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Mais perto do
bairro português

o Banco laurentino
abre funcional
sucursal

Raul Mesquita
m mar de gente, é a expressão
que me veio à mente no momento
de entrar, aquando do “cocktail” de
abertura, na nova sucursal do Banco
Laurentino (Banque Laurentienne), agora
inaugurada no 3823 boul. St-Laurent, no
centro do bairro português. O local era
uma massa compacta de convidados, —
terão passado cerca de seiscentos— que
a convite da administração da instituição

U

presidente vai anunciar decisão

cavaco promulga divórcio
Ver página 3

bancária, ali foram confraternizar e
trocar impressões com um grupo de
altos dirigentes, chefiados pelo senhor
Réjean Robitaille, presidente e chefe
da direcção do Banco Laurentino.
Obedecendo a um conceito de decoração
interior muito original e sobretudo,
funcional, que se integra— como se diz
na brochura de imprensa fornecida—
“perfeitamente no meio ambiente onde
se situa, reproduzindo a realidade dos
clientes que a vão frequentar”, o BL é
acolhedor e permite a livre circulação dos
clientes fazendo-os sentir-se à vontade
e apreciados.Claude Sasseville, vicepresidente para a região de Montrealcentro do BL, explicou as estratégias

primeira mulher portuguesa
eleita deputada federal

A

lexandra Mendes é a primeira mulher portuguesa eleita
deputada federal no Canadá, na
sequência de uma contestação
que a candidata fez dos resultados
eleitorais no seu círculo eleitoral
de Brossard-La Prarie, na margem
sul de Montreal. Os resultados foram anunciados pelo organismo
oficial Eleições Canadá, tendo o
seu presidente declarado Alexandra Mendes eleita após uma recontagem
dos votos realizada na
Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
sexta-feira.
Eleições Canadá recA Voz de Portugal

Continuação na página 2

Serviço de análise do seu vinho

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
Especiais do dia até às 17h

Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
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Inclui sopa, café e sobremesa
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35 rue Beaubien Est
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514.739.2355
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514.448.6996
450.988.1088

tificou os resultados do escrutínio, atribuindo a Alexandra Mendes 19.103 votos, mais 69 votos
que Lussier, que detém 19.034.
Na contagem de 14 de Outubro,
Marc Lussier tinha sido apontado
como vencedor deste círculo eleitoral com 32,6 por cento dos votos, contra 32,4 por cento da candidata luso-canadiana. Alexandra
Mendes é simultaneamente o primeiro deputado de origem portuguesa escolhido na província do
Quebeque.

$

Mosti Mondiale 2000

35 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

39

cada

20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

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

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

OFERTA EXCEPCIONAL DE FIDO
Válida até 3 de Novembro de 2008
por mês

Outros custos aplicáveis.
Com contrato Fido© de 3 anos*.

*Condições aplicam-se. Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.
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agenda coMunitÁria
são Martinho
A Missão Santa Cruz organiza o São Martinho no subsolo da Igreja Santa
Cruz no dia 15 de Novembro às 20h00.
para mais informações contactar o 514-844-1011

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

Mais perto do bairro português

o Banco laurentino abre funcional sucursal

Continuação da página 1

de orientação do Banco que pretende transformar-se no
terceiro em importância no Québec, concentrando as suas
forças numa obsessão cliente que se traduz na vertente

Festa da halloween
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a festa da Halloween no
dia 1 de Novembro na sua sede, pelas 19h30, abrilhantado pelo DJ Goldstar. para mais informações contactar o 514-342-4373

FilarMónica portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal já começou os seus ensaios para o
novo repertório de 2009. Se já toca um instrumento e quer juntar-se à FPM,
pode apresentar-se na sede da FPM no 260 Rachel E. aos domingos às
11h00 ou contactar a FPM 514 982-0688. Pode também inscrever-se na
escola de música da FPM.

baile de halloween
O Centro Comunitário do Espirito Santo de Anjou organiza um baile de
Halloween, sábado, dia 1 de Novembro às 19 horas, no 8670 Forbin Janson. Haverá prémios para o adulto e crianças mais bem mascarados. Entrada gratuita até aos 12 anos e 10 halloweens para adultos. Noite animada
por Jimmy Faria. Reservas 514 730-1412

portugÁlia – tradição et cultura
A Portugália – Tradição e Cultura organiza a 10ª edição do tradicional Magusto, em benefício da Escola Portuguesa de Brossard. No Centre Georges-Henri Brossard situado no 3205, boul. Rome, em Brossard às 19h00.
Reservem rapidamente e ajudem-nos a manter uma Escola dinâmica. Elisabeth, (450) 659-4356 ou Ana Paula (450) 671-7688.

FilarMónica portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai apresentar, a partir do mês de
Novembro, alguns jogos de hóquei dos Canadianos de Montreal na sua
sede. O primeiro encontro será na sexta-feira 7 de Novembro às 19h00:
Canadiens vs Columbus.
para mais informações contactar Victor Barreira: 514 554-9781

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

pensaMento da seMana
O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que
fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal
acontecer.” Albert Einstein

eFeMÉrides - 29 de outubro
dia nacional do livro
1772. O suicídio de um amigo inspira a Goethe o seu romance Werther.
1807. Conspiração do Escorial do príncipe das Astúrias, o futuro Fernando
VII, contra o pai, o rei Carlos IV e o primeiro ministro Manuel Godoy.
1863. A Cruz Vermelha é fundada.
1936. O primeiro grupo de prisioneiros políticos chega ao Campo de concentração do Tarrafal, constituída por 157 deportados, formado por dirigentes anarquistas, comunistas e sindicais.

do serviço conselho. Com a permanente preocupação de
inovar e estarem atentos a todo o tipo de soluções criativas
e originais, querem também estar próximos da clientela
e na medida do possível, simplificar-lhe a vida. Sendo
muito mais que qualquer sucursal tradicional, este local

É outono – dias cinzentos e gripe
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

T

emos menos horas de sol. Aqui no Alto Minho, já se
sentem as noites mais frescas. Já se acendem as lareiras. As folhas caiem e, muitas árvores ficam despidas
salvo as que são perenes, como as oliveiras, laranjeiras
e semelhantes.
Mas o Outono e o Inverno são estações do ano em que
as pessoas mais idosas e débeis sentem mais dificuldade em sobreviver às mudanças meteorológicas. Com
as temperaturas mais frias e húmidas, as pessoas têm a
tendência de viverem mais isoladas. Também o nosso
estado psíquico e físico é afectado durante este período
do ano. É conhecimento geral de que existem mais pessoas deprimidas nos meses em que há menos sol do que
durante a Primavera e Verão. É durante os meses de Inverno que as pessoas mais idosas e não só, sofrem mais
fisicamente. As persistentes dores das articulações, o
reumatismo, dificuldade em respirar e a gripe... o nariz
a pingar... que às vezes só pára quando chega a sempre
bem-vinda... Primavera!
Pessoalmente, prefiro passar o Inverno em Montreal
do que aqui no Norte do país. Alguns leitores irão estranhar esta minha preferência, mas é, puramente, uma
questão de saúde e para quem sofre com as frieiras nas
mãos, nas orelhas, sabe do que falo. A humidade no ar

Gabinete de vidência – Sr Pascal
grande vidente Médium
A linha do seu futuro. Ajuda a resolver os seus
problemas, até mesmo os casos mais desesperados. Especializado do regresso da pessoa
amada. Amor, desenvoltura, negócios, sorte nos
jogos, protecção, etc. Trabalho garantido a 100%
em 24 horas. Pagamento depois de resultados.
Casos urgentes.

Tel. 514-806-0013

la Voix du portugal - the Voice of portugal
4231-B, Boul. St-laurent, Mtl, Qc., canada h2W 1Z4
tél.: (514) 284-1813 fax: (514) 284-6150
courriel: jornal@avozdeportugal.com
hebdomadaire fondé le 25 avril 1961

foi pensado em termos arquitecturais de forma a criar um
ambiente agradável e sem barreiras físicas entre o cliente e
o pessoal do banco.
Espaço airoso e confortável, com as zonas de serviço
atraentes e funcionais, tem “guichet” automático, área para
as crianças e de pausa para os adultos, que poderão tomar
descansadamente um café ou ler uma revista da biblioteca, seguindo no grande ecrã algumas informações sobre o
banco ou o comércio local, como é o caso dos anúncios da
ourivesaria Rosas de Portugal, que tivemos ocasião de ver.
De notar que este tipo de notícias pode igualmente ser visto
do exterior da sucursal.
É, como afirmado, a experiência bancária reinventada.
Em curta conversação com o Director da sucursal, o senhor Joseph Di Tiello, que fala Italiano, Espanhol, Francês e Inglês, compreendendo razoavelmente o Português,
afirmou-nos estar empenhado em oferecer aos portugueses
um serviço de qualidade, para o que tem ao seu lado, nos diferentes campos financeiros, três competentes funcionárias
de origem portuguesa.
Partimos, agradecendo o bom acolhimento e deixando a
promessa de voltarmos dentro de algumas semanas, para
que possamos fazer o balanço do desenvolvimento destes
primeiros tempos.
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é intensa. Ao contrário, em Montreal o clima, durante
os meses de Inverno, é muito mais seco, embora seja
muito mais frio. Exemplo: quando, em pleno Inverno,
este frieirento parte do Porto atormentado com frieiras,
depois de chegar a Montreal, em 24 horas, as frieiras e a
inflamação na pele desaparecem por completo.
Um outro efeito adverso deste clima húmido é a gripe. É costume dizer-se que na vida só há duas certezas:
a morte e os impostos. Pois bem, acrescentemos uma
terceira certeza: a gripe. Todos nós já tivemos ou iremos ter, e muito provavelmente mais do que uma vez.
A gripe é uma das mais antigas doenças conhecidas da
Humanidade e consiste na infecção do aparelho respiratório pelo vírus ‘influenza´ que, sejamos justos em
dizer, para contrair a gripe tanto podemos engripar no
Canadá como em Portugal.
Habitualmente, surge todos os anos entre o Outono e
Março, sob a forma de surtos ou epidemias de gravidade variável. Assim como pode manifestar-se, embora
raramente, como epidemia de proporções mundiais – as
pandemias.
Todos os anos a Organização Mundial de Saúde estima
que sejam afectados cerca de 100 milhões de residentes
na Europa, EUA, Canadá e Japão, ou seja 10 por cento dos adultos e um terço das crianças. Só nos EUA,
calcula-se que a gripe seja responsável pela morte de
20 mil indivíduos anualmente, sobretudo idosos, doentes crónicos e recém-nascidos, devido a complicações,
principalmente pneumonia.
A vacinação é fortemente recomendada às pessoas
com 65 ou mais anos de idade, aos residentes com internamentos prolongados em instituições prestadoras
de cuidados de saúde e a todas as pessoas que sofram
de doenças crónicas cardíacas, pulmonares (incluindo
asma), hepáticas ou renais, diabetes ou outras doenças
metabólicas.
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Breves
Menos 66 mortes
nas estradas
Menos 66 pessoas morreram
nas estradas portuguesas
desde o início do ano face a
igual período do ano passado, numa descida de 9,8 por
cento, segundo a Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária. Os acidentes de
viação causaram, entre 1 de
Janeiro e terça-feira passada, 606 mortos. No ano passado contabilizaram-se 672
mortes.
PRÉMIO
A Universidade de Coimbra
e o Convento e Tapada de
Mafra são dois potenciais
candidatos portugueses a
Património Mundial da Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e
Cultura, numa lista de doze.
MORGUE
Todos os anos, cerca de 80
corpos ficam por reclamar
nos gabinetes médicolegais
do Instituto Nacional de Medicina Legal. A maioria são
sem-abrigo,
toxicodependentes e imigrantes. Dados
do Ministério da Justiça indicam que, em 2007, ficaram
por reclamar 67 corpos e
este ano são já 55.
TRANSPLANTES
O médico Eduardo Barroso afirmou que Portugal é o
país que mais transplantes
ao fígado realiza por milhão
de habitantes na Europa e
que as listas de espera são
menores do que na maior
parte dos países europeus.
Revisão de carreira
no Exército antes do
final do ano
A revisão da carreira e remunerações no Exército estará
terminada até ao final do
ano, garantiu Nuno Severiano Teixeira, ministro da Defesa, destacando que o Orçamento de Estado de 2009
prevê um aumento de 5,7
por cento para as Forças Armadas. “Estamos a chegar à
fase final do processo [de revisão] e vamos depois entrar
na fase legislativa e, até ao
final do ano, este processo
terá que estar lançado”, declarou o ministro, no âmbito
das cerimónias do Dia do
Exército em Faro.
CUIDADOS
As misericórdias criaram nos
últimos dois anos 3 000 postos de trabalho no país através da Rede de Cuidados
Continuados, anunciou Manuel Lemos, presidente da
União das Misericórdias Portuguesas, no encerramento
das Primeiras Jornadas de
Cuidados. Desses, metade
são postos directos e outra
metade empregos indirectos,
disse Manuel Lemos.
RECTIFICAÇÃO
O Governo enviou para o
Parlamento uma rectificação
à proposta respeitante à alteração da lei do financiamento
dos partidos, repondo a actual redacção do artigo sobre
os donativos singulares.

Presidente vai anunciar decisão

Cavaco promulga divórcio

O

Presidente da República vai promulgar no início desta próxima semana
a polémica Lei do Divórcio, que acaba
com o conceito de separação litigiosa e com a noção
de violação culposa dos deveres conjugais.
Segundo apurou o Correio
da Manhã, Cavaco Silva
‘não deixará de esclarecer
os portugueses de que a lei é
profundamente injusta para
as mulheres de mais fracos
recursos financeiros e desprotege os filhos menores
do casal’. A forma como o
Presidente da República irá
tomar posição pública ainda
está a ser ponderada.
Assim, apesar das alterações pontuais ao diploma, cuja segunda versão foi
aprovada no passado dia 17 de Setembro,
após o veto presidencial em 20 de Agosto o Chefe de Estado continua a considerar, segundo a mesma fonte, que se trata
de ‘uma lei mal feita, que dificulta a sua
aplicação pelos tribunais e fará aumentar
a conflitualidade pós-matrimonial’.
As alterações ao diploma, aprovadas
com os votos de toda a esquerda parlamentar e de 11 deputados do PSD, melhoram, efectivamente, algumas questões
relacionadas com a protecção das mu-

lheres e das crianças, preocupações manifestadas, aliás, pelo Presidente da República na sua mensagem à Assembleia.
Clarificou, por exemplo,
que só tem direito a pedir
compensação monetária na
altura das partilhas quem
tiver abdicado de proveitos
profissionais em favor da
família.
E consagrou a pensão de
alimentos por tempo ilimitado.
Contudo, a nova lei permite
o divórcio sem a atribuição
de culpa e em caso de maus
tratos este será automático.
A perda de faculdades mentais de um dos cônjuges é também causa
de separação unilateral.
Cerca de oito dias após a Assembleia ter
alterado o diploma, o primeiro-ministro,
José Sócrates, considerou que o diploma
retirará a ‘sórdida tarefa’ de atribuir culpas a casais desfeitos’. Mas a Presidência
observa que dificultará a sua aplicação
nos tribunais.
Esta opinião é partilhada por diversos
magistrados, como, por exemplo, pelo
juiz de Direito Rui Moreira, membro do
Conselho Superior da Magistratura, e
pela Associação Portuguesa de Mulheres
Juristas.

Operação de charme
a 1500 raparigas

A

partir de Outubro do próximo ano todas as mulheres que completem 18 anos vão ser obrigadas
a comparecer no Dia da Defesa Nacional (DDN), um
dever militar imposto até agora apenas aos cidadãos do
sexo masculino. Mas este ano, 1500 jovens foram convidadas a conhecer os três ramos das Forças Armadas,
numa experiência-piloto que irá decorrer nos próximos
cinco meses. ‘Chegou a nossa vez’. Este é o lema que
serve de mote à iniciativa que começa amanhã no Arsenal do Alfeite e que conta com a presença do
ministro da Defesa, Severiano Teixeira. Entre as 09h30 e as 17h00,
cerca de 60 raparigas,estudantes
no distritos de Lisboa e Setúbal, ficarão a conhecer, numa verdadeira
‘operação de charme’, o que é possível ser e fazer nas
Forças Armadas, quais são as suas missões, entre muito
mais.Mas a experiência-piloto não fica reservada à Marinha, que irá receber no Arsenal do Alfeite um total 500
raparigas. Também o Exército e a Força Aérea vão ter
oportunidade de ‘seduzir’ as jovens portuguesas. O palco escolhido pelo Exército para o DDN foi o Regimento
de Cavalaria 6, em Braga, que também será visitado por
cerca de 500 jovens. O primeiro dia será a 17 de Novembro. Já na Força Aérea, a experiência-piloto com as
mulheres irá decorrer no Aeródromo de Manobra 1, em
Ovar, e contará com a presença de mais 500 raparigas.
Aqui, a iniciativa só terá início a 26 de Janeiro.
Mas se este ano são apenas convidadas, para o próximo
ano todas as jovens que completem 18 anos serão obrigadas a comparecer no DDN, à semelhança dos mais de
67 mil rapazes convocados este ano. A extensão deste
dever militar às mulheres, anunciado no ano passado
pelo ministro da Defesa, foi justificada com ‘importância da igualdade no exercício dos deveres militares’. Por
outro lado, isto significa também que o número de participantes irá duplicar, o que poderá obrigar o Ministério
da Defesa, segundo apurou o CM, a alargar o número de
meses para a realização desta iniciativa.

Cai a farinha e
sobe o pão

A

3

s palavras são “Não há margem para, nos próximos dois anos, pensarmos em qualquer descida
do preço do pão. Aliás, é necessário proceder em breve a nova actualização.” de Carlos Alberto Santos, o
presidente da Associação Comercial e Industrial de
Panificação do Centro, para quem “a carcaça vendida a menos de 15 cêntimos dá prejuízo a quem a
fabrica”.
Confrontado com uma notória descida de mais de dez
por cento no preço da farinha (passou, segundo os revendedores, de 42 cêntimos o quilo, em Janeiro, para
36 agora), Carlos Alberto Santos disse que ‘esta pequena quebra não pode fazer esquecer o brutal aumento
que se verificou no ano passado, de mais de cem por
cento, com o qual a farinha passou dos 20 para os 42
cêntimos’.‘Nessa altura, o pão registou uma subida média inferior a dez por cento e os industriais tiveram de
arcar com a duplicação do preço da farinha e, não se
pode esquecer, com toda a escalada de preços dos combustíveis que, desde finais de 2006, se vem registando’,
disse esteresponsável, também ele industrial do sector.
De resto, a ideia de que o pão terá de sofrer novo aumento em Janeiro colhe a unanimidade dos industriais,
de Norte a Sul do País. António Miradouro, presidente
da Associação dos Industriais de Panificação do Alto
Alentejo, disse que ‘a situação das panificadoras está
extremamente difícil’, sublinhando que ‘o dinheiro que
se faz nesta altura só dá mesmo para ver se não conseguimos fechar as portas de vez e mandar as pessoas para
o desemprego’. No Norte do País, a situação é ainda
mais complexa. É que no Centro e no Sul o preço da
carcaça oscila entre os 13 e os 15 cêntimos e no Norte a
variação é entre os oito e os 13 cêntimos.
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Quebequenses líderes
do anti-americanismo

O

Québec mereceu a indesejável palma mundial do anti-americanismo,
segundo uma sondagem publicada a semana passada pela revista Reader’s Digest, na sua edição de Novembro. De
acordo com a pesquisa, realizada em Julho em 17 países, 24% dos quebequenses

proclamam-se publicamente como sendo
anti-americanos.
A revista sublinha que os Quebequenses
e os Americanos estão profundamente

divididos sobre os problemas que vive o
planeta. Para os quebequenses, o meioambiente, a pobreza e a economia dominam as suas preocupações. Os americanos, quanto a eles, preocupam-se pouco
dos grandes problemas e desafios mundiais, dando prioridade à economia, ao
terrorismo e à guerra no Iraque.
A sondagem indica também que três
quartos dos Quebequenses elegeriam Barack Obama como Presidente dos Estados Unidos. Mas, apesar das esperanças
que os Quebequenses têm em Obama,
têm uma opinião desfavorável do país
que quer dirigir. Assim, poucos quebequenses partiriam com as suas bagagens
se as fronteiras estivessem abertas. Paradoxalmente, 52% dos Franceses dizem
que saltariam sobre a ocasião de viver
nos E.U.A.

Deputados da aDQ
mudam de partido

D

ois deputados da ADQ passaram
para o Partido liberal do Quebeque. Trata-se de André Riedl, deputado

me conta que o ADQ é o partido de um
só homem”, disse o senhor Riedl. Este
ressalto ocorre num momento em que re-

de Iberville, e de Pierre Michel Auger,
deputado de Champlain, eleitos a 26 de
Março de 2007. Jean Charest confirmou
a notícia durante um ponto de imprensa
e durante o qual ele apresentou os seus
dois novos deputados. Os dois trânsfugas tiveram palavras duras a respeito do
seu antigo chefe, Mario Dumont. “Dei-

começam os trabalhos parlamentares em
Quebeque, num clima tenso. Os liberais
contam doravante com 48 deputados, os
adequistas 39 e os pequistas 36; duas cadeiras estão vagas. Para deter a maioria,
o partido no poder deve deter pelo menos
63 deputados.

Bairro dos espectáculos
toma forma

D

epois de vários meses de discussões
acerca do 2-22 Sainte-Catherine (intersecção da alameda Saint-Laurent e da
rua Sainte-Catherine), a Cidade de Montreal, o Governo do Quebeque e a Sociedade de Desenvolvimento Angus (SDA),
avançarão finalmente com este projecto
de edifício com vocação cultural de 16
milhões, sem a participação financeira de
Ottawa. Com o projecto em estagnação
há já três semanas, a administração mu-

nicipal considerava dois ou três cenários,
junto com a companhia promotora, para
completar o levantamento financeiro
necessário para o Bairro dos espectáculos. A Cidade decidiu finalmente extrair
cinco milhões dum envelope de 140 milhões provenientes de Quebeque, porque a apresentação dum novo pedido a
Ottawa no âmbito do programa de infraestruturas do Canadá teria adiado a sua
realização.

equilíbrio orçamental
federal ameaçado

T

al como certas províncias, o governo
federal viu a sua margem de operação
financeira evaporar-se, a tal ponto que o
equilíbrio orçamental do presente exercício financeiro está seriamente ameaçado.
O ministério das Finanças anunciou que
o governo teve um importante défice de

cício, e que os efeitos da crise financeira
que agitam o planeta começam a fazer-se
sentir nos cofres de Ottawa. No seu último orçamento, depositado em Fevereiro,
o ministro tinha previsto um excedente
de 2,3 biliões de dólares em 2008-2009 e
um excesso de 1,3 biliões em 2009-2010.

1,7 biliões de dólares para o único mês de
Agosto. O excesso para os cinco primeiros meses do exercício financeiro 20082009, que começou a 1 de Abril, é de
apenas 1,2 biliões de dólares. O ministro
das Finanças, Jim Flaherty, não dispõe de
um excesso financeiro, que deve permanecer mais sete meses no presente exer-

O grande banqueiro do país deve fazer
uma actualização económica e financeira na Câmara dos Comuns para o fim de
Novembro. Tudo indica que reverá em
baixa as suas previsões de crescimento
da economia canadiana, bem como as
projecções dos rendimentos do governo
federal.
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trânsFugas

as linhas sórdidas da política
Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

cArneiro (21 de Março - 19 de Abril)

carta dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação. Amor: Ajude o seu companheiro, dando-lhe mais
atenção. Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor! Saúde: Poderá ter problemas respiratórios. dinheiro: Esta não
é altura para arriscar em negócios.
número da Sorte: 54 números da Semana: 1, 5, 8, 7, 10, 30

touro (20 de Abril - 20 de Maio)
carta dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: Uma nova amizade ou uma relação
mais séria poderá surgir. Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: A sua emoção será a causa de alguns transtornos físicos. dinheiro: A vida profissional está em alta.
número da Sorte: 76
números da Semana: 5, 1, 14, 18, 11, 2

gÉMeoS (21 de Maio - 20 de junho)
carta dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera.
Amor: Um amigo poderá precisar de desabafar consigo.
Abra o seu coração e partilhe.
Saúde: Tome mais sumos naturais.
dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma pequena extravagância, mas não se exceda.
número da Sorte: 49
números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33

cArAnguejo (21 junho - 22 de julho)
carta dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.Amor: Saia e divirta-se mais com o seu companheiro.
Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido! Saúde: Poderá
andar muito tenso. dinheiro: Desejará presentear os seus
familiares mais queridos.
número da Sorte: 70
números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44

leão (23 de julho - 22 de Agosto)
carta dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Escolha bem as amizades se não quer sofrer desilusões. Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: A rotina
poderá levá-lo a estados depressivos.
dinheiro: Não se precipite nos gastos.
número da Sorte: 40
números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36

VirgeM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
carta dominante: Imperatriz, que significa Realização.
Amor: A sua simpatia poderá despertar nos outros um sentimento mais forte por si. Olhe tudo com amor, assim a vida
será uma festa! Saúde: Tendência para dores de barriga.
dinheiro: Efectuará bons negócios.
número da Sorte: 3
números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48

BAlAnçA (23 de Setembro - 22 de outubro)
carta dominante: Julgamento, que significa Novo Ciclo de
Vida. Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua força de vontade em vencer esta fase será imensa. Arrisque! O
sucesso espera por si! Saúde: A sua auto-estima anda muito
em baixo, anime-se. dinheiro: Boa altura para gastar no
que mais gosta, mas com cuidado que a vida está difícil.
número da Sorte: 20
números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

eScorpião (23 de outubro - 21 de novembro)
carta dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Agora é tempo para paciência e vontade de partilhar. Tenderá a partilhar mais as suas ideias e
dúvidas com o seu par. Saúde: Cuidado, faça exercício.
dinheiro: Os bons negócios serão propícios nesta altura.
número da Sorte: 29
números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42

SAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)
carta dominante: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade. Amor: Para que a sua relação seja duradoura
aposte no romantismo e compreensão. Desenvolva a sua
clareza mental, emocional e espiritual. Saúde: Beba mais
leite, o cálcio é importante para os ossos. dinheiro: Tenha cuidado com
a forma como canaliza os seus rendimentos.
número da Sorte: 44
números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

cApricÓrnio (22 dezembro - 20 de janeiro)
carta dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável desentendimento com
alguém que lhe é muito especial. Fale sobre o que é verdade, necessário e carinhoso. Saúde: Faça exercício físico.
dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
número da Sorte: 62
números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de fevereiro)
carta dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos.
O exemplo de um lar harmonioso é a maior felicidade que
pode dar aos seus filhos! Saúde: Evite ambientes poluídos.
dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
número da Sorte: 48
números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29

peixeS (19 de fevereiro - 20 de Março)
carta dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Uma relação que já está desgastada poderá terminar. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente.
dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro
para pagar as contas que já são certas.
número da Sorte: 39
números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

O

assunto revolta-me.
Faço referência ao acto verdadeiramente anti-democrático de transfugir. É inadmissível que elementos
eleitos democraticamente sob as cores de um partido,
desertem dele, incorporando-se por oportunismo político ou financeiro, num partido adverso.
Disse isto há 25 anos quando em Laval, quatro elementos do grupo do antigo presidente da edilidade, o Dr.
Payement, passaram para o PRO, partido de Me. Claude
Lefebvre, presidente camarário em exercício e no qual,
após uma falhada tentativa de eleição como vereador,
era eu presidente dum executivo local. Essas defecções
e oportunistas transferências para o partido no poder,
forçaram-me a demitir-me das funções que ocupava,
apesar dos insistentes pedidos da alta direcção, a que reconsiderasse e me mantivesse. Era porém uma simples
questão de princípios. Que não devem ser escamoteados
em tempo algum. Um quarto de século mais tarde, mantenho inalterável esta opinião.
Considero que todo candidato a lugar político terá de
ter a ética, como princípio básico. A integridade.
A honestidade para com aqueles que o elegeram confiando no seu sentido de responsabilidade e, ao mesmo
tempo, acreditando no programa que o candidato defende e no respeito que deverá demonstrar para com os
cidadãos. Quando, por qualquer razão, o eleito não se
sente confortável no partido que representa, ficam-lhe
duas hipóteses: demitir-se, pura e simplesmente, deixando o lugar a preencher por outrem, ou, demitir-se
ficando como independente até próxima data de escrutínio geral, onde procurará nova acreditação.
Passar para o adversário, não.
E portanto foi isso que aconteceu na semana que acabou, em Québec. Na Assembleia Nacional. Exactamente
no mesmo local em que na véspera, o wip governamental, Fournier e Jean Charest, pm, quais virgens ofendidas a solicitar a defesa de um cavaleiro andante, criti-

caram enraivecidos, a dupla da oposição para permitir
a eleição de um pequista para o lugar da presidência
da Assembleia. Os liberais contavam fazer eleger um
dos seus deputados e não digeriram a fusão da oposição a contrariar as suas intenções. Choveram insultos
e transbordaram emoções. Todavia, ao mesmo tempo,
por detrás deste cenário dantesco, as linhas sórdidas da
política caminhavam por caminhos sinuosos, aliciando
a deserção de dois deputados da ADQ para as hostes de
Jean Charest. O mesmo que na véspera se recusou, num
gesto de antiparlamentarismo, acompanhar François
Gendron, o decano da Assembleia Nacional, à sua cadeira da presidência, como manda a tradição. Relampejando de prazer, Charest apresentou os dois desertores,
convicto de ter realizado um “bom coup”. Na verdade,
fragilizar uma formação política a braços com vários
problemas de ordem estratégica e representativa que é,
apesar de tudo, a oposição oficial, pode, a médio prazo,
significar um ganho. Ficará no entanto para a próxima
consulta popular, a observação do tipo de reacção que
mostrará a população face a estes absurdos. E se os desertores de ontem, serão capazes de convencer os eleitores de hoje. Nada está ganho de avanço. Porque todo o
partido vive da sua mística e morre da sua política, como
bem disse Charles Péguy, um socialista católico francês,
pode acontecer que a vida parlamentar dos trânsfugas se
termine a breve prazo.
Para a população, confrontada com estas agressões à
inteligência das pessoas e que considera a justo título
que a felicidade está na liberdade, fica a arte de compreender que o segredo da liberdade está na coragem. Na
coragem de votar, talvez mesmo contra a sua inclinação
partidária, a fim de permitir disciplinar, pouco a pouco,
a tentação aos abusos dos políticos de meia-tijela. Porque em todo o mundo os governos são como a fruta, os
vermes estão sempre na parte de dentro, parafraseando
Jean Giraudoux.

petróleo

opep decide cortar 1,5 milhões de barris

A

partir de sábado, dia 1 de Novembro, os principais
países exportadores de petróleo vão produzir menos 1,5 milhões de barris por dia e prometem uma nova
redução para Dezembro. Mesmo assim, o preço do barril continua em baixa.
Apesar dos receios dos países importadores, depois
do anúncio da Organização de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) de diminuir a produção, o petróleo
manteve-se em queda.
Ontem, nos EUA, o ‘West Texas Intermediate’ subiu
para 64,91 dólares, e o ‘Light Sweet Crude’ desceu para
62,73 dólares, ou seja 80,87$ canadianos*. Também
este tipo de crude atingiu um mínimo, ao tocar o valor
mais baixo desde Maio de 2007, nos 62,65 dólares.
O corte anunciado estipula quotas de redução para
cada um dos onze países e diminui de 28,8 milhões de
barris diários, para 27,3 milhões a produção da OPEP
que tenta a todo o custo travar a descida dos preços da
matéria-prima em plena crise financeira mundial.
O petróleo está, neste momento, abaixo dos 70 dóla-
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res o barril, depois de em Julho ter atingido os 147,50
dólares.
“A OPEP assiste a uma descida espectacular dos preços
sem precedente [...] que coloca em perigo a existência
de numerosos projectos petrolíferos e ameaça a anulação de outros, o que poderá causar quebras na oferta a
médio prazo”, salienta a organização em comunicado.
Os produtores de petróleo revelaram ainda que estão a
ponderar uma segunda redução da produção na próxima
reunião, marcada para 17 de Dezembro.
Os maiores importadores de petróleo reagiram de imediato.
Os EUA consideraram que a atitude da OPEP contraria
as boas regras de funcionamento do mercado. “Depois
de hoje [sexta-feira], pensamos que o valor dos bens,
como o petróleo, deve ser determinado por mercados
abertos, concorrenciais, e não por este género de decisões contrárias ao mercado”, afirmou um porta-voz da
Casa Branca.
De Londres veio a desilusão de Gordon Brown. O
porta-voz do primeiro-ministro inglês disse que “O governo está decepcionado. A OPEP devia ter em conta o
impacto que a decisão terá sobre a economia mundial”.
O ministro da Economia alemão destacou o risco de
uma subida de preços do petróleo para a economia mundial. “Apelo à responsabilidade e à razão dos países produtores de petróleo de não prejudicar a economia mundial com uma política de preços altos”, referiu Michael
Glos. JN.
*Excepto contra-indicação, todos os preços estão em
dólares US.
(2008-10-28, CME, 1$US = 1,2892$ CAD)
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laval - breve história da comunidade portuguesa
Raul Mesquita

jornal@avozdeportugal.com

R

ecuando no tempo, encontraremos as origens da comunidade portuguesa de Laval,
nos princípios dos anos cinquenta.
O Canadá estava então à procura de mão-de-obra para a
agricultura e esta necessidade, facilitada pelo acordo
estabelecido entre o Canadá e Portugal, deu origem às
primeiras vagas da imigração portuguesa, tendo cerca
de uma vintena de famílias se instalado nas paróquias
de St-Martin e Abbord à Pouffe, actualmente absorvidas por Chomedey. Pouco a pouco este número foi crescendo verificando-se a criação de um importante núcleo
luso-étnico. Defendendo com entusiasmo as suas tradições, através de festas populares e sobretudo religiosas,
o povo português, relativamente fácil de comunicação,
“bom vivant” e trabalhador, cedo desejou expandir-se e
difundir a herança cultural dos seus avós para o que, nos
princípios dos anos setenta, diversos eventos foram realizados e organizados pela comunidade de Chomedey.
Estabelecido um acordo com a Paróquia de St-Martin,
os portugueses passaram a ter uma missa, na sua língua
maternal, à 14 horas todos os domingos.
De notar, todavia, que as facilidades concedidas pelo
pároco da paróquia, não compreendia qualquer tipo de
apropriação dos locais pelos portugueses. A sua utilização era sujeita a horários que não coincidiam nem chocavam, com as actividades da sociedade quebequense
da igreja de St-Martin. Com grande sucesso foi então
instaurada, a procissão Nossa Senhora de Fátima e animados pela numerosa participação em outros acontecimentos, foi decidido incorporar um organismo sem fins
lucrativos, com o nome de Associação dos Paroquianos
de NSF de Chomedey-Laval.
Teve a sua sede numa cave de um prédio no Terrasse
Dufferin e mais tarde, adquirida uma moradia com vasto terreno adjacente, esta serviu de habitação do Padre,
na época o Rev. António Araújo, o grande obreiro das
actuais instalações, e de sede da Associação, a almamater da comunidade portuguesa lavalense.
Mas o aumento constante do número de famílias que
se instalavam em Laval, mostrou a exiguidade das instalações da casa da rua António — como era conhecida
— e, após várias diligências junto das autoridades administrativas locais, foi possível, graças à venda simbólica
por 1 dólar de um lote de terreno pertencente à Comissão das Escolas de Laval, obtida pelo incansável Manuel
Botelho, foi formada uma comissão para a construção
do Centro Comunitário Português NSF. Local espaçoso e razoavelmente funcional, foi construído graças à
participação do então ministro da Imigração Gerald Godin, com a participação eficaz do Dr. Arlindo Vieira, e
em menor escala, os governos federal e municipal. Foi,
sobretudo, um esforço quase titânico da comunidade
portuguesa, que executando os mais diversos ofícios
ou colaborando na compra de materiais, mobiliário e
variados artigos, ergueram o que ali se encontra. Mais
do que nunca pode dizer-se, que o Centro Comunitário
Português, onde se insere a Igreja NSF, é única e exclusivamente obra de portugueses.
Com a criação da Missão, para a sua vertente religiosa,

foi decidido que ambas funcionariam em paralelo, de
portugueses para portugueses. A Missão e a Associação,
ao abrigo das Leis do Québec.
Deve salientar-se as rigorosas administrações dos Reverendos Padres António Araújo e André Desroches,
primeiros párocos efectivos, que souberam assentar as
finanças da Missão deixando-as com saldos bastantes
positivos.
À margem do nosso inquérito
Recebemos do Rev. Padre José Vieira Arruda, pároco da
igreja portuguesa de Laval, uma longa carta expondo a
sua visão sobre a situação de crise que persiste no seio da

comunidade portuguesa. Apresentada como resposta ao
nosso comunicado da semana passada, queremos todavia frisar não compreendermos o sentido, por não termos
feito na altura quaisquer perguntas. Feita por sua própria
iniciativa já que, tal como foi indicado nestas páginas,
tencionámos contactá-lo no final do inquérito em curso,
não é portanto oportuno no momento actual procedermos
à sua publicação, a fim de não interferir no trabalho que
efectuamos no terreno. Que acreditamos não ser a sua intenção. Veremos portanto mais tarde da sua pertinência,
aquando do encontro que com ele efectuarmos no final do
presente inquérito público. RM/SM

Domingo, dia 2 de Novembro
de 2008, às 14.00 horas
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Uma primeira festa
na comunidade

S

e analisarmos o modo como o Halloween é celebrado hoje, veremos que pouco tem a ver com as suas
origens: só restou uma alusão aos mortos, mas com um
carácter completamente distinto do que tinha no princípio. Temos por exemplo o costume dos “disfarces”,
muito possivelmente nascido na França entre os séculos
XIV e XV. Também eram feitas representações cénicas,
com pessoas disfarçadas de personalidades famosas e
personificando inclusive a morte. Possivelmente, a tradição de pedir um doce, sob ameaça de fazer uma travessura (trick or treat, “doce ou travessura”), teve origem na Inglaterra.

iv seMana cultural da casa dos açores

conferências da Dra. G. Rocha e Dr. J. c. Teixeira
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

Q

uarta e quinta-feira passadas, foram dois dos dias
mais interessantes da IV Semana Cultural da Casa dos Açores
do Quebeque (Caçorbec), por
mor das palestras proferidas
pela Prof. Dra. Gilberta Rocha,
docente da Universidade dos
Açores, e pelo Prof. Dr. José Carlos Teixeira, docente
da Universidade de Kelona, Colúmbia Britânica.
Esta foi, também, das sessões mais participadas, e entre a numerosa audiência encontravam-se o Dr. Carlos
de Oliveira, Cônsul-geral de Portugal em Montreal; Dr.
José A. Cesário, deputado da Assembleia da República
por fora da Europa; e Clementina Santos, conselheira
das Comunidades Portuguesas.
Com o título de “Da Emigração à Diáspora”, a conferência da Dra. Rocha focou aspectos da história da
emigração açoriana, além de estatísticas demográficas,
etc. De uma emigração que, disse, “moldou comportamentos individuais, familiares e sociais ao longo dos
tempos(...)”. Uma “Emigração de características diversas e fundamentos vários – que ao longo dos séculos
serviram interesses nacionais e locais, assumidos ou

dos, Bermuda, Havai, Brasil novamente e Canadá. Outrossim, referiu-se ao seu impacto artístico, comercial,
industrial e político (este último caso mais evidente em
Toronto).
Por outro lado, soubemos, por exemplo, que 500 mil
portugueses do Canadá são de origem açoriana, para
uma percentagem de cerca de 70%.
“Não temos uma memória curta”, referiu o Dr. Teixeira, natural da Ribeira Grande e ex-residente de Mon-

treal e a que ele chama de a “cidade mais europeia do
Canadá”. “A identidade de um povo mede-se pelas suas
tradições”.
Entretanto, e tal como sempre o faz em situações desta
natureza, deixou bem manifesta a sua preocupação em
ganhar-se a juventude, sugerindo que se promovam as
acções mais evidentes para atrair os nossos jovens e, assim, assegurar o futuro das nossas instituições, da nossa
cultura e língua.
Por fim, reconhece a grande intervenção do Governo
Regional dos Açores no “apoio que presta às comunidades da América do Norte”, algo que deveria merecer
também a atenção do Governo português.
Damião Sousa, presidente da Caçorbec, dissertou sobre
duas outras exposições patentes, e que foram o espólio
de Evaristo Gaspar, o destemido aventureiro que, na década de 50, construiu um barco juntamente com Vitor
Caetano, tendo ambos fugido para os Estados Unidos; e

Com tudo isso podemos ver que esta tradição não se
festeja só para os Canadianos e Americanos mas também
na comunidade portuguesa. Domingo passado, tivemos
o prazer de ver uma primeira festa de Halloween.
A Casa dos Açores organizou uma linda festa para as
crianças, na qual os meninos e as meninas festejaram
todos mascarados. Muita alegria e amizade estavam
presentes durante essa tarde.
Parabéns para esta iniciativa da Casa dos Açores que
iniciou os festejos de Halloween este ano. Temos também três outras festas na comunidade: no Restaurante Estrela do Oceano, sexta-feira 31 de Outubro pelas
19h30; no Centro Comunitário de Anjou; no Clube
Oriental, no Sábado 1 de Novembro.

inconfessos – ela é também uma escolha da sua população. Escolha livre, tanto quanto condicionada por dificuldades económicas, sociais e até políticas”.
Referindo-se à inauguração do Portal das Comunidades Açorianas e às palavras da Dra. Alzira Silva sobre a
necessária “colaboração para transformar este meio de
comunicação num instrumento de trabalho útil para todos nós (...)”, para a Dra. Rocha os protocolos existentes entre o Governo Regional dos Açores e as diversas
associações sociais e culturais, nomeadamente as Casas
dos Açores, são um ponto de partida, (...) para podermos
viver a plenitude da nossa açorianidade”.
Concluindo, afirmou que “Hoje, mais do que no passado, temos condições para concretizar os desafios do
conhecimento, fazendo com que a Diáspora seja o nosso
futuro”.
Curiosa, entretanto, foi esta citação que a palestrante
fez acerca de um comentário de Armando Cândido, deputado à Assembleia Nacional em 1952, de que “O emigrante que se instala no estrangeiro constitui a melhor
das propagandas, gratuita, viva, permanente...”
Similarmente, a conferência do nosso comum amigo
Prof. Dr. José. C. Teixeira, privilegiou o tema Açores, as
comunidades açorianas e o impacto sobre a emigração
e imigração, também com estatísticas dos açorianos que
saíram das ilhas para o Brasil, Uruguai, Estados Uni-

a da responsabilidade do grupo da terceira idade, Reviver, com mostras de artesanato que preparam para tal.
O Grupo de Cantares “Recordações” e o Rancho Folclórico “Ilhas de Encanto”, ambos da Caçorbec; a directora deste último, Christina Arruda; Tanya-Michelle
Contente, Manuel Fátima e José Agnelo, foram alguns
dos nomes programados para preencher as actividades
da sexta-feira.
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casa dos açores do QuÉbec

festejando os trinta anos
Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

oincidindo com o final da sua quarta Semana Cultural, em que diversas actividades foram realizadas
e para as quais beneficiaram da participação de ilustres
personagens portuguesas residentes no Canadá, a Caçorbec, Casa dos Açores do Québec, estendendo as suas
delimitações territoriais e alargando o espaço dedicado
aos membros e simpatizantes, levou a festa à sala de
banquetes Le Mirage, em St-Leonard. Comemorou-se
assim, em local mais vasto, o trigésimo aniversário da
simpática instituição de tradições e laser, que um pequeno grupo de visionários fundou e instalou, nos primeiros
tempos, num local do Boul. St-Joseph, propriedade de

C

Tadeu Rocha, um dos fundadores. Com número muito
limitado de membros nessa época, a Caçorbec mudouse depois para a rua St-Dominique, no centro do chamado Bairro Português, onde se manteve até que um outro
grupo de dirigentes decidiu, com acertada unanimidade,
adquirir o imóvel onde se encontra actualmente.
Local aconchegador e geograficamente bem localizado, tem sido palco de assinaláveis eventos de cariz açoriano que as diversas direcções lá têm realizado. Tem
todavia um senão, quando se trata de acontecimentos
envolvendo um número maior de participantes. As reduzidas dimensões da sala principal. E é então que a
contratação de um salão com maior superfície se torna
imprescindível.
Com a presença do senhor Cônsul-geral, Dr. Carlos
Oliveira, da Conselheira Comunitária D. Clementina
Santos, que se fazia acompanhar do cônjuge, Dr. Arlindo Vieira, do convidado especial da noite, o prezado
Director deste semanário, senhor António Vallacorba e
esposa, o presidente da colectividade, senhor Damião

de Sousa, também acompanhado pela esposa, ocupando
a mesa de honra, o alegre serão iniciou-se com a apresentação de Luís de Melo. Por entre a assistência pudemos reconhecer algumas figuras bem conhecidas, como
o Presidente da Câmara de Anjou, Luís Miranda, o Dr.
Pedro Cardoso, Eduíno Martins, editor deste jornal, o
industrial Aníbal Ventura e o empresário Cavaco Silva,
todos se fazendo acompanhar das respectivas esposas,
para além das representações dos meios da comunicação social, escrita e televisiva.

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

Para casos urgentes, difíceis e desesperados.

514.577.0501

Após as palavras de boas-vindas proferidas pelo presidente, onde destacou um histórico da Caçorbec, e agradeceu todos quantos têm colaborado com a instituição
comunitária, seguiu-se o bem servido jantar que as mais
de trezentas pessoas que enchiam o recinto, souberam
apreciar.
Entremeando os diversos serviços gastronómicos, o DJ
Jeff Gouveia fez movimentar o público ao som de música bem seleccionada, que levou à pista número elevado
de dançarinos.
No decurso da noite foram lidas mensagens de felicitações do Presidente da Região Autónoma dos Açores,
senhor Carlos César e da Directora Regional das Comunidades Açorianas, Dra. Alzira Maria Serpa da Silva,
que assuntos de Estado retiveram no arquipélago.
O senhor Cônsul-geral em improvisado discurso, salientou e felicitou a Caçorbec, realçando a dedicação dos
componentes directivos, que ao longo dos anos permitiram colocar a Casa dos Açores do Québec, no patamar
de relevo em que se encontra actualmente. Insistiu sobre
a necessidade de se criarem condições para atracção da
juventude, aqueles que deverão manter a perenidade das
instituições portuguesas e o seu desenvolvimento cultural e lúdico nos anos vindouros.

Veio depois o momento alto desta comemoração aniversariante. A entrega da medalha de Mérito da Casa dos
Açores do Québec a António Vallacorba, que agradeceu
comovido tão elevada distinção. No seu agradecimento,
o laureado, com a sua habitual humildade, fez também
referência à necessidade da juventude se aproximar do
comunitário, com novas ideias e modos de fazer, numa
inovação impulsionadora de novos horizontes.
Seguiu-se em determina altura a entrada de algumas
das candidatas a Miss Portugal Montreal, que o Jornal
está a organizar e cuja decisão pública será conhecida
no próximo dia 16 de Novembro, no sarau que lhe está

destinado.
A festa prolongar-se-ia por mais algum tempo, com a
animação musical de Henrique Cipriano, que nos tem
visitado com certa frequência nestes últimos tempos e,
naturalmente Jeff Gouveia, para satisfação dos incansáveis foliões.

Nesta escola permanente da vida comunitária, os trinta
anos da Caçorbec merecem, assim, boa nota de passagem.

A Casa dos Açores do Quebeque vem por este agradecer publicamente a todos quantos participaram na
IV Semana Cultural Açoriana e no jantar de gala das
celebraçoes do trigésimo Aniversário da Caçorbec. De
igual modo, queremos agradecer também, os nossos
patrocinadores que generosamente contribuiram para
o sucesso deste evento. Informa-se também que os
números dos bilhetes da nossa rifa sao os seguintes:
0009, 01215, 01276, 02637, 02203. Aos felizes contemplados os nossos parabéns. Bem hajam.
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FUNERAIS

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

28 de outubro de 2008
1 euro = caD 1.614330

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

eNSiNo
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

iGReJaS
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

514.844.1011
450.687.4035

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

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

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

FERNANDO
HELIO

406, St-Joseph E.

4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

IGREJAS

DISCOS/LIVROS

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA

CHEZ DOVAL

DISCOTECA PORTUGUESA

6297 Monkland Ave.

150 Marie-Anne E.

Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

MERCEARIA

ELECTRICIDADE

4701 St-Urbain

ELECTRO-LUSO

MONUMENTOS

514.886.7001
514.497.3896

514.484.3795

514.272.0362

JORGE VASCO
514.288.2082

RESTAURANTES
514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

SÁ & FILHOS
514.842.3373

514.844.4588

111 St-Paul E.

514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

FARMÁCIA RITA NACCACHE

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

Me. LUCIEN BERNARDO

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

NOTÁRIOS

7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

FLORISTA

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

FLEURISTE FLORATERIA

Me. EDUARDO DIAS

90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

4270 St-Laurent #200

514.985.2411

RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.
514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

che Guevara
Victor Hugo
jornal@avozdeportugal.com

S

ou oriundo do Oeste, que deve ser uma
das regiões mais privilegiadas de Portugal. Devido à proximidade de Lisboa (o
clima, as praias, o turismo, a pesca e a agricultura) vivem pessoas de classe média, infelizmente a diminuir, mas que de maneira
geral, segundo eu penso, têm um nível de
vida acima da média nacional. Mas é uma
região onde as pessoas são pouco solidárias
e criou-se uma sociedade onde predomina o
interesse pessoal. Talvez devido a estas circunstâncias, é uma região onde os políticos
de esquerda são mal acolhidos e os poucos
militantes que por ali proliferam são apontados do dedo. Um certo dia, por necessidade,
fui ao Banco e assisti a uma cena daquelas
à antiga portuguesa, onde o senhor doutor
passou à frente de toda a gente. Para aqueles
que já saíram há muitos anos, habituados a
um tratamento de igualdade, isto causou-me
uma certa revolta.
Barafustei um pouco, mas disseram-me
que era assim o sistema. No dia seguinte,
como o sangue ainda fervia um pouco, enverguei uma t-shirt com a fotografia de Che
Guevara e pus-me a passear na praia. Alguns
olhavam-me com desdém, mas houve alguém que teve a ousadia de perguntar se era
um amigo meu (conhecia pouco de história).
Fomos beber uma imperial e, sumariamente, disse-lhe que era um dos meus ídolos e
contei-lhe um pouco quem foi o Che. Ernesto Guevara nasceu na Argentina em Junho
de 1928 (temos o mesmo signo) e foi executado na Bolívia em Outubro de 67 (um mês
de más recordações). Era filho de pais aristocratas de classe média-alta. Bastante inteligente, formou-se em medicina aos 25 anos
e durante o curto período da sua existência,
curou muita gente, especialmente da malária. As viagens do Che, através da América
Latina e da África, onde esteve em contacto
com as maiores desigualdades, fizeram dele
um revolucionário, apaixonado pelo Marxismo. Ao inverso de Ghandy, outro dos
meus ídolos, que fez a revolução pela paz,
mas que apesar disso também foi assassinado pelos poderosos, Guevara queria resolver
o problema das desigualdades pelas armas.
Muita gente estará em desacordo, devido ao

Adolfo cândido

†

Ana rosa da conceição

†

Maria de fátima Barbosa

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Outubro de
2008, com a idade de 88 anos, Adolfo Cândido,
natural de Ferragudo, Algarve, Portugal, esposo de
Maria da Conceição Cabrita.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho José (Maria
Clotilde da Cruz); suas netas Melanie (Patrick Leboeuf)
e Karina (Dany Prevost); sua cunhada, sobrinhos (as),
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | MeMoriA
4231, boul. St-laurent, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 25 de Outubro de 2008, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

SOLMAR

GRANITE LACROIX INC.

225 Gounod

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

514.845.5804

HIPOTECAS

DR. THUY TRAN

2020 Rua University, suite 2425

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

4209 De Bullion

PADARIAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

DENTISTAS

www.secomunidades.pt

ALBERT STATION SERVICE

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PSICÓLOGOS

consulado Geral
de portugal em Montreal

tel.: 514.499.0359

GARAGENS

OURIVESARIAS

†

facto dele ter morto ou mandado matar muita gente, talvez muitos inocentes, mas o facto é que ele agia, em nome dum idealismo,
que contrariava e incomodava muita gente,
ao ponto que quase todos o abandonaram,
inclusive o seu amigo Fidel. A admiração ao
Che deve-se ao facto de, contra tudo e todos,
ele nunca renunciar ao projecto de melhorar
as condições de vida dos povos da América
Latina, que sempre têm sido dominados pelos imperialistas. Como eu sou um pacifista,
desaprovo todas as formas de violência, mas
se recuarmos na história da humanidade,
houve muitos inocentes que foram mortos
até aos dias de hoje. Inclusive pela Igreja,
nos tempos da inquisição, nas guerras entre
cristãos, protestantes e muçulmanos. Quase todos foram mortos em nome de Deus.
Foram muitos os idealistas que pagaram
com a sua vida a defesa das causas em que
acreditavam, a começar por Jesus Cristo,
Ghandy, Luther King, D.Helder da Camara, J.F.Kenedy, para citar somente alguns. O
mundo está a atravessar uma fase de grande turbulência, que talvez até seja benéfica,
para que enfim as pessoas compreendam
que estas grandes desigualdades não são
mais admissíveis. Como gosto de me referir
a casos concretos, dois mais recentes vieram
acentuar a minha admiração pelos idealistas
revolucionários.Em primeiro, a inauguração
no dia 25 de Setembro de 2008 do Hotel
Atlantis, em Dubai, nos Emirados Unidos,
onde um quarto começa a 700 dólares e vai
até 25 mil por dia, e a casa do Sheik Zayed
Sultan (veja na NET). Tudo isto foi pago
com o dinheiro do petróleo que os pequenos
agricultores põem nos tractores e com o suor
dos que precisam do carro para ir trabalhar.
O outro caso é o da senhora Palin, candidata
à vice-presidência dos EUA, que gastou 150
mil dólares do governo no guarda-roupa,
para impressionar os americanos. Quando
todos sabemos os sacrifícios que as pessoas
vão ter de fazer, casos como este vão acabar
por me “rendre malade”. As minhas histórias são do “bla-bla”, mas será que o mundo
vai continuar sempre na mesma, ou terão
que aparecer mais alguns homens como Ernesto Rafael Guevara de la Serna?

Faleceu em Montreal, no dia 26 de Outubro de
2008, com a idade de 88 anos, Ana Rosa da
Conceição, natural de Orondo, Covilhã, Portugal.
Deixa na dor o seu filho José, seus netos Jonathan
Gravel da Silva, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | MeMoriA
4231, boul. St-laurent, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
eduino Martins
O funeral decorreu ontem, terça-feira 28 de
Outubro de 2008, após missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz.
Foi a sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 1 de Novembro de
2008, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Laval, no dia 6 de Outubro de 2008,
com a idade de 57 anos, Maria de Fátima Barbosa,
natural da Ribeira Quente, São Miguel, Açores,
viúva de Fernando Martins.
Com sentimento e muito pesar, deixa as suas duas
irmãs, sobrinhos e sobrinhas, assim como outros
familiares e amigos.
O funeral decorreu na sexta-feira 10 de Outubro
de 2008, após missa de corpo presente, na Igreja
Nossa Senhora de Fátima. Foi a sepultar no
Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família agradece a todas as pessoas que
amavelmente a acompanharam, oferecendo orações, palavras de
conforto, moral e amizade, participando nas cerimónias fúnebres.

MEMORANDUM
1º Ano de Saudade
paulo david couto
17/01/1978 – 25/10/2007
Pais, irmãos, avó, restantes familiares e
amigos recordam com profunda saudade o
seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo seu
eterno descanso, no sábado 1 de Novembro
de 2008, pelas 17h00, na Igreja Nossa
Senhora de Fátima, situada no 1875 Favreau,
em Laval. Agradecem antecipadamente a
todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso, e renovam
profunda gratidão pelo apoio que têm recebido ao longo deste ano de
grande sofrimento e dor. Um sincero obrigado e Bem-hajam.

MEMORANDUM
2º Ano de Saudade

olinda cavalheiro
04/01/1921 – 01/11/2006
Filha, netos, bisnetos e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo seu eterno
descanso, no sábado 1 de Novembro de 2008, pelas
18h20, na Igreja Santa Cruz, situada no 60 Rachel
oeste, em Montreal.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas
que se dignarem assistir a este acto religioso, e
renovam profunda gratidão pelo apoio que têm
recebido ao longo deste ano de grande sofrimento e
dor. Um sincero obrigado e Bem-hajam.

oração

conversa com Jesus

Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em Vós depositei toda
a minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do Universo, sois
o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto ressuscitar, o
leproso sarar, Vós que vedes as minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso de alcançar de Vós esta grande graça (pede-se a graça
com fé). A minha conversa Convosco, Mestre, dá-me ânimo e alegria para
viver. Só de Vós espero com fé e confiança (pede-se a graça com fé) que
com esta conversa que terei Convosco durante 9 dias eu alcance esta
graça que Vos peço com fé. Com gratidão, publicarei esta oração para
outros que precisem de Vós, aprendam a ter fé e confiança na Vossa
misericórdia. Iluminai os meus passos, assim como iluminais todos os dias
o amanhecer. E como testemunho da vossa conversa, digo Jesus, tenho
confiança em Vós e mais aumentarei a minha fé, pelas graças alcançadas. Favor obtido. M.G.C.
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CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

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

SeRviÇo

operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. tempo inteiro.
(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão procura instalador de “pavé-uni”, com
um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos jornaleiro
com 3 anos de experiência. Salário
conforme qualificações. Muitas regalias. 514-325-7729

Mercearia portuguesa procura condutor de camião e trabalho geral durante a semana. 514-842-3373

Compramos e vendemos máquinas
de costura domésticas.
fazemos reparações
514-844-4351

problemas com
o seu computador?
514-299-2966

Homem ou mulher para limpeza de
escritórios. Tempo inteiro, das 13h
às 20h. Bom salário.
514-355-7171

Secretária dinâmica, que fale e escreve francês e inglês, com experiência de contabilidade. Para escritório de imobiliária. No Velho Montreal.
Salário competitivo.
enviar cV: fax: 514-849-2877
ou e-mail: pgm@bellnet.ca

Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
$18/hora e mais.
450-963-3462
Casal sem criança, que vive em Ville
Mont-Royal, procura senhora para
limpeza. Tempo parcial ou inteiro.
Ter referências.
deve falar inglês
514-235-0235
Condutor com carta classe 5, e homem para o departamento de embalagem.
514-845-0164

aRReNDa-Se
Quarto, para senhor de preferência,
no bairro Hochelaga-Maisonneuve.
514-813-3290

pRocURa-Se

Sr Benari
Pessoa
para
dormir.
paid procura
for 4 times - quarto
Oct. 29, 2008
to Nov.
19,2008

Temporário. 514-264-8964

Senhores com experiência para
passar máquina “spray-buff” e dar
cera, para especiais ao fim-desemana.
josé 514-409-6424

Senhora com experiência, que
fale inglês. Trabalho garantido, 5
dias por semana. Bom salário.
contactar Sarah
514-733-3067
Empregada de balcão, de quinta a
domingo. Com ou sem experiência.
Falar francês.
514-382-2143

ReNovaÇÕeS
Faço todo o género de pequenas
renovações interiores. Contactar o
senhor Lopes.
514-946-2760

viDeNTe
linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais.
resolve os seus problemas sem
voodoo. rosa: 514 278.3956

Sr BenAri

granDe viDente mÉDium e curanDeiro

Dom de nascença. Resolve todos os seus problemas,
qualquer que seja a gravidade. Sucesso em negócios.
Deixe definitivamente de fumar ou consumir bebidas alcoólicas. Regresso da pessoa amada, impotência sexual,
sorte nos jogos e amores, protecção, doenças, concursos,
desenvoltura, harmonia no seu casal, fidelidade, etc.
Trabalho eficaz e discreto. 100% garantido.
Resultado em 48 horas.
Pagamento depois de resultados.

514-677-5964

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa

Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio,
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males ﬂuidos
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com
Talismãs fortíssimos para todos os fins! Considerado um dos
melhores Profissionais no Canadá e estrangeiro, consultado
por vários colegas devido às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes.
falo português.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

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

eMpReGoS

A Padaria Coimbra procura empregados de balcão. Semana e fim-desemana. 514-844-0223
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IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

cantinho da poesia
amor puro
Meu amor, tu pensas e até às vezes me dizes,
Que o amor, não sendo puro, em si, não cria raízes.
Foi pensando nestas frases, no teu modo de expressar,
Que acabei acreditando que o amor, não sendo puro,
Não chega a germinar.
Mas o nosso amor querida, tu sabes o quanto é seguro,
Nosso amor é o mais belo,
E o maior amor do mundo,
Graças a Deus te encontrei,
Quando mais eu precisava,
Tu vieste em meu socorro,
Quando tudo em mim faltava,
A mim deste carinho, ternura e compreensão,
Falando coisas tão lindas que alegrou-me o coração.
Vivaldo Terres

Uma névoa de outono o ar raro vela
Uma névoa de Outono o ar raro vela,
Cores de meia-cor pairam no céu.
O que indistintamente se revela,
Árvores, casas, montes, nada é meu.
Sim, vejo-o, e pela vista sou seu dono.
Sim, sinto-o eu pelo coração, o como.
Mas entre mim e ver há um grande sono.
De sentir é só a janela a que eu assomo.
Amanhã, se estiver um dia igual,
Mas se for outro, porque é amanhã,
Terei outra verdade, universal,
E será como esta
[...]
Fernando Pessoa

amor é fogo que arde sem se ver
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;
É um não querer mais que bem querer;
É solitário andar por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É cuidar que se ganha em se perder;
É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?
Luís de Camões
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boca do inFerno

por um kit da continentalidade
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

T

enho diante de mim o Kit
Autonómico dos Açores.
Peço ao leitor que refreie a inveja, que é dos sentimentos
mais feios que se pode ter, logo
a seguir ao sportinguismo. Uma
leitora amiga fez o favor de me
enviar o kit, cuidando que eu
gostaria de o possuir e de reflectir sobre ele. Tinha razão. Possuí-lo é uma honra, reflectir sobre ele é uma
empreitada de tal monta que está fora do âmbito das
minhas capacidades. Reflectir, como bem sabe quem

Fotos da seMana

Feliz aniversário à Dona Lurdes

me lê habitualmente, não é o meu forte. Também não
será o forte de quem me lê habitualmente, caso contrário não o faria. Cogito moderadamente bem, raciocino
sofrivelmente, mas sou fraco a reflectir – e o caso exige
reflexão. Por sorte, o facto de não saber fazer qualquer
coisa nunca me impediu de tentar.
Comecemos pelo princípio. Primeiro, a descrição do
kit. À primeira vista, o kit é uma caixa de cartão azul-escura com as palavras «Governo dos Açores» impressas
a branco. Há elegância, há sobriedade, há um paralelepipedismo que é discreto sem deixar de ser inovador, que
é leal sem deixar de ser, à sua maneira, vigorosamente
autonómico. Dentro da caixa, o tesouro inclui: uma bandeira dos Açores; um CD com o hino dos Açores, dois
luxuosos autocolantes com a bandeira açoriana para colar em vidro; um folheto sobre as insígnias honoríficas
açorianas e uma carta assinada pelo próprio presidente
do Governo dos Açores, Carlos César. Sem desprimor
para a bandeira, o hino e os autocolantes, a carta é o
elemento mais interessante do kit. É certo que a bandeira tem características curiosas, como por exemplo
o facto de ser fabricada em Lisboa. Que o símbolo da
autonomia dos Açores seja importado do continente é
divertido mas, apesar de tudo, corriqueiro. As bandeiras
portuguesas com que sublimamos o nosso amor à pátria

naquelas duas semanas que duram os eventos desportivos internacionais também são feitas na China. Mas é na
carta que Carlos César explica que o Kit Autonómico (a
expressão é dele) se destina a promover e fazer respeitar os símbolos dos Açores. Por isso, estes «elementos
referenciadores» da vida colectiva regional chegarão a
todos os lares açorianos. Eu sou um velho apreciador de
elementos, e os meus predilectos são, por coincidência,
os referenciadores. É por isso que olho para o Kit Autonómico com um misto de admiração e ciúme.
Admiração porque confesso que não sei como foi possível, para os açorianos, experimentar a autonomia ao
longo dos anos sem este útil kit. Quem se sente açoriano, se não tiver a oportunidade de passar uma tarde a escutar o hino dos Açores enquanto contempla a bandeira
regional, cola autocolantes e aprofunda os seus conhecimentos sobre as insígnias honoríficas que o Governo
Regional costuma atribuir? Ninguém, creio.
Ciúme porque, enquanto continental, exijo um kit parecido. A minha continentalidade tem certamente símbolos que é justo e urgente promover e respeitar. E o
meu lar não tem um único elemento referenciador. A
crise mundial que espere: é tempo de investir em elementos referenciadores.

Demanda jurídica contra Deus!
J.J. Marques da Silva
jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

egundo “Notícias 24”, do dia 15 de Outubro, na Webe,
um legislador de Nebrasca devolveu o processo de
uma demanda jurídica, assinalando que o Todo Poderoso
não recebeu a cita que o “senador estatal Emie Chambers
apresentou contra Deus, acusando-O de factos e ameaças
terroristas”, dirigidas tanto a ele como aos seus eleitores
em Omaha, e isto porque o seu domicílio não aparece na
lista telefónica... O juiz Marlon Polk, da corte do distrito
e condado de Douglas, não deu seguimento a este litígio
porque entendeu que “de acordo com as normas estatais,
um demandante deve ter acesso ao demandado para que
se possa proceder a uma demanda”. Neste caso o acusador
não tinha endereço do acusado, nem prova de algum contacto pessoal , válido para a queixa seguir os seus trâmites.
Em passos legais, quem não tem residência é vadio ou não
existe. Todavia, pelos vistos Chambers cria em Deus mas
pretendia enxovalha-lO! Desse pleito surgiram inúmeros
comentários, de entre os quais filtramos os que a seguir
citamos.
Do número 12, traduzimos: “Há gente neste mundo que
não tem mais nada que fazer!!!”; do 23: “O mundo está
cheio de loucos a quem lembre tão grave disparate”; do 63:
“A maior prova de que Deus existe é não se poder demonstrar que não existe”; do 130: “Este é um idiota sem ofício”! Evitando outras citações nós acrescentamos: --provavelmente tem dinheiro para gastar, e então quer aparecer
como folgazão na roda dos anti-Deus.
“Notícias” também esclarece que “Chambers tem 30 dias
para decidir se apresenta uma apelação, mas argumenta que “dado Deus saber tudo, Deus está inteirado desta
demanda”. Não sabe se vai continuar na briga... Conclusão: portanto, Deus existe. Qual é realmente o seu alvo?!
O comentarista número 169 fecha assim: “se necessita de
testemunhas eu me ofereço”... Nós simplesmente dizemos: Se Deus sabe tudo e está em toda a parte, não é difícil
encontrá-lo, nem se torna necessário qualquer pleito com
advogados para argumentar. O pior deste imbróglio é que
o senador Chambers, graduado pela escola de leis, sem ter
feito exame de advogado, como diz “notícias 24”, não tem
sido capaz de definir se o seu litígio é com o Deus Triúnico e Criador de todas as coisas, a pesar de lhe chamar o
“Todo Poderoso”. Assim leva-nos a classificá-lo mais rapi-

S

casamento de carina rodrigues e edgar Santos - 25-10-08
No momento em que assumis o compromisso de serdes felizes juntos, só
podemos desejar que tal felicidade se realize plenamente, e que o passar
dos anos só venha a confirmar e reforçar o amor que vos une. Que a paz
e a prosperidade reinem! Que a paciência, a tolerância e a solidariedade
sejam os ingredientes básicos do vosso dia-a-dia, e que o exemplo deste
vosso casamento seja a melhor tradução para a alegria, a felicidade e o
amor. Parabéns.

damente de louco, com semelhança ao Ninrod da história
bíblica que, sacando da sua espada para enfrentar o deus
dos trovões, teve como resultado a confusão das línguas
na Babilónia!
É verdade que o Deus Triúnico não tem número de telefone na lista da Bel; mas está em relação com muita gente,
e, qualquer de seus filhos por adopção sabe como levar
alguém à sua presença. Segundo a sua Palavra cada um
deles é sacerdote. Está escrito: “Vós também, como pedras
vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo”
(1ª Pedro 2:5, e 2:9). Terão prazer em informar e encaminhar o necessitado. Confortando os seus discípulo Jesus
afirmou um dia: “Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora eu vo-lo teria dito”(João 14:2). Todos
eles saberão conduzir o inquiridor aos testos bíblicos que
indicam o Caminho dessas moradas. O Espírito Santo
mora no coração de cada crente consagrado (João 14:17;
1ª Cor.6:19). Portanto, Deus tem endereços em profusão e,
qualquer ser humano, queixoso por males sofridos, ou cataclismos da natureza, incompreensíveis, em vez de acusar
Deus procure saber o que está na origem das desgraças ou
dos acontecimentos. Ficará gozoso por saber como é fácil
ser conduzido à sua majestade e receber a luz que lhe falta,
ou o bálsamo eficaz para as suas amarguras.
Nós conhecemos alguém que na entrada da sua residência tinha escrito o seguintes aviso:
O Senhor vive comigo
Nesta casinha singela;
Podes entrar, meu amigo,
Que há muito amor dentro dela!
Sempre que alguém entrou pôde compreender que
Deus é Amor e jamais rejeitou o pecador. Ele se manifesta também ao angustiado pelas dúvidas. Não é igual
ao deus das ameaças religiosas nem ao da especulação
litúrgica que os homens inventam, ou àquele deus das
promessas à venda pelos gurus que enriquecem no estímulo falso do totalitarismo religioso. Como no cântico
de Ana, esposa de Elcana, nós dizemos: “Só o Senhor é
Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O
arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos
de força; não multipliqueis palavras de orgulho ou arrogância” contra Ele!(1º Samuel 2:3-4)
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O 10º aniversário do Convívio dos
Naturais e Amigos da Vila de Água de Pau...
Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

A

Vila de Água de Pau situa-se
na costa sul da ilha de São
Miguel, a cerca de 7 km da Vila
da Lagoa. Elevada a vila em 1515,
pelo rei D. Manuel I, foi durante
trezentos e trinta e oito anos sede
de concelho. Em 1853, foi integrada no Concelho de Lagoa, não
deixando, no entanto, o seu estatuto de Vila. Ostenta
um rico património arquitectónico cujos exemplos são
a Igreja Paroquial, os vinte e quatro Fontanários da Vila,
o Convento da Caloura, a Casa do Capitão e a Casa da
Junta, entre outros. A sua festa religiosa opera-se no dia
da Assunção de Nossa Senhora dos Anjos aos Céus, dia
15 de Agosto. De acordo com dados antigos, estas festas
tiveram inicio há mais de quinhentos anos. Ponderada
a segunda maior festa da ilha, é um acontecimento religioso muito convivido e sentido, não só pelas pessoas
locais, mas também pelas pessoas de todos os recantos

da ilha e do estrangeiro, que aqui comparecem em grande número para cumprirem as suas promessas e fazerem
pedidos à Virgem para a obtenção de graças.
É de realçar que o povo Pauense, mesmo com o passar
dos anos, não esquece determinados costumes e tradições e é com muita alegria que Os Amigos de Água de
Pau de Montreal têm vindo pela décima vez organizando este interessantíssimo convívio. O valor desta camaradagem é de tal ordem marcante que até veio uma camioneta com Pauenses dos Estados Unidos da América

Fotos de José Rodrigues

e outra da cidade de Toronto.
Da Comissão organizadora fazem parte: Manuel Torres, Fátima Torres, Maria Pimentel, Jorge Pimentel, Carlos Almeida, Eduarda Almeida, Manuel Vieira, Eduarda
Vieira, Paula Raposo, Octávia Pimentel, Sylvie Pimentel e Rui Moniz, que agradecem a todos os benévolos e
patrocinadores que os ajudaram para que a festa tivesse
tão grande êxito.
Ao entrarmos no subsolo da Igreja Santa Cruz, ficámos
encantados com a decoração tradicional e regional, cujo
tema era as vindimas, pois que Água de Pau é, afinal,
uma terra de vinho, sendo o seu vinho de cheiro con-

siderado o melhor de Portugal. Um copinho de vinho
doce foi-nos logo oferecido e qual não foi o nosso deslumbramento ao nos depararmos com uma sala tão luxuosamente decorada. Vermelho e dourado foram as cores escolhidas e as cadeiras forradas davam um “look”
muito abastado e opulento.
O Reverendo Padre João Furtado, vindo directamente
de S. Miguel, após a celebração da missa desceu ao salão para marcar presença neste agradável festim.
Manuel Torres juntamente com outros Pauenses pegaram na Bandeira de Água de Pau e, enquanto Sylvie
Pimentel entoava o Hino da Padroeira, eles corriam a
sala cantando, mostrando a imensa alegria que lhes ia na
alma. O Padre João tocou no coração e alma de todos os
presentes ao fazer referência aos maravilhosos recantos
da vila e ao seu povo acolhedor. Depois dos alimentos
abençoados, começaram a servir o jantar mas não antes
de se fazer um minuto de silêncio por João Froias e por
todos os Pauenses que Deus já chamou.
Tavares Belo, mestre-de-cerimónias, convidado para
dirigir este serão, convidou Sylvie Pimentel a iniciar a
parte musical. Sylvie, uma lusa canadiana com raízes em
Água de Pau mostrou o seu grande orgulho ao afirmar
que embora nascida aqui, o seu “todo” é Micaelense.
Foi depois a vez da jovem fadista Barbara Moniz, vinda directamente de Água de Pau, subir ao palco para
nos encantar com sua voz. Acompanhada à viola por
Luís Duarte e à guitarra por António Moniz, ela começou com O Senhor Vinho, e logo se fez silêncio. É que
a Barbara tem uma maneira muito especial de cativar o
público, tanto com o seu sorriso jovem como com a voz
firme e melodiosa. Uma jovem a cantar o fado, perguntei-lhe eu mais tarde e como resposta disse-me que adora o fado porque ele fala de amores, de dissabores, da
luta constante da vida das pessoas, de alegrias e tristezas

e tudo isso lhe toca profundamente. Mostrou-se imensamente contente com este convívio e agraciou todo o carinho que lhe têm demonstrado. Uma placa e um ramo
de flores foram-lhe oferecidos pela Comissão.
Foram feitas homenagens a João Froias (falecido) na
pessoa de seu irmão José Froias; Armando e Mary Lou-

reiro, membros fundadores do Convívio, Padre João
Furtado, vindo especialmente dos Açores; Roberto Sousa, Presidente da Câmara da Vila de Água de Pau (que
não esteve presente devido ao facto dos passaportes
terem sido furtados num hotel nos Estados Unidos), e
Luís e Lúcia Sousa que muito ajudaram para o relógio e
janelas da igreja de Nossa Senhora dos Anjos.
O conjunto “Sonhos de Portugal” veio da cidade de
Toronto para animar o serão e tão bem o animarou que
no fim o público não o deixava abalar.
O sorteio dos bilhetes premiou: 3º prémio, a viajem a
New York coube a Rui Mota, oferecida pelo Convívio
dos Amigos de Água de Pau; 2º prémio, uma televisão
plasma de 32 polegadas coube a Roia e foi oferta de
Steve Vieira (Pauense), proprietário da Casa Evangelista Sport; 1º prémio, uma viajem aos Açores para duas
pessoas a Carlos Aguiar, sendo uma oferta do Convívio,
e a outra da Agencia Algarve.
Um corte de cabelo foi oferecido pelo Salão Nella, um
jantar no valor de 75 dólares pelo restaurante Estrela do
Oceano e outro jantar para duas pessoas pelo restaurante A Quinta.

Afinal, foi um convívio cujo ambiente foi encantador
e contagiante e tanto a componente artística, como cultural, foram elementos dinamizadores nesta festa que
esperemos continuar por muitos anos. Foi um grupo organizador que manteve sempre um sorriso, mostrando
a sua felicidade e o gosto pela realização desta festa,
revelando ser uma comissão unida e que sabia bem das
suas responsabilidades no trabalho. Uma palavra de
louvor para quem soube organizar muito bem esta festa.
Parabéns!
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liga sagres

liga sagres

Deviam saber que o que é Nacional é bom

classiFicação
1 - Nacional
2 - Leixões
3 - Benfica
4 - FC Porto
5 - Sporting
6 - E. Amadora
7 - V. Guimarães
8 - Naval

13
13
12
11
10
10
9
8

9 - Marítimo
10 - Sp. Braga
11 - Académica
12 - V. Setúbal
13 - Rio Ave
14 - Belenenses
15 - P. Ferreira
16 - Trofense

8
8
8
7
6
3
2
1

resultados

próxiMa Jornada

Sexta-feira (24 de Outubro)
Trofense-Académica
0-0
Sábado (25 de Outubro)
Belenenses-V. Guimarães 1-1
FC Porto-Leixões
2-3
Domingo (26 de Outubro)
Marítimo-Rio Ave
1-1
Nacional-V. Setúbal
1-0
Benfica-Naval
2-1
P. Ferreira-Sporting
0-0
Segunda-feira (27 de Outubro)
Sp. Braga-E. Amadora 5-0

Sexta-feira (31 de Outubro)
V. Setúbal-Trofense
16:30
Sábado (01 de Novembro)
Naval-FC Porto
14:45
Rio Ave-Sporting
17:00
Domingo (02 de Novembro)
Académica-Sp. Braga
11:00
E. Amadora-Belenenses 11:00
Leixões-P. Ferreira
13:00
V. Guimarães-Benfica
14:45
Segunda-feira (03 de Novembro)
Marítimo-Nacional
14:45

É

quase impossível resistir à tentação de escrever
que o que é Nacional, porque a liderança da equipa
madeirense assim justifica, não deixa de ser curioso
que no onze apresentado só alinharam de início dois
portugueses, Patacas e Rúben Micael. O segredo talvez
esteja no banco e chama-se Manuel Machado, que roubou
a liderança assumida sábado pelo sensacional Leixões,
também ele treinado por um português, José Mota de
seu nome. Braga foi o homem da noite de sábado no
Dragão, e já vai com três golos no campeonato, todos
decisivos, enquanto FC Porto e Sporting continuam a
desperdiçar pontos. Já o Benfica voltou a assustar, como
tinha acontecido para a Taça de Portugal, mas dois
gigantes – Luisão, com 1,92 metros, e Cardozo, 1,93m –
tiveram cabeça e resolveram a batalha Naval e as águias
estão a recuperar, com a liderança em vista.
itÁlia – inter de Milão

adriano atrasou-se e
Mourinho mandou-o
para casa

J

osé Mourinho tinha anunciado
mudanças para a convocatória
do próximo jogo do Inter, esta quarta-feira frente à Fiorentina, mas ainda antes de ser conhecida a lista já
há caso. Com Adriano, que chegou
atrasado ao treino de ontem. A história é contada pela Gazzetta dello
Sport, que dá conta de um «ligeiro atraso» de Adriano
e de uma posterior altercação do avançado com José
Mourinho. O treinador terá acabado por mandar o avançado para casa, Adriano abandonou o centro de estágios
do Inter no seu automóvel e quase seguramente não será
convocado para o jogo com a Fiorentina.

liga vitalis

Nem Santa clara lhes valeu
na luta pela liderança

A

liderança, embora agora ombro a ombro com Covilhã
e Boavista – os axadrezados voltaram a vencer pela
margem mínima e foram os maiores beneficiados da
ronda –, continua a pertencer ao Santa Clara, que este fimde-semana abriu a jornada e foi derrotado em Barcelos.
As perspectivas do Covilhã, acabado de chegar à Liga
Vitalis, eram risonhas, pois um triunfo caseiro sobre o
Freamunde valeria o comando isolado da classificação,
mas a resposta da equipa de Hélio Sousa à responsabilidade
de vencer foi uma exibição pálida e comprometedora. O
técnico sabe que o Covilhã não tem um lugar reservado
no topo e lamentou, isso sim, não ter somado três pontos
importantes na luta pela permanência. Em Vizela, o BeiraMar marcou pela primeira vez no campeonato e saiu dos
lugares de despromoção, para onde caiu, precisamente,
o Vizela. Djalmir, Dagil e Igor Souza mantêm acesa luta
pelo ceptro dos goleadores.
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Primeiro degrau até à glória

C

ristiano Ronaldo é o melhor jogador
do Mundo para… os companheiros
futebolistas. A Federação Internacional de
Futebolistas Profissionais (FIFPro) convidou os seus cerca de 57 mil associados
a votarem no melhor do ano e a escolha
recaiu no extremo do Manchester United,
que naturalmente integra também a Equipa do Ano, em que é o único português.
A época que valeu a Ronaldo ajudar o
Manchester United a conquistar a Premier
League e a Liga dos Campeões, com o
português a arrebatar os prémios individuais de melhor jogador e marcador em
ambas as provas – para além da Bota de
Ouro, que consagra o melhor marcador
dos campeonatos europeus – gera assim
mais uma distinção. Que pode ser a rampa
de lançamento para a eleição de Melhor
Jogador do Ano (FIFA) e para a conquista
da Bola de Ouro (France Football). Pelo
menos a avaliar pela história deste prémio da FIFPro, que vai apenas na quarta
edição e, nas três anteriores, só por uma

vez não prenunciou o vencedor daqueles
outros dois galardões.

Agência Tributária da Polónia bloqueou a conta bancária da Federação
Polaca de Futebol (PZPN) por atrasos no
pagamento de impostos, a três dias das
eleições no organismo e com o conflito
com FIFA e governo presente. A PZPN
deve ao fisco cerca de 18,5 milhões de
zloty (cerca de oito milhões de dólares
canadianos), presumivelmente por dívidas relacionadas com os direitos televisivos por retransmissão de jogos, noticiou
segunda-feira a imprensa polaca. “Vamos
protestar por isto”, assegurou à edição online do diário “Dziennik” o porta-voz federativo, Zbigniew Kosminski. A Agência
Tributária tomou esta posição a três dias
das eleições na PZPN, nas quais será elei-

Uma segunda equipa em Toronto?

D

irigentes da Liga Nacional de Hóquei (LNH/NHL) considerariam a
instauração de uma segunda equipa em
Toronto, a par dos Maple Leafs. De acordo com um artigo publicado pelo jornal

Ronaldo é o primeiro jogador europeu
a conquistar este prémio, uma vez que os
anteriores vencedores foram brasileiros,
Ronaldinho, por duas vezes, e Kaká, no
ano passado. O extremo do Manchester
United já fora distinguido pela FIFPro
como melhor jovem jogador (2004/05 e
2005/06).

Federação polaca com conta
bancária bloqueada

A

Hóquei da LNH

The Globe and Mail a semana passada,
a equipa seria possivelmente propriedade
de Jim Balsillie, chefe-executivo adjunto
(CEO) da companhia Research in Motion

Ltd (produtora do Blackberry), sedeada
em Waterloo, Ontário.
“Porque não deveríamos instaurar uma
outra equipa no melhor e maior mercado do mundo?” disse anonimamente um
dirigente da liga ao jornal. De
acordo com esse governante, a
ideia foi lançada para “recompensar” Balsillie, provável proprietário da nova equipa, depois
de ter ajudado financeiramente
os “Predators” de Nashville.
Richard Peddie, presidente da
Maple Leaf Sports and Entertainment, disse que a organização não rejeitaria automaticamente a ideia de uma segunda
equipa em Toronto. “Os Maple
Leafs não seriam afectados. De
facto, ajudaria a equipa”, disse. “Até poderíamos fazer dinheiro, alugando a ‘Air
Canada Center’ [arena onde jogam os
Maple Leafs] à nova equipa”.

ta a nova direcção, depois da anterior ter
sido destituída pelo governo ao nomear
um administrador, uma decisão que supõe um confronto aberto com a FIFA. A
decisão do executivo polaco, que teve repercussão na imprensa de todo o mundo,
foi justificada pela luta contra a corrupção
que atinge o futebol em todos os seus domínios. A medida foi recusada pela FIFA,
que ameaçou proibir a Polónia de disputar
os jogos de qualificação para o Mundial
da África do Sul, marcado para 2010, se
não voltasse atrás. O governo acabou por
ceder ao ultimato da FIFA, além de que
estava em perigo o futuro Europeu de
2012, que em princípio será organizado
conjuntamente pela Polónia e Ucrânia.

Fórmula 1: Ferrari admite
possível abandono
Ferrari admite abandonar a Fórmula 1 se a Federação Internacional do
Automóvel (FIA) avançar com a uniformização dos motores dos carros, anunciou a “escuderia” italiana, recordista de
vitórias na disciplina. “[A Ferrari] sempre
expressou grande preocupação no que se
relaciona com projectos de uniformização de motores, que privariam a Fórmula
1 da sua própria razão de ser, baseado na
competição e desenvolvimento tecnológico”, defende a Ferrari, em comunicado.
A equipa italiana adverte que “caso estes
elementos não se mantenham (...), reserva-se no direito de avaliar, em conjunto

A

com os seus parceiros, a oportunidade de
manter a presença na disciplina” rainha
do desporto automóvel. A FIA anunciou
segunda-feira que o projecto de dotar todas as equipas de F1 com o mesmo motor vai avançar, anunciada a data-limite
de 07 de Novembro para apresentação de
propostas dos interessados em tornaremse fornecedores únicos de propulsores e
sistemas de transmissão da F1. A Ferrari
assume o “empenho para uma substancial e necessária redução de custos” na
modalidade, mas ressalva este objectivo
terá que ser atingido por vias diferentes
da uniformização.

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
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Fábrica e sala de exposição:

grades de alumínio ● Coberturas com fibra 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.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

DepoiS De MaiS De UMa DÉcaDa

Kimberly Duarte

tanya contente

tracy roDrigues

monica carvalho

louisa sarmento

ana almeiDa

stacey avila

marta Filipa silva

tania raposo

naDia costa

nanci marçal

pRiMeiRa faSe De voTaÇÃo acaBa No 12 De NoveMBRo

www.avoZDepoRTUGal.coM

voTeM eM GRaNDe NÚMeRo

alMoÇo e eSpecTÁcUlo coM oS aRTiSTaS
HeNRiQUe cipRiaNo e o SeU coNJUNTo TUlipa NeGRa
vicToR SaNToS - MaRiacHi fiGUeRoa e DUaRTe fRoiaS
12h00 - Coquetel “PunCh” e PetisCos quentes e frios
13h00 - Almoço - CAvAtelli Com molho de tomAte
CAldo verde - rosbife - CrePe Com morAngos
bebidAs refrigerAntes e vinhos tinto e brAnCo inCluídos
CAfé - CAPPuCCino - esPresso - CAfé regulAr ou Chá
18h00 - umA surPresA!

preço:

60.00
25.00
Gratuito

Miss adultos Bilhetes disponíveis
Miss crianças até 12 de novembro
dos 6 aos 12 anos
crianças de 0 a 5 anos

Não haverá bilhetes à porta

DoMiNGo, 16 De NoveMBRo àS 12H00 No ReNaiSSaNce 7550 BoUl. HeNRi-BoURaSSa e.

paRa MaiS iNfoRMaÇÕeS a voz de portugal: 514 284.1813

