
FESTEJANDO O CLUBE 
ORIENTAL EM GRANDE

GRELHADOS SOBRE CARVÃO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS IRO

Serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCOPara mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.68315187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000

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

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

• Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

MOSTO
CLÁSSICO

34.99$

20 LITROS

TINTO

BRANCO
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Nº 33ANO 51 14 DE DEZEMBRO DE 2011
P.14

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

VIVA, Joe PugaVIVA, Joe Puga

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

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

*Termos e condições no interior do jornal
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CRÓNICA

AGENDA COMUNITÁRIA

PortugalíssimoPortugalíssimo
1280AM

Produtora: Rosa VelosaProdutora: Rosa Velosa

Linha aberta:  514.483.2362
Contacto publicitário:    514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rosac@sympatico.ca

Membro
ofi cial

JANTAR NA SEXTA-FEIRA 
EMENTA: SOPA,

FEBRAS DE PORCO E BATATA FRITA
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ

FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO 
RESERVEM O SEU LUGAR

Festa da Nossa
Senhora das Estrelas
Informamos que a festa tradicional da 
Nossa Senhora das Estrelas será no dia 

4 de Fevereiro de 2012. Haverá uma 
missa solene às 18h30 e depois um jan-

tar com espectáculo às 19h30. 
Haverá mais informações em breve.
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Voltar atrás no tempo...

Três famílias neozelandesas aceitaram viver sob 
os costumes e tradições de 1850, sem os luxos de 

hoje: luz, água potável, supermercados, TV, Internet, 
telemóveis e outras comodidades. E como era a vida 
em 1850? Como seria viver sem o conforto e as faci-
lidades que hoje tornam a vida mais fácil e mais agra-
dável? A resposta é simples: cem anos depois, 1950, 
em lugarejos encravados entre serras, nos confi ns de 
concelhos do Norte e no Interior do país, assim como 
em tantas outras aldeias esquecidas pelo sistema po-
lítico de então – ainda havia também muitas famílias 
a viver em miseráveis condições. 
Lembro-me, perfeitamente, na minha tenra idade de 

ter vivido nessa época, em 1950, como outros por-
tugueses viveram em 1850. Na minha mente, para 
sempre está gravado aquelas tarefas diárias que, as 
crianças da minha geração eram obrigadas, por ne-
cessidade, a desempenhar: ir à nascente de água (que 
mais parecia um charco), a centenas de metros do 
casebre para encher o caneco de madeira para ter-
mos água em casa; luz existiam as candeias de azeite 
ou as velas de cebo para alumiar; cozinhava-se com 
lenha apanhada no monte, galhas dos pinheiro e pi-
nhas, (compreende-se a inexistência de fogos nesse 
tempo ao contrário de hoje - as matas e os montes, 
mantinham-se limpos; higiene?, qual higiene!... Se 
não havia dinheiro para comprar petróleo para a 

candeia também não havia para comprar o sabão – 
esfregava-se a roupa molhada sobre os lavadouros de 
pedra no ribeiro; e como cuidar das necessidades bio-
lógicas? Aquelas que todo o ser vivo tem necessidade 
de fazer – mictar e defecar. Nestas aldeolas, nesse 
tempo, o que havia, na maioria das casas pobres, era 
uma “estrumeira” ao ar libre – claro, existia sempre o 
bacio (penico), para os mais idosos ou os doentes. E 
a maioria das crianças das famílias pobres, em vez de 
irem à escola, eram obrigadas a trabalhar na lavoura.
No caso destas três famílias neozelandesas – que 

não é mais do que um “Reality Show”, onde os con-
correntes do programa vivem em acampamentos dos 
nativos ‘Maori’, povo nativo da Nova Zelândia, e 
que o objectivo, segundo o autor do Show, passa por 
refl ectir sobre as prioridades do passado, e do pre-
sente; é uma experiência para estas famílias – melhor 
compreender como se vivia à cem anos. Estas pesso-
as vão viver, apenas e só, dos produtos da terra du-
rante seis semanas. Será através destas três famílias 
que os telespectadores do canal TVNZ vão dar valor 
e perceber as difi culdades e frustrações de uma vida 
sem as comodidades e elementos básicos da vida mo-
derna. A vida no século XIX está documentada em 
livros e imagens, mas quantos de nós compreendem 
ou dão realmente valor à vida como ela era? Imaginar 
essa vivência é uma coisa, mas vivê-la, é outra!... Fe-
lizmente ainda há alguns jovens que gostam de ouvir 
os mais velhos a contar as vicissitudes e os infortú-
nios da vida no lugar e no tempo em que viveram. 
Um desses jovens é um querido neto que eu tenho... 
O miúdo não se cansa de querer saber como foi o 
passado deste seu avô e como vivia a geração do seu 
tempo. É um jovem inquisitivo. Gosta de fazer per-
guntas e exige respostas pormenorizadas. 
Mas voltemos atrás no tempo. Há 50 anos, segundo a 

divulgação dos dados do “Censos 2011”, quarenta por 
cento da população portuguesa era analfabeta, isto é, 
em cada cinco portugueses adultos, dois não sabiam 
ler nem escrever. É no grau de instrução que o país se 
revela mais mudado; só nos últimos 20 anos, o núme-
ro de portugueses habilitados com um curso superior 
aumentou mais de 4 vezes. É bom recordar o passado 
que nos fez felizes ou infelizes e que não deve, acho 
eu, fi car esquecido na vala comum do silêncio.

Texto de Augusto Machado

Açores: Governo mantém valor das
taxas moderadoras e alarga isenções

O Governo dos Açores de-
cidiu não aumentar as 

taxas moderadoras no Serviço 
Regional de Saúde, mas alar-
gou as isenções, que deverão 
passar a abranger cerca de 
metade da população do ar-
quipélago, revelou à Lusa fon-
te governamental.
“O Governo dos Açores de-

cidiu não acompanhar o aumento das taxas mode-
radoras decidido a nível nacional”, afi rmou Miguel 
Correia, secretário regional da Saúde, admitindo que, 
atendendo ao perfi l da população da região, essa su-
bida poderia colocar em causa o acesso aos serviços 
de saúde.
Miguel Correia frisou, no entanto, que esta decisão, 

por ter sido tomada antes de serem fi xados os valores 
das taxas moderadoras a nível nacional, “será reava-
liada no fi m de janeiro”.
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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

Groupe Su  on Centre-ouest
Agence immobilière

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

Pensamento da semana
«Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados 

a colher aquilo que plantamos» Provérbio chinês

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

A crónica será de regresso no princípio 
do mês de Janeiro. Entretanto:

É com empenho, dedicação e competência 
que irei procurar a melhor solução para 
garantir a venda ou a compra da sua casa.

Amélia Tavares
65, 65, Jarry Este - Tel. 514-385-9290Jarry Este - Tel. 514-385-9290

1851 1851 Ontario Este - Ontario Este - TTelel. 514.563.1211. 514.563.1211

VENHAM FESTEJAR CONNOSCO, VENHAM FESTEJAR CONNOSCO, 
NO RESTAURANTE A QUINTA SITUADO NONO RESTAURANTE A QUINTA SITUADO NO
1851 ONTARIO ESTE, TEL. 514.563.12111851 ONTARIO ESTE, TEL. 514.563.1211

24 de Dezembro - Aberto até 23h24 de Dezembro - Aberto até 23h

Com Dançarinas BrasileirasCom Dançarinas Brasileiras

25 de Dezembro25 de Dezembro -  - Aberto até 3hAberto até 3h

31 de Dezembro 31 de Dezembro a partir das 19h00a partir das 19h00

Passagem de AnoPassagem de Ano
Com 5 serviços, Com 5 serviços, 

Dançarinas Brasileiras Dançarinas Brasileiras DJ e muita músicaDJ e muita música

RESERVEM OS SEUS LUGARESRESERVEM OS SEUS LUGARES

A direcção e equipa dos A direcção e equipa dos 
Restaurantes A Quinta Restaurantes A Quinta 

desejam a todos os seus clientesdesejam a todos os seus clientes
e comunidade em gerale comunidade em geral

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Comissário para Assuntos
Financeiros lamenta ‘não’
britânico ao pacto orçamental
O comissário europeu 

para os Assuntos 
Económicos e Financei-
ros, Olli Rehn, lamentou 
hoje a opção do Reino 
Unido em fi car de fora do 
pacto orçamental, único 
senão da cimeira europeia 
que fi xou o pacto orça-
mental. “Lamento que o 
Reino Unido não tenha 
querido juntar-se ao novo 
pacto orçamental”, disse 
Rehn, acrescentando que 
na cimeira se tomaram 
importantes decisões para 
a solução da crise da zona 
euro. O comissário, que 
falava numa conferência 
de imprensa na véspera 
da entrada em vigor do 
‘6 Pack’, em Bruxelas, 
salientou que da cimeira 
sai reforçada “ a credibili-

dade da resposta à crise”. 
O pacote legislativo prevê 
sanções para os países da 
zona euro que apresentem 
défi ces excessivos - acima 
dos três por cento do pro-
duto interno bruto (PIB) 
- e medidas preventivas 
para os que se aproximem 
demasiado desse limite.
O ‘6 Pack’ foi apresen-

tado pela Comissão Euro-
peia em setembro de 2010 
e recentemente aprovado 
pelo Conselho de Minis-
tros da UE e o Parlamento 
Europeu - tendo tidos dois 
eurodeputados portugue-
ses, Elisa Ferreira (PS) e 
Diogo Feio (CDS) entre 
os seus relatores.
Os líderes da União Eu-

ropeia chegaram sexta-
-feira a acordo sobre a 

adoção de um pacto orça-
mental (‘fi scal compact’) 
para reforçar a zona euro, 
incluindo a coordenação 
reforçada das políticas 
económicas e o reforço 
da disciplina orçamen-
tal, impondo uma “regra 
de ouro” que fi xa limites 
constitucionais à dívida 
de cada país do euro. Os 
17 países da zona euro 
e outros cinco fora dela 
vão fazer parte do novo 
tratado intergovernamen-
tal, sendo que a Hungria, 
Suécia e República Checa 
decidirão após consulta 
aos respetivos parlamen-
tos nacionais.
O Reino Unido é, para 

já, o único Estado-mem-
bro ofi cialmente fora do 
pacto orçamental.
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Pacote Canadá

Com entendimento Fido de 2 anos

> Chamadas efectuadas e recebidas ilimitadas
> Chamadas longa distância no Canadá ilimitadas
> Mensagens textos ilimitadas
> Mensagens textos internacionais ilimitadas
> Nenhuma restrição de zona

Fido faz-vos uma das suas mais generosas ofertas para o tempo de festas

NOVO

-------------------------------------------------------------
CitéFidoilimitado

50$
por mês*

O Inverno está a nossa porta e com ele a possi-
bilidade para muitos, de praticarem ativida-

des que sómente são possíveis durante este perí-
odo do ano. Afi m de informar os nossos leitores, 
das actividades que terão lugar, numa bonita area 
de Montreal, mais precisamente no Velho Porto, 
recebemos desta organisação  o programa das 
diversas atividades para o  próximo Inverno que 
aqui vos comunicamos,com os nossos sinceros de-
sejos  para um Inverno,ativo,divertido e sobretu-
do cheio de calor e saúde.
Du 3 décembre 2011 au 11 mars 2012 
L’hiver sur les Quais du Vieux-Port de Montréal:  

Des activités en rafale, une expérience renouvelée 
dans un cadre unique entre ville et fl euve! 
Montréal, le mercredi 16 novembre 2011 – Les 

Quais du Vieux-Port de Montréal sont le lieu de ren-
dez-vous idéal pour tous ceux qui rêvent d’une sai-
son hivernale joyeusement variée et irrésistiblement 
attrayante. Avec une programmation riche, festive et 
renouvelée du samedi 3 décembre 2011 au dimanche 
11 mars 2012, impossible de résister à l’hiver sur les 
Quais du Vieux-Port! 
LA PATINOIRE DES QUAIS 
Ouverture de la patinoire dès le 3 décembre 
Pour bien profi ter de l’hiver, quoi de mieux que de 

patiner sur la glace toujours impeccable de la Pati-
noire des Quais du Vieux-Port, située sur le Bassin 
Bonsecours. Grands et petits pourront profi ter de la 
patinoire et de ses vues imprenables sur le quartier 
historique et le fl euve. Outre sa surface réfrigérée, 
la patinoire se prolonge d’un anneau de glace de 0,5 
km, lorsque la température le permet. La patinoire 
est ouverte tous les jours, du 3 décembre 2011 au 11 
mars 2012 et offre des thématiques musicales 
qui plairont à tous : Les lundis classiques; Les mar-

dis musique du monde; Les mercredis rock alternatif; 
Les jeudis romantiques; Les vendredis rétro (années 
80-90; Les samedis rythmés; Les dimanches franco-
phones et sans oublier les matinées Ballroom les lun-
dis et mercredis de 10h à 12h. La Zone confort TE-
LUS offre une salle de repos qui est ouverte à tous au 
Pavillon Bonsecours. Location de patins et aiguisage 
sur place. De plus, visiteurs et patineurs pourront se 
réchauffer avec les délicieuses boissons chaudes de 
Van Houtte lors d’une pause ou encore lors du pas-
sage de la surfaceuse. Heures d’ouverture de la Pati-
noire des Quais: du lundi au mercredi de 10 h à 21 h 
et du jeudi au dimanche de 10 h à 22 h. http://www.
quaisduvieuxport.com/la-patinoire-des-quais.html 
SIX FEUX D’ARTIFICE D’HIVER ET DE
L’ANIMATION POUR TOUTE LA FAMILLE 
Les Feux sur glace TELUS illuminent la glace du 

fl euve! Le ciel du Vieux-Port sert de toile de fond 
pour de magnifi ques spectacles pyromusicaux gra-
tuit chaque samedi avec les Feux sur glace TELUS, à 
partir du samedi 3 décembre 2011 jusqu’au 7 janvier 
2012 à 20 h, y compris la veille de Noël et la veille du 
Nouvel An (exceptionnellement à minuit). 
SOIRÉES FEUX SUR GLACE TELUS
DE LA SAISON HIVER 2011-12 
Samedi 3 décembre 2011 à 20 h : Blanche Neige. 

Samedi 10 décembre 2011 à 20 h : La Belle au bois 
dormant. Samedi 17 décembre 2011 à 20 h : Le Chat 
Botté. Samedi 24 décembre 2011 à 20 h : Alice au 
pays des merveilles. Samedi 31 décembre 2011 à 23 
h 59 : Spécial Nouvel An et on souligne le 400e anni-
versaire de naissance du fondateur de Montréal, Paul 
de Chomedey de Maisonneuve. Samedi 7 janvier 
2012 à 20 h : La Petite Sirène. Nouveauté cette année 
dans la zone TELUS installée sur l’île Bonsecours, 
assistez à des spectacles de «Danse de feu». Feux et 
glace n’auront jamais été aussi magnifi quement réu-
nis! Les samedi 3, 10 et 17 décembre 2011 et le 7 
janvier 2012. Venez admirez la virtuosité de notre 
sculpteur sur glace à l’oeuvre dans la Zone TELUS. 
BOTA BOTA, spa-sur-l’eau 
Un monde de détente sur les Quais. Amarré aux Quais 

du Vieux-Port en permanence, le spa-sur-l’eau Bota 
Bota, un ancien traversier complètement transformé, 
vous transporte là où la détente règne et ce à longueur 
d’année. Laissez-vous bercer et enchanter ! botabota.ca 
IGLOOFEST SUR LES QUAIS 
On danse et on se réchauffe aux sons électro! Quel 

concept -une piste de danse extérieure durant la pé-
riode la plus frigorifi ée de l’année, avec les DJ lo-
caux et internationaux les plus HOT! Cette 6e édition 
d’Igloofest sur les Quais fera vibrer les Quais pen-
dant trois fi ns de semaine en janvier. -Week-end 1: 
les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier 2012  
-Week-end 2: les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 
janvier 2012 -Week-end 3: les jeudi 26, vendredi 27 
et samedi 28 janvier 2012.De 18h 30 àminuit -18ans 
et plus. www.igloofest.ca 
SYMPHONIES DE POINTE-À-CALLIÈRE 
La 18e édition des Symphonies Portuaires à Pointe-à-

-Callière se décline en deux événements incontourna-
bles, soit les dimanche 26 février et 4 mars 2012 à 13 

h 30 devant le Musée Pointe-à-Callière, situé dans le 
Vieux-Montréal. Venez écouter une orchestration inha-
bituelle de signaux sonores émis par des bateaux amar-
rés dans le Vieux-Port et plongez dans l’ambiance des 
quais et du fl euve. www.pacmusee.qc.ca . 
À titre de partenaire, la Société de transport de 

Montréal (STM) vous invite à utiliser le transport 
collectif et à profi ter du programme Sorties en famil-
le. Ce privilège permet à un adulte muni d’un titre de 
transport valide de voyager avec un maximum de 5 
enfants de moins de 12 ans sur le réseau de la STM, 
les samedis, les dimanches et les jours fériés. 
Tous les détails sur les activités et les événements 

offerts cet hiver sur les Quais du Vieux-Port de 
Montréal sont disponibles sur www.quaisduvieux-
port.com ou en téléphonant au 514-496-PORT ou 
1-800-971-PORT. 
Para mais informações podem contactar 514-

496-PORT ou 1-800-971-PORT.

O inverno no velho Porto de Montreal
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RECEITA DA SEMANA

Frango em molho de Frango em molho de 
Caril e Pimentão DoceCaril e Pimentão Doce

POEMAS DA SEMANA

INGREDIENTES:
Frango [usei pernas e coxas]; Cebola; Alho; Azeite; 
Louro; Caril; Pimentão doce; Mistura de especia-
rias; Vinho branco; Sal aromatizado; Salsa picada.
PREPARAÇÃO:
Corta-se o frango em pedaços pequenos, utilizei 
apenas pernas e coxas. Num tacho, coloca-se um 
pouco de azeite, louro, alho e umas cebolinhas pe-
quenas ou uma cebola cortada em rodelas. Frita-
-se até alourar. Adiciona-se o frango e frita-se li-
geiramente até a carne mudar de cor. Tempera-se 
com caril, pimentão doce, mistura de especiarias, 
sal aromatizado e rega-se com vinho branco. En-
volve-se, tapa-se e deixa-se cozinhar. A quantidade 
de temperos depende do gosto. Se gostarem muito 
de caril coloquem mais do que pimentão. Pode até 
suprimir-se uma ou outra especiaria, o importante é 
fi car sempre a nosso gosto. Quando a carne estiver 
bem tenra e cozinhada, aumenta-se a temperatura 
de modo a apurar bem o molho e este fi car com um 
aspecto bem cremoso. Servi com esparguete e, no 
fi nal, polvilhei com salsa picada.

Igreja de Santa Cruz

Texto de Hélio Bernardo Lopes

O Nazismo Poderá Estar de Volta

Sempre que se fala em nazismo, invariavelmente, 
surge-nos a ideia de Adolfo Hitler, com todo o cor-

tejo de bandidagem que o acompanhou e apoiou, mas 
esquecendo duas realidades: que tal tipo de sociedade 
foi tentada por outros lugares do Mundo, e que o sonho 
nazi, digamos assim, nunca deixou de ser mantido vivo. 
Um pouco como uma espécie de herpes.
Sabe-se hoje, e já com grande divulgação, que o avô 

de George W. Bush se juntou com um conjunto vasto 
de milionários norte-americanos, com a fi nalidade de 
depor Franklin Roosevelt, instaurando de seguida uma 
organização política do tipo da que então estava a surgir 
na Alemanha. Viviam-se os primeiros tempos da grande 
crise de 1929, tendo sido convidado para desenvolver 
as operações golpistas um major-general que se supu-
nha poder ir na onda. Para mal dos golpistas, o referido 
major-general não o foi, tendo denunciado a tentativa 
de golpe que se estava a preparar, o que impediu o mes-
mo, mas por via de um acordo de cavalheiros entre Ro-
osevelt e os conspiradores, acabando o major-general 
por fi car com a sua carreira pelo caminho. No fundo, 
teve o terrível azar de ser um homem honesto, para lá 
de não ser milionário. Depois, decorreu a guerra mun-
dial, sendo que um conjunto vasto de povos do centro 
europeu sempre soube do que se passava nos campos de 
concentração nazis, por vezes mesmo praticando coisa 
semelhante, como se deu na Polónia, Hungria, Croácia, 
Áustria, Itália, Espanha, Suiça, e outros. A própria Igre-
ja Católica, como hoje se sabe já bem, também tomou 
conhecimento do que estava a ter lugar, embora tenha, 
em muitos casos, tido também as suas vítimas, e não tão 
poucas assim. Contemporizou e teve vítimas.
Simplesmente, tudo continuou depois do fi nal da guer-

ra, sendo que se soube há pouco que o próprio Konra-
dAdenauer, já como primeiro chanceler da República 
Federal da Alemanha, pagou com dinheiro público a 
fuga e a vida de muitos dos nazis fugidos do seu país, 
sobretudo, para o subcontinente americano, embora nos 
Estados Unidos e nos países europeus da OTAN se te-
nha deitado mão de uma excelente parte do escol hu-
mano do nazismo, e muito para lá do que poderia ser 
ditado pelas leis e pela moral. O trauma derivado do 
segundo confl ito mundial levou à criação das Nações 
Unidas, bem como à ideia triunfante de Estado Demo-
crático de Direito, que se desenvolveu, sobretudo, no 
espaço europeu, muito mais que nos Estados Unidos, 
ou noutros países exteriores à Europa, mas de língua 

inglesa. Tal valor era apresentado como mostrando uma 
enorme supremacia face ao socialismo real – o comu-
nismo –, mas a verdade, como agora se percebe, é que 
esse valor não vale por si só, mas também por aquela ra-
zão que levava os povos do Mundo, muito em especial, 
os europeus, a verem o modelo ocidental como muito 
superior ao do socialismo real, e que era os potenciais 
de desenvolvimento que permitia atingir. Com o fi m do 
comunismo, operou-se o triunfo neoliberal, sem regras, 
despido de outros valores para lá do lucro e da riqueza, 
essencialmente suportado no efémero, e cada dia mais 
criador de desemprego, de pobreza e de miséria. Ob-
jetivamente, este modelo está hoje falido, como já to-
dos perceberam, mas continua a ser defendido por uma 
ínfi ma minoria de privilegiados, que dele e da pobreza 
alheia se alimentam.
Claro que ninguém hoje reclama o regresso do comu-

nismo, mas terá de se encontrar um corpo de valores 
sobre que construir, agora com as terríveis e perigosas 
tecnologias do nosso tempo, uma nova ordem política, 
económica e social. Ora, é nas atuais circunstâncias 
que o retorno do nazismo encontra um novo alento, 
com os Estados à deriva, sem saída económica perce-
tível, e sem um corpo de valores que estejam para lá 
do circunstancialismo atual. De resto, muito boa gente 
por esse Mundo fora acabará por operar esta conclu-
são pouco esclarecida, mas muito imediatista: talvez se 
não fosse o Hitler as coisas não tivessem tido o rumo 
desgraçado que se viu. É, pois, minha convicção plena 
que o nazismo poderá estar de volta, mas agora a partir 
dos Estados Unidos, que, tal como tantas vezes tenho 
referido, são de há muito um Estado totalitário, numa 
situação hoje com tendência para crescer, em face da 
turbulência que varre o Mundo, da sua fantástica e im-
pagável dívida e com a possibilidade de surgirem povos 
com capacidade para os ultrapassarem no plano da mera 
luta económica. O que está a passar-se com o Irão, o que 
há dias sucedeu com militares do Paquistão, o beco sem 
grande saída para que pode descambar todo o Norte de 
África, a decadência global da Europa, e tudo o resto, 
já por demais identifi cado, pode bem atirar os Estados 
Unidos para mais uma aventura militar global, que esti-
mo como ganhadora, mas cujo resultado, para lá de não 
vir a ser comunista, nem mesmo socialista, também já 
não assentará na (dita) democracia. E é aqui, mais uma 
vez como nos tempos do avô de George W. Bush, que 
o nazismo poderá voltar a ver renascer o seu potencial. 
Veremos se tenho razão ou não. Já agora, esperemos 
que esteja enganado.

Natal do Ausente

Caros leitores, eu sei que vocês são mui-
tos, modestia à parte, até a concorrência lê  esta 
minha humilde colaboração no jornal que tão genero-
samente me acolhe no seu seio.
Isto é a minha oferta de Natal, a mim próprio claro, 

porque de más línguas estou eu rodeado e vocês tam-
bém. Se não formos nós a dar palmas a nós mesmos, 
dos outros é só pontapés. Olá, o que é que se passa 
com ele? Nada, simplesmente desabafar, porque às 
vezes faz bem. Isto não é nada comparado com os 
vietenameses, que imaginem, tem um problema com 
o tráfi co de esposas, sim sim esposas, eles têm que 
as comprar por 36.388 yuans, ou seja 5,632 patacas
canadianas. Até aqui tudo bem, até que é barati-
nho, uma esposa por este preço (um casamento 
aqui é mais carinho),o pior é que ela escapa-se de 
casa e os trafi cantes pedem outra vez cinco mil pa-
tacas.
Acho que é caro por uma esposa de segunda mão, 

não acham? Bom já sei que já perdi as minhas leito-

I
Igreja de Santa Cruz

já com 25 anos de vida
Festa de Amor e Luz

Já mais serás esquecida
II

Todos Juntos em festa
Nos tempos livres em união

Na nossa Igreja modesta
Com Deus em oração,

No U.T.L tudo foi possível
Comer-se juntos com alegria

Graças à iniciativa inesquecível
Do Sr. Padre José Maria

III
Igreja Santa Adorada

Não se esquece o teu valor
Foste uma Igreja Abençoada

Bendito seja o Senhor
IV

Parabéns ao meu povo Português
Ao padre de Talento e Imaginação

Há Igreja, há festa que se fez
Ao trabalho e preocupação

Parabéns sim, à bondade e ser 
bondoso

Sr. Padre José Maria Cardoso
Odette Vasconcelos

No coração dum ausente
Está sempre bem presente

O seu velho Portugal
Que recorda com saudade

E mais emotividade
Nesta altura de Natal...

O Natal traz-lhe à lembrança
Os seus tempos de criança

Que não voltarão jamais
Da sua terra afastado
Recorda emocionado

Memórias dos seus Natais.

Lembra a família e amigos
Revive os tempos antigos
Onde tudo era diferente
Mais pobre no seu país
Mas contudo mais feliz

Que o seu Natal hoje ausente.

Sente imensa nostalgia
Ao recordar este dia

Que dentro da alma chora...
A quanto a saudade obriga

Calado ausente mitiga
Os seus Natais de outrora !...

Euclides Cavaco

Eu preciso de carinho
Eu preciso de um carinho urgente!

Um carinho não comprado
Um carinho que a mim seja dado!

Para acabar com essa tristeza e dor...
Pois sinto falta de um grande amor.

Um amor que nas horas de angústias...
 Alegre minha alma triste!

Pois em meu coração alegria não existe!

Um alguém que não pense só em si!
Mas também em mim!

Pois preciso desse amor
Para me trazer paz,

Pois meu sofrimento está demais!

Quero recomeçar uma nova vida!
Sem tristeza e sim com alegria...

E cheia de felicidade!
   Pois com esse amor que pretendo ter.

Tenho certeza que serei feliz!
Não só nesse mundo!

Mas também na eternidade.
Vivaldo Terres

Coisas do corisco
Texto de José de Sousa

ras femeninas.
Falando do mesmo assunto, Hugh Hefner, o fun-

dador da revista Playboy, do qual o casamento foi 
anulado 4 dias antes, não precisou de de trafi car a 
mulher, queria mencioar que o noivo tem 85 anos 
e a ex noiva tinha 25 anos.Ele disse que não tinha 
sentido que a noiva não queria mais dele, nas cartas 
que lhe mandava dizia que ele era o homem do seus 
sonhos, lque o amaria para o resto da vida dela.....? 
85 janeiros!!
Agora vou acabar de vos consolar, porque sei que 

gostam desta crónica,  as notícias 
que nós temos do nosso Portugal 
são más, mas coisas do corisco 
descobri uma boa que nos vem do 
Porto, nada com o futebol, mas sim 
com os livros, uma das mais boni-
tas livrarias do mundo  encontra-se 
no 144, rua Carmelita , Porto, você 
pode lá ir e enquanto passa nas pá-
ginas de um bom livro pode beber  
um calicezinho de Porto, claro.É a 
Livraria Lello e Rimão.
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15 DE DEZEMBRO15 DE DEZEMBRO
NOVA DIRECÇÃO DO JORNAL A VOZ DE PORTUGALNOVA DIRECÇÃO DO JORNAL A VOZ DE PORTUGAL

LENITA GENTIL NO RESTAURANTE O FADOLENITA GENTIL NO RESTAURANTE O FADO

17 DE DEZEMBRO17 DE DEZEMBRO
50 ANOS DA FERMA50 ANOS DA FERMA

Texto de Rosana Brasil

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

“Há uma doce luz no silencio, e a dor é de origem 
divina. Permita que eu volte o meu rosto para um 
céu maior que este mundo, e aprenda a ser dócil no 
sonho como as estrelas no seu rumo” Cecília Mei-
reles

Belezinha, 35 anos, é enfermeira e trabalha longa 
horas. Ela prefere trabalhar no horário noturno 

das 7:00 PM as 7:00 AM. Belezinha  esta planejan-
do o  casamento dela com o noivo Felizardo  há três 
anos.  Belezinha e Felizardo estão namorando há 
quatro anos e vivem juntos a três anos. Eles brigam 
constantemente e já terminaram várias vezes pelo 
mesmo motivo. 

De acordo com Belezinha, Felizardo é distraído e  
não tem a consideração de retribui as gentilezas re-
cebidas.  Belezinha diz que ela esta sempre fazendo 
algo para agrada-lo, tais como: convidando os ami-
gos dele para jantar, atendendo a eventos da família 
dele, porem quando ela pede para Felizardo retribuir 
a gentileza, ele desconversa o assunto e  parece que 
não entende ou não sente a necessidade de fazer algo 
para retribuir a gentileza ou para agradar Belezinha. 
Não obstante, Belezinha continua procurando fazer 

tudo para agradar Felizardo. Outro dia, Belezinha 
passou o dia na casa da mãe de Felizardo organizan-
do o “baby shower” da irmã dele. Todos tiveram  um 
dia maravilhoso, Belezinha saiu da casa da mãe dele 
às nove da noite. Ela fi cou muito desapontada ao fi car 
sabendo que Felizardo não pensou em busca-la ou 
perguntar se ela precisava de ajuda para voltar para 
casa. Belezinha fi cou desapontada em saber que ele 
não tem a preocupação de retribuir gentilezas, afi nal 
de contas ela estava passando tempo com a família 
dele, o mínimo que ela esperava e que Felizardo fos-
se busca-la no restaurante. 

Belezinha continua relembrando que no sábado pas-
sado ela  tinha um “shower” para organizar na casa 
deles para uma amiga. Quando ela perguntou à Feli-

Retribuição
zardo se ele poderia ajuda-la, ele respondeu para não 
contar com ajuda dele, pois ele não queria participar. 
Belezinha fi cou mais uma vez muito triste e decep-
cionada com a reação de Felizardo, levando Bele-
zinha a concluir que talvez Felizardo seja a pessoa 
errada para formarem uma união duradoura, pois ela 
precisa de um homem ao lado dela que retribua as 
gentilezas e faça com que ela se  sinta  importante.

Assim como Belezinha, alguns indivíduos temendo 
desapontar as expectativas das pessoas que a cercam  
aceitam exercer a função de um espelho que refl ete o 
ideal e a fantasia do outro. Ou seja ajustam sua ima-
gem de acordo com as necessidades e exigências dos 
outro. No entanto, esperam secretamente, retribuição 
pôr seus atos de bondade ou atenção. Quando isto 
não acontece se revoltam.

Portanto, neste caso a noção de retribuição, fazer 
algo esperando que o outro faça o mesmo, é escra-
vizante e tem o potencial de causar danos ao relacio-
namento. Pois pouco a pouco nutrimos um coração 
pesado de um amor que não é mais livre. Afi nal que 
tipo de homem ou mulher deseja um relacionamento 
com alguém que só faz algo se tiver retribuição pelo 
tempo e esforço dispensado, sem a liberdade de fazer 
algo pelo simples desejo de ver o outro feliz? 

Destarte, aceitar nossa realidade tal qual é repre-
senta um ato benéfi co em nossa vida bem como 
daqueles que nos rodeiam. Aceitação de si próprio 
e do outro traz paz e lucidez mental para distin-
guir a direção a ser dada ao relacionamento. Por-
tanto, “permita voltar os eu rosto para um céu 
maior que este mundo, e aprenda a ser dócil no 
sonho como as estrelas no seu rumo”.

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

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
PortuguêsHá 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇOO MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECODE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3Especiais: 1 par de calças por $3.00 .00 

                  1 fato $10                  1 fato $10.00.00 • 1 camisa $2 • 1 camisa $2.00.00

• Fazemos alterações e todo• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiroo serviço de sapateiro

• • Especializado na reparação Especializado na reparação 
de forros de casacosde forros de casacos
de couro e camurçade couro e camurça

Temos bons preçosTemos bons preços
Peter: 20, St-CuthbertPeter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

Há 30 i C id d P t

 • 514-844-0442

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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VIVA, Joe Puga

No sábado, 10 de Dezembro a convite das rela-
ções públicas do artista Joe Puga ,fui pela pri-

meira vez, ao Centro Leonardo da Vinci, local es-
colhido pelo artista, para reunir os seus familiares, 
amigos e fãs de longa data,  assistir ao espectáculo 
de lançamento do seu novo trabalho discográfi co e 
nono  álbum da sua carreira “Viva”. 

O Joe Puga tem tudo para que eu possa afi rmar que é 
um artista completo: voz, presença no palco, elegância 
artística e amabilidade para com o seu público. 
É um grande, cantor, comunicador, apresentador que 

domina o palco por completo, fala correctamente vá-
rias línguas e sabe transmitir emoções.
Com todos estes  ingredientes, não deixava margem 

para dúvida que iríamos assistir a um grande espectá-
culo.

Ao entrar no interior do teatro deparei-me com uma 
sala luxuosa .As luzes baixaram, e a plateia silenciou-
-se.O espectáculo começou com a projecção de ima-
gens (fotografi as) mais marcantes da vida do artista, 

os instrumentos musicais, começaram a vibrar pelas 
mãos do polivalente e grande músico compositor, Her-

nâni Raposo e a sua orquestra, e o controlo do som e 
iluminação pela empresa TNT Produções de Toronto.
Mas o grande momento da noite foi a entrada em 

cena do Joe Puga, entre muitos aplausos e canções o 
artista foi alternando a sua actuação com os cantores 
convidados, recebendo e assistindo em palco a actua-
ção dos seus amigos que partilharam a cena com ele e, 
como tudo foi bem pensado, num lado da cena havia 
uma mesa e um sofá aonde o Joe Puga se instalava, 
enquanto os artistas convidados cantavam. cada um 

interpretando duas canções.O primeiro convidado a 
subir ao palco foi a menina Kathleen,  muito jovem 
ainda, mas com uma  grande voz, de seguida a coto-
via Açoriana a Fadista Jordelina Benfeito, amiga de 
longa data, que interpretou com mestria o “O Xaile de 
Minha Mãe” e “Maria Madalena” depois foi a vez de 

subir ao palco a ultima convidada da noite vinda do 
Ontário a Luso Canadiana, Sarah Pacheco, o Joe ter-
minou a primeira parte do espectáculo com a canção 
‘’É lindo é lindo é lindo.
A segunda parte foi reservada para o Joe Puga cantar 

e apresentar o seu novo Álbum “Viva” e terminou in-
terpretando o Fado de Amália Rodrigues, “O gente da 
minha Terra” com arranjos musicais diferentes daque-
les que estamos habituados a ouvir, dando uma outra 
modernidade à música, mas não excluindo a guitarra 
portuguesa.
Entre som e luz o artista ainda se fez acompanhar em 

algumas canções por duas bailarinas sem esquecer 4 
dançarinos do rancho Folclórico Português de Mon-
treal, na canção Maria Portuguesa. Nunca é demais 
realçar a maneira profi ssional como o Joe Puga, que 
foi o mestre de cerimónia, apresentou o espectáculo, 
falando e muito bem o português,bravo para quem 
nunca frequentou a escola portuguesa, francês, inglês 
e italiano de maneira a se aproximar da diversidade de 
origens e idiomas do público presente.
Parabéns ao Joe Puga e toda a sua equipa que prepa-

rou e realizou este magnifi co e requintado espectácu-
lo, com um profi ssionalismo, inteligência e qualidade, 
raramente vistos.
Viva, Canadiano Português, Maria Portuguesa, É 

Lindo é Lindo é Lindo, felicidades e muito sucesso ao 
Joe Puga “Ó Gente da Minha Terra”.

Texto de Mário Carvalho
e fotos de José Rodrigues
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Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

O homem foi fazer um safari em África e todos os dias quando voltava 
da caçada o gerente do hotel perguntava-lhe: - E então Manel? O que 
apanhaste hoje? No primeiro dia ele respondeu: - Hoje apanhei uma 
zebra, dois leões e quatro minonplis. No segundo dia: - Hoje apanhei 
um rinoceronte, cinco veados e 12 minonplis. O gerente achava estra-
nho mas não perguntava nada para não parecer ignorante. Até que um 
dia, de tanto ouvir o homem dizer que apanhou um monte de minonplis 
ele decidiu esclarecer o assunto: - Desculpe Sr. Manel a minha ignorân-
cia mas eu não conheço esse bicho chamado minonplis.
- Não ? Há muitos por aqui. E são fáceis de apanhar... São uns bichi-
nhos baixinhos, pretinhos e que quando lhes apontamos a arma eles 
começam a abanar os bracinhos e gritar “Me, no please!”

Um homem, ao ver o gato do vizinho andar sempre de um lado para o 
outro, pergunta ao vizinho:
- Ó vizinho, o seu gato anda doente?
- Não! É que ele foi capado e agora anda a desmarcar compromissos!

Texto de Rodrigo Tavares

CARNEIRO: Carta da Semana: 9 de Paus, que 
signifi ca Força na Adversidade. Amor: O seu 
erotismo e criatividade vão fazer milagres na sua 
relação, o seu par gostará da surpresa. Saúde: 
Período sem problemas. Dinheiro: Nada o 
preocupará a este nível. Pensamento positivo: 
Tenho força em todos os momentos.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: A Imperatriz, que 
signifi ca Realização. Amor: O ciúme não é um 
bom conselheiro, aprenda a saber ultrapassá-
lo. Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de 
cabeça fortes, que indicam que precisam de 
repousar mais. Dinheiro: Graças ao seu bom 
desempenho poderá ganhar algum dinheiro 
extra. Pensamento positivo: Eu sei que consigo 
realizar os meus projectos, acredito em mim! 
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de 
Ouros, que signifi ca Pessoa Útil, Maturidade. 
Amor: Converse com o seu par, só ganhará com 
isso. Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, 
afi nal você não tem que ser um Super-Homem! 
Saúde: Descanse quando o seu corpo pedir. 
Dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local 
de trabalho. Pensamento positivo: procuro ser 
tolerante para com todas as pessoas que me 
rodeiam. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 
36, 39

CARANGUEJO: Carta da Semana: 8 de Ouros, 
que signifi ca Esforço Pessoal. Amor: Pense mais 
com o coração do que com a razão. Que a luz da 
sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: 
Cuide melhor da sua saúde espiritual procurando 
ter pensamentos mais positivos. Dinheiro: As 
suas economias poderão sofrer uma quebra 
inesperada. Pensamento positivo: Esforço-me 
todos os dias por ser uma pessoa mais feliz. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que 
signifi ca Viagem Inesperada. Amor: Procure 
encontrar mais tempo na sua vida para estar com 
as pessoas que realmente ama. Saúde: Não 
cometa excessos alimentares. Dinheiro: As suas 
fi nanças poderão sofrer uma quebra substancial. 
Não se deixe manipular pelos seus próprios 
pensamentos! Pensamento positivo: Acredito 
que o poder da mudança está dentro de mim. 
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta da Semana: Cavaleiro de 
Copas, que signifi ca Proposta Vantajosa.
Amor: Os momentos de confraternização familiar 
estão favorecidos. Não perca o contacto com as 
coisas mais simples da vida.
Saúde: Procure fazer uma alimentação mais 
equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante 
acontecerá, o que não signifi ca que se pode 
deixar levar pelos impulsos consumistas.
Pensamento positivo: Acredito que a vida tem 
propostas maravilhosas para mim.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta da Semana: A Rainha de 
Copas, que signifi ca Amiga Sincera. Amor: Os 
seus familiares precisam de maior atenção da sua 

parte. Seja carinhoso. Que o amor esteja sempre 
no seu coração! Saúde: Cuidado com possíveis 
dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer aquele 
negócio que tanto deseja. Pensamento positivo: 
A sinceridade domina as minhas relações com 
os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! 
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 4 de Espadas, 
que signifi ca Inquietação, Agitação. Amor: Não 
descarregue nas pessoas de quem mais gosta 
a má disposição. A felicidade é de tal forma 
importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Procure fazer um regime alimentar, 
só terá a ganhar com isso. Dinheiro: Período 
pouco favorável para contrair empréstimos. 
Pensamento positivo: Encontro a serenidade 
dentro de mim. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 
47, 48

SAGITÁRIO: Carta da Semana: O Papa, que 
signifi ca Sabedoria. Amor: Os seus amigos 
poderão vir a estranhar a sua ausência, não se 
afaste deles. Que o Amor e a Amizade sejam 
uma constante na sua vida! Saúde: Procure 
não fazer muitos esforços físicos, respeite o seu 
corpo. Dinheiro: O seu poder económico terá 
um aumento signifi cativo. Pensamento positivo: 
Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha 
mais sábia conselheira. Números da Sorte: 3, 24, 
29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Valete de 
Ouros, que signifi ca Refl exão, Novidades. Amor: 
Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com 
um dos elementos da sua família. Seja verdadeiro, 
a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum 
tempo. Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente 
relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um 
pouco em baixo, seja prudente nos gastos.
Pensamento positivo: A alma não tem idade, 
jamais envelhece!
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, 
que signifi ca Lealdade, Refl exão. Amor: Não 
pense que as pessoas são todas iguais, não 
descarregue na pessoa que tem a seu lado o que 
outras lhe fi zeram que o deixou magoado. Seja 
honesto consigo próprio, não tenha receio de 
reconhecer os seus erros e traçar novas rotas de 
vida. Saúde: Procure com maior frequência o seu 
médico de família. Dinheiro: Tudo correrá dentro 
da normalidade. Pensamento positivo: Sou leal 
às minhas convicções! Números da Sorte: 5, 17, 
22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta da Semana: 5 de Espadas, que 
signifi ca Avareza. Amor: A harmonia está neste 
momento presente no seu ambiente familiar. 
Tanto a tristeza como a alegria são hábitos que 
pode educar, cabe-lhe a si escolher qual deles 
prefere! Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, 
pois está neste momento com tendência para 
as depressões. Dinheiro: Não terá problemas 
de maior nesta área da sua vida. Pensamento 
positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a 
minha vida é mais rica. Números da Sorte: 2, 8, 
11, 25, 29, 33

A griffe da fruta

A fruta, agora, traz etiquetas. Eu ainda sou do 
tempo em que havia apenas dois cuidados a 

ter com a fruta: lavar ou descascar. Desrotular é 
uma preocupação contemporânea.

A crise europeia não conseguirá derrotar-nos en-
quanto formos capazes de não perder de vista o es-
sencial. Não permitamos, amigo leitor, que o aumento 
dos impostos, o desemprego e o corte dos subsídios 
nos impeçam de observar os grandes fenómenos so-
ciais e culturais como este: a fruta, agora, traz eti-
quetas. Eu ainda sou do tempo em que havia apenas 
dois cuidados a ter com a fruta: lavar ou descascar. 
Desrotular é uma preocupação contemporânea. “La-
vaste essa maçã, Carlinhos?”, perguntavam as mães 
do século XX. “Lavaste e desetiquetaste essa maçã, 
Carlinhos?”, perguntam as mães do século XXI. É 
mais uma preocupação extra, que as mães de antiga-
mente não tinham. Por outro lado, o fenómeno alar-
gou o mercado de trabalho, gerando as profi ssões de 
designer de etiquetas de fruta, fabricante de etiquetas 
de fruta e etiquetador de fruta. 

Um analista incompetente terminaria aqui o seu 
exame ao fenómeno das etiquetas da fruta. Não é o 
nosso caso. Há que ir mais além e perceber todas as 
implicações sociológicas da etiquetagem hortofrutí-
cola. Em primeiro lugar, a colocação de rótulos na 
fruta criou um facto social que estava por identifi car 

até agora: o snobismo da fruta. Criança que, no re-
creio da escola, merende uma maçã desprovida de 
rótulo, passa a ser ostracizada pelos colegas que só 
consomem fruta de marca. Mesmo no âmbito das fru-
tas de marca, haverá uma hierarquia que distingue as 
frutas de marcas mais prestigiadas, consumidas pelas 
crianças mais populares, das frutas de marcas menos 
boas, consumidas pelas outras. 

Em segundo lugar, a rotulagem das frutas atrai um 
grupo social incómodo: os coleccionadores. Onde 
houver etiquetas, há coleccionismo. Se o leitor jul-
ga que estou a inventar, tem bom remédio: uma fá-
cil e rápida pesquisa na internet revelar-lhe-á vários 
fóruns de coleccionadores de rótulos de fruta, com 
indicações úteis acerca do melhor modo de recolher, 
catalogar e trocar etiquetas, incluindo dicas práticas 
sobre o furto de etiquetas na zona dos frescos dos 
supermercados. Há numismatas sem dinheiro para 
investir em moedas que aplicam os seus conheci-
mentos em colecções de rótulos de fruta e fi latelistas 
falidos que trocam os selos pelas etiquetas em álbuns 
que podem ser menos valiosos mas são tratados com 
o mesmo esmero choninhas.

Em 2011, o sistema fi nanceiro está à beira do colap-
so e a realidade que conhecemos pode mudar dras-
ticamente. Mas há quem ponha etiquetas na fruta, e 
quem recolha as etiquetas para as coleccionar. Só não 
se percebe se isso é um indício de que temos salvação 
ou mais um sinal de que o mundo está mesmo para 
acabar.

HORIZONTAIS 1. Aquelas. O ponto mais elevado. 2. Poder ou autori-
dade suprema. 3. Mulher de Abraão. Órgão excretor que tem a função 
de formação da urina. A unidade. 4. Capela, ermida. Espada curta de 
um só fi o. 5. Haste delgada e comprida. Ribanceira. 6. Nome da letra 
F. Nome da letra M. Vesícula que contém a bílis. 7. Oração, súplica. 
Sucessão, seguimento de coisas. 8. Carvão incandescente. Cabo de 
reboque. 9. Contr. da prep. a com o art. def. o. O meridiano. Gostar mui-
to de. 10. Rapidez de movimentos. 11. Cumieira. Indica lugar, tempo, 
modo, causa, fi m e outras relações (prep.).

VERTICAIS 1. Sobrecarregar de serviço ou trabalho. 2. Ecoar. Bravio. 
3. Ferocidade. Medida itinerária chinesa. 4. Orvalho congelado, que se 
deposita sobre os corpos por efeito do arrefecimento. Por conseguinte. 
5. O espaço aéreo. Unidade de medida agrária equivalente ao decâme-
tro quadrado. Apogeu. 6. Face inferior do pão. Deseje. Norma social. 7. 
Planta apiácea conhecida por erva-doce. Aqui está. Caminhar. 8. Escre-
ver em versos rimados. Dignidade pontifícia (fi g.). 9. Imposto Automóvel 
(abrev.). Que tem duas formas. 10. Cidade. Tecido leve e transparente. 
11. Economizaram.

A tempestade perfeita

A semana passada, em conversa privada com 
autoridades brasileiras, a diretora-geral do 

FMI, Christine Lagarde, não escondia o seu oti-
mismo relativamente ao Brasil: “Contrariamente 
à Europa, vocês estão bem preparados para en-
frentar a crise internacional”. As suas palavras 
são vaticinadoras. Uma rara combinação de cir-
cunstâncias em 2011 e 2012 levará a uma nova 
confi guração do poder internacional. Que tempes-
tade perfeita é esta?
A Europa vive a pior crise desde a II Guerra Mun-

dial. Já faltam adjetivos para a qualifi car. Até decanos 
europeus, como Helmut Kohl e Jacques Delors, não 
se coíbem de criticar as más decisões recentes. E o 
pior é que escasseiam líderes políticos para resolver 
o problema. Merkel tem o carisma próprio de uma 
fábrica alemã, Sarkozy o autocentrismo de um dan-
dy francês e Barroso ainda é mais português do que 
europeu. Chegámos ao ponto de serem os próprios 
mercados a escolherem os novos líderes europeus. 
Mario Monti na Itália e Lucas Papademos na Grécia 
não foram eleitos pela população. A situação não irá 
melhorar em 2012.
Crise interna nos EUA. Num país onde a liderança 

é cultivada como uma necessidade biológica, faltam 
chefi as. Governo, população e setor privado estão 
envolvidos numa guerra de surdos. Se do lado do 
Partido Democrata abundam os discursos, do lado 
Republicano nem isso sobeja. O desempenho dos 
candidatos republicanos à Presidência tem sido desa-
nimador. Zbigniew Brzezinski, uma das vozes lúci-
das da política americana, afi rmou recentemente que 
a relevância dos EUA e do mundo ocidental deixou 
de ser óbvia. Foi a primeira vez que ele o afi rmou. As 
eleições presidenciais de novembro de 2012 serão as 
mais indolentes dos últimos tempos.

A Primavera Árabe não produziu efeitos concretos. 
Aquilo que inicialmente foi considerado um catálogo 
de novas tendências políticas, acabou no velho popu-
lismo. A qualidade de vida dos tunisinos, líbios, egíp-
cios, iemenitas não melhorou. A juntar a isso escas-
seiam soluções para o Médio Oriente. Nem os EUA, 
nem a União Europeia, nem a Liga Árabe, nem os 
próprios israelitas e palestinos conseguiram mostrar 
qualquer empenho e criatividade. Todo o potencial 
da região manter-se-á descapitalizado.

Mas o demérito de uns contrasta com o mérito de 
outros. Apesar de todas as limitações políticas, so-
ciais e de infraestrutura, os novos polos de poder (a 
juntar aos já existentes) serão os MIST (México, In-
donésia, Coreia do Sul e Turquia) e, principalmen-
te, os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul). Em 2010, o Brasil superou a Itália como 7.ª 
maior economia do mundo e, em 2011, ultrapassará 
o Reino Unido, tornando-se a sexta. É revelador que 
a agenda internacional do governador do Estado de 
São Paulo é mais robusta do que a dos países euro-
peus de médio e pequeno porte (como Portugal). Em 
2002, o PIB da China correspondia a 14% do PIB dos 
EUA, enquanto hoje representa 44%. A Índia planeia 
investir um bilião de dólares em infraestruturas nos 
próximos cinco anos, um dos maiores investimentos 
a nível mundial. É a nova rota da seda.

Há alguns anos que a meteorologia política prevê 
estas mudanças. Os BRICS e os MIST já fazem par-
te do discurso internacional. Mas será em 2012 que 
alguns destes países serão formalmente aceites no 
pequeno clube de decisores políticos globais. Como 
disse Christine Lagarde na mesma reunião, o FMI 
pode não ter  conseguido prever a crise económica, 
mas consegue vislumbrar quem serão os novos atores 
globais.
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As famílias portuguesas estão a 
pensar gastar no máximo 200$ 

em presentes de Natal para seis pesso-
as, um valor médio de 33$ por prenda, 
revela um estudo do Observador Cete-
lem, a que o jornal teve acesso.

De acordo com o inquérito que anali-
sou as intenções de consumo para este 
Natal, a maioria das famílias portugue-
sas (25%) irá gastar entre 151$ e 250$, 
para a aquisição de seis ofertas de Na-
tal.

Uma parte signifi cativa (23%) irá des-

pender entre 76$ e 150$. Cerca de 17% 
dos portugueses afi rma que irá gastar 
mais de 250$ e 13% irá desembolsar 
até 75$, valores para a compra de seis 
presentes. Confrontados com a per-
gunta se irão “gastar com os presentes 

de Natal um valor inferior, 
igual ou superior ao do ano 
passado”, os inquiridos do 
Porto e da região Norte são 
os mais numerosos a dizer 
que irão gastar o mesmo va-
lor (31% na cidade e 35% 
na região, contra uma média 
nacional de 24%). 

Numa análise por idades, 
destaca-se o facto de 78% 
dos indivíduos entre os 35 
e os 54 anos responder que 
irá reduzir as suas despesas 
em presentes em relação a 
2010. Entre os inquiridos 
dos 18 aos 24 anos, 34% diz 
que irá gastar um valor se-
melhante ao ano anterior e 
57% afi rma que poderá gas-
tar menos do que em 2010.

“A percentagem de indivíduos que 
afi rma que irá gastar menos este Natal 
do que em 2010 é idêntica à percenta-
gem de indivíduos que afi rmou que o 
corte no subsídio de Natal irá ter im-
pacto nas suas compras”, explica Con-
ceição Caldeira Silva, responsável pelo 
Observador Cetelem em Portugal.

Média de 33$ por
          presente de Natal

Voltar às Origens
Texto de Rodrigo Tavares

Experimentem ver com atenção as 
bancas de frutas, legumes e fres-

cos dos supermercados. A maioria dos 
produtos vem de Espanha e de outras 
origens. 

São raros os casos de origem portu-
guesa. Por mais que me expliquem que 
a situação tem a ver com preço, unifor-
midade do tamanho, embalagens estan-
dardizadas, nada disto me convence. 

Ainda por cima em muitos casos te-
nho que comprar uma quantidade que 
não me interessa ter, porque só se ven-
dem as embalagens inteiras e não se 
pode comprar a peso. A coisa agrava-se 
quando se percebe que muita da fruta 
é descongelada e nunca atingirá o seu 
ponto de maturação ideal, passando a 
podre com enorme velocidade.

Alguma da comida que se compra 
assim, embalada, acaba muitas vezes 
por se estragar antes de ser consumi-
da. Mas, em muitas lojas de bairro e 
nos pequenos mercados continuo a ver 
produtos portugueses, que se podem 
comprar ao peso. Os vendedores vão 

comprar os produtos frescos aos mer-
cados abastecedores. No comércio de 
rua e nos mercados, ao contrário dos 
supermercados, a maioria dos produ-
tos vem de Portugal. Muitas vezes as 
maçãs não são todas iguais, mas sabem 
melhor e são mais frescas – viveram 
sem a agressão do frio.

Vejo com agrado que em algumas 
zonas, muitas bem perto de Lisboa, 
lentamente estão a ressurgir produtos 
artesanais – desde doces a queijos e a 
pão, passando por pequenas produções 
de fruta ou de legumes, que se podem 
comprar no comércio local e às vezes 
dentro das próprias explorações. Vou 
dar o exemplo de um produtor de mo-
rangos que, na época, vende na sua 
propriedade os melhores morangos 
que conheço, colhidos diariamente e 
vendidos por ele próprio. São incom-
paráveis, em sabor e textura aos que se 
vendem nos supermercados das pro-
ximidades e são mais baratos. E mais 
– ele criou quase por acaso uma rede 
de pequenos produtores nacionais e 
recebe fruta de outros locais, como do 
Algarve, em que a qualidade é também 
superior. E agora, mesmo quando não 
tem morangos, faz negócio.
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“Poutine à la portugaise”

Hoje, quero vos apresentar um pouco a gastro-
nomia muito particular da “Poutine”. E ao 

mesmo tempo vos apresentar algum segredo na 
comunidade.
O dicionário da História do Francês de Quebec traz 

mais de 15 signifi cados para a palavra “poutine”. 
Para os acadians (fi lhos dos colonizadores franceses 
no século XVII), poutine é a gíria que descreve “uma 
bagunça”. Há ainda quem diga que a palavra vem do 
inglês “pudding,” e que na tradução para o francês 
fi cou “a mess”. Mas na gastronomia a palavra pouti-
ne (pronuncia-se poo-teen ou pu-tine) refere-se a um 
prato tradicional canadense feito com batatas fritas, 
queijo e um molho. Há controvérsias sobre a origem 
deste prato, pois a invenção é disputada por duas ci-

dades rivais e bem próximas da cidade de Quebeque: 
Victoriaville e Drummondville. 
O que não se discute é que sua invenção foi em 

1957 por Fernand LaChance, quando um dos seus 
clientes pediu para que ele lhe servisse batatas fritas 
com queijo e LaChance, contrariado, mandou o cozi-
nheiro do restaurante misturar os dois juntos, alegan-

do que iria fazer uma grande sujeira.
A ideia fi cou popular entre os moradores da área 

rural de Quebeque e actualmente a poutine ganhou 
admiradores em todo território canadense. 
Mas nem sempre foi assim, pois para a população 

franco-canadiano, que é conhecida pela sua alta gas-
tronomia no país inteiro, ter um prato da zona rural 
fazendo sucesso através do país era vergonhoso. Mas 
isso não impediu que a poutine ganhasse fama e vi-
rasse febre. A “receita” ganhou até destaque interna-

cional. Chegou a Nova Iorque nos anos 1970 conhe-
cida como “disco fries” entre o pessoal da balada da 
época.
Com valor calórico médio de 700 calorias, esta igua-

ria ganhou tamanha popularidade que hoje é servida 
como entrada em restaurantes, lojas de fast-food e até 
misturada com ingredientes da alta gastronomia em 
restaurantes tradicionais canadianos como au Pied de 
Cochon, em Montreal, por exemplo.
Os ingredientes principais da poutine são:
1) A batata – Tem que ser cortada à mão e em cor-

tes não muito fi nos nem grossos. Tem que ser frita em 
banha pura e nunca em óleo vegetal.
2) O queijo – Tradicionalmente do Quebeque se usa 

a parte coalhada do queijo (cheese curd) Frommage 
Beaucronne do dia, que possui umidade de 47% e dá 
uma leve “rangência” nos dentes ao ser mordido.
3) O molho – Geralmente é feito com carne  de boi 

(gravy), mas pode ser vegetariano ou até de veloute 
de frango.
Com a fama, a poutine ganhou diversas versões com 

outros ingredientes. O básico está acima, mas você 
pode usar sua imaginação e criatividade para fazer o 
recheio que desejar.
Em 2007, o restaurante “fast-food” Steve pizza que 

era situado ao canto de Rachel e St-Laurent teve a 
ideia de refazer a ementa do restaurante e incluíram 
a “poutine à la portugaise” que incluiu chouriço por-
tuguês na sua receita e que fez a alegria de muitos na 
comunidade o qual no verão fechou as suas portas.
Mas, alguns meses depois tive a possibilidade de ir 

ao restaurante Piri Piri, situado na Mont-Royal e vi 
pela primeira vez que faziam a poutine à la portugai-
se. Com ansiedade e curiosidade escolhi este prato e 
surpreendeu-me muito porque desta vez tive a esco-
lha da poutine, quer seja com chouriço ou frango no 
churrasco. E pela minha surpresa foi e é uma mistu-
ra fantástica. É claro que isto é um género de “Fast 
Food” e que não é um prato de 10 calorias, e com 
a porção que vais ter não vais fi car com fome, isso 
é garantido. Mas a mistura de sabores é realmente 
muita boa e vale a pena ir lá e provar uma nova ideia 
do Chefe Silva. Parabéns.

Introduzindo de A à Z

Sweet 16 de Vanessa Soares
Texto de Sylvio Martins

Hoje em dia, a cultura americana nos toca sem 
o pensar. Tive a oportunidade de ir a festa de 

uma pequena amiga para o seu “Sweet 16”. É en-
graçado que não faz parte da cultura portuguesa 
mas a cultura brasileira festeja os 15 anos.

Para os jovens da nossa comunidade, signifi ca mui-
to. A última etapa antes de entrar na fase fi nal do seu 
desenvolvimento e de fi carem adultos, de um lado 

é triste porque não são mais crianças, mas do outro 
lado não é ainda um adulto. 
É também o tempo de chegar ao fi m dos estudos 

secundários e onde vai começar a aperfeiçoar numa 
careira profi ssional. É um período com muitas per-

guntas tal como: O que vou fazer? Qual colégio esco-
lher? O que é que eu gosto fazer? Tudo isso começam 
a se formar e muitas decisões devem ser tomadas. 
Com a ajuda dos pais, ela vai ter muitas possibilida-
des. Conheço a Vanessa Soares há muitos anos e é 
uma rapariga exemplar. Sei que ela gosta muito deste 
jornal, e sei que vai ser uma grande honra para ela es-

tar nesta página com as suas amigas nesta lindíssima 
festa na Filarmónica Portuguesa de Montreal, onde, 
também alguns músicos tocaram para ela, parabéns 
e, mais uma vez, feliz aniversário Vanessa.
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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

13 de Dezembro de 2011
1 Euro = CAD 1.360920

$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

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

TEL.: 514-284-1813
*TAXAS NÃO INCLUÍDAS.

APLICÁVEL A NOVOS ANÚNCIOS
UNICAMENTE. TODOS OS ANÚNCIOS DE-

VEM SER PAGOS COM
ANTECEDÊNCIA.

EMPREGOS
Precisa-se de pessoa com expe-
riência na limpeza para uma casa 
em Outremont. 

514-774-8957

SERVIÇO

Senhor de 52 anos excelente per-
sonalidade e bom acompanhador, 
procura companheira livre, entre 
40 e 50 anos e que goste de viajar 
a Varadeiro, Cuba. Viagem progra-
mada já pago paro o 24 ao 31 de 
Dezembro (tudo pago) Resposta 
até ao 21-12-2011. 514-966-2640

ENCONTROS
Procuramos uma 

pessoa para traba-
lhar como assisten-
te dentista que fale 
português, francês 
e Inglês. Com ou 
sem experiência. 

Posição permanente.
Clinica 

Dentária Luso
Edite: 514-849-2373

M E M O R A N D U M
1º aniversário

Manuel Vieira
Já um ano que partiste, deixaste-me 
com muitas saudades mas nunca te 
esquecerei e serás sempre nos nos-
sos corações. 

Agrinoalda Vieira e fámilia

Renovam com profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia do 1o ano 
em sufrágio pela sua alma, que será 
celebrada no dia 15 de Dezembro de 
2011, pelas 18h30, na missão Santa 
Cruz, 60 Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas 
as pessoas que se dignarem assistir a 
este acto religioso.

Portuguesa em Laval oferece um 
serviço, num salão, de manucura 
e pedicura. Ana: 514-718-8486

Irene Morais
courtier immobilier
Cel.: 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

FABREVILLE
MLS 8654773

Magnífi ca vivenda des-
tacada de 2008. 

Três quartos, duas CDB, 
cave acabada, ar condi-
cionado, alarme, cerca 

da auto-estrada 13 e 15 
e de todos os serviços. 

495 000$

Celina Nogueira
Faleceu em Montreal, no dia 8 de Dezembro 
2011, com 85 anos de idade a senhora Ce-
lina Nogueira, natural de Bouticas, Portugal.
Deixa na dor seu esposo Antonio Santos,seu 
fi lho Nelson (Sonia Gugelmin), sua neta Sara 
Soares Santos, familiares e amigos .
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi sexta-feira dia 9 de Dezembro de 2011 
às 14h00 na Igreja Notre Dame du Foyer. Foi sepultada no Cemitério 
Repos St.François D’Assise. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†

†

Raul Carvalho
Faleceu em Montreal,no dia 11 de Dezembro de 
2011,com 71 anos de idade o senhor Raul Car-
valho, natural de Ribeira Quente, São Miguel, 
Açores, Portugal. Esposo da senhora Maria Li-
bania Peixoto.
Deixa na dor sua esposa,seu fi lho Roberto 
Lima Carvalho. Seus irmãos João (Fernanda), 
Dimas (Esmeralda) e José. Sua irmã Enoia 
Santos, cunhados(as) João (Liliana), José e 
Victor(Diana), sobrinho(as) familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram 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, 14 de Dezembro de 2011 das 
14h00 às 20h00 e o funeral será, amanhã, quinta-feira às 10h00 na Igre-
ja Santa Cruz e vai ser sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Maria dos Santos Vieira
Faleceu em Lasalle,no dia 8 de Dezembro de 
2011. A senhora Maria dos Santos Vieira, com 
a idade de 82 anos, esposa do falecido se-
nhor João Vieira, natural de Santo António da 
Serra, Madeira, Portugal.
Deixa na dor seus fi lhos Natalia (António), 
João (Tania) e Rosa (falecido Richard Ditlof), 
seus netos Lisa, Diana(Hayden), Sonia, Jo-
hnny Jr. e Ricky, assim como outros familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré
7200, Boul. Newman, Montreal
514.595.1500
Victor Marques
O funeral teve lugar ontem, terça-feira, dia 13 de Dezembro após a 
missa de corpo presente, pelas 10h00 na Igreja Santa Cruz Seguindo 
depois para o mausoléu du Ruisseau em Laval onde foi sepultada em 
crypta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.
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Venham ver todos os jogosVenham ver todos os jogos
 em ecrã gigante em ecrã gigante

Festejando o Clube Oriental em grande

Festejou-se, sábado passado, o aniversário do Clu-
be Oriental Português de Montreal. Um aniversá-

rio bastante misterioso com uma grande surpresa. Na 
edição do 23 de Novembro, fi z um historial em breve 
do Clube. Hoje vou continuar este ramo, no dia 13 de 
Janeiro de 1979 o Oriental estreou-se num torneio de 
futebol de salão no Centro Claude Robillard. A 28 de 
Abril realizou a primeira festa e foi na APC (Associa-
ção Portuguesa do Canadá). Ainda no mesmo ano foi 
constituída uma equipa de atletismo a qual teve a sua 
primeira prova a 4 de Novembro no Centro Molson. 
Nesse mesmo mês foram também formados o “Gru-
po Coral Alentejano” e a “Equipa de Futebol” dos se-
niores e em seguida formou-se a equipa dos juniores 
e com mais uma festa na APC encerrou-se o ano de 

1979. Nessa altura o número de sócios continuava a 
aumentar e em Maio viu-se a necessidade de possuir 
uma Sede. Foi na noite de 15 de Novembro de 1980 
a inauguração da 1ª Sede do Oriental no 6493 da rua 
Somerled. Com Sede própria veio a necessidade de 
criar estatutos e várias outras coisas. Foi em Maio de 
1981 que se atingiu um dos momentos mais altos do 
Oriental ao se realizarem os 1ºs Jogos Juvenis Portu-
gueses do Quebec. No fi m do ano de 1981, que ines-
peradamente os Orientalistas, viram-se obrigados, 
pelo proprietário do edifício onde tinham a Sede, a 

sem quaisquer razões, saírem do local que até então 
chamavam Sede. Em 1982, sem Sede, realizaram-
-se os 2ºs Jogos Juvenis Portugueses do Quebeque, 
promoveu-se uma secção de Tiro aos Pratos, Dança 
Ballet, criou-se um Boletim “O Oriental” e o Grupo 
Coral Alentejano continuava a actuar. Foi em 16 de 
Outubro de 1982 a inauguração da 2ª Sede no 4255 
de Courtrai e em 1983 criou-se secções de Karaté, 
Ballet dança, Ballet Jazz, Ténis de mesa (ping-pong), 
Teatro, formou-se uma Biblioteca de língua Portu-
guesa e em seguida participaram nos Jogos Florais 
Luso Canadianos e no dia 5 de Junho na 3ª edição 

dos Jogos Juvenis Portugueses do Quebeque. O 
Oriental tinha nesta altura o envolvimento e partici-

pação de uma grande massa juvenil. 
A 24 de Abril 1985 mais um gran-
de passo é dado quando o Oriental 
compra o prédio. Muito trabalho 
se fez e muito suor foi derramado, 
antes da Abertura Ofi cial da Sede. 
Após a inauguração, muitas fes-
tas se realizaram, com a casa cheia 
num ambiente de grande entusiasmo 
e a juventude continuava a partici-
par massivamente. Anos mais tarde 
formou-se um grupo folclórico. “Os 
Campinos do Ribatejo” Mais um re-
forço de juventude. Era uma alegria. 

A parte menos positiva foi o não se saber guardar e 
cativar essa massa juvenil que na altura abundava, 
e hoje encontramo-nos com uma massa associativa 
idosa, cansada e com poucas perspectivas para a sua 
substituição.

Sábado 10 de Dezembro a sala estava cheiíssima no 
Clube Oriental Português de Montreal, todos muito 
contentes de estar presente numa das maiores as-
sociações portuguesas no Quebeque. Havia vários 
convidados tal como o António Salvador do Rádio 
Clube, o centro de Acção Sócio-comunitário de Mon-
treal, Jorge Matos da Rádio Centre-ville, o presiden-
te, Virgilo Santos da Associacao Portuguesa do Ca-

nadá, e Joaquina Pires que representava a Cidade de 
Montreal. Neste grandioso e importantíssimo evento 

tivemos a oportunidade de ter connosco o 
Conjunto Tropical para animar esta noi-
te. O mestre da cerimónia e director deste 
Clube deu as boas-vindas, agradecendo 
aos convidados e amigos que estavam 
presentes. A surpresa foi impressionante 
culturalmente. Hoje em dia, devemos ter 
sempre a porta aberta a diversidade cultu-
ral e devemos apreciar tudo o que é bom e 
bonito. Nos anos anteriores o Clube sem-
pre privilegiou tudo o que é cultura atra-
vés do mundo e ao mesmo tempo, indo ao 
Clube Oriental podemos ver todas essas 

culturas. Nesta noite foi uma grande surpresa quando 
vimos pela primeira vez uma dança soviética. Estas 
dançarinas foram espectaculares e fi zeram três actu-
ações com pequenos intervalos para poderem mudar 
de traje e repousar-se porque estas danças são real-
mente bastante mexidas mas, o mais agradável foi a 
maneira com que o conjunto e as dançarinas se alter-
naram para não ter tempos mortos durante a noite. O 
Mike Amaral e o seu grupo foram mesmo muito bons 
durante toda a noite e vê-se que são profi ssionais na 
animação de uma festa. Parabéns.
Todos sabem que num aniversário como este há sem-

pre um momento protocolo e foi passado da meia-
-noite que se deu os discursos do presidente do Clube, 
agradecendo todos os presentes e realçando a força 
associativa deste Clube através dos anos e especial-
mente as equipas que ajudam tal como as cozinheiras 
que trabalham muito forte para fazer de cada festa um 
grande sucesso, os convidados de honra discursaram 
presenteando os parabéns ao Clube. E para fi nalizar a 
noite, quatro membros do clube receberam uma placa 
comemorativa de 25 anos como sócios, Angelina Ga-
lhoz, Faustino Alves, Maria Amália Lopes, Fernando 
Romana. Após do bolo foi dançar e festejar até muito 
tarde. Parabéns ao Clube Oriental Português de Mon-
treal para mais outro ano de sucesso.

Texto de Sylvio Martins



1514 DE DEZEMBRO - 2011

A VOZ DE PORTUGAL

1º-F.C. Porto  12  9  3  0  30  8  30
2º-Benfica  12  9  3  0  25  10  30
3º-Sporting  12  8  2  2  25  11  26
4º-Marítimo  12  6  4  2  18  14  22
5º-Sp. Braga  12  6  4  2  20  9  22
6º-Académica  12  5  1  6  16  16  16
7º-Olhanense  12  3  5  4  11  13  14
8º-Gil Vicente  12  3  5  4  12  19  14
9º-Beira Mar  12  3  4  5  8  8  13
10º-V. Guimarães  12  4  1  7  17  15  13
11º-V. Setúbal  12  3  3  6  8  18  12
12º-U. Leiria  12  4  0  8  13  21  12
13º-Nacional  12  3  2  7  8  23  11
14º-Feirense  12  2  5  5  9  18  11
15º-Rio Ave  12  3  2  7  11  14  11
16º-P. Ferreira  12  2  2  8  13  27  8

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

12ª jornada - Resultados

SC Braga 5-2 P. Ferreira
Beira-Mar 1-2 FC Porto
Sporting 1-0 Nacional
Rio Ave 2-0 Gil Vicente
V. Setúbal 1-1 Feirense

U. Leiria 1-0 V. Guimarães
Marítimo 0-1 Benfica

Olhanense 0-2 Académica

Horário dos póximos jogos

16/12 Benfica-Rio Ave                   15:15
17/12 V. Guimarães-Gil Vicente             13:15
17/12 FC Porto - Marítimo                         15:30
18/12 Feirense-U. Leiria                   11:00
18/12 Académica-Sporting            11:00
18/12 P. Ferreira-Beira-Mar                 11:00
18/12 Nacional-V. Setúbal                       14:15
19/12 Olhanense-Sp. Braga                       15:15

LIGA ZONE SAGRES

1-Atlético CP 21 11 6 3 2 12 7
2-Moreirense 20 11 6 2 3 20 14
3-Estoril Praia 19 11 5 4 2 10 6
4-Santa Clara 18 11 5 3 3 13 11
5-Leixões 16 11 5 1 5 15 14
6-UD Oliveirense 16 11 4 4 3 15 12
7-Penafiel 16 11 4 4 3 16 15
8-Naval 15 11 4 3 4 10 12
9-Sp. Covilhã 15 12 4 3 5 7 10
10-Desp. Aves 14 11 3 5 3 13 12
11-Freamunde 13 11 3 4 4 12 12
12-Trofense 12 12 3 3 6 10 18
13-Arouca 12 11 2 6 3 11 12
14-U. Madeira 12 11 3 3 5 11 14
15-Portimonense 11 11 3 2 6 11 14
16-Belenenses 10 11 2 4 5 11 14

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

DESPORTO

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.

Os líderes não caem, 
mas tremem. FC 

Porto e Benfi ca continu-
am iguais no topo. Po-
rém, a jornada 12 pro-
vou que andam a vencer 
nos limites. Tal como o 
Sporting.
Desde Outubro que dra-

gões e águias não vencem 
por mais de um golo de di-
ferença. Em Aveiro, o ta-
lento de James e Hulk vi-
rou o resultado para o 2-1 
fi nal. Vítor Pereira recla-
ma que a equipa está uni-
da como nunca e daí que a 
persistência azul e branca 
tenha tido consequência 
no marcador. No entanto, 
tal como no rival da Luz, 
houve demasiado sofri-
mento até fi nal e o lance de 
Élio, com a baliza de Hel-
ton aberta, até pode ser um 
dos momentos decisivos 
no campeonato. Contas a 
fazer lá para a frente. Se o 
FC Porto suou em Aveiro, 
o Benfi ca transpirou por 
todos os lados na Madeira. 
Já tinha caído nos Barrei-
ros, para a Taça de Portu-
gal, Cardozo teve perdida 
escandalosa no primeiro 
tempo e o Marítimo vol-
tou a criar difi culdades aos 
encarnados. A equipa de 
Jorge Jesus estava avisada 
para os perigos do Caldei-
rão, mas se é verdade que 
é mais difícil de ser surpre-
endido, também é notório 
que este Benfi ca 2011/12 
as vitórias têm menos en-
canto do que na última 
época de ouro do clube, 
em 2009/10. Se o dragão 
se assustou nos descontos, 
as águias só respiraram de 
alívio junto ao apito fi nal 
com o golo redentor de 
Cardozo. E eis o Sporting. 
Também com um triunfo 
por 1-0, em casa, frente ao 
outro clube madeirense da 
Liga. Dos três primeiros, 
os leões são os únicos que 
desde Outubro consegui-
ram vencer jogos por mais 
de um golo de diferença. 
Mas também foram os 
únicos que perderam. Em 
Alvalade, Onyewu mar-
cou um golo que valeu os 
três pontos, mas foi Rui 
Patrício a assegurá-los. O 
Nacional descobriu bre-
chas na defesa leonina, tal 
como Beira Mar e Maríti-
mo fi zeram a FC Porto e 
Benfi ca. O Sporting tam-
bém se agarrou à vanta-
gem e não a perdeu.
Ainda assim, os três jo-

gos refl ectem a mesma 
ideia: não há folgas para 
vencer e é preciso viver 

num estado de alerta du-
rante os 90 minutos. As 
reacções de treinadores e 
jogadores foram no senti-
do inverso. Jesus disse que 
o Benfi ca «foi brilhante» 
e Hulk declarou que o FC 
Porto «nunca esteve tão 
forte». Provavelmente, há 
poucos adeptos que assi-
nem por baixo.
O fosso europeu
Enquanto isso, no Mi-

nho, o Sp. Braga recupe-
rou o quarto lugar. Entrou 
de rompante, adormeceu, 
mas acabou por vencer 
com margem boa o Paços 
de Ferreira. Houve discer-
nimento até fi nal e uma 
reacção com bom futebol. 
Apesar da estreia de mais 
um treinador, os pacenses 
têm muitos quilómetros 
de subida na liga. Com a 
pior defesa do campeo-
nato, são últimos. Desse 
lugar saiu o Rio Ave. Um 
pontapé de Wires atirou a 
equipa para cima da linha 
de água. Yazalde fez o 2-0 
e os vila-condenses fi cam 
em pé de igualdade com 
Nacional e Feirense. Esta 
equipa de Quim Machado 
pontuou fora pela segun-
da vez. Podia ter saído do 
Bonfi m de sorriso rasga-
do, mas Diego continua a 

ser o rei das grandes pe-
nalidades em Portugal. O 
guarda-redes do V. Setú-
bal voltou a defender um 
penalty e os sadinos con-
tinuam a pontuar em casa, 
onde somaram 11 dos 12 
pontos que têm. O Bonfi m 
é uma fortaleza que Diego 
defende como pode. Ma-
nuel Cajuda reencontrou-
-se com o V. Guimarães. 
Na Marinha Grande, dei-
xou o cartão de sócio dos 
minhotos em casa e asse-
gurou três pontos perante 
a antiga equipa. Numa se-
mana agitada no Lis, o V. 
Guimarães viu interrom-
pida a série de bons resul-
tados e fi cou mais longe 
de um lugar europeu. No 
sentido oposto aos vima-
ranenses, a Académica. Já 
não vencia na Liga desde 
Setembro, melhor dizen-
do, desde a jornada 6! Em 
Olhão, Adrien Silva mar-
cou de penalty e rematou 
a ronda com um dos golos 
da época. Os estudantes 
sobem ao sexto posto, mas 
a distância para a Europa é 
maior que aquela para os 
lugares de descida. O fos-
so entre os cinco primeiros 
e o resto aumentou.

Vitórias mínimas
dos três primeiros



16 14 DE DEZEMBRO - 2011

A VOZ DE PORTUGAL

PUBLICIDADE

Menu 
1/2 Lagosta com arroz de Marisco e salada 

Crème de legumes 
Bife à moda da APES com legumes e batata 

Mesa da meia noite  com : 
-Bolos, Fruta e queijos 

Uma garrafa de  espumante por mesa 
Café ou Chá 

Sócios $55.00, n/sócios $60.00 e crianças até aos 10 anos $25.00 
Para reservas e informações (514) 254-4647 e (514) 354-7276 

DJ 

Mário 
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