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Uma sugestão
apropriada

O

s intelectuais europeus, fortemente suportados pela grande
comunicação social, são incapazes
de compreender os limites, cada dia
mais evidentes, do atoleiro em que
se está a constituir a União Europeia.
De resto, também a actual classe política, ou os que imediatamente a
precederam, mostram a mesma característica. Vem tudo isto a propósito do que está a passar-se em França
com a questão dos ciganos romenos
e búlgaros.
Em primeiro lugar, não deixa de ser
espantosa a inacreditável comparação de que deitou mão a comissária
europeia, ao falar sobre este caso
como algo de semelhante ao que se
passou no tempo da Alemanha nazi,
embora dessa sua infeliz comparação tenha já pedido desculpa, reconhecendo o erro em que caiu.
Em segundo lugar, e não sendo racista nem xenófobo, a grande verdade é que a França tem todo o direito
de manter a ordem e o decoro nas
ruas das suas cidades, vilas e aldeias,
não sendo facilmente aceitável que
se possa viver nesse país sem se respeitar as regras que estão aí em vigor.
Em terceiro lugar, é essencial ter
presente uma realidade que muiContinuação na página 2

Paulo Bento,
seleccionador nacional
O treinador Paulo Bento foi ontem
confirmado como novo seleccionador
português de futebol, sucedendo ao
despedido Carlos Queiroz, num comunicado emitido pelo sítio da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF).
“Paulo Bento e restante equipa técnica assinam um contrato válido até
julho de 2012 e serão apresentados
em conferência de imprensa agendada
para quarta feira, às 12:00, na sede
da FPF”, anunciou a federação. Ainda
de acordo com o comunicado, “com

Paulo Bento chegam à FPF o treinador adjunto Leonel Pontes, o preparador físico João Aroso e o treinador
de guarda-redes Ricardo Peres”. Paulo
Bento, de 41 anos, estava no desemprego, depois de se ter demitido do Sporting no início da época passada, após
cerca de quatro anos ao comando da
equipa principal dos “leões”, que levou
à conquista de duas Taças de Portugal
e duas Supertaças. O novo seleccionador
luso também conta no currículo
Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
quatro
segundos lugares no “nacional”
A Voz de Portugal

(2005/2006 a 2008/2009) e um título
nacional de juniores, na sua época de
estreia como treinador (2004/2005).
Como jogador, o ex-médio passou por
Futebol Benfica, Estrela da Amadora,
Vitória de Guimarães, Benfica, Oviedo
e Sporting, clube pelo qual foi campeão (2001/2002), antes de dizer adeus
à carreira (2003/2004).
Paulo Bento foi internacional “AA”
em 35 ocasiões (nenhum golo) e disputou as fases finais do Euro2000 e do
Mundial2002.

Serviço de análise do seu vinho
Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,

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

2 NOTÍCIAS
agenda comunitária
Baile das Vindimas
O Clube Oriental Português de Montreal organiza o Baile das Vindimas
sábado 2 de Outubro pelas 18h00 na sua sede situada no 4000 de
Courtrai. Para mais informações: 514-342-4373

festa da marcha
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a Festa da Marcha
sábado 16 de Outubro pelas 19h00 na sua sede situada no 4000 de
Courtrai. Para mais informações: 514-342-4373

ESCOLA PORTUGUESA DE LAVAL
A Escola Portuguesa de Laval anunciou o início do ano lectivo 20102011 no sábado 18 de Setembro do corrente. São dispensados cursos
de pré-primária até o 9º ano de escolaridade. Os nossos serviços são
reconhecidos e actuamos num ambiente propício à aprendizagem.
Insistimos sobre a primeira classe de pré-primária que funcionará a
partir deste ano. A Escola Portuguesa de Laval funciona nas instalações do Centro Comunitário Jean-Campeau, sito no Boul. Levesque
esquina com a 80e avenue, em Chomedey, Laval.
O horário é das 9 horas até o meio-dia e trinta.
Para mais informações:Olga Raposo, Directora, 450-681-7420

Apanha das maçãs
O Rancho Folclórico “Praias de Portugal” organiza um passeio-convívio
de apanha de maçãs a Notre-Dama-de-Lourdes (Rigaud) no dia 3 de
Outubro pelas 9h partida na CPM. CPM: 514-844-1406.

Cursos de formação Inst. Camões
Decorre, até 29 de Setembro, o período de candidaturas para os cursos
de formação à distância do Instituto Camões (1º semestre 2010/11), a
seguir indicados: Cursos de especialização (creditados com ECTS).
Curso de especialização pós-graduado em Cultura Portuguesa Contemporânea (Cultura) • Estudos Pós-Coloniais: Atlânticos Sul (Cultura);
Literatura Dramática Portuguesa Contemporânea (Cultura); Patrimónios de Influência Portuguesa (Cultura); Ensino e Aprendizagem do
Português Europeu L2; Intercompreensão Linguística: Português, Espanhol, Francês; Tradução e Tecnologias de Informação Linguística.
Cursos de Português para estrangeiros
Portuguese for foreigners, level 1 Português para estrangeiros, nível 1;
Portuguese for foreigners, level 2 Português para estrangeiros, nível 2;
Português para estrangeiros, nível 3
Cursos de Português para fins específicos
Laboratório de Escrita Jornalística; Laboratório de Escrita Criativa –
Nível Avançado; Cursos de formação contínua de professores (creditados pelo CCPFC); A Novíssima Poesia Portuguesa; Laboratório
de Escrita Criativa - Nível Introdutório; Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa. Meio século de literatura portuguesa: 1880-1930; MIPL2.0
- Materiais Interactivos para Português Língua Segunda na web 2.0
Para aceder a informações sobre a calendarização e currículos dos
cursos, por favor clique em http://cvc.instituto-camoes.pt/ensino-a-distancia/novos-cursos.html

Centro de ajuda à família
O grupo Théâtre CAF subirá ao palco no dia 25 de Setembro para
interpretar Nelson Rodrigues. Valsa n.° 6 será apresentada às 20h, em
português, no Club Portugal de Montreal. Mesmo que a entrada seja
gratuita, o público está convidado a contribuir espontaneamente. As
doações serão revertidas ao Centro de Ajuda à Família.
Para mais informações contactar: 514-982-0804.

Associação Portuguesa
do West Island
Temos o prazer de informar a comunidade portuguesa da Grande Montreal que, por acto eleitoral para tal realizado recentemente, foi escolhida uma nova Direcção, cujo elenco é o seguinte: Presidente, José
Almeida; Vice-presidente, António Macedo; Secretário, José Pereira,
e Tesoureiro, Eugénio Correia, para além de vários diretores. Mais se
informa que se está organizando um jantar para a apresentação oficial da nova Direcção, no dia 2 de Outubro, com a actuação de Sylvie
Pimentel.
Para mais detalhes, ligar para José Almeida, 514-867-6426.

pensamento da semana
“Não se luta apenas na esperança da vitória. É muito
mais belo quando é inútil.” Edmond Ronstand

Uma sugestão apropriada
tas vezes se esquece ao nível da classe política: há
problemas sem solução. No fundo, o que um recente
cardeal romano salientou sobre as relações entre o
Catolicismo e o Islão: é difícil o diálogo, porque o Islão se considera uma religião perfeita, que nada tem
a mudar.
E, em quarto lugar e por fim, a excelente resposta
que o presidente francês deu à comissária: leve os
ciganos para o seu país, o Luxemburgo, e deixe-os
acampar onde muito bem entenderem. Uma resposta que também poderia já ter sido dada ao Vaticano:
porque não deixa os ciganos entrarem para o seu in-
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Continuação da página 1
terior e aí acamparem, como por igual na Praça de
São Pedro? Porque não começar por dar o exemplo?
E agora, mesmo para terminar: será assim tão complicado perceber que a União Europeia se está a mostrar, a cada dia que passa, como uma estrutura que
funciona mal, só complicando e pouco resolvendo
dos verdadeiramente graves problemas que estão a
atingir os seus Estados?
Será que a União Europeia tem a coragem de suscitar um referendo sobre se os europeus realmente a
desejam?

Hélio Bernardo Lopes

Objectos usados (II)

R

etomando o tema anterior e para lembrar aos
leitores que não leram a história da Catarina na
última edição, trata-se de uma infeliz de 64 anos de
idade que deu entrada num hospital psiquiátrico para
ser tratada duma depressão profunda. Assim o entendeu quem fez o diagnóstico.
A doente foi submetida ao tratamento com choques eléctricos (ECT electric convulsive treatment),
e após ter recuperado a memória, porque os efeitos
deste tipo de tratamento fazem com que o doente perca a memória, ficando completamente desorientado
nas três esferas, (pessoa tempo e lugar), a doente pronunciou as primeiras palavras ao terceiro ECT. Depois do tratamento a recuperação da memória pode
levar horas. Catarina, ainda sob os efeitos dos sedativos e das multi convulsões provocadas pelos choques
eléctricos, foi transportada do local dos ECT’s para
o seu quarto numa cadeira de rodas. Passado algumas horas, e muito desorientada a enferma indagava?
“Quem sou eu? E você quem é”, perguntava ela ao
enfermeiro que horas antes a tinha conduzido ao seu
quarto. E, na sua desorientação total e numa voz trémula insistia: “Mas onde é que eu estou? E quem me
trouxe para aqui? De novo, o enfermeiro tinha que
lhe explicar o que se estava a passar com ela.
Horas mais tarde quando os efeitos do tratamento
tinham desaparecido a paciente tacteava as pessoas
e as coisas e quando o médico lhe perguntou porque
é que apalpava, numa voz irritada a enferma respondeu: “Apalpo porque não vejo! E todos aqueles que
tinham tido contacto com a doente até àquele momento ficaram perplexos e embaraçados por não terem descoberto mais cedo que a doente era cega. Na
verdade, também não terá sido fácil fazer um exame
médico mais completo a quem não falava e que sempre conservara os olhos fechados até ao terceiro ECT.
Pobre Catarina, vítima do seu próprio destino; ou
simplesmente apanhada dentro de uma implacável
rede de fatalidades. Fatalidades que ela não criou
nem desejou; mas que são os dolorosos e perversos

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
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efeitos desta sociedade materialista que cegamente
marcha à lufa-lufa, à procura de opulência, do dinheiro. E, quanto aos nossos pais ou pessoas como
Catarina, entregámo-los à trabalhadora social, ao
deus-dará, depositados num hospício, esquecidos e
desprezados! Que estranha coisa - a vida! Uma funesta teia! Que logo ao nascermos, a manta da vida,
para o bem ou para o mal, começamos a urdir.
Três meses mais tarde aconteceu o previsto; Catarina faleceu. O marido tinha morrido um ano antes. E
dos dois filhos, noras e netos, não houve uma palavra
de consolação ou um gesto de conforto durante a sua
hospitalização. Apenas um telefonema do filho mais
velho para a enfermaria para saber notícias da mãe,
mas recusando-se a falar com a paciente ao telefone.
Tudo um pretexto – aquele filho queria saber apenas
e só se aquele objecto usado, que já não ganhava pão,
ainda existia. Este cruel procedimento humano leva
os mais sensíveis ao ponto de revolta de pertencer a
tal espécie – a raça humana. Informar dos factos e das
verdades, é tarefa difícil; porque as verdades ferem
as pessoas que preferem não as querer ouvir. Dá-se
ponto na boca para não se ofender quem procede mal,
porque se vive numa sociedade livre, supostamente
civilizada, ultramoderna. Cada um se deitará na cama
que fizer – diz-se. Caminhamos sem cuidados neste
nosso confortável mundo sem prestarmos um momento de atenção aos gritos provenientes das instituições públicas onde se alojam os nossos familiares e
onde amanhã nos alojaremos nós próprios. O sensato
leitor compreenderá que nem todos nós somos indiferentes às necessidades básicas das pessoas idosas,
mas o facto é que o número daqueles que o são é demasiado e escandalosamente elevado. É esta a razão
que me levou a partilhar convosco o triste caso da
Catarina, ficando na esperança de que alguém ouça
este apelo, para que um dia haja, por nós todos, novos
e velhos, mais amor, mais respeito, e mais dignidade
pelo ser humano!

Augusto Machado

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

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

514-374-2395

falo
Português

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online
75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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BREVES
China corta
com Japão
A China suspendeu os
contactos de alto nível
com o Japão, após um tribunal nipónico ter decidido prolongar a detenção
do comandante de um
arrastão de pesca chinês,
segundo a imprensa oficial de Pequim. “A China
já suspendeu as relações
bilaterais tanto ao nível
local como ministerial”,
indicou o ministro chinês
dos Negócios Estrangeiros, citado pela agência
Nova China.
OEIRAS Centenas a
pé na marginal
Centenas de pessoas
participaram na iniciativa
“Marginal Sem Carros”, em
Oeiras, a pé, de bicicleta,
de patins ou skate. A acção
integra-se na “Semana Europeia da Mobilidade”.
Mulheres são
obrigadas a ir
A 7ª edição do Dia da
Defesa Nacional, que
começou em seis centros de divulgação de
todo o País, vai abranger
132.118 jovens e, pela primeira vez, as mulheres
são obrigadas a comparecer.
Autarquias
estão em greve
Os funcionários da Administração Local fizeram greve para “levar o
Governo a cumprir a sua
própria legislação e deixar de ingerir nas câmaras com vista à redução
de salários”.

Farmácias em “profunda” crise

H

á 375 farmácias com os fornecimentos suspensos pelos grossistas
e 168 estão a enfrentar processos judiciais por dívidas,mas ainda nenhuma
fechou, disse a Associação Nacional
de Farmácias (ANF). Vive-se no sec-

tor uma “profunda” crise económica e
financeira, que se deve às medidas do
Governo, diz a ANF. Segundo o presidente da ANF, João Cordeiro, os 375
estabelecimentos com fornecimentos

suspensos representam um crescimento de quase 50% nos últimos seis meses. O número de processos judiciais
por regularização de dívidas de farmácias aos grossistas subiu quase 40%,
bem como aqueles com pagamentos
em atraso. A ANF diz que o valor dos
processos judiciais e dos acordos para
regularizar as dívidas ultrapassa os 150
milhões de euros. Segundo as contas
da ANF, 96% do crescimento da despesa do SNS em 2010 deveu-se a quatro
medidas políticas. A não actualização
dos preços de referência dos remédios
terá custado 12,3 milhões de euros, as
novas comparticipações de fármacos
terão ficado em20,7 milhões de euros,
a comparticipação a 100% dos genérico implicou um custo de 26,8 milhões
de euros e a nova comparticipação de
doenças especiais terá ficado em 5,9
milhões de euros.

Capital quer cobrar
taxas aos turistas

A

Associação de Turismo de Lisboa
quer começar a cobrar uma nova
taxa aos turistas que visitem a capital.
A notícia foi avançada pelo
Jornal de Negócios, e pode
vir a ser aplicada a todas as
entradas e dormidas da cidade. A nova taxa, apresentada pela associação que é
presidida por António Costa, abrange todas as dormidas, sendo
que nas pensões seria de 0,20 cêntimos, e nos hotéis de cinco estrelas 1,90
euros. O valor será assim acrescentado

à tabela diária de dormidas. Além de
cobrar as dormidas, a Associação de
Turismo pretende ainda levar dinheiro
pela chegada do turista,
ou seja, um euro a cada
turista que entre na cidade, seja por que via for.
Segundo António Costa,
este investimento permitirá apostar mais tarde
em acções de promoção da cidade. Em
reacção, a Associação de Hotelaria de
Portugal defendeu que estas taxas irão
“arruinar o negócio do turismo”.

NOTÍCIAS
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Menos crimes violentos

A

criminalidade violenta e grave baixou 10% no
primeiro semestre de 2010 face ao período homólogo de 2009, segundo o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo.

Portugueses
aprovam Obama

S

e nos EUA a popularidade de Barack Obama já
viu melhores dias, na Europa a tendência é diferente. O inquérito Transatlantic Trends, divulgado, revelou que, por exemplo, 88% dos portugueses aprova
a política externa norte-americana. A nível europeu,
a média de aprovação é de 78%. No entanto, apenas
49%, concordam com a forma como tem lidado com
o Afeganistão e o Irão, por exemplo. O presidente do
German Marshall Fund crê que os valores dão a Obama margem para convencer os europeus das políticas
dos EUA, embora haja “fendas que ainda jazem sob o
Atlântico e o trabalho que ainda há por fazer”.

Nova fronteira da China

A

China é o quinto país a levar um submarino
além dos 3,5km de profundidade. O objectivo
da submersão do “Jiaolong” foi assinalar a intenção
de Pequim liderar a exploração do fundo do oceano,
rico em recursos. Veja o vídeo: http://comunidade.
xl.pt/Metro/blogs/metro/archive/2010/09/15/asnovas-fronteiras-da-china.aspx

Educação como
‘desígnio nacional’

O

Presidente da República elegeu a Educação como
“um desígnio nacional”, sublinhando a rentabilidade do investimento no sector e a importância das escolas básicas. “A Educação não pode deixar de ser um
desígnio que a todos une e a todos mobiliza, que une
e mobiliza órgãos de soberania, outros agentes políticos, professores, pais, alunos, autarcas, comunidades
locais”, disse na inauguração de uma escola básica no
Bairro Padre Cruz, em Lisboa.

Chefe Silva já abriu

Piri Piri
Rôtisserie

“Le meilleur poulet en ville”

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis
514-504-6464 ou 514-476-1338
www.piri-piri.ca | info@piri-piri.ca

Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos
especiais do dia

Especialidades

Leitão à bairrada (todos os dias)
Frangos (o melhor da cidade)
e outras especialidades no carvão
Sábado: cozido à portuguesa
Domingo: Cabrito assado
D. Maria e o chefe Joaquim
convidam toda a comunidade

Todos os dias especiais
encomendas para todo o tipo de
festas (casamentos, baptizados, etc.)

PREÇOS ESPECIAIS
Chefe Silva Convida toda a comunidade
portuguesa à sua nova churrasqueira

4 AQUI CANADÁ

- coordenação de miguel félix

Avaliação fundiária:

Montrealenses deverão
esperar orçamento

O

s Montrealenses deverão esperar
o Orçamento que Montreal tornará público em Novembro para saber
se o aumento do valor dos edifícios se
traduz num aumento dos impostos fundiários. O presidente da Câmara Municipal Gérald Tremblay indicou que é
demasiado cedo para saber qual será o
efeito da nova avaliação fundiária sobre o parecer de imposição. O cálculo,
tornado público, estabelece um aumento médio de 23,5% do valor das pro-

priedades residenciais de Montreal. Os
aumentos mais importantes foram no
Plateau-Mont-Royal (34,7%), no SudOuest (30,6%) e em Rosemont- La
Petite-Patrie (28,4%). O presidente da
edilidade sublinha que a nova avaliação municipal testemunha a vitalidade
do mercado imobiliário na metrópole,
uma boa notícia para os proprietários.
Mas reconhece também que o acesso
à propriedade se torna cada vez mais
difícil, especialmente para os jovens.
Questionado sobre o impacto da nova
avaliação para os contribuintes, Gérald

Tremblay não excluiu um aumento do
imposto fundiário. Segundo Tremblay,
contudo, é muito cedo para discutir da
estratégia que conta adoptar. Os Montrealenses deverão por conseguinte
esperar o Orçamento, em Novembro,
antes de serem fixados. Geralmente, os
proprietários que vêem o valor da sua
casa aumentar mais que a média são
susceptíveis de pagar mais imposto,
e os dos quais a propriedade aumenta menos que a média pagariam – em

princípio – menos. Mas, mesmo assim,
a Cidade dispõe de vários instrumentos
para evitar um choque aos contribuintes. A Cidade poderia nomeadamente
reduzir a taxa de imposição para diminuir em parte o efeito do relatório, indicou o presidente da municipalidade,
ou ainda estender a sua aplicação sobre
quatro anos, como foi feito em 2006.
Para melhorar o acesso à propriedade,
a administração Tremblay poderia também considerar aumentar os limites de
admissibilidade à ajuda financeira.
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Identificação dos passageiros:
segurança reforçada
nos aeroportos

O

governo Harper reforçou as medidas de segurança a fim de assegurar-se que as empresas aéreas verificam
o rosto de cada passageiro antes do seu
embarque num avião. Este anúncio
ocorre na sequência da divulgação em
Agosto dum vídeo YouTube, que mostrava que duas mulheres ocultas não
tiveram de mostrar o rosto aos agentes
antes de ser admitidas sobre um voo de
Air Canada, em Montreal.
O ministro dos Transportes então em
função, John Baird, tinha exigido um
inquérito para determinar se as companhias aéreas aplicavam as regras de
segurança, que exigem que o pessoal
vêja o rosto dos passageiros antes do
seu embarque. Um porta-voz do ministro dos Transportes actual, Chuck

Strahl, confirmou sábado que uma nota
tinha sido enviada a todas as empresas
aéreas, por Transporte Canadá. Nina
Chiarelli declarou que este parecer
“recorda” a obrigação dos agentes de
bordo de verem a totalidade da cara
de cada um dos passageiros, antes de
autorizá-los a embarcar num avião. Os
transportadores aéreos que violarem
esta regra serão puníveis com multas
podendo atingir 25,000 dólares.
Os passageiros implicados deverão
pagar até 5,000$ em despesas. Chiarelli também indicou que uma vigilância é feita por Transporte Canadá quanto à aplicação destas medidas. Alguns
grupos muçulmanos canadianos já se
declararam em prol da medida de segurança.

Antigos combatentes:
Otava oferece um apoio

O

governo conservador anunciou
novas medidas de ajuda financeira aos soldados gravemente feridos,
que poderão totalizar 200 milhões de
dólares por ano durante cinco anos. O
anúncio ocorre no momento em que o
governo de Stephen Harper recebeu várias críticas ligadas ao tratamento que
reserva aos jovens soldados feridos no
Afeganistão. O ministro dos Antigos
Combatentes, Jean-Pierre Blackburn,
disse querer corrigir “as lacunas” da
nova Carta dos antigos combatentes,

adoptada em 2006. “Temos uma dívida enorme e eterna para com os nossos
homens e as nossas mulheres em uniforme, os nossos veteranos e as suas famílias”, declarou Blackburn numa conferência de imprensa em Otava, com a
presença do ministro da Defesa, Peter
MacKay. Estas medidas totalizarão 2
biliões de dólares, para a duração de
vida do programa, de acordo com Jean-Pierre Blackburn. Para os próximos
cinco anos, representarão 200 milhões
de dólares adicionais em apoio.
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Círculo dos Poetas Portugueses
de Montreal define-se a passos firmes

R
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos
Planos, Interferências.
Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus sentimentos e amar espontaneamente. Que a juventude de
espírito o faça ter o mais belo sorriso!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Boa altura para pedir aquele aumento ao seu chefe.
Número da Sorte: 57
Números da Semana: 14, 27, 23, 5, 10, 36

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura,
Solidão.
Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma
análise à sua relação. Oiça o seu coração... descubra
dentro de si o caminho para a felicidade.
Saúde: Tendência para se sentir um pouco febril e sem energia.
Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja.
Número da Sorte: 9
Números da Semana: 4, 17, 45, 13, 23, 10

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade.
Amor: Ignore comentários maldosos de pessoas indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!
Saúde: Poderá sentir-se debilitado e febril.
Dinheiro: Procure não desistir dos seus objectivos.
Número da Sorte: 52
Números da Semana: 14, 23, 38, 44, 16, 7

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: O 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar
algumas discussões com os seus familiares mais chegados. Reúna a sua família com o propósito de falarem
sobre os problemas que vos preocupam.
Saúde: Sentir-se-á muito bem física e espiritualmente.
Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 12, 46, 33, 25, 6, 22

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios.
Amor: Ponha em prática os sonhos e as fantasias que
tem tido. Nunca desista dos seus sonhos!
Saúde: Faça um exame à vista.
Dinheiro: Poderá receber a notícia de uma promoção profissional.
Número da Sorte: 43
Números da Semana: 22, 13, 10, 47, 15, 3

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Seja mais consciencioso para não criar malentendidos com o seu par. Preocupe-se em ser bom e
justo pois será feliz! Saúde: Proteja a sua pele.
Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida financeira.
Número da Sorte: 6
Números da Semana: 37, 29, 46, 10, 1, 22

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro. Não
ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde: Cuide do seu sistema digestivo. Dinheiro:
Esteja atento às novidades no seu local de trabalho.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 14, 33, 12, 25, 4, 17

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: O egoísmo é uma característica que deve moderar. Combata a sua fraqueza e fortaleça as suas virtudes.
Saúde: Procure com maior frequência o seu dentista.
Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais nos seus gastos.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 11, 23, 44, 26, 24, 49

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com a sua cara-metade. Fale sobre o que é verdade, necessário e carinhoso. Saúde: Momento indicado para fazer a introspecção
que tanto necessita.
Dinheiro: Altura de maior lucidez sob o ponto de vista financeiro.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 14, 36, 28, 44, 16, 1

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade. Amor: Não deixe que a sua teimosia
deixe marcas numa amizade. O seu bem-estar depende
da forma como encara os problemas.
Saúde: Poderá sentir sintomas que denunciam uma gripe. Dinheiro: O seu desempenho profissional e agilidade poderão
estar a ser postos à prova.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 3, 14, 16, 25, 36, 27

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do seu par, não
seja tão narcisista. Procure intensamente sentimentos
sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria
e bem-estar! Saúde: Uma ligeira dor de cabeça poderá
afectar o seu dia. Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja
dar seguimento.
Número da Sorte: 51Números da Semana: 3, 25, 46, 11, 27, 46

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Evite conflitos familiares, tente acalmar a situação. Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: Ao
jantar opte por comer uma sopa. Dinheiro: Vá trabalhar
tranquilamente e deixe o stress em casa.
Número da Sorte: 42 Números da Semana: 12, 28, 33, 41, 47, 70

ealizou-se na quinta feira passada, 16 do corrente, mais um encontro do Círculo dos Poetas Portugueses de Montreal (CPPM), no Restaurante Chez
le Portugais, onde faz sede desde a sua fundação por
um grupo de poetas locais para os quais pouco ou
nada se tem feito a nível cultural, quando nas suas
terras de origem sempre se haviam sentido mais enriquecidos neste aspeto.
Menos membros estiveram presentes desta vez, mas
isso não obstou a que se chegasse a mais algumas
conclusões, na conquista de um espaço comunitário
para a promoção e divulgação da cultura portuguesa
em geral.
Resumo dos assuntos tratados na última
reunião, escolha de um
nome para o Grupo, objetivos a atingir, meios
para atingir esses objetivos, atividades a organizar, constituíram alguns
dos items para a ordem
do dia. Numa das decisões mais acertadas do
encontro, saiu a ideia
de alargar a razão de ser
da tertúlia, fundada na
necessidade que havia
de dar satisfação pessoal aos nossos poetas, os
quais pouco ou nenhum
espaço
encontravam
para manifestarem as
suas criações poéticas,
sendo que doravante, vai
incluir também outras
formas da nossa cultura, tais como no campo da prosa, pintura, teatro, entre outros. Para isso, decidiu-se
escolher um nome mais condizente e que passará a
ser, até que se acerte defitivamente com outro, Cículo
Cultural Português do Quebeque (CCPQ). É este que
passará a figurar doravante. Entretanto, pensou-se em
realizar um serão músico-literário para breve (talvez
em outubro), mas a ideia acabou por ser abandonada
por enquanto, até que nos sintamos mais seguros da
nossa situação. Decidido ficou também sobre a neMERCANTILE METALS
• CASA DE CÂMBIO
• PINO 514-659-7466
cessidade
de contatar
brevemente
todos os Orgãos
FORMAT: 1/8 • 3,22IN W X 70 AGATES
daA VOZ
Comunicação
Social
uma conferência
de imDE PORTUGAL • 4231-B,
BOUL.para
SAINT-LAURENT,
MONTREAL (QC) H2W1Z4
T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM
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CASA DE CÂMBIO
3960 Boul. St-Laurent
514.845.5115

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

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas
• Entrega ao domicílio

(com reserva de 24 horas de antecedência)

• Desconto

sobre reservas

SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE ANÚNCIO,
RECEBA UM DESCONTO SUPLEMENTAR!

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

prensa, através da qual a nossa comunidade possa a
ter um conhecimento mais amplo da nossa existência. A recitação de poesia, mesmo durante os dias de
reunião, constituiu um momento de primordial importância para os poetas do grupo, pelo que, tal como
aconteceu previamente, voltou a marcar papel relevante. A sessão foi aberta por mim com o poema ‘Serenata Fora de Moda’, do Livro de Bordo, de António
de Sousa; seguindo-se o ‘Hino à Vida’, do e com o
Laureano Soares; J.J Marques da Silva declamou o
seu ‘Fazer Anos’, tendo Joviano Vaz, que nos apraz
registar estar de regresso à programação portuguesa

da Rádio Centre-Ville, contribuído com uma das suas
quadras mais famosas, ‘O Drama da Emigração’.
O CPPM, cujas reuniões ocorrem sempre na terceira quinta feira de cada mês, estará portanto de volta,
caso não haja nada pelo contrário, no dia 21 de outubro próximo, pelas 17H00.
Para mais informações, poderão contatar o
nosso presidente, Joviano Vaz, pelos telefones
514.278.2087 e 514.772.3074. Para os cibernautas,
o endereço eletrónico é: jovianovaz@videotron.
com.

António Vallacorba
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CENTRO DE

UVAS PARA VINHO
NO MERCADO TOUR ST-LÉONARD
O maior centro de uva para vinho
em Montreal e arredores

6705, Boul. Métropolitain
St-Léonard
(ao lado do Metropolitano e próximo de Pascal Gagnon e Langelier)

A maior companhia de
importação de uva para
vinho em Montreal
Tel.: 514-325-2200

SE PREFERIR
ESMAGAMOS
TAMBÉM AS
SUAS UVAS

LAZiO
SUPERMARKET iNC.
Importador directo da Califórnia
de uva para vinho
CENTRO DE UVA PARA ViNHO
Marché de la Tour de St-Léonard

6705, boul. Métropolitain - St-Léonard

Tel.: 514-324-4311
MOSTO
DISPONÍVEL

Chegada diária de
todas as variedades
de uvas das melhores
zonas da Califórnia

Temos todo o
equipamento
para a sua adega

RUViANO iNC.
Importador e distribuidor da melhor
uva para vinho.
Importador directo da Califórnia
CENTRO DE UVA PARA ViNHO

6705, boul. Métropolitain - St-Léonard

HORÁRIO DE ABERTURA: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, sábados e domingos das 8h às 17h
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NECROLOGIA
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Me. EDUARDO DIAS

SOLMAR

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

111 St-Paul E.

OURIVESARIAS

TRANSPORTES

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

TRANSPORTES BENTO COSTA

RESTAURANTES

21 de Setembro de 2010
1 Euro = CAD 1.361720
SERVIÇOS consulares
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile 514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Auberge Transition
514.481.0495
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana 1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque 514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude 514.896.3100
Regie ass. automobile 514.873.7620
Revenu Canada
1.800.959.7383
Revenu Québec
514.864.6299

514.861.4562

514.946.1988

CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

DR. THUY TRAN
4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRO-LUSO
514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

O velório terá lugar hoje, quarta-feira 22 de Setembro, das 14h às
22h. O funeral terá lugar amanhã, dia 23 de Setembro, às 10 horas,
na Igreja Santa Cruz. Será sepultado no Cemitério Notre-Dame-desNeiges.

FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do
7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 26 de
Setembro, pelas 11h30, 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 Obrigado e Bem-Hajam.

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
514.845.5804

MERCEARIA

†

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos
João Ribeiro e Manuel Ribeiro, netos
Alex, Juliana e Rafael, assim como restantes familiares e amigos.

Me. LUCIEN BERNARDO

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 514.484.3795
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 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

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

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

António Ribeiro

Faleceu em Montreal, no dia 20 de Setembro de 2010, com 69 anos de idade, António Ribeiro, natural de Viana
do Castelo, Portugal, esposo de Emília
Alves.

GRANITE LACROIX INC.

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 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
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Com. Angolana de Mtl
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

Faleceu em Montreal, no dia 20 de
Setembro de 2010, com 75 anos de idade,
José Luís, natural do Porto Formoso, São
Miguel, esposo de Teolinda Teixeira.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

ELECTRICIDADE

4209 De Bullion

José Luís

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos José
Francisco (Eduarda), Walter (Ana), Danny
(Fátima) e Johnny, seus netos Andrew,
James, Jacob e Gabriel, sua irmã Espírito
Santo, seus irmãos António, João, Artur e
Mariano, cunhado(a)s, sobrinho(a)s, assim
como restantes familiares e amigos.

DENTISTAS

225 Gounod

†

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 21 de Setembro, após missa de
corpo presente, às 13 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado, em
cripta, 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 domingo, 26 de Setembro, pelas 11h30, na Igreja Santa Cruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

– Histórias da História
– Pintura
– Artes e labores
– Pergaminho
– Tapetes de Arraiolos
– Tuna d’oiro
– Saúde e bem-estar - Ginástica
– Inglês oral e escrito
– Francês oral
– Inglês oral
– Português – 3 cursos - 3 níveis
– Computadores
– Ciências Religiosas
– Vamos comer Juntos
– Dança em linha
– Cavaquinhos
– Rancho
– Escultura
–Teatro e expressão mímica
– Bordado de ponto aberto e crivo
– e outros…

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 Obrigado e Bem-Hajam.

Senhor Wara

Dom hereditário, resolve os
seus problemas, qualquer que
seja a natureza ou o tempo
das dificuldades. Sorte, Amor,
Protecção, Sucesso na vida
profissional, impotência sexual.
Resultado garantido.

Tel.: 514-777-7238
Fala françês

HenriBourassa

Prof. Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desesperanço, etc.

100% garantido
Tel.: 514-553-5975
Resultados imediatos

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor
Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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anúncios a partir de $9.00*

*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

EMPREGOS

EMPREGOS

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

Homem de experiência em diferentes trabalhos de interiores,
juntas de gesso e pequenas reparações, para promotor imobiliário.
Tempo inteiro. Camião fornecido.
Excelente salário para pessoa dinâmica e qualificada.
Tel: 514-355-7171

Restaurante na “Rive Sud” de
Montreal procura: - cozinheiro
com experiência de cozinha fina
italiana; - assistente de mesa;
empregado de mesa. José ou
Tony.
450-444-3416
Tradutor inglês->português, documentos técnicos. Trabalho em
casa. Tempo inteiro, de 1 de Outubro a 31 de Dezembro. Enviar CV
por e-mail:
unicomservices@videotron.ca

Necessitamos urgentemente fabricante de amostras para um importador de moda feminina. A tempo
parcial ou inteiro. Experiência na
indústria necessária.
Ermina 514-388-2353 # 4471

Microsoft apresenta
Internet Explorer 9

A

Microsoft apresentará hoje, em São Francisco
(Califórnia), a nova versão do seu navegador,
o Internet Explorer 9 (IE9). Analistas aguardam melhorias na velocidade de processamento para competir com o Google Chrome e Mozilla Firefox.

Semana de 13 a 17 de Setembro

Comissão Europeia
reviu em forte alta
as previsões de
crescimento da Zona
Euro, para este ano

VENDE-SE
Restaurante à venda, com capacidade de 130 lugares. Grelhados,
jantares-dançantes. Todo equipado. Em Ville d’Anjou. 514-942-7219

URGENTE - Procuramos
caixeiro/a; e senhora para limpeza. Ambos cargos a tempo
inteiro.
Contacte 514-812-3683

colabore com
o nosso jornal

Comentário Semanal de
Economia e Mercados

N
Os especialistas em tecnologia prevêem que o IE9
terá um aspecto mais simples, na linha da sua concorrência, e estará preparado para exibir conteúdos audiovisuais. Apesar de esta função já estar disponível
noutros navegadores, espera-se que o IE9 dê mais velocidade ao serviço. Esta é a primeira actualização do
Internet Explorer depois do IE8, que foi apresentado
em 2009 e ajudou a travar a queda de mercado da
Microsoft. Actualmente as diferentes versões do IE
são usadas em quase 60% das ligações mundiais. Em
1995 esta percentagem era de 95%, mas foi caindo
paulatinamente frente às propostas do Mozilla Firefox e, mais recentemente, do Google Chrome.

Google é a marca
mais conhecida
dos portugueses

A

Google é a marca com melhor reputação entre
os portugueses e a Luso é a marca nacional com
melhor imagem, segundo um estudo que a Marktest
vai lançar em Setembro e que se pretende tornar
num barómetro anual. O motor de busca registou a
maior pontuação, atingido 87 numa escala de zero
a cem. Na lista das marcas em que os portugueses
mais confiam, a marca Luso é a primeira nacional,
posicionando-se no oitavo lugar da lista geral, com
80 pontos.

o passado dia 13 de Setembro, a Comissão
Europeia (CE) publicou as suas Previsões Intermédias – apenas contemplam projecções para
este ano e para as sete maiores economias da União
Europeia –, as quais vieram rever em forte alta as
previsões para o crescimento da Zona Euro, resultado de um 1º semestre bem melhor do que o inicialmente previsto. Assim, a Zona Euro deverá registar,
em 2010, um crescimento médio anual de 1.7%,
depois da forte contracção observada no ano passado (-4.1%), quase que duplicando o valor avançado
nas suas anteriores previsões (em Maio), de 0.9%.
Esta revisão surge depois de, no 2º trimestre do ano,
o PIB da região ter registado uma forte expansão
trimestral de 1.0%, o maior ritmo de crescimento
dos últimos quatro anos e que teve como principal
motor a economia alemã, que, impulsionada pelas
Exportações e pelo Investimento, cresceu ao ritmo
mais elevado desde, pelo menos, a altura da sua reunificação (em 1991). Para a 2ª metade do ano, a Instituição antecipa um abrandamento da Zona Euro,
prevendo um crescimento em cadeia de 0.5%, no
actual trimestre, e de 0.3%, no 4ºT2010, mantendo,
no entanto, o cenário de uma recuperação gradual
da economia. Ainda assim, a Comissão alertou para
as incertezas relacionadas com a consolidação orçamental de grande parte dos países da região e com
a estabilidade financeira, referindo, a este propósito,
que os mercados financeiros apenas recuperaram
“parcialmente” das tensões observadas em Maio.
Entre as quatro principais economias da região, o
destaque, pela positiva, vai, naturalmente, para a
Alemanha, com a CE a rever em alta a previsão
de crescimento para este ano de 1.2% para 3.4%
(-4.7%, em 2009), mostrando-se ainda mais optimista do que a OCDE, que, nas suas últimas Previsões Intermédias (em 9 de Setembro), previu 3.0%.
Contudo, o padrão trimestral previsto até final do
ano é semelhante ao projectado para a Zona Euro,
com a CE a prever um abrandamento para 0.6% e
0.4%, no 3ºT2010 e 4ºT2010, depois da forte expansão de 2.2% observada no 2ºT2010. Segundo a
Comissão, a França e a Itália também irão registar
crescimentos anuais superiores ao inicialmente previsto, embora apenas em mais 0.3 p.p., para 1.6% e
1.1%, respectivamente (-2.6% e -5.0%, em 2009),
no último caso, em claro contraste com a OCDE,
que antevê um crescimento de apenas 0.7% para a
economia italiana (apontando, inclusive, para uma
ligeira contracção do PIB no actual trimestre – cenário que nos parece demasiado pessimista, a avaliar
pelos dados actualmente já disponíveis). Quanto à
Espanha, a CE apresenta-se ligeiramente mais optimista, embora continuando a apontar para uma contracção de 0.3% (-0.4%, nas anteriores previsões),
depois de já ter caído 3.7% em 2009, sendo a única
economia que a Instituição prevê vir a contrair no
actual trimestre (-0.1%).

Rui Bernardes Serra
e José Miguel Moreira

12 Crónicas

ANEDOTAS
Um alentejano apanha um comboio para ir ao Porto e senta-se ao
lado de um senhor muito bem vestido. O alentejano começa a olhar
e pergunta: - Por acaso você nunca apareceu na televisão? Ao que o
Sr. responde: - Sim, eu costumo ir a muitos concursos de cultura geral
e por isso o Sr. deve-me conhecer daí. Como a viagem vai ser longa,
você por acaso não quer fazer um jogo comigo? - Pode ser. - Respondeu o alentejano. - Então fazemos assim: como eu tenho mais cultura
que o Sr., você faz-me uma pergunta sobre um assunto qualquer e
se eu não souber responder, dou-lhe 50 euros. A seguir faço-lhe eu
uma pergunta e se não souber a resposta, dá-me só 5. Concorda? Vamos a isso. - Respondeu o alentejano confiante. - Então eu faço-lhe
a primeira pergunta. Diga-me o nome da pessoa que escreveu “Os
Lusíadas”, aquele poeta só com um olho, que dignificou Portugal? O
alentejano começa a pensar e passados alguns instantes diz: - Nã sei.
Ê nã sei leri. - A resposta era Luís de Camões. Dê-me os mil escudos
e faça-me uma pergunta qualquer. - Tomi. Bem, qual é o animali que
se o encostar a um chaparro sobe-o com quatro patas e desce-o com
cinco patas? - Olhe, essa nem eu sei. - Respondeu o homem muito
admirado. - Então passe para cá os 50 euros. - Tome. Mas agora digame, que animal é esse? - Tamém nã sei. Tome lá 5.
- Dê-me o exemplo de um animal desdentado.
- A minha avó, Sr. Professor!

Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1. Qualquer de entre dois ou mais. Seco. 2. Pref. que
exprime a ideia de ouvido. Cavaleiro equipado de lança (no exército
austríaco e alemão). 3. Despido. Voz imitativa do sino, do choque de
moedas, etc. Gemido de agonia. 4. Javanês. Antigo nome da nota
musical dó. Caminhar. 5. Que ou o que reincide. 6. Nome próprio feminino. Osso lacrimal. 7. Agarrar em corrida (reg.). 8. Sociedade Anónima (sigla). Forma antiga de mim. Interj., emprega-se para excitar ou
animar. 9. Ecoo. Chila. Ministério Público. 10. Espaçoso. Espécie de
capa sem mangas, que é usada em actos solenes pelos membros de
irmandades e confrarias religiosas. 11. Monte de areia ao longo da
costa. Resultado de grandes fadigas (fig.).
VERTICAIS: 1. Conjunção (abrev.). Frouxo. 2. Trata por tu. Contr.
da prep. a com o art. def. o. 3. Contr. da prep. de com o art. def. o.
Antiga embarcação portuguesa muito bojuda. Interj., designativa de
afirmação. 4. Sucessão, seguimento de coisas. Anno Domini (abrev.).
5. Soltar voz triste e lamentosa. Red. de grande. 6. Guarda mantenedor da ordem nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aliado. 7. Tipo de
memória mais usada nos computadores. órfão sob tutela. 8. Pref. de
negação. Burra. 9. Cedo gratuitamente. Papão. Alternativa (conj.). 10.
Medida itinerária chinesa. Soluço com que ficam as crianças depois
de chorar (prov.). 11. O m. q. alburno. Pequeno mamífero desdentado
da ordem dos tatus.
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Regresso ao presente

C

om os últimos raios de calor deste Verão que parece querer deixar-nos precocemente, as férias
para a maioria terminou, as crianças, adolescentes
e universitários regressam às salas de aulas e os pequeninos, que pela primeira vez deixam os delicados
cuidados da mãe ou da creche, balanceiam-se, sacos
— por vezes quase tão grandes como eles próprios—
às costas, até à entrada da escola, lágrima ao canto do
olho, para enfrentar o início de uma nova era das suas
ainda curtas existências.
Para muita gente, tanto aqui como no velho continente, é a tomada de consciência de que as férias no
Brasil, na Ásia ou em qualquer outra das destinações
exóticas que adquiriram e alardearam para impressionar os conhecidos, lhes saíram mais caras do que
à primeira vista tinham imaginado. Mas que importa!
O importante é fazer férias. E depois, sempre se pode
ir comendo de avanço o 13º mês para tentar equilibrar o orçamento. Paciência se nas últimas semanas
tiverem de comer sandes ou outra frugal ementa para
enganar o estômago. Apanharam Sol em areias finas,
viram outras gentes, fizeram patuscadas, largas passeatas — que isto de estar de férias não é para se
apertar o cinto— e trouxeram na bagagem fotografias
e recordações a contar. Ao diabo a crise. O regresso,
porém, por vezes é brutal. É o retorno à realidade.
Ao dia-a-dia nem sempre fácil de encarar. Principalmente em Portugal. Onde se vive largamente acima
das reais capacidades financeiras. Com crise ou sem
crise, a forma de vida é a mesma em todas as épocas.
Neste lado do mar, a situação é diferente, muito embora hajam casos que se assemelham aos descritos
acima. Porém, a mentalidade do emigrante modificou-se em relação aos que por lá andam. Temos,
certo, alguns exibicionistas, mas esses são normalmente, aqueles que deviam estar mais sossegados a
fim de não agitarem as ossadas de certos esqueletos
no guarda-fatos…
No meio comunitário volta-se às actividades ditas
normais ou habituais. O associativismo procura manter-se tão bem quanto possível e alguns sonhadores,
vão imaginando horizontes cada vez mais inalcançáveis. As barreiras da mediocridade têm sido, sabemos, intransponíveis.
Fiquei boquiaberto há dias, quando constatei a exis-

tência de uma Câmara de Comércio Jovem haitiana
em Montreal! Porque, para além do mais, têm também a outra, a representante do comércio “adulto”. E
nós, que esperamos para pôr em prática uma instituição que junte os já poucos comércios que temos? Há
anos que se fala nisso! Fala-se!
Esta tomada de consciência da nossa fragilidade
colectiva no sentido fotográfico do termo, leva-me
a citar os problemas existentes com a nossa terceira idade, que após longos anos de trabalho com que
enriqueceram os privilégios e os conteúdo formativo e cultural dos “baby boomers”, são muitas vezes
considerados por estes, agora próximos da idade de
reforma, como responsáveis dos custos dos serviços
de saúde e da estrangulação dos fundos de pensões.
O próprio “Maire” Labeaume, de Québec, se pronunciou há relativamente pouco tempo, contra os
“velhos” que— segundo a sua óptica, — esperam ter
tudo de graça. O colorido e arrogante personagem
disse mesmo “estar farto dos velhos”. Esquece este
senhor que foi graças ao trabalho dos “velhos” que
ele pode hoje usufruir duma certa formação, a permitir-lhe ocupar o lugar que tem.
A sociedade tem responsabilidades para com a sua
franja de velhice. No nosso meio, temos a sorte de
poder contar com um organismo como o Centro de
Acção Sócio Comunitária, antigamente Centro Português de Referência, que sem tambores nem fanfarras, presta serviços inestimáveis à sociedade. Sem
considerações de idade ou nacionalidade.
Será talvez o organismo sem fins lucrativos de
maior relevo e qualidade do meio português.
No campo do ensino comunitário entramos, mais
uma vez, com balões de soro. Encontramo-nos quase
na secção dos cuidados paliativos… O desinteresse
paternal constatado é verificável na fraquíssima frequência de alunos. Que diminuiu todos os anos. Virá
o dia, breve, em que as portas se fecharão. E quando
a preocupação parece ser o deixar heranças, será bom
lembrar que a melhor delas é a formação.
E como alguém mais erudito disse um dia: “Eduquem as crianças e não será preciso prender os adultos”.
Regresso ao presente.

Raul Mesquita

Coisas do Corisco
É
sempre agradável ir a Hochelaga, como é conhecida esta acolhedora associação.

8 dIFERENÇAS

Domingo, dia 12, a festa de Nossa Senhora dos Milagres não fugiu à regra e depois jogar um dominó

mais os amigos do costume, Américo entre outros,
fui dar um passo de dança em linha, a única que a
Natália, minha cúmplice dos últimos 29 anos, me
autoriza a dançar. Sim, sim, contrariamente a muitas
más-línguas, e, sejam de acordo comigo, — elas são
grandes e às vezes sujas, — mas tenho uma esposa
que sabe que lá estou, sempre sem a minha mulher,
como me pregam na cara. Mas já que estou numa
de críticas, como eu sou motociclista, não visto fato
nem gravata para andar de mota, estou mais à vontade, e às vezes um pouco vadio, isto faz com que as
certas pessoas me ignorem, é giro, porque algumas
vão rezar o terço nas casa do Espírito Santo onde
por vezes vou tocar uns bailinhos da nossas ilhas,
e lá é um tal rezar por aqueles que infelizmente já
não fazem parte deste mundo, e passam pelos vivos
e olham para o lado. É obra. Tenho a certeza que a
maioria dos nossos estimados leitores, que me compreendem bem, eles não fazem parte dos que me ignoram, não, não, eles até dizem “Coisas do Corisco”
Bom, já acabei de criticar, agora vamos falar no que
escrevi logo no início, ou seja na Hochelaga. A Conceição faz os melhores queijos frescos do mundo, os
torresmos são uma delícia e o vinho era bom, sempre
tinha alguma coisa boa. É desta maneira que eu gosto de colaborar no
Jornal que tão generosamente me
acolhe no seu seio. Não digo mais
porque penso que já disse mais do
que devia... cala-te boca.

José de Sousa
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Breves

Pior arranque em seis anos

As estatísticas não ganham jogos nem campeonatos,
mas acabam por ajudar a perceber o comportamento
das equipas ao longo das competições em que estão
envolvidas. E o que as estatísticas – nuas e cruas –
dizem é que este é o pior arranque de campeonato do
Sporting nos últimos 6 anos. Os 7 pontos conquistados
em 5 jornadas, fruto de 2 vitórias e 1 empate, só ganham ao verificado na época 2004/05 em que os leões
registavam apenas 1 vitória e 2 empates ao fim das
mesmas 5 rondas. Mesmo nessa temporada, os leões
tinham mais 1 golo marcado do que o agora verificado. E não é por acaso que pela primeira vez na década
o ataque do Sporting tenha uma média inferior a um
golo por jogo, facto que também ajuda a compreender
a fraca prestação neste começo de campeonato. Se a
equipa não marca golos, mais difícil se torna ganhar
jogos e somar pontos. As promessas deixadas na prétemporada não estão a ser cumpridas.

Vejam bem! Óscar resolveu

Benfica venceu o Sporting com inteira justiça. Os
encarnados foram sempre a melhor equipa em
campo, a que mais atacou (sete cantos contra três dos
leões) e quem criou mais oportunidades de golo, das
quais converteu duas... por Óscar Cardozo. Mais uma
vez, ontem ficou provado que no futebol se passa de
besta a bestial num ápice. Neste caso demorou três dias.
Foi na quinta-feira que Cardozo foi assobiado por falhar
um golo e por não correr o que alguns adeptos queriam.
Mandou-os calar. Ficaram ofendidos. Pediu desculpa.
E domingo deu uma lição a quem o assobiou, quando
marcou os dois golos que resolveram o derby. E atirou
uma bola ao poste. E falhouumchapéu por pouco. O
Sporting não esteve nada bem. Entrou nervoso e começou a perder o jogo ainda antes do quarto de hora, na
sequência de uma bola parada. Os leões parecem não se
livrar destes lances, ainda que a defesa tenha ganho a altura de Nuno André Coelho e Evaldo. Só depois de Cardozo ter feito o seu segundo golo, já no segundo tempo,
houve mais Sporting. Vukcevic e Postiga melhoraram o
jogo dos leões,mas Liedson está com a pontaria pouco
afinada e na grande ocasião leonina, só com Roberto
pela frente, atirou ao lado. Uma coisa é certa não foi
só Cardozo que fez as pazes com alguns adeptos. Foi
toda a equipa. Já o Sporting segue... intermitente, como
costume.

O

Uma nova iniciativa
da Associação de Laval

Tivemos a honra de ver pela primeira vez as duas equipas de futebol da Associação de Laval em acção e vão
continuar a incentivar os jovens e menos jovens a participar nesta nova ventura da associação de Laval.

Árbitros
portugueses
apitam na fase
de qualificação
Equipas lideradas por
Pedro Proença, Jorge
Sousa e Duarte Gomes
estão em acção nas próximas rondas da fase de
qualificação para o Campeonato da Europa de
2012, a realizar na Polónia e na Ucrânia. Pedro
Proença, acompanhado
por José Trigo, Ricardo
Santos e João Ferreira, vão estar no França
– Roménia, agendado
para 9 de Outubro. A 12
do mesmo mês será Jorge Sousa, João Ferreira,
José Ramalho e Artur
Soares Dias a marcar
presença no Letónia –
Geórgia. Por fim, a 17 de
Novembro, no Croácia
– Malta vão estar Duarte Gomes, José Trigo,
Venâncio Tomé e Carlos
Xistra.
Tiago lesionado
falha jogo com
Valência
O internacional português Tiago e o argentino
Sérgio “Kun” Aguero estão lesionados e vão falhar o encontro de quarta
feira do Atlético de Madrid frente ao Valência, a
contar para a quarta jornada da Liga espanhola.
Tiago sofreu uma distensão muscular numa coxa
direita, enquanto Aguero
recupera de uma contusão na perna esquerda.
O jogo terá ainda a presença de outros portugueses já que o técnico
Quique Flores, treinador
do Atlético de Madrid,
convocou também Simão Sabrosa, enquanto
pelo lado do Valência
podem entrar em campo
Miguel, Manuel Fernandes e Ricardo Costa.

Cardozo é o
melhor dos
últimos 30 anos
Oscar Cardozo está a
um golo dos 60 em jogos
do campeonato português, com a camisola
do Benfica. Ainda muito
longe da marca de outros goleadores – como
são os casos de Nené ou
Nuno Gomes –, a verdade é que o internacional
paraguaio regista, até
ao momento, uma média
impressionante, tornando-o no jogador mais
eficaz das águias nos
últimos 30 anos. O sulamericano, de 27 anos,
regista uma média de
0,66 golos por cada jogo
no campeonato. Cardozo está a cumprir a sua
quarta temporada na Luz
e leva já 59 golos marcados, em 89 encontros
disputados. Para este
número muito contribuíram os 26 golos apontados na Liga durante a
última época, altura em
que se sagrou também o
bota-de-ouro de Record.
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas
Em utensílios
ultra modernos
em aço inoxidável

Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir

Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias
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