
metam cada vez mais na missão que 
lhes compete na educação religiosa 
dos fi lhos.
A celebração das 10 horas aos Do-

mingos, com a participação de crian-
ças e catequistas  continua a ser o 
lugar privilegiado da relação da cate-
quese com  a comunidade cristã.
É com muito orgulho que podemos 

afi rmar que graças ao trabalho de-
senvolvido através dos anos, a cate-
quese da nossa paróquia é das mais 

organizadas e desenvolvidas da Ilha de Montréal.
Dados atuais: 8 níveis e 23 classes; 250 crianças; 23 ca-

tequistas; primeira comunhão: cerca de 50; crismas: cerca 
de 75; profi ssão de fé: cerca de 20; atividades especiais 
e ocasionais: teatro, passeios e retiros; Roma 2000 - 20 
jovens, angariação de fundos de 40000$ para pagar todas 
as despesas.

No próximo dia 20 de Novembro haverá uma ce-
lebração eucarística de aniversário presidida pelo 
Cardeal Turcotte e com a presença dos párocos da 
Missâo: Pes. Thomas Leblanc, José Manuel de Frei-
tas,  José Luís  Pimenta e José Maria Cardoso. 

No âmbito das celebra-
ções dos 25 anos da Igreja, 
foi editado um livro, cujo 
titulo é: “25º Aniversário 
da Igreja Santa Cruz 1986-
2011, Respigos e Retalhos” 
da autoria do Pe. António 
Araújo. 

O livro pode ser adquirido  
na Secretaria da Missão.

Seria impensável deixar passar esta ocasião sem assi-
nalar a história destes 25 anos, pois como diz o ditado 
as palavras voam, os escritos fi cam. Assim, foi decidi-
do publicar este suplemento, inserido no jornal A Voz 
de Portugal, para relatar um pouco essa história. Será 
mais um documento que fi cará para a posteridade.
Um agradecimento às pessoas que tiveram a amabili-

dade de prestar a sua colaboração: José Pedro Domin-
gos, Manuel Carvalho, Victor Hugo, António da Silva, 
José Barros e Antero Branco.
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Agência AlgarveAgência Algarve
681 Jarry, E., Montreal681 Jarry, E., Montreal
514-273-9638 / 514-277-1934514-273-9638 / 514-277-1934

Super EspeciaisSuper Especiais
Novembro / DezembroNovembro / Dezembro

Economize... 250Economize... 250.00$.00$ por pessoa!!! por pessoa!!!

Ponta Delgada: 299Ponta Delgada: 299.00$.00$ +Tx +Tx
Lisboa: 399Lisboa: 399.00$.00$ +Tx +Tx
Porto: 419Porto: 419.00$.00$ +Tx +Tx

Partidas de TorontoPartidas de Toronto

Verão 2012Verão 2012
Já chegaram...voos directos!!!Já chegaram...voos directos!!!

Lisboa e Porto...Lisboa e Porto...
à partir de 545à partir de 545.00$.00$+Tx+Tx

Reserve Já... e economize!!!Reserve Já... e economize!!!
Informe-se dos nossos especiaisInforme-se dos nossos especiais

para às caraíbas e cruzeiros este inverno 2012...para às caraíbas e cruzeiros este inverno 2012...
e economize 400.00$ por casal!!!e economize 400.00$ por casal!!!

Boas férias...a bons preços!!!Boas férias...a bons preços!!!

Festa de S. Martinho
em Santa Cruz...

“No dia de S. Martinho, come-se cas-
tanhas e bebe-se vinho.”
São Martinho é o santo patrono dos 

alfaiates, dos cavaleiros, dos pedintes, 
dos restauradores (hotéis, pensões, res-
taurantes), dos produtores de vinho e 
dos alcoólicos reformados, dos solda-
dos... dos cavalos, dos gansos, e mui-
to mais. O caso de o seu dia coincidir 
com a época do ano em que se celebra 
o culto dos antepassados e com a altura 

do calendário rural em que terminam 
os trabalhos agrícolas e se começa a 
usufruir das colheitas (do vinho, dos 
frutos, dos animais) leva a que a fes-
ta deste Santo tenha toda uma compo-
nente de exuberância que actualmente 
tende a dominar. “No São Martinho 
vai à adega e prova o vinho”. Não é à 
toa que o santo é considerado também 
o protector padroeiro dos apreciadores 
de vinho. O mundo rural dos nossos 

dias já não é o mesmo de antigamente. 
As actividades tradicionais foram-se 
transformando graças às novas técni-
cas e formas de produção. Muita da 

alegria e da festa que envolvia essas 
actividades, desapareceram. Sobretu-
do, o carácter colectivo que envolvia 
as populações das aldeias, desapa-
receu. E é pena que assim seja…No 
subsolo da Igreja Santa Cruz, puderam 
as trezentas e tal pessoas presentes vi-
verem todo um serão maravilhoso à S. 

Martinho. Inês Gomes, que há já mui-
tos anos tem vindo a organizar a noite 
de S. Martinho juntamente com a sua 
equipa, pode uma vez mais, oferecer 

uma gostosa refeição onde a castanha 
não faltou. O jantar foi servido pelo 
grupo de “Jovens em Acção” que como 
sempre têm oferecido um excelente 
serviço. Houve a “prova dos vinhos” e 
foram 13 pessoas que trouxeram a sua 
garrafa de vinho para esse efeito. Para 
a mesa dos “provadores” foram convi-
dados: Pedro Gomes, Camilo Olivei-
ra, Alberto Ribeiro, Osvaldo Cruz e 
Manuel Lima que no fi nal, defi niram 

ser o vinho de António Monteiro que 
ganhou o primeiro premio, o segundo 
foi para António Ferreira e o terceiro 
para o Sr. Padre António Araújo. Rifas 
foram sorteadas e os prémios (garrafa 
de Macieira, de Porto e um bacalhau) 
foram oferecidos pela casa funerária 
Alfred Dallaire Memoria na pessoa de 
Eduíno Martins. O importante é a par-
ticipação das pessoas e tornar esta oca-
sião para recordar antigas tradições e 
convivermos uns com os outros. Hou-
ve muita animação com o Conjunto de 
música tradicional portuguesa Estrelas 
da Noite que, como sempre, deram o 
melhor de si e era ver os dançarinos na 
pista. A Festa de S. Martinho é já um 
marco no calendário, atraindo anual-
mente muitas centenas de pessoas. Que 
tenham todos passado um óptimo Dia 
de S. Martinho.

Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues
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Porque os homens sentam de pernas abertas? 
R: Para não esmagar o cérebro!
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS 1. Advertência. Mulher ligada a outra pessoa por senti-
mentos de afeição. 2. Exprime a ideia de dois, duas vezes (pref.). Ter-
minar. 3. Cobrir de nata. A si mesmo. 4. Imparcial. Substância resinosa, 
extraída do pinheiro e de outras árvores. 5. Nome da letra R. Participa-
ção, mensagem ou aviso verbal ou por escrito. 6. Forma internacional 
de vóltio. Pequeno barco de recreio ou de formas fi nas e adelgaçadas. 
7. Elevar à dignidade real. Franco. 8. Traja. Tudo o que nivela. 9. No-
roeste (abrev.). Observação. 10. Disfarce. Designa diferentes relações, 
como posse, matéria, lugar, providência (prep.). 11. Estabelecimento de 
caridade para albergar pessoas necessitadas. Criador.
VERTICAIS 1. Sacuda. Instrumento de ferro ou madeira, para fender 
pedras, madeira, etc.. 2. Seis em numeração romana. Que tem muita 
erva. 3. Madrugada. Sétima nota da escala musical. 4. Antiga rede de 
pescar peixe miúdo. Relação. 5. Esvaziar. Gato (pop.). 6. Apertar com 
nó ou laçada. Comilão (fam.). 7. Sacudi. Mulher atarracada (prov.). 8. 
Grande massa de água salgada que cobre cerca de três quartas partes 
da superfície do Globo. Pó vermelho e condimentoso que se extrai do 
pimentão seco. 9. Caminhar. Lábia. 10. Limpar com escova de sedas 
(objectos de ourivesaria). Contr. da prep. de com o art. def. o. 11. Ave-
zado, habituado. Ócio.

O homem estava assistindo ao jornal nacional quando, de repente, 
uma notícia o interessou. Falava de um homem que matou a sogra 
e a enterrou no chão da sala e só agora, 25 anos depois, é que des-
cobriram. O gajo fi cou a pensar muito naquilo. - Eu também poderia 
matar a megera da minha sogra e enterrá-la na sala. Até descobrirem, 
já estarei morto, pois tenho 50 anos...E, acho que vou fazer isso sim, 
raios! E armou a armadilha. Chamou a sogra para um jantar. Na pri-
meira oportunidade, BAM! Lenhada na cabeça da velha, que logo foi 
enterrada na sala. Meia hora depois, toca a campainha do homem. 
Era a polícia, que avisou: - O Sr está preso por assassinar a sua so-
gra! - Mas, mas, mas... - Nada de mas, já para o carro! - Na esquadra, 
o gajo, desconsolado, esbracejava: - Eu vi na TV, um homem fez a 
mesma coisa e demorou 25 anos a ser descoberto! Como é que vocês 
me descobriram tão rapidamente??? - O truque é que ele não morava 
no segundo andar...

O professor de Matemática levanta uma folha de papel em uma das 
mãos e pergunta para Joãozinho: - Se eu dividir essa folha de papel em 
quatro pedaços, Joãozinho, com o que eu fi co? - Quatro quartos, pro-
fessor! - E se eu dividir em oito pedaços? - Oito oitavos, professor! - E 
se eu dividir em cem pedaços? - Papel picado, professor!

Na Madeira, chega um menino à beira da professora e diz: - Sra. Pro-
fessora, a minha coelha teve cinco coelhinhos e são todos P.S.D.! - 
Muito bem! Olha, amanhã vem cá o Sr. Alberto João Jardim e tu con-
tas-lhe essa história. Está bem? - Está bem! - Responde o menino. 
No dia seguinte, o Alberto João Jardim vai visitar a escola e, como 
combinado, a professora chama o menino. O menino dirige-se à beira 
do presidente e diz: - Sr. Presidente, a minha coelha teve cinco coe-
lhinhos e dois são do P.S.D.! - Então, - diz intrigada a professora - não 
eram os cinco? - Eram, ...mas três já abriram os olhos!

Filipe LuísA guerra dos mundos

Não é o PR preocupado com a Constituição que 
fala: é o criador do ‘monstro’.

A divisão entre portugueses está na berlinda. Os 
políticos e dirigentes da sociedade civil, que tanto 
fazem por dividir a sociedade entre exploradores e 
oprimidos, trabalhadores e patrões, esquerdistas e 
reacionários, madeirenses e continentais, benfi quis-
tas e o resto do mundo, puxam agora do seu saco de 
lágrimas de crocodilo para baterem no peito contra a 
tentativa governamental de “dividir os portugueses” 
entre funcionários públicos e empregados do setor 
privado. E tudo porque os próximos orçamentos de 
Estado cortam os subsídios de Natal e de férias aos 
primeiros - sabendo-se, de antemão, que acabará por 
sobrar para os segundos...
Cavaco Silva insurgiu-se contra a quebra do prin-

cípio de equidade fi scal a que a Constituição obriga. 
Mas não é o Presidente preocupado com as regras 
constitucionais que fala: é o criador do “monstro”, 
o mentor da progressão nas carreiras e o autor dos 
célebres “direitos adquiridos”. 
Para já, Cavaco cataloga de “fi scal” uma medida 

que, tecnicamente, não é apresentada como tal. Mas 
dando isso de barato... Vejamos onde está a iniqui-
dade.
A esmagadora maioria, senão a totalidade, dos 800 

mil desempregados tem origem no setor privado e 
não no setor público. As empresas privadas falidas 
fecham. Mas as do Estado mantêm-se abertas, agra-
vando o défi ce e a dívida, enquanto os seus traba-
lhadores continuam a receber 14 meses, a tempo e 
horas. Por falar nisso: o setor privado está crivado de 
salários em atraso. No setor público, há uns meses, 
houve uma tempestade por causa de um atraso de um 

dia(!) no pagamento de vencimentos da responsabili-
dade do Ministério da Defesa. O regime de reformas 
é muito mais favorável na administração púbica, na 
idade e no salário, e os funcionários dispõem de uma 
ADSE inexistente nos privados.
O setor privado está há três anos a efetuar muitos 

dos reajustamentos que só recentemente o setor pú-
blico vem fazendo: baixa de salários, negociação 
com perdas de regalias (folgas pagas por trabalho em 
feriados, horas extraordinárias, etc.). 
Um doce, portanto, a quem provar que existe equi-

dade entre público e privado. Um doce algarvio, nes-
te caso, para Cavaco Silva.
A inevitável perda de subsídios (que aí vem, sob a 

chantagem dos alternativos despedimentos...) vai sa-
crifi car muito mais os já indefesos trabalhadores do 
setor privado. Que, diga-se de passagem, na prática, 
nem sequer podem fazer greve. Nem nisto há equida-
de com o setor público...
2Sem demagogia, as pensões vitalícias para os an-

tigos detentores de cargos políticos obedecem a um 
princípio justo: trata-se de os compensar pela, hipo-
teticamente irrecuperável, interrupção das carreiras 
privadas, durante o período em que serviram a causa 
pública. Ora, a realidade é que, na quase totalidade 
dos casos, os ex-políticos conseguiram, na atividade 
privada, depois de terem deixado os cargos, coloca-
ções bem melhores e mais bem pagas do que ante-
riormente. Ou seja, o motivo inicial da atribuição da 
pensão foi completamente pervertido. Apesar disso, 
continuaram a auferir desse benefício, que o erário 
público suportou alegremente. Em Portugal, o exer-
cício da atividade política é uma catapulta para altos 
voos na privada. 
Em vez de receberem uma pensão, estes cidadãos 

deviam pagar um imposto.

CRÓNICAS

ANEDOTAS

A União Europeia (UE) está completamente deso-
rientada e, com os mercados em crise de confi an-

ça, a descer e a subir, não tem qualquer estratégia para 
o futuro. Os que aparentemente mandam - a chanceler 
Merkel e o senhor Sarkozy - levaram uma colossal 
bofetada simbólica do primeiro-ministro Papandreou, 
quando este se propôs consultar o Povo grego. Fi-
caram completamente desorientados, como aliás os 
mercados, os políticos europeus e os próprios prota-
gonistas mundiais do G20, que se reuniram dois dias 
depois. Como foi isso possível? Porque uma simples 
ideia política, lançada oportunamente por um político, 
em desespero de causa, descontrolou os mercados e 
consequentemente os políticos que a eles obedecem. 
Donde se conclui que, para vencer a crise, o principal, 
na União Europeia, é controlar os mercados, impondo-
-lhes regras éticas estritas, de modo a obedecerem aos 
estados ditos soberanos e não ao contrário, como tem 
vindo a suceder nos últimos anos, para nossa desgra-
ça. Ora é isso que os políticos - e os dirigentes euro-
peus - quase todos conservadores e muito ligados à 
alta fi nança, teimam em não querer perceber. Mas a 
crise europeia e global, pela força das circunstâncias, 
vai fazê-los entender, porque o neoliberalismo, como 
ideologia, falhou em absoluto, como há duas décadas 
entrou em colapso a ideologia comunista e o seu uni-
verso. A Europa do euro sem um Governo fi nancei-
ro e económico e depois político e um Banco Central 
capaz de fabricar euros, como os americanos dólares, 
não vencerá a crise. Tem-se tornado, assim, absoluta-
mente evidente que a UE, se não defi nir uma estratégia 
para manter os mercados, sob regras estritas - acaban-
do com os paraísos fi scais, as empresas de rating e a 
chamada economia virtual - entrará rapidamente em 
decadência. O fracasso total e humilhante da última 

Texto de Mário Soares

Texto de Filipe Luís

reunião do G20, em Cannes, que Sarkozy pensava ser, 
para ele próprio, um grande sucesso político, foi, pelo 
contrário, a demonstração disso mesmo. Ora enquan-
to os estados aceitarem estar dependentes dos merca-
dos e da especulação, tudo correrá mal, como se viu. 
Por isso é urgente que se mude de paradigma e que se 
substituam as próprias instituições europeias, no senti-
do federal de modo a terem força própria.
Não creio que Grécia vá sucumbir, apesar da crise 

fi nanceira, económica, e agora política, em que está 
mergulhada. É um Povo sábio, com uma história 
única, inventor da Democracia, que merece a solida-
riedade europeia, dado que os bancos especulativos 
alemães e europeus são tão ou mais responsáveis do 
que o Povo grego, pelo desastre fi nanceiro em que se 
encontra. Mas agora a UE tem outra bomba de grande 
potência prestes a explodir: a Itália, terceira economia 
da zona euro e oitava mundial. É um caso muito mais 
sério!
Senhores responsáveis políticos europeus, atenção, 

se a União não muda o modelo de desenvolvimento, 
acabando com a tirania dos mercados, estes vão conti-
nuar com as suas especulações e, atrás da Itália, virão 
a Espanha, a Bélgica, a Eslováquia e, seguramente, a 
França... Nem com esta ameaça - e o desprezo dos res-
ponsáveis do G20 - abrem os olhos?
Portugal está a viver momentos difíceis. A chanceler 

Merkel disse que os países vítimas dos mercados vão 
- cito - “levar dez anos para se recompor”. Vê-se que 
não pensa no sofrimento alheio nem isso lhe interessa. 
Os povos, tarde ou cedo, quando oprimidos, revoltam-
-se e acontece que frequentemente fazem milagres. É 
o que a história nos ensina, como foi o caso com a Ale-
manha de Leste e a sua unidade com o Ocidente. Se 
o momento chegar, como espero, as troikas, necessa-
riamente, tornar-se-ão muito mais fl exíveis... Se não, 
com a economia paralisada e o desemprego a subir, 
para que serviriam os sacrifícios que nos impõem?

A Europa à deriva
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La Locura…
Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

La Locura, cantos e danças de Es-
panha do 17° e 18° séculos, foram 

apresentados sábado dia 12 de Novem-
bro pelas 20h00 na sala de concerto 
Bougie, no Museu das Belas Artes de 
Montreal. Este espectáculo foi uma pro-
dução de La Nef que está celebrando os 
seus vinte anos. Para esta ocasião, cer-

ca de vinte músicos suceder-se-ão nos 
diferentes salões do Chateau Dufresne 
para nos interpretarem os diferentes su-
cessos de La Nef dos anos 90 e 2000 e 
para nos apresentarem os projectos para 
os próximos vinte anos. Fica já aqui o 
convite para quem gostar de presenciar 
os vinte anos da Nef. Henry Le Bailly, 
da ofi cina de violas e cantor francês na 

corte de Louis XIII, compôs a música 
e a letra deste belíssimo canto, que foi 
o tema do programa da noite. Segundo 
Jean Heroard, medico do jovem Louis 
XIII, o Bailly cantava-lhe canções para 
que ele se deixasse dormir. “Yo soy la lo-
cura” é um dos cantos que escreveu para 
diversos ballets da corte, destacando-se 
o ballet da Folia, incluídos na recolha 
Airs mis en tablature de luth de Gabriel 
Bataille. Juan Hidalgo, harpista da Ca-
pela Royale de 1631 até à sua morte em 
1685, é o compositor de certos cantos 
profanos da corte e chefe dos músicos 
do palácio. Inovador e iniciador da ópe-

ra espanhola, Hidalgo domina a música 
profana e dramática da corte e foi sem 
dúvida o compositor mais infl uenciado 
do seu tempo no mundo hispânico.
Baseando-se nestes cantos, Nell Snai-

das, com a sua bela voz, emocionante e 
apaixonada conseguiu oferecer-nos um 
lindo serão. Ela ensina a interpretação 
do canto barroco e latino-americano. 
Sylvain Bergeron, um Quebequense, 
aperfeiçoou-se nos instrumentos da fa-

mília da viola para alem de ser co-fun-
dador da La Nef  é um dos três directo-
res artísticos e tem actuado em muitos 
países. Cristia Paton, harpista barroca 
tem actuado na América do Norte, es-
tudou a harpa barroca italiana e é co-
-directora da Baroque Opera Workshop 
no Queens College.  Mathew Jennejo-
hn ensina na universidade Mcgill, tem 

uma carreira muito activa como musi-
co solista, é tocador de corneta e outros 
instrumentos. Scott Metcalf de origem 
canadiana-americana é violinista e che-
fe de orquestra para além de fazer parte 
de muitos grupos. Margaret Little, uma 
Montrealense que nasceu numa família 
de músicos, toca desde tenra idade fl au-
ta, piano, violão e guitarra apaixonou-
-se pela música antiga. Tem actuado na 
América do Norte, México e Europa.
Com todos estes tocadores e uma voz 

tão maravilhosa e quente, garanto-vos 
que foi uma oportunidade única que 
vivi. 
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CARNEIRO
Carta Dominante: 4 de Ouros, que signifi ca Projectos. Amor: Demons-
tre, com mais entusiasmo, as suas emoções. Procure não ter discussões 
com o seu companheiro. Não entre em confl itos desnecessários. Saúde: A 
sua vitalidade estará à vista de todos, mas tenha calma. Dinheiro: Refl icta 
sobre a sua vida profi ssional, poderá ser o momento ideal para reciclar os 
seus conhecimentos.
Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9
Pensamento positivo: Quando quero falar com Deus, abro-lhe o meu co-
ração e digo tudo o que sinto.

TOURO
Carta Dominante: 6 de Copas, que signifi ca Nostalgia. Amor: Não deixe 
transparecer tanto os seus ciúmes e fraquezas, poderão afectar a sua re-
lação. Saúde: Poderá sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as 
mudanças de temperatura. Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de 
obter rendimento extra, através de um part – time.
Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20
Pensamento positivo:  Eu procuro ser justo e correcto para com todos 
os que me rodeiam.

GÉMEOS
Carta Dominante: Rei de Paus, que signifi ca Força, Coragem e Justiça. 
Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia na rotina. 
Saúde: O seu sistema nervoso poderá estar mais abalado, refl ectindo-se 
no funcionamento do seu organismo.
Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos desafi os. Não seja confor-
mista, avance. Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5
Pensamento positivo:  Sou leal para comigo mesmo e para com as pes-
soas que amo.

CARANGUEJO
Carta Dominante: 4 de Copas, que signifi ca Desgosto.
Amor: Esta semana estará disposto a fazer de tudo para agradar a sua 
cara-metade. Existirá um clima favorável ao diálogo e ao romance. 
Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu optimismo e confi ança. 
Dinheiro: Por infl uência de terceiros poderão surgir alterações neste do-
mínio. Para cumprir os seus objectivos, vai ter que se esforçar a duplicar. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9
Pensamento positivo:  Tenho Fé e acredito que o Universo nunca se en-
gana.

LEÃO
Carta Dominante: A Justiça, que signifi ca Justiça. Amor: Tente não ser 
tão possessivo e dominador, para poder reencontrar o equilíbrio que a sua 
relação necessita neste momento. Saúde: Aja com prudência, não exceda 
os seus limites físicos. Dinheiro: A sua vida fi nanceira encontra-se num 
período francamente positivo.
Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2
Pensamento positivo:  Retribuo com generosidade tudo aquilo que re-
cebo.

VIRGEM 
Carta Dominante: 7 de Ouros, que signifi ca Trabalho. Amor: É prioritário 
que deixe de exigir tanto do seu par. Não se tem dado o devido valor, deve 
acreditar mais em si, e ver que é uma pessoa com muito valor. Saúde: Não 
se prive de pequenos prazeres apenas porque deseja ter uma boa aparên-
cia física. Dinheiro: Não fi que triste se não conseguir atingir o sucesso que 
merecia profi ssionalmente. Para atingir os seus objectivos deverá trabalhar 
com mais afi nco.
Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36
Pensamento positivo:  Procuro ser simples porque sei que viver com sim-
plicidade é mais do que um acto, é uma virtude.

BALANÇA 
Carta Dominante: 4 de Paus, que signifi ca Ocasião Inesperada, Amizade. 
Amor: Boas perspectivas neste campo, continue a investir. Aproveite bem 
este período pois goza um momento favorável.
Saúde: Aprenda a controlar os seus nervos, será benéfi co para si.
Dinheiro: Invista na organização para melhorar a funcionalidade do seu 
departamento. Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3
Pensamento positivo:  Sou honesto com as pessoas que amo, e isso 
tranquiliza o meu coração.

ESCORPIÃO
Carta Dominante: 3 de Copas, que signifi ca Conclusão.
Amor: Respeite a forma de expressar os sentimentos da sua cara-metade. 
Deverá falar abertamente com aqueles que ama, não se iniba a expor os 
seus sentimentos. Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo. 
Dinheiro: Deverá agarrar todas as oportunidades que lhe vão surgir, esteja 
sempre de olhos bem abertos.
Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10
Pensamento positivo:  Procuro escolher aquilo que é melhor para mim.

SAGITÁRIO
Carta Dominante: 6 de Ouros, que signifi ca Generosidade
Amor: Favoreça a sua relação através do carinho e do companheirismo. 
Saúde: Controle melhor os seus horários de sono. Deverá visitar o seu 
médico regularmente, faça um check-up.
Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fi ns. Obte-
rá benefícios se cultivar o relacionamento interpessoal.
Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29
Pensamento positivo:  Acredito que a vida me traz surpresas maravilho-
sas.

CAPRICÓRNIO
Carta Dominante: A Temperança, que signifi ca Equilíbrio.
Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se surpreenda. Lembre-se 
que só gozará de uma maior felicidade se for mais aberto a revelar os seus 
desejos à sua cara-metade.
Saúde: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado.
Dinheiro: Evite entrar em confrontos com um colega. Seja mais comunica-
tivo, partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão advir 
ideias mais aliciantes.
Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11
Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz 
sempre a verdade.

AQUÁRIO
Carta Dominante: A Estrela, que signifi ca Protecção, Luz.
Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca impor-
tância. Seja mais afectuoso. Dê uma maior atenção à sua família, é um 
período que as relações familiares são bastante importantes.
Saúde: O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.
Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas. Deve gerir 
bem os seus negócios se não quer ter surpresas desagradáveis.
Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5
Pensamento positivo:  Fazer o Bem dá alegria ao meu coração!

PEIXES
Carta Dominante: 3 de Espadas, que signifi ca Amizade, Equilíbrio.
Amor: Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do romantismo e 
da aventura. Saúde: Psiquicamente poderá sentir-se cansado. Tenha mais 
atenção ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta de si.
Dinheiro: Momento favorável para aplicações fi nanceiras. 
Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30
Pensamento positivo: A felicidade espera por mim!

Comentário Semanal de Economia e Mercados

Turismo, uma lufada de ar
numa economia em contracção

Não é novidade, nem será a última vez que se 
afi rma que o turismo tem uma importância 

estratégica para a economia portuguesa. Mas afi -
nal o que é o turismo, o que representa para os 
portugueses e onde nos posicionamos no contexto 
internacional?
O turismo não é um sector na terminologia tradicio-

nal e internacionalmente aceite, pelo que não encon-
tra correspondência na classifi cação das actividades 
económicas (CAE) tradicionais, agregando antes um 
conjunto de produtos e serviços de natureza diver-
sa. O turismo é assim uma actividade com impacto 
económico transversal e com potencial estruturante, 
aproximando-se da defi nição de fi leira ou cluster. 
É particularmente importante para as chamadas ac-

tividades características, i.e. aquelas cuja produção 
é identifi cada como sendo característica do turismo, 
onde o alojamento assume especial relevância pelo 
montante e quota do valor acrescentado que gera.
Em termos de economia nacional, o turismo repre-

senta pouco menos de 9% do emprego total, cerca 
de 4% do valor acrescentado gerado e desempenha 
um papel determinante no investimento e desenvol-
vimento de outras actividades. 
As exportações de turismo, medidas pelas exporta-

ções de viagens e turismo no âmbito da balança de 
serviços, totalizam quase 45% do total das exporta-
ções de serviços e, por comparação, quase 18% das 
exportações totais de bens, assumindo-se assim como 
o principal “produto” de exportação. 
Como as actividades desenvolvidas pelos visitantes 

não residentes (turismo receptor) superam as activi-
dades desenvolvidas pelos portugueses no estrangei-
ro (turismo emissor), o saldo da balança de viagens 
e turismo apresenta um excedente de 2.5% do PIB, 
contribuindo assim para minorar duas faces do mes-
mo problema estrutural português: as elevadas ne-
cessidades de fi nanciamento e o excessivo peso do 
endividamento externo da economia portuguesa.

A oferta turística de Portugal focou-se inicialmente 
no produto tradicional de “Sol e Mar”, o qual levou 
ao reconhecimento internacional das qualidades cli-
matéricas de Portugal, em geral, e do Algarve, em 
particular. No entanto, a elevada sazonalidade do 
“Sol e Mar”, a consolidação de alternativas no mes-
mo segmento, na Europa e em mercados emergentes, 
bem como a importância da preservação da entidade 
cultural e do património, implicaram a diversifi cação 
da oferta. 
O “Plano Estratégico Nacional de Turismo 2006-

2015” (PENT), actualmente desactualizado e à espe-
ra de uma nova reencarnação, deu substância a essa 
vontade, reestruturando a partição regional e traçan-
do um novo rumo para o turismo em Portugal. 
A evolução da actividade turística em Portugal res-

sentiu-se dos efeitos da crise fi nanceira e económi-
ca internacional, assistindo-se em 2010 ao início da 
recuperação, após um ano de 2009 particularmente 
adverso ao nível do turismo internacional. 
Em 2011, e numa primeira fase, intensifi cou-se o 

ritmo de recuperação do mercado, que atingiu um 
pico de crescimento por altura da Páscoa, com o tu-
rismo nacional a benefi ciar da recuperação económi-
ca global, dos efeitos de base associados à quebra da 
actividade de Abril de 2010 por motivos de condicio-
nantes ao tráfego aéreo internacional (vulcão islan-
dês), bem como por algum efeito de substituição da 
procura turística em mercados alternativos a braços 
com turbulência social, nomeadamente no Norte de 
África e Médio Oriente.
Em termos de números, em 2010 Portugal posicio-

nou-se no 25º lugar da lista de receitas de turismo e 
num muito honroso 18º lugar na lista dos países mais 
competitivos. Três lugares acima foi a posição que a 
economia nacional obteve na tabela de eventos inter-
nacionais, em 2010.
O Porto de Lisboa é o mais movimentado da Costa 

Oeste do Atlântico, embora ainda a grande distância 
dos portos Mediterrânicos, onde se processam o gros-
so dos cruzeiros com origem/passagem pela Europa.
O número de dormidas aumentou 7.4% entre Janei-

ro e Setembro, face ao período homólogo de 2010, 
dando boas indicações quanto à possibilidade de Por-
tugal superar o crescimento médio das dormidas na 
Europa (as estimativas apontam para +2% a +4%, no 
total do ano). 
A maioria dos turistas não-residentes que visita Por-

tugal continua a ser proveniente da Europa, em par-
ticular dos quatro mercados estratégicos (Alemanha, 
França, Espanha e Reino Unido).
Em termos regionais, o Algarve permanece como a 

região mais procurada em época alta (Junho a Setem-
bro), o que lhe garante o primeiro lugar em termos 
anuais, não obstante a maior preponderância de tu-
ristas em Lisboa e no Norte, em alguns períodos de 
época baixa.
Desde 1998, que as receitas das exportações de ser-

viços têm vindo a descer, em termos de rácio das ex-
portações totais de bens e serviços. No entanto, o sal-
do da balança de viagens e turismo tem permanecido 
relativamente estável, em torno dos 2.5%-2.7%. Nos 
primeiros 8 meses de 2011, as receitas subiram 8.1% 
e as despesas 0.6%, dando a entender que este ano 
poderemos vir a assistir a um excedente histórico.

Globalmente, os dados mais recentes apontam 
para o esmorecimento da actividade turística, 
em consequência do abrandamento do consumo 
interno de turismo, na medida em que os portu-
gueses começam a sentir de forma mais intensa as 
ambiciosas medidas de austeridade. Ainda assim, 
os não residentes continuam a chegar em grande 
número e a proporcionar uma importante bolsa 
de crescimento numa economia em contracção.

Texto de João José Fernandes
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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

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
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

PEQUENOS ANÚNCIOS                                                                                   NECROLOGIA

15 de Novembro de 2011
1 Euro = CAD 1.394920

$9.00*

EMPREGOS

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
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
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
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfi ca         514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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
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

Mercearia Mercearia 
PortuguesaPortuguesa

4701 St-Urbain4701 St-Urbain
514.514.842.3373842.3373

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

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

VIDENTE

17 DE NOVEMBRO17 DE NOVEMBRO
FESTA DO POVO CAMPO MAIORFESTA DO POVO CAMPO MAIOR

19 DE NOVEMBRO19 DE NOVEMBRO
SALA SALA MULTIMÉDIA DE SANTA CRUZMULTIMÉDIA DE SANTA CRUZ

Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no distri-
to de ANJOU. 514-355-1233

INFO@PLEXON.CA

TEL.: 514-284-1813
Guia do consomidor

VENDE-SE
Vende-se por 150,000.00$ chur-
raqueira especializada em enco-
mendas para fora. Com vendas 
anuais de 500,000.00$
(LUCRATIVO)

514-299-8572

TEL.: 514-284-1813
*TAXAS NÃO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A NOVOS 

ANÚNCIOS UNICAMENTE.
TODOS OS ANÚNCIOS DEVEM SER PAGOS COM 

ANTECEDÊNCIA.

† António dos Santos
 
Faleceu em Lachine no dia 8 de Novembro 
de 2011, o senhor António dos Santos, natural 
das Caldas da Rainha.
Deixa na dor sua fi lha Maria Ines(Carlos da 
Costa), sua neta Vanessa e o seu neto Fabio. 
Sobrinhos(as), familiares e amigos.

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

O Funeral foi sexta-feira 11 de Novembro de 2011 na Igreja Santa Cruz 
e foi sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dig-
nem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José MontezJosé Montez

Esc.:514-374-4000
514 254-0216
514 949-3555

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Manuel Marques
Faleceu em Montreal a 13 de Novembro de 
2011, o senhor Manuel Marques,com 78 anos 
de idade, natural de Covões, Cantanhede, 
Coimbra, Portugal.
Deixa na dor sua esposa sra Maria Armin-
da Gomes, seus fi lhos Maria Isabel (Carlos 
Ferreira), Rui (Benvinda Rodrigues), Rogério 
e Carlos. Seus Netos e Bisnetos, sua irmã 
Idalice da Joana, sua cunhada, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

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

O velório terá lugar, hoje quarta-feira 16 de Novembro de 2011 das 14h 
às 17h e das 19h às 22h. O funeral será, amanhã, quinta-feira às 10h 
na Igreja Santa Cruz. Será sepultado no Cemitério de Covões, Canta-
nhede, Coimbra, Portugal.
Missa do sétimo dia Sábado 19 de Novembro de 2011 às 18h30 na 
Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dig-
nem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Manuel dos Santos Pacheco
Faleceu em Montreal a 13 de Novem-
bro de 2011, o senhor Manuel dos Santos 
Pacheco,com 65 anos de idade, natural da 
Ribeira das Taínhas, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa,seus fi lhos 
Claudio(Vera Castro) e Nelson (Sabrina 
Fragapame), seus Netos Brandon, Kiara e 
Kellyan, suas cunhadas Catarina e Inês. Seu 
afi lhado Gui Pacheco, sobrinhos(as), familia-
res e amigos.

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

O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 16 de Novembro de 2011 das 
14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral será amanhã, quinta-feira às 
11 horas na Igreja Santa Cruz e será sepultado no Cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges.
Missa do sétimo dia, Sábado, 19 de Novembro de 2011 às 18h30 na 
Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dig-
nem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

†

Restaurante português 
procura um empregado de 

mesa com experiência.

514-240-3912
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DESPORTO

1-Benfica 24 10 7 3 0 23 10
2-FC Porto 24 10 7 3 0 25 5
3-Sporting 23 10 7 2 1 24 10
4-Marítimo 21 10 6 3 1 16 11
5-SC Braga 19 10 5 4 1 13 4
6-Olhanense 13 10 3 4 3 10 10
7-Académica 13 10 4 1 5 14 15
8-Gil Vicente 11 10 2 5 3 10 16
9-V. Setúbal 11 10 3 2 5 7 14
10-Beira-Mar 10 10 2 4 4 6 6
11-V. Guimarães 10 10 3 1 6 14 14
12-Nacional 10 10 3 1 6 6 20
13-U. Leiria 9 10 3 0 7 11 19
14-Rio Ave 8 10 2 2 6 9 12
15-P. Ferreira 7 10 2 1 7 10 21
16-Feirense 7 10 1 4 5 6 17

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS

10ª jornada - Resultados

P. Ferreira 1-5 V. Guimarães
Marítimo 3-2 Académica
Olhanense 0-0 FC Porto
Beira-Mar 2-1 Feirense
Rio Ave 2-1 Nacional

V. Setúbal 0-0 Gil Vicente
SC Braga 1-1 Benfica
Sporting 3-1 U. Leiria

Horário dos póximos jogos

25/11 Académica-Beira-Mar     [SportTV1] 15:15

26/11 Nacional-Marítimo                   [SportTV1] 12:00

26/11 Benfica-Sporting                            [SportTV1] 15:15

27/11 Feirense-Rio Ave                              11:00

27/11 Gil Vicente-U. Leiria                       11:00

27/11 FC Porto-Sp. Braga                          [TVI] 13:15

27/11 P. Ferreira-Olhanense              [SportTV1] 15:15

28/11 V. Guimarães-V. Setúbal        [SportTV1] 15:15

LIGA ZONE SAGRES

1-Atlético CP 20 9 6 2 1 9 3
2-Santa Clara 15 9 4 3 2 11 9
3-Penafiel 15 9 4 3 2 15 11
4-Moreirense 14 9 4 2 3 14 10
5-Estoril Praia 13 9 3 4 2 6 6
6-Freamunde 13 9 3 4 2 10 8
7-Leixões 13 9 4 1 4 10 10
8-Desp. Aves 13 9 3 4 2 11 8
9-UD Oliveirense 12 9 3 3 3 10 9
10-Naval 12 9 3 3 3 9 9
11-Sp. Covilhã 11 9 3 2 4 5 7
12-Belenenses 10 9 2 4 3 9 10
13-Arouca 10 9 2 4 3 6 7
14-Trofense 8 9 2 2 5 7 15
15-U. Madeira 8 9 2 2 5 8 12
16-Portimonense 7 9 2 1 6 7 13

P Equipa P J V E D GM GSP Equipa P J V E D GM GS
LIGA ORANGINA

Venham ver o jogo Venham ver o jogo da primeira ligada primeira liga

 em ecrã gigante em ecrã gigante

LIGA DOS CAMPEÕES 2011/2012
Grupo A
 Equipa J V E D P
1-Bayern M. 4 3 1 0 10
2-Man. City 4 2 1 1 7
3-Napoli 4 1 2 1 5
4-Villarreal 4 0 0 4 0

Bayern M. 3-2 Napoli
Villarreal 0-3 Man. City
Napoli 22/11 Man. City

Bayern M. 22/11 Villarreal

Grupo B
 Equipa J V E D P
1-Inter 4 3 0 1 9
2-Moskva 4 1 2 1 5
3-Trabzonspor 4 1 2 1 5
4Lille 4 0 2 2 2

Trabzonspor 0-0 CSKA Moskva
Inter 2-1 Lille

CSKA Moskva 22/11 Lille
Trabzonspor 22/11 Inter

Grupo C
Equipa J V E D P
1-Man. United 4 2 2 0 8
2-Benfica 4 2 2 0 8
3-FC Basel 4 1 2 1 5
4-FC Otelul 4 0 0 4 0

Man. United 2-0 FC Otelul
Benfica 1-1 FC Basel

FC Otelul 22/11 FC Basel
Man. United 22/11 Benfica

Grupo D
 Equipa J V E D P 
1-Real Madrid 4 4 0 0  12
2-Ajax 4 2 1 1 7
3-Lyon 4 1 1 2 4
4-D. Zagreb 4 0 0 4 0

Lyon 0-2 Real Madrid
Ajax 4-0 Dinamo Zagreb

Real Madrid 22/11 D. Zagreb
Lyon 22/11 Ajax

Grupo E
 Equipa J V E D P 
1-Chelsea 4 2 2 0  8
2-Bayer L. 4 2 0 2 6
3-Valencia 4 1 2 1 5
4-Genk 4 0 2 2 2

Valencia 3-1 Bayer L.
Genk 1-1 Chelsea

Bayer L. 23/11 Chelsea
Valencia 23/11 Genk

Grupo F
 Equipa J V E D P 
1-Arsenal 4 2 2 0 8
2-Marseille 4 2 1 1 7
3-Borussia D. 4 1 1 2  4
4-Olympiakos 4 1 0 3 3

Arsenal 0-0 Marseille
Borussia D. 1-0 Olympiakos
Marseille 23/11 Olympiakos
Arsenal 23/11 Borussia D.

Grupo G
Equipa J V E D P 
1-APOEL 4 2 2 0 8
2-Zenit 4 2 1 1 7
3-FC Porto 4 1 1 2  4
4-Shakhtar 4 0 2 2 2

Zenit 1-0 Shakhtar
APOEL 2-1 FC Porto
Zenit 23/11 APOEL

Shakhtar 23/11 FC Porto

Grupo H
 Equipa J V E D P 
1-Barcelona 4 3 1 0  10
2-Milan 4 2 2 0 8
3-BATE 4 0 2 2 2
4-Plzen 4 0 1 3 1

BATE 1-1 Milan
Plzen 0-4 Barcelona

Milan 23/11 Barcelona
BATE 23/11 Plzen

UEFA EUROPA LEAGUE 2011/2012
Grupo H
 Equipa J V E D P 
1-Club Brugge 4 2 1 1 7
2-Birmingham 4 2 1 1 7
3-SC Braga 4 2 1 1 7
4-NK Maribor 4 0 1 3 1

Birmingham 2-2 Club Brugge
SC Braga 5-1 NK Maribor

SC Braga 30/11 Birmingham
NK Maribor 30/11 Club Brugge

Grupo D
 Equipa J V E D P 
1-Sporting 4 3 0 1 9
2-FC Vaslui 4 1 2 1 5
3-Lazio 4 1 2 1 5
4-FC Zürich 4 0 2 2 2

Lazio 1-0 FC Zürich
FC Vaslui 1-0 Sporting

Sporting 01/12 FC Zürich
FC Vaslui 01/12 Lazio

Bósnia e Herzegovina - Portugal
0-0 e 2-6

APURAMENTO EURO 2012 - PLAYOFFS

Taça de Portugal Millennium 2011/2012

Naval vs Benfi ca 2011-11-18 15:15; Moreirense 
vs Lousada 2011-11-19 11:00; Académica vs 

FC Porto 2011-11-19 20:15; S. João Ver vs Tirsen-
se 2011-11-20 9:30; Mirandela vs Gondomar 2011-
11-20 9:30; Alcochetense vs Olhanense 2011-11-20 
9:30; Ribeira Brava vs Sp. Covilhã 2011-11-20 
10:00; Leixões vs Santa Maria 2011-11-20 10:00; 
Belenenses vs Vizela 2011-11-20 10:00; Estoril 
Praia vs Penafi el 2011-11-20 10:00; Juventude 
Évora vs Marítimo 2011-11-20 10:00; Rio Ave vs 
Torreense 2011-11-20 10:00; Tondela vs UD Oli-
veirense 2011-11-20 10:00; P. Ferreira vs Nacio-
nal 2011-11-20 11:00; Desp. Aves vs V. Guimarães 
2011-11-20 13:00; Sporting vs SC Braga 2011-11-
20 15:15

Penafi el (2-1) Académica 1-1 | 1-0; Naval (3-4) V. 
Setúbal 1-2 |2-2; Santa Clara (3-2) U. Leiria 3-1|  
0-1; Belenenses (2-3) Gil Vicente2-1 | 0-2; Morei-
rense (4-3) Beira-Mar 2-2 | 2-1; Portimonense (2-
2) (5-4)g.p.  Feirense 1-0 | 1-2 (4-5) g.p.; Estoril 
Praia (4-3)  Olhanense 4-3 | 0-0; U. Madeira (2-5) 
Marítimo 2-3 | 0-2.

Bwin Cup 2011/2012

Cristiano Ronaldo: Abriu as portas do Euro com 
um explosivo «Tomahawk» que incendiou as banca-
das da Luz. Um livre perfeito com a bola a sobrevoar 
a barreira e a cair com precisão, rumo às redes de 
Begovic. Já antes tinha dado um toque de classe, com 
um passe de calcanhar a destacar Fábio Coentrão. 
Em noite inspirada, Cristiano Ronaldo teve mais 

duas possibilidades para testar o seu «Tomahawk», 
quase do mesmo local do primeiro golo. O primeiro 
deixou as luvas de Begovic a ferver. No segundo, a 
bola passou a centímetros do poste. Já na segunda 
parte, meteu a quinta para o terceiro golo, o que lhe 
permitiu igualar Luís Figo, esta noite homenageado 
pela UEFA, com 32 golos, mas com uma pequena di-
ferença: Ronaldo tem menos quarenta jogos do que o 
antigo capitão. Jogo à parte, Ronaldo portou-se como 
um verdadeiro capitão, sempre a incentivar os com-
panheiros e o público.
Nani: Se Cristiano Ronaldo rodou a maçaneta, Nani 

escancarou as portas do Euro com um golo do ou-
tro mundo. Um remate do meio da rua, com a bola 
ganhar altura antes de cair a pique rumo à baliza de 
Begovic. Depois ainda houve mais cinco golos, mas 
foi aqui que Portugal adquiriu a vantagem que lhe 
permitiu garantir a qualifi cação. Depois Nani foi apa-
recendo no jogo a espaços, demasiado colado à ala e 
muitas vezes distante do jogo, mas sempre que con-
tribuiu foi com classe.
Moutinho: Provocou o primeiro «bruá» na Luz 

ao ganhar uma bola a Pjanic à entrada da área. Foi 
apenas a primeira de muitas bolas que o médio do 
F.C. Porto recuperou ao longo do jogo. Procurou jo-
gar sempre simples, ao primeiro toque, provocando 
o caos na defesa bósnia. Esteve muito perto de tam-
bém marcar quando passou por Begovic em drible, 
mas tentou oferecer o golo e o lance perdeu-se. Não 
marcou, mas ofereceu o terceiro a Ronaldo com um 
passe brilhante a rasgar a defesa bósnia. Foi um dos 
melhores em campo por toda a determinação que ofe-

Euro-2012: Portugal 6-2 Bósnia
receu à equipa.
Fábio Coentrão: Foi um dos jogadores mais em 

jogo, com constantes subidas pelo fl anco, para ir 
combinar com Cristiano Ronaldo e Moutinho em 
rápidas tabelinhas sobre a ala. A defender procurou 
tapar os caminhos a Misimovic e Dzeko, mas foi na 
área que cometeu um erro que arrefeceu a festa ao 
saltar com Lulic com o braço no ar, no lance que per-
mitiu à Bósnia reduzir a diferença. Um lance que lhe 
marcou a exibição, uma vez que depois do penalty já 
não subiu tantas vezes para o ataque.
Pepe: Mais uma grande exibição do central do Real 

Madrid, desta vez apimentada com uma relação de-
masiado próxima com Dzeko. Um duelo intenso ao 
longo de todo o jogo, com o português a ganhar a 
maior parte as batalhas, ao ponto de deixar o avan-
çado do Manchester City perto de perder a cabeça. 
Trocaram encostos e ameaças, mas até aí o português 
levou a melhor.
Dzeko: Esteve mais de meia-hora afastado do jogo, 

sem tocar na bola, mas na primeira oportunidade, 
atirou à barra. Estava em posição irregular, mas não 
deixou de ser um forte aviso para os defesas portu-
gueses. Na segunda parte, entregou-se mais ao duelo 
particular com Pepe e afastou-se do jogo.
Ruben Micael: Entrou e fez uma assistência para o 

quarto golo e esteve muito perto de assinar o sétimo, 
atirando ao lado depois de passar por Begovic.
Postiga: Apareceu no jogo quando a Bósnia ame-

açava equilibrar a eliminatória, com dois golos que 
tiraram todas as dúvidas.
Ambiente: Digno das grandes noites que já marca-

ram o futebol português. Com uma clareira no topo 
norte por motivos de segurança, a Luz encheu para a 
festa da qualifi cação, começando e acabando o jogo 
a cantar o hino nacional. Quem lá esteve não vai es-
quecer tão cedo.
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CHAMAN, ÍNDIO, GURU…CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃOTODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As 
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em 
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São 
pessoas que foram enganadas e que não confi am em nada. São pessoas 

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

TESTEMUNHOS REAIS:TESTEMUNHOS REAIS:

SEGURA O TEU AMORSEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUEO ÍNDIO QUE

EU DOMINOEU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAMONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOSCOM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIADE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORAMELHORA AGORA
A SUA VIDAA SUA VIDA  

100%100%  
GARANTIDOGARANTIDO

A minha esposa querida es-A minha esposa querida es-
táva possessa por um mau táva possessa por um mau 
espírito, que a impedia de espírito, que a impedia de 
ter paz e sossego na sua ter paz e sossego na sua 
vida. Já tinhamos  consul-vida. Já tinhamos  consul-
tado  vários  psíquicos, mas tado  vários  psíquicos, mas 
sem resultado. Ela estava sem resultado. Ela estava 

a fi car doída e perdendo a razão, dia a fi car doída e perdendo a razão, dia 
após dia. Felizmente que o SHAMAN, após dia. Felizmente que o SHAMAN, 
Conseguiu curá-la com a sua medicina Conseguiu curá-la com a sua medicina 
natural. Obrigado mil vezes au SHA-natural. Obrigado mil vezes au SHA-
MAM. ROBERTO S.MAM. ROBERTO S.

Depois da família do Depois da família do 
meu marido ter feito meu marido ter feito 
tudo para nos sepa-tudo para nos sepa-
rar, o amor e a pros-rar, o amor e a pros-
peridade voltou para peridade voltou para 
o nosso lar. Ainda o nosso lar. Ainda 
bem que a verdade  bem que a verdade  
acaba sempre por vencer, pois está acaba sempre por vencer, pois está 
sempre do lado das causas justas sempre do lado das causas justas 
e boas. Obrigado SHAMAN por nos e boas. Obrigado SHAMAN por nos 
teres dado a conhecer a verdade teres dado a conhecer a verdade 
e revelado os nossos inimigos. e revelado os nossos inimigos. 
SAMY  SAMY  

Estamos-te a enviar Estamos-te a enviar 
este postal, Shaman, este postal, Shaman, 
de um lugar maravi-de um lugar maravi-
lhoso na Jamaica, lhoso na Jamaica, 
onde estamos a pas-onde estamos a pas-
sar a nossa segun-sar a nossa segun-
da lua de mel.Muito da lua de mel.Muito 

obrigado por teres harmonizado a obrigado por teres harmonizado a 
nossa relação. Estamos também nossa relação. Estamos também 
à espera de um novo membro na à espera de um novo membro na 
nossa família que vem abençoar a nossa família que vem abençoar a 
nossa união. ANGELAnossa união. ANGELA

Eu sou um mestre espiritual, Eu sou um mestre espiritual, 
um xamã mental e um xamã mental e 
metafísico de nascença. metafísico de nascença. 
Tenho poder e capacidade Tenho poder e capacidade 
de retirar qualquerde retirar qualquer
tipo de bruxedo, praga,tipo de bruxedo, praga,
cura espiritual, exorcismocura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido. e bruxedo revertido. 
Limpo a sua casa, Limpo a sua casa, 
carro e negócio.carro e negócio.

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO, 
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊREGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ

Somos uma família  que Somos uma família  que 
sofreu muita violência sofreu muita violência 
no nosso país. Fugindo no nosso país. Fugindo 
desta situação fomos desta situação fomos 
para o Canadá, e depois para o Canadá, e depois 
de 5 anos de luta para de 5 anos de luta para 
não ser deportados, con-não ser deportados, con-
seguimos a nossa resi-seguimos a nossa resi-
dência canadiana. Obrigado SHAMAN dência canadiana. Obrigado SHAMAN 
pelas tuas rezas e por teres consegui-pelas tuas rezas e por teres consegui-
do afastar o mau e ajudar-nos na nos-do afastar o mau e ajudar-nos na nos-
sa legalização. COWELL FAMILY.sa legalização. COWELL FAMILY.

Texto de Hélder Dias

F1: Lewis Hamilton, o
Maior em Abu Dhabi

Os deuses da Fórmula 1,que estive-
ram com o Sebastian Vettel, du-

rante esta época, mas desta vez esque-
ceram-se. Em Abu Dhabi, o alemão da 

Red Bull surpreendeu o favoritismo da 
McLaren e cravou a pole-position, mas 
na corrida foi outra historia...
Depois de ter atacado a curva 3 logo 

depois da partida de  forma um pouco 
forçada, acabou por furar o pneu trasei-
ro. Foi aos pit’s e o dano irreparável na 
roda traseira direita viria a ser consta-
tado. Fim de prova para o CAMPEÃO 
MUNDIAL 2011! e a primeira vez esta 
temporada que o “menino prodígio” 
não termina uma prova. 
Melhor para Lewis Hamilton, que 

largando em segundo aproveitou para 
voltar a triunfar, depois de uma tem-
porada cheia de altos e baixos. Lewis 
Hamilton dedicou esta vitória à sua 
mãe Carmen Lockhart, que completou 
56 anos esta semana.’’ Foi a sua prenda 
de  aniversário. É óptimo poder vencer 
com ela aqui,estou em êxtase.Poderei 
viajar esta  noite sorrindo. – comen-
tou  o piloto, que recentemente disse 
contar com o apoio da família para se 
recuperar dos problemas que vinha en-
frentando.
O segundo na prova foi o espanhol 

Fernando Alonso, da Ferrari, com o in-
glês Jenson Button a fechar este bonito 
pódio em terceiro. 
Depois de uma corrida complicada e 

uma parada na última volta da prova, 
Webber fi cou em quarto, com Felipe 
Massa em quinto e Nico Rosberg, Mi-
chael Schumacher, Adrian Sutil, Paul 
di Resta e Kamui Kobayashi, que fe-
chararam os dez primeiros.
 Hamilton assumiu os comandos com 

uma vantagem confortável, acima dos 
dois segundos,  Alonso, que ultrapas-
sou Button e assumiu a segunda posi-
ção. 
O inglês da McLaren já sofria com 

problemas no Kers, que não funcio-
nava no seu monolugar. Em quinto, 
Massa tentava aproximar-se de We-
bber, mas, os carros já estavam se-
parados por um bom espaço na pista. 
Ainda com problemas no Kers, Button 
era pressionado por Webber na quarta 
volta. O australiano até conseguiu a 
ultrapassagem na primeira zona de uso 

da asa móvel, mas o inglês deu o troco 
em seguida, na segunda recta, usando o 
mesmo ailleron.
 Hamilton mantinha a vantagem de 

dois segundos sobre Alonso e não era 
pressionado nas primeiras posições. 
Webber voltou a pressionar Button na 
15ª volta e a história da primeira dispu-
ta na corrida repetiu-se. O australiano 
ultrapassou na primeira zona de uso do 
DRS e o inglês deu o troco em seguida. 
Na frente, Hamilton e Alonso faziam 
seus primeiros pit stops, sem ter a or-
dem na pista alterada.
Falando do seu importante segun-

do lugar na corrida Fernando Alonso  
disse’’O que faz deste pódio especial é 
que eu acho que agora tenho 73 pódios 
e 73 troféus na Fórmula 1. Tenho tro-
féus de todos os circuitos que corri na 
F-1.Só não tinha o de Abu Dhabi. Ago-
ra completei todos os circuitos.  Estou 

feliz - disse, relembrando do circuito 
francês e  norte-americano, que não es-
tão mais no calendário.
Mesmo assim, a marca de Fernando 

Alonso não deixa de ser expressiva. O 
espanhol é o quarto piloto com mais 
pódios na categoria, atrás apenas de 
gigantes como Michael Schumacher 
(154), Alain Prost (106) e Ayrton Sen-
na (80). A variedade de pistas em que 
chegou entre os três primeiros mostra 
também a versatilidade do bicampeão 
mundial.
Próximo encontro a 27 de Novem-

bro no Grande Prémio do Brasil e 
fi nal da temporada 2011.

RESULTADOS FINAIS DO
GP DE ABU DHABI:

1-Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)
2-Fernando Alonso (Ferrari)
3-Jenson Button (McLaren-Mercedes)
4-Mark Webber (RBR-Renault)
5-Felipe Massa (Ferrari)
6-Nico Rosberg (Mercedes)
7-Michael Schumacher (Mercedes)
8-Adrian Sutil (Force India-Mercedes)
9-Paul di Resta (Force India-Mercedes)
10-Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari)
11-Sergio Perez (Sauber-Ferrari)
12-Rubens Barrichello (Williams-Cosworth)
13-Vitaly Petrov (Renault)
14-Pastor Maldonado (Williams-Cosworth)
15-Jaime Alguersuari (STR-Ferrari)
16-Bruno Senna (Renault)
17-Heikki Kovalainen (Lotus-Renault)
18-Jarno Trulli (Lotus-Renault)
19-Timo Glock (Virgin-Cosworth)
20-Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth)
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39º Festival do Outono em Portugal
no Velho Montreal no restaurante

Para mais informações: Tel.:514-861-4562 | Fax :  514-878-4764
Site web: www.solmar-montreal.com                  E-Mail: info@solmar-montreal.com

21 DE SETEMBRO AO 21 DE DEZEMBRO
111 St-Paul Este, situado no Velho-Porto de Montreal

Sugerimos LA SAUVAGINE para a caça canadiana situado 
no rés-de-chão, 115 St-Paul Est. Diariamente das 12h às 23h.

SOLMAR
RESERVE JÁ

A SUA
DATA PARA AS

FESTAS DE NATAL
(Já completos 9, 10, 16 e 17 Dezembro)

Festa da Noite de 
São Silvestre

O Restaurante Solmar 
convida  todos a festejar 

a  passagem do Ano 
connosco no 31 de 

Dezembro dançando 
e bailando ao som  dos 
nossos famosos artistas 

portugueses.

Le Centre Leonardo da Vinci
8370, boul. Lacordaire, Saint-Léonard 514 955-8350

Lancement du nouvel album 
“ViVa”

Accompagné par le musicien-compositeur 
Hernani Raposo et son orchestre

Lançamento do novo  
trabalho discográfico “ViVa”
Acompanhado pelo músico-compositor 

Hernani Raposo e a sua Orquestra

Artistas convidados / Artistes invités

Sábado, 10 de Dezembro de 2011  Samedi le 10 décembre 2011

Kathleen
Montréal

Sarah Pacheco
Toronto

Jordelina Benfeito
Montréal
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Festeja 25 anos de carreira artistica

Celebrating 25 years in the music industry

O canadiano-português

Festeja 25 anos de carreira artistica

Célèbre ses 25 ans de carrière artistique
$20 Espectáculo /  

Spectacle 20h
$30 Cocktail e Espectáculo / 
Cocktail et Spectacle 18h30

Bilhetes / Billets :
Eddy Silva 514 409-4451

Padaria Notre Maison  
4101, boul. St-Laurent 514 844-2169

Padaria Lajeunesse 
533, rue Gounod 514 272-0362

Padaria S. Miguel 
4385, boul. St-Martin O., Laval 

450 978-9667




