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Quando a
verdade incomoda
Caríssimo senhor Norris. Obrigado 

por me permitir trazer a lume al-
gumas das suas afirmações e outras dos 
seus mais próximos colegas da cena 
municipal. Como deve ter observado 
deixei tempo suficiente entre a publi-
cação das suas diatribes e este apon-
tamento, que pretende apenas repor a 
verdade das coisas e dos factos, para o 
deixar saborear uma vã glória no espa-
ço duma semana. Curioso que o rol das 
suas lamentações tem um não sei quê 
de “déjà vu” como a lenga-lenga dum 
velho e estafado 78 rotações…
Sem tropeço digo-lhe que persisto e 

assino tudo quanto disse no texto de 
que não terá gostado. É o seu direito. E 
sou-lhe também muito franco ao dizer-
lhe que não tenho qualquer razão váli-
da de contrição. Tenho pena mas não 
posso chorar. O que afirmo não é mais 
que aquilo que o senhor Norris disse 
num encontro realizado a seu pedido, 
logo após as eleições de Novembro, no 
restaurante Chez le Portugais. Recorda-
se? Não esqueça, senhor Norris, de que 
estavam outras testemunhas. Nesse 
mesmo momento, manifestei-lhe to-
tal desacordo às intenções de redução 
drástica da circulação automóvel no 
boulevard de St-Laurent, fazendo-lhe 
notar a vida comercial que dá vida ao 
sector. E, recordo-me bem de lhe ter 
dito que, compreendendo a falta de 

Serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCO
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A crise e o impacto social
Em Portugal, que se saiba, ainda não 

se morre de fome. Mas há notícias 
de que já há escolas a abrir refeitórios 
ao fim-de-semana para saciar crianças 
que, sem essa ajuda, chegariam com 
fome às aulas na segunda-feira. Sabe-
se também que são cada vez mais os 
portugueses da classe média que recor-
rem à sopa dos pobres ou aos cabazes 
do Banco Alimentar contra a fome, 
pessoas que nas cantinas comunitárias 
comem viradas para a parede, pois têm 
vergonha de serem reconhecidas.
Lê-se nos jornais, vê-se na televisão, 

não se pode ignorar: há uma nova po-
breza na sociedade, mesmo aqueles 

que até há bem pouco tempo levavam 
uma vida relativamente confortável. É 
uma realidade com que também nos 
confrontamos nas ruas, quando en-
contramos pedintes e sem-abrigo que, 
percebe-se pelos modos e pela roupa, 
caíram há muito pouco tempo nessa 
situação. É gente traída pelo Estado e 
pelas expectativas ilusórias que este 
lhes criou.
Hoje muitos portugueses que só ten-

tam sobreviver à tona da água foram 
“traídos pelo Estado”, não porque tal 
tenha acontecido, mas porque o Esta-
do deixou de os subsidiar – ou seja, o 
Estado os traiu porque os tratou como 

dependentes e, depois, quando entrou 
em crise financeira (outros já dizem 
bancarrota) abandonou-os. Ora quem 
se habitua à dependência perde o sen-
tido de responsabilidade e de iniciativa 
própria, tende a deixar de ser um cida-
dão produtivo e responsável e torna-se 
num cliente – mais um a viver à custa 
do Estado e das cantinas comunitárias.
Um Estado social que cria dependen-

tes aprisiona-os nos limites da sua po-
breza. Já uma sociedade de Bem-Estar 
que promova um envolvimento res-
ponsável da cidadania criará condições 
para a sua emancipação económica. “É

“Português”
nas escolas

AAssociação de Professores de 
Português dos Estados Unidos da 

América e Canadá realizou este fim-
de-semana um fórum em Manassas, 
Virgínia, em prol da defesa da profis-
sionalização e de uma maior aposta do 
Governo português no ensino da lín-
gua portuguesa.
“Os nossos desafios concentram-se 

na inserção do ensino da língua por-
tuguesa no ensino oficial norte-ame-
ricano e em apoiar as escolas comu-
nitárias credíveis, com professores 
que estejam preparados para ensinar 
português como segunda língua, ou 
seja, como língua estrangeira”: disse à 
agência Lusa o presidente da associa-
ção, Diniz Borges.

Continuação na página 3
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agenda comunitária

pensamento da semana

dia do sócio no clube portugal
O Clube Portugal de Montreal organiza o Dia do Sócio no dia 27 de 
Novembro pelas 19h00. O prato principal será Filet-Mignon. Haverá 
também o DJ da casa para animar esta festa.
Para mais informações ou reservas contactar: 514 844-1406.

concerto na santa cruZ
Para celebrar os 25 anos da construção da Igreja , a missão de Santa 
Cruz organiza uma série de almoços e concertos, uma vez por mês, a 
começar no 21 de Novembro – dia de Cristo Rei. O primeiro concerto 
está a cargo da Filarmónica Portuguesa de Montreal:
Preço almoço e concerto - $25 (crianças até 10 anos $15)
Preço só para o concerto - $10 (crianças até 10 anos $5)

eFemÉrides - 17 de novembro

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

centro comunitário santa cruZ
O artista e professor Nelson Figueiredo vai estar aqui em Montreal em 
Janeiro para dar aulas de pintura de azulejo e escultura de barro. Para 
inscrever-se comunique para o 514-844-1011 ou 514-834-0920. Não 
perca esta oportunidade de aprender com um verdadeiro mestre.

Continuação da página 1

lançamento de livro
A Véhicule Press convida a comunidade ao lançamento de “Making 
Waves: The Continuing Portuguese Adventure”, um livro de Mary So-
derstom, onde o leitor será transportado para sítios cuja presença por-
tuguesa ficou eternamente gravada, uma história repleta de aventuras, 
triunfos e melancolia. O evento terá lugar no dia 24 de Novembro, das 
17h30 às 20h, no Les Bobards, situado no 4328, boul. St-Laurent. 514-
987-1174

Quando a verdade incomoda
espaço para aumento de locais de estacionamento, es-
perava no entanto que a administração municipal pelo 
menos, não complicasse o parque existente. O senhor 
Norris, acompanhado por uma sua colega, defendeu, 
pelo contrário, que tinham intenção de impedir o mais 
possível a circulação e o estacionamento de viaturas, a 
fim de devolverem o boulevard aos residentes.
Recorda-se senhor Norris? Havia testemunhas, recor-

do-lhe de novo. Por outro lado, todas as intervenções 
do seu chefe vão nesse sentido, tal como a última que 
originou o meu texto. Ele próprio terá confessado ao 
entrar na sala “Hoje vai ser a minha festa”. 
Verdade, senhor Norris? Ou será apenas a sua “verda-

de” que conta?
Parece esquecer as afirmações do seu chefe directo na 

freguesia, relacionadas com a recusa de limpar a neve 
nos fins-de-semana. Já imaginou o “bordel” que cau-
sará?
Além do mais, como compreender que não estando 

ainda decidido pelo governo central a atribuição da res-
ponsabilidade dos parcómetros às freguesias, o seu che-
fe apresente um programa completamente baseado na 
sua suposta atribuição? Não será um abuso de poder e 
uma clara expressão duma obsessão paranóica de impor 
vontades ditatoriais?
Ao mesmo tempo que como sanguessugas, procuram 

sugar o suor dos cidadãos, residentes ou não, penali-
zando-os por utilizarem a viatura privada por razões 
próprias, nem sempre por preguiça ou vaidade, mas 
tão-somente, devido à falta de qualidade dos transpor-
tes públicos. Se nas cidades que diz terem obtido bons 
resultados com o tipo de medidas que preconizam, pes-
quisar com mais rigor, certamente encontrará um servi-
ço público que responde às necessidades dos cidadãos 
e que deve ser por aí, pelo melhoramento em profun-

didade dos transportes públicos, que se poderá chegar 
à redução substancial das viaturas pessoais. Um prédio 
começa-se pelos alicerces e não pelo telhado.
O modo como pretendem impor as vossas vontades, 

não é mais do que o método de gente sem ideias e sem 
dinamismo, que procura a forma mais simples. Daque-
las que mesmo uma criança do primário seria capaz. Im-
pondo taxas e mais taxas, aumentando custos e obten-
do como consequência o encerramento de comércios. 
Mas, de toda a evidência, não falamos com os mesmos 
comerciantes... Quanto às organizações de defesa dos 
profissionais do comércio, que segundo diz apoiaram o 
projecto e das quais apenas cita uma — desconheço as 
outras — devo recordar-lhe que o director da SDBSL 
não apoiou. Ele disse que poderia ser uma boa ideia mas 
esperava para ver os modos de implantação. O que não 
é a mesma coisa que o senhor Norris afirma. Num ponto 
tem o senhor Norris razão e disso devo desculpar-me. 
Efectivamente o prolongamento da obrigatoriedade de 
pagamento de estacionamento seria limitado entre as 
ruas Sherbrooke e Roy. Não deixando de ser porém, um 
encarniçamento impróprio contra os proprietários dos 
bares visados, bem assim como contra os frequentado-
res habituais desses locais de distracção. Em vez disso, 
por que não procuram ser úteis, fazendo modificar os 
“bornes” de pagamento dos estacionamentos, de modo 
a que se possa acrescentar em qualquer “borne” no in-
terior de digamos, 500 metros, períodos de tempo a fim 
de terminar as compras ou refeição na zona, sem ter de 
correr ao longo da rua para o fazer no ponto onde ficou 
a viatura? E contrariamente ao que afirma eu nunca citei 
comunidade. Como vê, senhor Norris, não tenho a rece-
ber lições de rigor da sua parte, realçando-se até, afinal, 
mais fraqueza do seu lado. Mas enfim, isso acontece, 
quando a verdade incomoda… Raul Mesquita

centro de ajuda à Família
O CAF promoverá O Dia de Reflexão e de Acção sobre o estudo “As 
barreiras e os mecanismos de suporte na educação dos jovens luso-
canadianos”, de Fernando Nunes, professor na Mount St-Vincent Uni-
versity, em Halifax. O evento ocorrerá no dia 20 de novembro, das 13h 
às 17h, no Espaço de Actividades do CAF (2150, Rachel Est, Mtl).

necessário passar do conceito de Estado de Bem-Es-
tar para o de Sociedade de Bem-Estar”, defendeu a 
semana passada, Diogo Vasconcelos, numa conferên-
cia sobre Administração Pública que integrou o ciclo 
Portugal 2011 – Para além da crise que ocorreu no 
Instituto de Estudos Políticos da Universidade Cató-
lica. A mensagem é pertinente. Tanto nas áreas so-
ciais como nos seus domínios tradicionais da acção, 
“é necessário, acrescenta o conferencista, ultrapas-
sar o Estado que temos, que desconfia dos cidadãos 
e que quer fazer tudo e para isso cria normas infin-
dáveis e complexas”.
Vem aí a grande manifestação a 24 de Novembro. 

Será que o movimento sindical vai sensibilizar os po-
líticos e conseguir os seus objectivos?   Será difícil. 
As pessoas hoje em dia manifestam o seu desagrado 
e as suas frustrações através da Internet a uma velo-
cidade de rodopio. Embora muita dessa informação, 
que circula na Net, tenha como objectivo de sensibi-

A crise e o impacto social
lizar os cidadãos do verdadeiro cerne da questão. A 
maioria das pessoas acha que a actual crise é apenas 
fruto de um único motivo, chamado má gestão dos 
valores e patrimónios portugueses ao longo dos últi-
mos anos. Medina Carreira lembra que: “O país teve 
nos últimos 10/12 anos quatro Primeiros-Ministros: 
O primeiro desapareceu; o segundo arranjou um me-
lhor emprego em Bruxelas, foi-se embora; O terceiro 
foi despedido pelo Presidente da República; e o quar-
to, coitado, anda a ver se consegue chegar ao fim”
Voltando à Internet, o sítio de excelência que se usa 

agora para propagar ideias e expressar angústias e 
desabafos com os amigos e conhecidos e também, à 
velocidade de um “clic”, podemos exprimir a nossa 
indignação contra governantes e atirar pedradas con-
tra as grandes empresas que conseguem milhões de 
lucros e que raramente pagam impostos. É o sistema 
que temos...

Augusto Machado

coZido à portuguesa
A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza, sexta-feira, dia 
19 de Novembro, um jantar com sopa e cozido à portuguesa, à moda 
das Furnas. Aceitam-se reservas até às 21h de hoje, quarta-feira. 
Para informações ou reservas, 514-254-4647

os açores e as suas gentes

Foi a sepultar Nicolau A. B. Bettencourt
Nicolau António Borges de Bettencourt, micae-

lense, foi a sepultar em 17 de novembro de l875, 
contando 75 anos de idade, gastos ao serviço da pá-
tria e da humanidade.O respeitável ancião sucumbiu 
vitimado por uma síncope. 
Foi este ilustre açoriano, uma das figuras que mais 

se distinguiu pelas suas convicções abertamente li-
berais e humanitárias na Ilha de S. Miguel, sua terra 
natal.
Neto de António Borges de Bettencourt, o gover-

nador militar que ordenou a expulsão dos Jesuitas 
daquela ilha, Nicolau António Borges seguiu os prin-
cípios liberais dos seus antepassados. 
A ele deveu-lhe o movimento liberal nos Açores, 

ativa e leal cooperação, quer na organização dos 
7.500 bravos do Mindelo, quer na repressão dos 
guerrilheiros que na ilha se organizaram. Comandou 
com a autoridade que se lhe reconhecia, o batalhão 
cívico que em São Miguel operou durante a ausência 

das tropas que acompanharam D. Pedro IV ao Porto, 
destroçando a revolta dos calcetos no Castelo de S. 
Brás, em 23 de abril de 1835.
A nível do seu envolviimento cívico, fez parte da 

primeira Câmara constitucional de Ponta Delgada; 
foi membro da Junta governativa constituida pelo 
povo pontadelgadense, em 25 de outubro de 1846, 
para sustentar os princípios proclamados pela revo-
lução do Minho, até ao dia 24 de junho de 1847, em 
que ela foi dissovilda, período em que comandou a 
Guarda Nacional.
Nicolau A. de Bettencourt foi ainda eleito deputa-

do em 1840, tendo votado abertamente pela abolição 
vincolar, embora com prejuízo da sua própria pessoa. 
Em todas as ações generosas, o seu nome era dos pri-
meiros a aparecer, em comissões de beneficiência e 
em atos humanitários.

António Vallacorba
com o apoio da sinopse de efemérides

Continuação da página 1

aniversário do clube oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza o seu 32º aniversário 
na sua sede no dia 11 de Dezembro pelas 19h30. 
Para mais informações contactar: 514-342-4373.

717 - É colocada a primeira pedra do Convento de Mafra.
1822 - Morre o escultor português Joaquim Machado de Castro.
1903 - Realiza-se o primeiro voo de uma aeronave, com motor próprio, 
executado pelos irmãos Wright, na Carolina do Norte, EUA.
1910 - O Governo provisório da República determina que “A Portugue-
sa”, composta por Alfredo Keil, passe a ser o Hino Nacional.
1917 - A atriz Amélia Rey Colaço estreia-se no palco, na peça “Maria-
nela”, no antigo Teatro de D. Amélia.
1957 - Morre o compositor Heitor Villa-Lobos, 70 anos, autor de “Ba-
chianas Brasileiras”.
1964 - O Reino Unido anuncia a suspensão do fornecimento de armas 
à África do Sul.
1966 - A Assembleia-geral da ONU aprova a resolução de condenação 
da guerra colonial portuguesa, considerando-a “um crime contra a hu-
manidade e uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais”.
1969 - O Governo de Marcello Caetano muda o nome da polícia políti-
ca PIDE para DGS e mantém-lhe as funções repressivas. A alteração 
seria publicada no Diário Governo de 24 de novembro.
1976 - A China efetua a maior explosão nuclear na atmosfera, no teste 
de uma bomba.
1979 - O líder iraniano Ayatollah Khomeini ordena a libertação das mu-
lheres e dos negros feitos reféns na embaixada dos EUA em Teerão.
1987 - O Governo português aprova a proposta de Lei que rege a 
alienação ao sector privado de parte do capital social das empresas 
públicas.
1989 - Morre o musicólogo português João de Freitas Branco, 67 anos.
1991 - Morre Gustav Husak, 78 anos, ex-presidente da Checoslová-
quia, que legitimou a liquidação da Primavera de Praga, tentada por 
Dubcek em 1968.
1993 - Morre, em Lisboa, Mário Dionísio, ensaísta, romancista, poeta, 
pintor, professor, crítico literário e de arte, autor de “Monólogo a Duas 
Vozes”, “Não Há Morte nem Princípio”, “O Dia Cinzento”.
1994 - Vítor Constâncio, presidente da Lisboa-94 Capital Europeia da 
Cultura, recebe, em Paris, o título de Cavaleiro da Ordem Nacional da 
Legião de Honra.
1997 - Um atentado no Luxor, Egipto, reivindicado pelo grupo Gama’at 
Islamya, causa a morte de 68 pessoas, na maioria turistas.
2000 - Morre o Embaixador António Leite de Faria, 96 anos. A Jugoslá-
via restabelece relações diplomáticas com os EUA, Reino Unido, Fran-
ça e Alemanha, interrompidas desde 1999.
2002 - É decretada a prisão do comandante do Prestige, petroleiro ava-
riado ao largo da costa galega. Morre Abba Eban, 87 anos, diplomata 
que liderou o processo para o reconhecimento do Estado de Israel.
2003 - Os 128 militares da GNR e os 14 jornalistas portugueses che-
gam à cidade de Nassiriyah, no Iraque. O filósofo francês Jacques 
Derrida abre o seminário internacional “A Soberania. Crítica, Descons-
trução, Aporias”, uma das últimas iniciativas de Coimbra 2003.
2005 – A UNESCO institui o Dia Mundial da Filosofia, na terceira quinta 
feira de novembro.

“Quando é que despertarei de estar acordado?” 
Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935)
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Especialidades
Leitão à bairrada (todos os dias)
Frangos (o melhor da cidade)

Coelho no churrasco
e outras especialidades no carvão

Especiais todos os dias
encomendas para todo o tipo de 

festas (casamentos, baptizados, etc.)

Faça a sua encomenda do natal

PREÇOS ESPECIAIS

Chefe Silva Convida toda a comunidade
portuguesa à sua nova churrasqueira

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis

514-504-6464 ou 514-476-1338
www.piri-piri.ca | info@piri-piri.ca

Rôtisserie | Churrasqueira

Piri Piri
“O melhor frango na cidade”

“Le meilleur poulet en ville”

D. Maria e os chefes 
Arlindo e Joaquim 

convidam toda a comunidade

Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos 

especiais do dia

Chefe Silva

Franquia em plena expansão
Franqueado desde 2008

Existem já 9 restaurantes

Oportunidade de negócios
em Montreal.

Cede-se franquia para restaurantes de 
pequenos-almoços. Possibilidade de 

carreira num domínio crescente.

Montréal
2017, avenue du Mont-Royal E.
514 544-3843 

3834, rue Saint-Denis
514 544-2008

350, rue de Liège
514 858-6030 

Westmount
4785, rue Sherbrooke O.
514 934-5000
Blainville
400, boul. Curé-Labelle
450 420-9993
Brossard
6680, boul. Taschereau 
450 466-6555

Laval
1702, boul. des Laurentides
450 667-4444
Terrebonne
1705, chemin Gascon
450 964-1661
Deux-Montagnes
1405, chemin d’Oka
450 491-3030

Para informações, contacte

Pedro Medina
514-662-1238

Os nossos restaurantes

“Português” nas escolas
“Portugal tem que ter uma voz muito 

mais activa. Todos os cursos de língua 
e cultura portuguesas nos EUA acon-
tecem ou por iniciativa de professores 
emigrantes, por intermédio de luso-
descendentes dedicados, ou por mérito 
de algumas associações luso- descen-

dentes que se esforçam em manter as 
raízes”, adianta. O Fórum “Desafios 
e Prospectivas para o Século XXI” no 
ensino da língua portuguesa conta com 
as intervenções de Maria José Grosso, 
da Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa, Onésimo Teotónio 
Almeida, do centro de estudos portu-
gueses da Brown University (Rhode 
Island) e dos escritores Vasco Pereira 
da Costa e Álamo Oliveira. Fernanda 
Costa e Ana Tavares, das Coordena-
ções do Ensino de Português dos Es-
tados Unidos e do Canadá, irão fazer 

Continuação da página 1
um ponto de situação sobre a difusão 
da língua. O objectivo do encontro, diz 
Diniz Borges, é “debater descomple-
xadamente as realidades do ensino da 
língua portuguesa nos EUA e Canadá, 
com medidas e projectos a realizar a 
curto e longo prazo”.

“Há que relembrar a Portugal, e aos 
governantes, que tem havido uma dis-
criminação total contra os emigrantes 
que são luso-descendentes nos EUA e 
Canadá, e que é tempo de que tal se 
possa modificar”, adianta. 
Para Borges, as políticas públicas têm 

sido “inconsistentes” e, “se há ensino 
da língua e cultura portuguesas no 
continente norte-americano, deve-se a 
quem está no terreno”.
No domingo, a Associação realizou 

uma assembleia-geral aberta a todos os 
participantes do fórum.

Coimbra procura
reconhecimento
AUniversidade de Coimbra (UC) entregou, à Co-

missão Nacional da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unes-
co) a sua candidatura a Património da Humanidade.
O dossier, com “cerca de 2000 páginas, organizado 

em sete volumes”, constituirá, simultaneamente, “o 
documento que o governo português apresentará à 
Unesco, em Paris, provavelmente durante o mês de 
Janeiro”, explica o reitor da instituição, Seabra San-
tos.
A candidatura tem como “mote central” a “associa-

ção do passado, do presente e do futuro” da UC, o 
“prestígio da instituição” que se mantém na actuali-
dade e faz dela “uma grande universidade europeia 
no século XXI”, sublinha. Para o reitor, “a consagra-
ção internacional da Universidade é uma realidade”
e acrescenta que “as pessoas cultas, informadas, em 
todo o Mundo, conhecem ou já ouviram falar da 
UC”. A candidatura é centrada na UC, mas “toda a 
cidade está envolvida”.

MAIS MORTES
ESTE ANO
Nos primeiros 10 meses 
deste ano foram assassi-
nadas em Portugal pelo 
menos 30 mulheres víti-
mas de violência domés-
tica, mais uma do que em 
2009. Segundo as contas 
feitas pelo jornal Público,
“em 20% dos casos, os 
homicidas, normalmen-
temaridos das vítimas, 
mataram uma segunda 
pessoa, quase sempre um 
filho”.

CAVACO SILVA “É UM
GESTOR DE SILÊNCIOS”
O candidato às presiden-
ciais Manuel Alegre acu-
sou o actual Presidente e 
candidato a novo mandato 
de ser “gestor de silên-
cios”, dando como exem-
plo a interpretação do pro-
cesso das “escutas”. Para 
o histórico socialista, Ca-
vaco Silva “só fala quando 
não deve falar”, ou se “en-
gana com frequência na 
interpretação dos poderes 
que lhe são atribuídos”. 
Alegre diz que o “papel 
do Presidente da Repúbli-
ca terá de ser entendido 
como um moderador da 
cena política nacional”.

FRANÇA: NOVO
GOVERNO APRESENTADO
O presidente francês Ni-
colas Sarkozy reconduziu 
o primeiro-ministro Fran-
çois Fillon, que apresen-
tou várias novas figuras 
para o executivo renova-
do. Destaque para o re-
gresso do antigo chefe de 
governo Alain Juppé, que 
assume a Defesa.

Arranque em
Cabo Verde
OBanco Espírito Santo (BES) Cabo Verde vai 

inaugurar a sua primeira agência no arquipélago 
em Janeiro de 2011, na Ilha do Sal. “Estamos muito 
atentos ao desenvolvimento das várias ilhas e é mui-
to provável que o próximo balcão a abrir, depois da 
estreia na Ilha do Sal, seja no Mindelo”, revelou o 
presidente, Pedro Cudell, à agência Lusa.

Timor disponível
Timor-Leste poderá vir a comprar, em breve, títu-

los de dívida pública portuguesa, disse em Ma-
cau o presidente timorense, José Ramos-Horta. 
A televisão SIC avançou que a ideia partiu de José 

Sócrates. Já Cavaco Silva diz que a possibilidade 
“não o choca”.
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para venda ou compra de propriedades. 

Terei imenso prazer de vos servir de novo!

Français   •   Anglais   •   Portugais   •   Espagnol

Laval-des-Rapides

A missão afegane deveria
ser debatida em Ottawa

Taxa sobre matrículas: 
Tremblay espera convencer 
Laval e Longueuil
Mesmo se Laval e Longueuil não estão interes-

sados em aumentar a taxa sobre o custo das 
matrículas dos automóveis, o presidente da Câma-

ra Municipal de Montreal, Gérald Tremblay, espera 
ainda convencê-los. 
O presidente tinha anunciado o aumento desta taxa 

sobre o seu território a partir de 2011. 
O aumento será “inferior a 50$” e servirá a finan-

ciar os investimentos nos transportes públicos. Tinha 
manifestado o desejo de ver todas as cidades da ilha 
imitá-lo, assim como as das margens norte e sul. Mas 
tanto Laval como Longueuil, recusam taxar mais 
ainda os seus automobilistas. Gerald Tremblay, con-
sidera injusto impor esta taxa unicamente aos Mon-
trealenses.
“O dinheiro dos Montrealenses vai servir para me-

lhorar a qualidade dos serviços para os Montrealen-
ses”, lançou antes de enumerar todos os projectos de 
transportes públicos que a sua administração encara 
realizar. As outras cidades da ilha pediram a Quebe-
que o direito de imitar Montreal, mas Laval e Lon-
gueuil não vão entrar na dança. “Não, não faremos 
pedido como este porque não é equitativo”, disse 
o presidente da Câmara Municipal de Laval, Gilles 
Vaillancourt. Laval preferiria que Quebeque aumen-
tasse as taxas sobre a gasolina, a fim de financiar os 
transportes públicos.

Chinês clandestino mascarado
em velho: a máscara valia 1259 $

A rua Sherbrooke em construção

Oprolongamento da missão canadiana no Afeganis-
tão, deverá ser um dos assuntos quentes que serão 

abordados aquando do recomeço dos trabalhos da Câ-
mara dos Comuns. Os deputados federais regressaram 
a Otava após uma pausa de uma semana. O Parlamento 
tinha-se entendido em 2008 para que o exército canadia-
no se retirasse daquele país a partir de 2011. Em virtude 
do plano actualmente em estudo pelo governo Harper, 
perto de um milhar de militares permaneceriam no Afe-

ganistão até 2014, não como combatentes mas a fim de 
formar o exército afegão na capital Kaboul. Os liberais 
querem nomeadamente saber, exactamente o que implica 
a formação que será dispensada. O NPD quer quanto a 
ele, que todos os soldados canadianos deixem o Afega-
nistão em Julho próximo. O Bloco quebequense acusa 
por seu lado o primeiro-ministro Harper de quebrar a sua 
promessa, não apresentando ao voto o prolongamento da 
missão das Forças canadianas no Afeganistão.

Aavenida du Parc já ressoa do barulho. A rua Sain-
te-Catherine está desventrada. Agora, é a vez da 

rua Sherbrooke de acolher um estaleiro. A Cidade de 
Montreal começou trabalhos “urgentes e necessários” 
que durarão seis meses e estender-se-ão das ruas Saint-
Marc à La Montagne. Os automobilistas serão tocados 
de maneira substancial, mas sê-lo-ão também, os uti-
lizadores dos transportes públicos e os comerciantes. 
Os trabalhos terão lugar a 10 metros de profundidade, 
e deverão custar 4,2 milhões de dólares. O esgoto co-
lector está fragilizado por fissuras e arrisca abater-se. 
Em 2007, o mesmo condutor tinha-se seccionado mais 
a leste e provocado o desmoronamento do pavimen-
to entre as ruas Amherst e Beaudry. Depois do inci-
dente de 2007, a Cidade empreendeu sondar o estado 
do esgoto na sua totalidade. Uma primeira inspecção, 

em 2007, não revelou nada de alarmante. Um segun-
do, em 2009, revelou contudo fissuras inquietantes, o 
que explica que a municipalidade não pode atrasar os 
trabalhos. A data escolhida, com as Festas natalícias 
à porta, preocupa os comerciantes da rua Sherbrooke, 
onde circulam diariamente 30.000 automóveis. Luga-
res de estacionamento serão retirados para a duração 
dos trabalhos, e a fluidez da circulação será ampla-
mente comprometida. A rua será fechada inteiramente 
próximo da rua Guy durante os dois próximos fins-de-
semana de Novembro. Até 17 de Dezembro, somente 
uma via em cada direcção estará aberta. Após as Fes-
tas e até ao final previsto dos trabalhos, a 31 de Maio, 
só uma via estará aberta no sector das obras. Os auto-
mobilistas poderão apenas circular em direcção Oeste.

Oproprietário de uma empresa de fabrico de más-
caras baseada em Hollywood, indicou que era 

ambivalente frente à utilização de um dos seus produ-
tos por um jovem Chinês, que tentou entrar clandesti-
namente no Canadá. Rusty Slusser, o proprietário de 
SPFXMasks, afirmou que mesmo se estava contente 
de ver que a sua máscara era bastante realista para 
conseguir enganar as autoridades aeroportuárias, 
a forma como tinha sido utilizada não lhe agradou. 

Vende-se normalmente essa máscara por 1259 dó-
lares americanos. O governo canadiano indicou que 
o homem tinha utilizado um disfarce de velho para 
montar a bordo de um avião, em partida de Hong 
Kong, antes de retirá-lo na casa de banho, durante o 
voo. As autoridades não confirmaram a identidade do 
homem que foi preso à sua chegada a Vancouver, na 
Colômbia-Britânica, a 29 de Outubro passado. 
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Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Sentir-se-á muito alegre e bem-disposto. Apro-
veite bem este momento. Saúde: Esteja mais atento às 
suas necessidades fisiológicas. Consuma alimentos ricos 
em ferro. Controle o seu sistema nervoso para que a sua 

saúde não saia prejudicada. Dinheiro: Assuma com responsabilidade 
os seus compromissos profissionais. Honre a sua palavra.
Número da Sorte: 22 Números da Semana: 10, 1, 4, 7, 8, 9

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso
Amor: Controle os ciúmes. Não seja tão possessivo com 
a pessoa amada pois esta pode sentir-se sufocada. Dê-
lhe espaço para se movimentar. Saúde: Pratique um 
desporto relacionado com a água. O seu organismo ne-

cessita do contacto com este elemento para se sentir bem e equilibra-
do. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente 
laboral. Procure estar longe dos conflitos.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 10, 2, 4, 5, 8, 7

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Contribua para a harmonia 
familiar com uma boa base de compreensão. Não acredi-
te em boatos sobre uma pessoa da sua família. Procure 
saber a verdade através de uma conversa com a pessoa 

sobre quem falam. Saúde: Avalie o seu estado de saúde de uma for-
ma consciente. Procure o seu médico de família. Dinheiro: O seu 
desempenho profissional será recompensado. Boas notícias a nível 
financeiro. Não desperdice oportunidades.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 23, 5, 6, 15, 14, 8

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquieta-
ção, agitação. Amor: Combine um jantar onde possa reu-
nir todas as pessoas que são importantes para si. Ajudá-
lo-á a sentir-se melhor. Saúde: Evite abusar do café, pois 
pode provocar-lhe fortes dores abdominais.

Dinheiro: Mostre o que vale e será bem sucedido. Não tema demons-
trar as suas verdadeiras capacidades.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 3, 6, 8, 4, 12, 11

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória
Amor: Entenda os pontos de vista do seu par e procure 
entender que cada pessoa tem a sua própria persona-
lidade.
Saúde: Viverá momentos de grande agitação mental. Tire 

uma hora no final do dia para relaxar.
Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambien-
te ajuda a aumentar a qualidade do trabalho.
Número da Sorte: 45 Números da Semana: 12, 14, 15, 7, 8, 9

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Es-
curidão. Amor: Procure passar mais tempo com a sua 
família. Será benéfico para todos. Saúde: Tendência para 
algum mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de au-
to-controlo. Cuidado com o que come, corre o risco de 

ter uma crise de fígado. Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das 
suas poupanças. Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. Não 
seja demasiado tolerante. Podem aproveitar-se da sua boa vontade.
Número da Sorte: 60 Números da Semana: 20, 8, 5, 45, 41, 33

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa que 
a sua sorte está em movimento. Amor: Opte pela tole-
rância para resolver os seus problemas afectivos. Veja-
a como uma virtude. Motivos familiares podem deixá-lo 
de mau humor. Não se deixe abalar, resolva as coisas 

com calma. Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O seu 
organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob o 
ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 22, 33, 44, 4, 8, 5

Carta Dominante: Morte, que significa Renovação.
Amor: Evite conflitos com familiares por causa de as-
suntos financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da 
harmonia.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. Aprovei-

te para praticar exercício físico.
Dinheiro: Procure não exigir tanto dos outros. Invista num negócio, 
pois o seu sector financeiro está bastante favorecido.
Número da Sorte: 13 Números da Semana: 2, 5, 8, 1, 11, 3

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pes-
soa Útil, Maturidade
Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual, pois isso vai 
ser bastante útil para controlar os seus impulsos. 
Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a ali-

mentação equilibrada à prática de exercício físico.
Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir 
de agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 6, 9, 4, 10, 20, 30

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos 
Planos, Interferências
Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai 
tomar conta de si.
Saúde: Beba sumos naturais para fortalecer o organismo 

com vitaminas. Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo 
que lhe permita amealhar alguns lucros.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 25, 14, 36, 8, 9, 11

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: Um pequeno desentendimento poderá 
fazer com que ponha em risco uma amizade de longa 
data. Mantenha a calma. Saúde: O seu descontentamen-
to com a sua silhueta levá-lo-á a pensar seriamente em 

fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de vontade será determinante 
para ultrapassar um desafio profissional. Continue empenhado.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 11, 14, 44, 5, 8, 7

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto
Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o 
seu amor à pessoa que preenche o seu coração.
Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível da saú-
de. Mantenha o equilíbrio.

Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as mudanças de 
ocupação estão favorecidas. Lute pelos objectivos que pretende atin-
gir a nível profissional.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 6, 9, 41, 40, 2, 23

CRÓNICA

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

3960 Boul. St-Laurent, 514.845.5115
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Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas

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

• Desconto sobre reservas
Horário:

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

CASA DE CÂMBIO

SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE ANÚNCIO, 
RECEBA UM DESCONTO SUPLEMENTAR!

À beira do precipício
A fórmula é bem conhecida. Quando se está à 

beira do precipício a única maneira de avan-
çar é dar um passo atrás. Parece que finalmente 
em Portugal, os responsáveis pelo funcionamento 
das coisas do Estado, acabaram por se conscien-
cializar da grave situação a que a insensata dema-
gogia conduziu o país.
De vários lados surgem sugestões, algumas mais 

parecidas com votos piedosos, para que se forme um 
tipo de governo de coligação, voluntário, numa der-
radeira tentativa de salvar os móveis. Porque o ouro, 
esse já desapareceu há muito tempo.
A sugestão mais surpreendente saiu 

do ministro dos Negócios Estrangeiros 
numa entrevista concedida ao Expres-
so. Sem afirmar ser o único caminho 
que resta a esta espécie de saltimban-
cos socialistas, que se implantaram em 
S. Bento e viraram Portugal de pernas 
para o ar, Luís Amado avança com a 
solução duma grande coligação em 
forma de junta de salvação nacional. 
Apelando para a participação e cola-
boração apartidária, com o único ob-
jectivo de salvar Portugal, o ministro 
comporta-se como homem de Estado 
consciente, realista, conhecedor do 
nosso endividamento e dependência 
externa.
A insolvência em que se encontra o Estado faz au-

mentar enormemente os juros dos empréstimos a que 
se recorre, tornando-os incomportáveis para as finan-
ças públicas. A título de exemplo lembremos que no 
momento, face aos juros alemães, o país paga um pré-
mio de 45 milhões de euros por cada mil milhões de 
empréstimo, enquanto que antes, pela mesma quantia 
emprestada, se pagava 6 milhões de euros de juro. 
Isto acontece porque ninguém tem confiança nas fi-
nanças portuguesas mas apesar disso, o PM ainda 
será capaz de dizer que tudo vai bem. Já não bastam 
porém as lamentações ou as Avé-Marias costumeiras 
ou ainda repor a eterna questão: como foi possível?
O momento é, bem à maneira portuguesa, — já com 

a corda na garganta, o FMI na soleira da porta e o 
risco de expulsão da zona euro em cima da mesa, — 
de agir.
Os políticos de outros partidos e o próprio Presi-

dente, que desde há muito têm feito como a avestruz, 
estão agora estudando a solução ou o melhor cami-

nho a seguir. Para muita gente, incluindo muitos so-
cialistas, seria uma coligação guardando Sócrates, de 
modo a tentar recuperá-lo face à opinião pública para 
poder ressaltar na altura das próximas eleições. Toda-
via, para a maioria dos analistas e dos directamente 
chamados a decidir, é evidente que a decisão não pas-
sa com a presença de Sócrates na coligação, porque 
sendo ele o problema, não faz parte da solução.
Está por agora fora de hipótese qualquer acção Pre-

sidencial. Em pleno período eleitoral, o Presidente 
não tem poderes para demitir o Governo. É por as-
sim dizer, um Presidente por interino, porque se en-

contra na situação de candidato, sem 
poderes excepcionais. Quando podia 
e devia ter feito, quedou-se. Contem-
porizou. “Surfou” nas vagas. Agora é 
tarde. No seu caso, acabará— espero 
bem, apesar de tudo — por ser reelei-
to “par default”. Na presença de um 
medíocre e anti-português — em re-
ferência à actuação de Manuel Alegre 
na Rádio Argel contra os combatentes 
portugueses em África, é por demais 
evidente e lógica a escolha de Cava-
co. Mas apenas por isso.
Portanto, a salvação de Portugal, se 

o PM não tiver o mínimo bom-senso 
de se demitir e levar com ele o Go-
verno, provocando eleições antecipa-

das e deixando a decisão à população martirizada, só 
uma conjuntura e união dos principais partidos po-
líticos, poderá conduzir a uma solução. Temporária, 
mas efectiva. Todavia, conhecendo a queda de Só-
crates para a anti-humildade, não serei eu quem fará 
apostas nesse sentido. Só a expulsão, pura e simples, 
poderá impedir a manutenção no poder do respon-
sável pelo desastre a que o país foi conduzido. Aos 
socialistas de se consciencializarem. 
E a resposta é urgente.
Ainda não há muito tempo, Portugal socorria Timor-

Leste por diversas campanhas e formas. Não há mui-
to tempo! Agora, no momento actual, (desculpem o 
pleonasmo) o mesmo Timor-Leste, diz-se disponível 
para ajudar Portugal, adquirindo por centenas de mi-
lhões de euros, parte da dívida portuguesa….
Maior eloquência que esta do desastre nacional, não 

me parece fácil de conseguir.
Raul Mesquita
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O Atum
Bom Petisco (parte 1)
Um pouco sobre a sua origem

Apaixão pelo mar foi sempre um símbolo e uma 
marca do povo português. Desta paixão nasceu, 

há mais de um século, a indústria conserveira. A tradi-
ção remonta ao final do século XIX, em Vila Real de 
Santo António, quando os homens se faziam ao mar e 

traziam peixe para ser conservado e consumido mais 
tarde, nomeadamente nas épocas mais rigorosas de 
Inverno. Após a II Grande Guerra, ocorreu o decisivo 
incremento da indústria conserveira. Atum e sardinha 
em lata são agora alimentos correntes na dieta dos por-
tugueses. A Cofaco nasce em 1961 no Algarve, com 
sede em Vila Real de Santo António. No início desta 
década, fruto da escassez de atum nos mares algarvios, 
a Cofaco desloca-se para o arquipélago dos Açores, lo-
cal privilegiado de passagem do atum nas suas rotas 
migratórias através dos oceanos. Actualmente é uma 
empresa exclusivamente açoriana, situando-se os seus 
pólos industriais nas ilhas do Pico (Madalena do Pico), 
S. Miguel (Rabo de Peixe) e Horta (Faial).

Tradição, Qualidade e Confiança
O mercado das conservas de atum constitui o “core-

business” da Cofaco. A Missão da empresa visa satisfa-
zer as necessidades e desejos dos seus clientes e consu-
midores, através do desenvolvimento dos seus recursos 
humanos e tecnológicos, afirmando-se como empresa 
de referência no mercado nacional, liderando-o em 
quantidade e qualidade, e estendendo a sua influência 
a outros mercados onde, por afinidade geográfica ou 
cultural, esteja presente.
A Cofaco assenta a sua base de actuação nos
valores da Tradição, Qualidade e Confiança.
Reforço da posição de liderança no mercado das con-

servas de peixe em Portugal; Desenvolvimento da pre-
sença internacional; Contribuir para desenvolvimento da 
sociedade em geral e dos seus stakeholders em particular, 
regendo-se por princípios de desenvolvimento sustentá-
vel, assente num equilíbrio entre crescimento económico, 
preocupação ecológica e responsabilidade social.

Coordenado por Sylvio Martins

introduzindo de a a Z

St-Martinho “Lounge” na Tasca
No calendário litúrgico, o dia de S. Martinho ce-

lebra-se a 11 de Novembro. Em Portugal, o dia 
de S. Martinho é invocado nas cerimónias religiosas 
dos locais de culto, e o seu espírito de solidariedade 
lembrado, quanto mais não seja, através do relato do 
episódio em que partilhou a sua capa com um pobre; 
mas de resto, e por todo o lado, as pessoas andam 
ocupadas nas actividades mencionadas nos provér-
bios sobre este dia, eis alguns exemplos; “Assam-se 
castanhas e prova-se o vinho”, “Dia de São Martinho 
mata o teu porco e bebe o teu vinho” e “No dia de 
São Martinho fura o teu pipinho”. 
Hoje em dia, não sendo o uso do missal tão frequen-

te, nem todos os crentes católicos se lembrarão de 
ver, nos dias festivos do ano, o que se diz relativa-
mente ao dia 11 de Novembro. São Martinho é santo 
patrono dos alfaiates, dos cavaleiros, dos pedintes, 
dos restauradores (hotéis, pensões, restaurantes), dos 
produtores de vinho e dos alcoólicos, dos reforma-
dos, dos cavalos, dos gansos, e é festejado numa série 
infindável de localidades de Beli Benastir, na Croá-
cia, a Buenos Aires, na Argentina passando, eviden-
temente, por numerosíssimas sítios de Norte a Sul de 
Portugal.

O facto de o seu dia coincidir com a época do ano 
em que se celebra o culto dos antepassados e com a 
altura do calendário rural em que terminam os traba-
lhos agrícolas e se começa a usufruir das colheitas 
(do vinho, dos frutos, dos animais) leva a que a festa 
deste Santo tenha toda uma componente de exube-
rância que actualmente tende a prevalecer.  
Não querendo faltar a esta comemoração, no passa-

do dia 11 de Novembro foi celebrado o magusto no 
restaurante “A Tasca” com uma actividade diferente 
do habitual. Ou seja, nada de ficar assentado numa 
mesa com um prato na frente e calmamente ir-se 

atulhando o “bandulho”.
Pelo contrário, a ideia foi 
de justamente comemorar 
esse dia, mas de uma for-
ma típica usada em Mon-
treal um “Happy hour 5 
to 7” onde o simbiose da 
comida com a bebida é um 
exemplo perfeito para esse 
tipo de encontro e onde 
se pode apreciar e de-
gustar um pouco de tudo 
passando um tempo bem 

agradável em socialização. Enquanto se ia provan-
do os aperitivos tipicamente portugueses, o pão com 
chouriço, os enchidos, o presunto, os queijos, a casa 
Rocha & Rocha mostrava alguns produtos para esta 
ocasião. Com o queijo provamos um excelente vinho 
branco Régia colheita 2009 com um excelente aroma 
intenso de frutos e muito bem equilibrado. Com o 
presunto fiz uma pequena batota, acompanhei-o com 
o vinho tinto Trincadeira 2008, proveniente de uma 
única casta. Para finalizar, ao acompanhar os doces, 
os figos com nozes e as castanhas recomendo que 
aproveitem o moscatel de Favaios, porque ao preço 
que está, este deve esgotar-se rapidamente.
Em termos finais, o resultado desta iniciativa foi po-

sitiva e merece continuidade.
Diamantino de Sousa

Noite de fados no restaurante
Estrela do Oceano
No passado sábado, o restaurante Estrela do Oce-

ano tinha todo o aspecto de uma casa de fado 
como as dos bairros populares de Lisboa. Com a ca-

pacidade esgotada, assistimos a uma noite de fado 
com um elenco de luxo. 
Depois do jantar, Luís Duarte à viola e António Mo-

niz à guitarra, que acompanharam os artistas convi-
dados, abriram o serão com uma guitarrada. Logo de 
seguida tivemos o prazer de escutar a jovem talento-
sa Marta Raposo, que Montreal viu crescer. Está de 
regresso, depois de uma ausência de cinco anos, para 
nos apresentar o seu novo CD “Marta Raposo”. Inter-
pretou vários fados do seu vasto repertório, incluindo 
alguns do seu CD. Estava feliz por ver naquela sala 
inúmeras caras conhecidas. No seu tempo de menina, 
tive oportunidade de a ouvir várias vezes. Em cada 
ocasião ficava encantado com a maneira como can-
tava. Agora, está mais senhora. Adquiriu segurança e 
experiência na forma como canta, tornando-se numa 

fadista, entre as fadistas. Depois foi a vez do nosso 
amigo Luís Duarte que toca e canta o fado que nos 
encanta.
Na segunda parte do espectáculo decidiu, a um cer-

to momento, cantar fados para rir, devido ao baru-
lho que faziam numa mesa no canto da sala. Por fim, 
Jordelina Benfeito, a cotovia açoriana, como o nosso 
amigo António Vallacorba lhe passou a chamar, per-
correndo a sala, cantou num estilo próprio dela, fados 
que a todos, como sempre, seduziu. 
Estive sentado com o casal Fernanda e Camilo Oli-

veira, antigos proprietários do restaurante Coimbra, 
que ficava na Prince Arthur. Vieram jantar, para co-
memorar as oitenta primaveras do amigo Camilo. 
Por falar em aniversários, 2011 vai ser um ano im-

portante para a comunidade. O “Estrela do Oceano”
festeja o seu 40º aniversário, a Missão de Santa Cruz, 
as bodas de prata da construção da igreja portuguesa 
e o jornal A Voz de Portugal as sua bodas de oiro.

Antero Branco
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Continuação na próxima edição

A Relíquia (10) Eça de Queirós
Mas o Doutor Margaride acabara a torrada. E estendendo regala-

damente as pernas, consolou-me, de palito na boca, afável e pers-
picaz.

- Nem tudo está perdido, Teodorico. Não me parece que esteja 
tudo perdido... E possível que a senhora sua tia tenha mudado de 
idéia... Você é bem comportado, amima-a, lê-lhe o jornal, reza o 
terço com ela... Tudo isto influi. Que é necessário dizê-lo, o rival é 
forte!
Eu gemi:
- E de arromba!
- E forte. E devo acrescentar, digno de todo o respeito... Jesus 

Cristo padeceu por nós, é religião do Estado, não há senão curvar 
a cabeça... Olhe, quer você a minha opinião? Pois aí a tem, franca e sem rebuço, para 
lhe servir de guia... Você vem a herdar tudo, se D. Patrocínio, sua tia e minha senhora, se 
convencer que deixar-lhe a fortuna a você é como deixá-la à Santa Madre Igreja...
O magistrado pagou o chá, nobremente. Depois, na rua, ia abafado no seu paletó, ainda 

me disse baixinho:
- Com franqueza, que tal a torrada?
- Não há melhor torrada em Lisboa, Doutor Margaride.
Ele apertou-me a mão com afeto, e separamo-nos, quando estava dando a meia-noite 

no velho relógio do Carmo.
Estugando o passo pela Rua Nova-da-Palma, eu sentia agora bem claramente, bem 

amargamente, o erro da minha vida... Sim, o erro! Porque até aí, essa minha devoção 
complicada, com que eu procurara agradar à Titi e ao seu ouro, fora sempre regular, 
mas nunca fora fervente. Que importava murmurar com correção o terço diante de Nossa 
Senhora do Rosário? Diante de Nossa Senhora em todas as suas encarnações, e bem 
em evidência para comover a Titi, eu devia mostrar habilmente uma alma ardendo em 
labaredas de amor beato, e um corpo pisado, penitente, ferido pelos picos dos cilícios... 
Até ai a Titi podia dizer com aprovação: “É exemplar”. Era-me preciso, para herdar, que 
ela exclamasse um dia, babada, de mãos postas: “E santo!”
Sim! Eu devia identificar-me tanto com as cousas eclesiásticas e submergir-me nelas de 

tal sorte, que a Titi, pouco a pouco, não pudesse distinguir-me claramente desse conjunto 
rançoso de cruzes, imagens, ripanços, opas, tochas, bentinhos, palmitos, andores, que 
era para ela a religião e o céu; e tomasse a minha voz pelo santo ciciar dos latins de mis-
sa; e a minha sobrecasaca preta lhe parecesse já salpicada de estrelas, e diáfana como a 
túnica de bem-aventurança. Então, evidentemente, ela testaria em meu favor - certa que 
testava em favor de Cristo e da sua doce Madre Igreja! 
Porque agora, eu estava bem decidido a não deixar ir para Jesus, filho de Maria, a 

aprazível fortuna do Comendador G. Godinho. Pois quê! Não bastavam ao Senhor os 
seus tesouros incontáveis; as sombrias catedrais de mármore, que atulham a terra e a 
entriste¬cem; as inscrições, os papéis de crédito que a piedade humana constantemente 
averba em seu nome; as pás de ouro que os Estados, reverentes, lhe depositam aos pés 
trespassados de pregos; as alfaias, os cálices, e os botões de punho de diamantes que 
ele usa na camisa, na sua Igreja da Graça? E ainda voltava, do alto do madeiro, os olhos 
vorazes para um bule de prata, e uns insípidos prédios da Baixa! Pois bem! disputaremos 
esses mesquinhos, fugi¬tivos haveres, tu, ó filho do carpinteiro, mostrando à Titi a chaga 
que por ela recebeste, uma tarde, numa cidade bárbara da Ásia, e eu adorando essa cha-
ga, com tanto ruído e tanto fausto, que a Titi não possa saber onde está o mérito, se em ti 
que morreste por nos amar de mais, se em mim que quero morrer por não te saber amar 
bastante!... Assim pensava, olhando de través o céu, no silêncio da Rua de São Lázaro.
Quando cheguei à casa, senti que a Titi estava no oratório, sozinha, a rezar. Enfiei para 

o meu quarto, sorrateiramente; descalcei-me; despi a casaca; esguedelhei o cabelo; atirei-
me de joelhos para o soalho, e fui assim, de rastos, pelo corredor, gemendo, carpindo, 
esmurrando o peito, clamando desoladamente por Jesus, meu Senhor...
Ao ouvir, no silêncio da casa, estas lúgubres lamentações de arrastada penitência, a Titi 

veio à porta do oratório, espavorida.
- Que é isso, Teodorico, filho, que tens tu?...
Abati-me sobre o soalho, aos soluços, desfalecido de paixão divina.
- Desculpe, Titi... Estava no teatro com o Doutor Margaride estivemos ambos a tomar 

chá, a conversar da Titi... E vai de repente, ao voltar para casa, ali na Rua Nova-da-Palma, 
começo a pensar que havia de morrer, e na salvação da minha alma, e em tudo o que 
Nosso Senhor padeceu por nós, e dá-me uma vontade de chorar... Enfim, a Titi faz favor, 
deixa-me aqui um bocadinho só, no oratório, para aliviar...
Muda, impressionada, ela acendeu reverentemente, uma a uma, todas as velas do altar. 

Chegou mais para a borda uma imagem de São José, favorito da sua alma, para que 
fosse ele o primeiro a receber a ardente rajada de preces que ia escapar-se, em tumul-
to, do meu coração cheio e ansioso. Deixou-me entrar, de rastos. Depois, em silêncio, 
desapareceu, cerrando o reposteiro com recato. E eu ali fiquei, sentado na almofada da 
Titi, coçando os joelhos, suspirando alto, e pensando na Viscondessa de Souto Santos 
ou de Vilar-o-Velho, e nos beijos vorazes que lhe atiraria por aqueles ombros maduros e 
suculentos, se a pudesse ter só um instante, ali mesmo que fosse, no oratório, aos pés de 
ouro de Jesus, meu Salvador!
Corrigi então a minha devoção e tornei-a perfeita. Pensando que o bacalhau das sextas-

feiras não fosse uma suficiente mortifi¬cação, nesses dias, diante da Titi, bebia ascetica-
mente um copo de água e trincava uma côdea de pão; o bacalhau comia-o à noite, de 
cebolada, com bifes à inglesa, em casa da minha Adélia. No meu guarda-roupa, nesse 
duro inverno, houve apenas um paletó velho, tão renunciado me quis mostrar aos culpa-
dos regalos da carne; mas orgulhava-me de ter lá, purificando os cheviotes profanos, a 
minha opa roxa de irmão do Senhor dos Passos, e o devoto hábito cinzento da Ordem 
Terceira de São Francisco. Sobre a cômoda ardia uma lamparina perenal, diante da li-
tografia colorida de Nossa Senhora do Patrocínio; eu punha todos os dias rosas dentro 
de um copo, para lhe perfumar o ar em redor; e a Titi, quando vinha remexer nas minhas 
gavetas, ficava a olhar a sua padroeira, desvanecida, sem saber se era à Virgem, ou se 
era a ela, indiretamente, que eu dedicava aquele preito da luz e o louvor dos aromas. Nas 
paredes dependurei as imagens dos santos mais excelsos, como galeria de antepassados 
espirituais, de quem tirava o constante exemplo nas difíceis virtudes; mas não houve de 
resto no céu, santo, por mais obscuro, a quem eu não ofertasse um cheiroso ramalhete de 
Padre-Nossos em flor. Fui eu que fiz conhecer à Titi São Telésforo, Santa Secundina, o 
beato Antônio Estroncônio, Santa Restituta, Santa Umbelina, irmã do grão São Bernardo, 
e a nossa dileta e suavíssima patrícia Santa Basilisca, que é solenizada juntamente com 
São Hipácio, nesse festivo dia de agosto em que embarcam os círios para a Atalaia.
Prodigiosa foi então a minha atividade devota! Ia a matinas, ia a vésperas. Jamais falhei 

a igreja ou ermida, onde se fizesse a ado¬ração ao Sagrado Coração de Jesus. Em todas 
as exposições do Santíssimo eu lá estava, de rojos. Partilhava sofregamente de todos os 
desagravos ao Sacramento. Novenas em que eu rezei, contam-se pelos lumes do céu. E 
o Setenário das Dores era um dos meus doces cuidados.

São Martinho na Santa Cruz
Anoite de São Martinho na Igreja 

de Santa de Cruz foi muito bem 
animada pelo mais antigo grupo musi-

cal “Contacto”, o qual brilhou durante 
toda a noite, fazendo todos dançar ao 
seu ritmo. Salientamos as di¬versas in-
terpretações de Tango e Cha-cha-cha, 

além das músicas variadas, que muitos 
aproveitaram para bailar até o final da 
noite, entre castanhas e o vinho novo. 
Às 11h30 da noite, foi feito o concur-
so de prova de vinhos, com um júri 
composto de 2 homens e três senho-
ras: Teresa Gloria, Gaspar de Oliveira, 
Vilverio Espinola, Esmeralda Bores 

e Elizabete Martins. O 
animador da noite e do 
concurso foi Fernando 
Santos. E os vencedores 

foram: em primeiro lugar, a senhora 
Maria Santos; em segundo lugar o se-

nhor Jorge Branco e em terceiro lugar, 
o senhor Alexandre Carvalho. Os três 
troféus foram patrocinados pelo se-
nhor Eduino Martins, da casa Alfred 

Dallaire|Memoria. E não esqueçamos 
as famosas malassadas, bem quenti-
nhas, que eram mesmo uma delícia. E 
assim  se terminou este serão maravi-
lhoso.

João Arruda

Festa de São Martinho em Laval
Há muito tempo que não íamos às 

festas em Laval. Este ano, com 
a minha esposa, decidimos ir com al-
guns amigos, à festa de São Martinho, 
na sala da Igreja Nossa Senhora de 

Fátima. Gostei muito do sarau. A de-
coração estava linda, com uma prensa 
a correr vinho e uma montagem com 
uvas e castanhas. Às 350 pessoas pre-
sentes, foi servido o jantar às mesas, 
com entrada de castanhas e vinho novo. 

Até mesmo o senhor Padre Carlos, ser-
viu às mesas toda a noite. E, segundo 
certas pessoas que ouvi, estão muito 
felizes com o novo pároco. Depois das 
castanhas, havia sopa e uma feijoada à 
minhota. Que delícia!
Quanto ao espectáculo, houve gui-

tarrada com Manuel Luís, Travassos. 
Seguiu-se fados com Manuel Luís e 

Fátima, que ouvi cantar pela primeira 
vez. Ela tem boa presença no palco e 
boa voz. A música esteve a cargo do DJ 
Entre-Nós.
Também estavam presentes o primei-

ro mordomo de Laval, o senhor Gil 
Medeiros, e outros pioneiros, como o 
senhor João Carvalho.
Parabéns à Associação N.S. de Fá-

tima de Laval. Foi uma festa linda! 
Continuem, que o futuro parece ri-
sonho, e lá estaremos para o 35º ani-
versário, no dia 4 de Dezembro.

Eduino Martins

Gil Medeiros e João Carvalho
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associação portuguesa de West island

Festa de São Martinho
AAssociação Portuguesa de West 

Island fica na verdade um pouco 
distante para a maioria dos portugue-
ses, mas pretendo lançar deste já um 

convite à comunidade a irem visitar 
esta agremiação. Há um acolhimento 
muito caloroso não só da parte dos di-
rigentes mas também dos sócios e ami-
gos. A Direcção é composta por: José 
Moniz d’Almeida, Presidente; Antó-
nio Macedo, Vice-Presidente; Augusto 
Santos, Tesoureiro; Eugénio Santos, 
Secretario; José Pereira, Chefe cozi-

nheiro, e vários directores. 
Através do distinto apresentador Luís 

Dias, assistimos à entrega do “diploma 
de cozinheiro” a José Pereira o qual 
lhe foi entregue pelo assistente do “mi-
nistro da cultura”, Sr. Jean Paul Popo 
que até tentou articular algumas frases 
em português. Um pouco mais tarde 
eis que o apresentador nos informou 
que marido e mulher, Angelina e Da-
niel Moura não só celebravam os seus 
aniversários natalícios mas também 52 
anos de enlace matrimonial. O aniver-
sário natalício de Elisa Faria também 

foi enaltecido com um lindo bolo que 
lhe foi presenteado pelo pai.
Como estávamos numa festa de S. 

Martinho, o milho cozido e a castanha 
assada não faltaram. Pelo S. Martinho, 
castanhas e vinho, assim diz o adágio. 
Há um outro provérbio que diz: em 
dia de S. Martinho vai à adega e pro-
va o vinho, e o serão continuou com 
uma prova de vinhos. Para fazer parte 
desta difícil prova, foram convidados 
Luís Dias, Jorge Pimentel e José Ro-
drigues que tiveram a difícil função de 
estatuir quais os três melhores vinhos. 
O primeiro prémio foi atribuído a Luís 
Moniz, o segundo a Orlando Paz e o 
terceiro a Jorge Pimentel. O serão não 
acabou por aqui. A parte musical es-
teve a cargo do jovem Aaron Moniz e 
muitas foram as pessoas que invadiram 
o local de dança. 
José d’Almeida manifestou-se ex-

tremamente satisfeito com o grande 
número de amigos e sócios presentes, 
agradeceu o trabalho de todos e como 

ele diz regularmente que a união faz a 
força, admirei a união entre os mem-
bros da Direcção assim como a preocu-
pação em apresentarem serões de qua-
lidade. Almeida foi fundador e sócio 

número 1 desta agremiação em 1996 e 
sente-se muito contente ao poder estar 
à frente desta colectividade. O convi-
te para o dia 11 de Dezembro ficou no 
ar, ou seja o Natal dos amigos. O serão 
será animado por Jorge Pimentel, Syl-
vie Pimentel e Fernando, elemento do 
conjunto Rythmo.

Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues
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16 de Novembro de 2010
1 Euro = CAD 1.382650

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG   
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:15 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 SELECÇÃO NACIONAL AA
          PORTUGAL vs ESPANHA
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI  
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE ARGENTINA
           CONTACTO  
22:15 A NOITE SANGRENTA   
23:15 REPUBLICANOS, GRAÇAS A DEUS!  
00:00 A HORA DE BACO  
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG   
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GRANDE ENTREVISTA  
16:30 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO  
17:00 HÁ CONVERSA
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI  
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO  
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA  
23:45 CORREDOR DO PODER  
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO 

             QUARTA-FEIRA                           QUINTA-FEIRA                                SEXTA-FEIRA                                   SÁBADO                                       DOMINGO                                SEGUNDA-FEIRA                             TERÇA-FEIRA

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG   
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 A ALMA E A GENTE   
16:30 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
17:00 HERMAN 2010  
18:15 A NOITE SANGRENTA(R/)    
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI  
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO(R/)   
22:15 CONTA-ME COMO FOI   
23:00 DÁ-ME MÚSICA  
00:00 GRANDE ENTREVISTA(R/)   
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:15 LADO B  

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 VIDA POR VIDA
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG   
04:30 RUMOS  
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
05:30 A ALMA E A GENTE   
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS   
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:00 ZIG ZAG   
10:15 BIOSFERA(R/)   
11:00 LIGA DOS ÚLTIMOS   
11:30 VIAGENS DE UM CÓMICO
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
14:30 CONTRA-INFORMAÇÃO   
15:00 TELEJORNAL  
16:00 A VOZ DO CIDADÃO   
16:15 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010   
18:15 REGRESSO A SIZALINDA  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 PRÍNCIPES DO NADA  
20:30 TELEJORNAL
21:30 ANTÓNIO ZAMBUJO «Guia»
22:30 HERMAN 2010  
23:30 VIAGENS DE UM CÓMICO(R/) 
00:00 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:00 ZONA MISTA  

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL  
04:00 ZIG ZAG   
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL  
06:00 RECANTOS
06:30 DAR VIDA SEM MORRER   
07:30 CONTRA-INFORMAÇÃO   
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG   
10:15 DESAFIO VERDE  
11:00 SÓ VISTO!   
11:45 PROGRAMA DAS FESTAS   
14:00 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
14:30 ENTRE PRATOS
15:00 TELEJORNAL  
16:00 MUSICAL(R/) 
16:30 CONTA-ME COMO FOI   
17:15 LADO B  
18:15 REGRESSO A SIZALINDA  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL
21:30 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010(R/)    
23:00 CONTRA-INFORMAÇÃO(R/)    
23:30 LIGA DOS ÚLTIMOS(R/)    
00:00 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO(R/)   
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)   
01:00 HÁ CONVERSA(R/)  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
06:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG   
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GRANDE ENTREVISTA  
16:30 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. INGLATERRA  
17:00 DE SOL A SOL
17:30 SÓ VISTO!   
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:10 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI  
21:04 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. INGLATERRA  
22:15 PRÓS E CONTRAS
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER 
MILIONÁRIO(R/)

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG   
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 30 MINUTOS  
16:30 MAGAZINE MACAU CONTACTO  
17:00 RUMOS  
17:30 A HORA DE BACO(R/)   
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI  
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE MACAU CONTACTO  
22:15 TRIO D´ATAQUE  
23:45 DESAFIO VERDE  
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAÇÕES

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

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

ENSINO

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

IGREJAS

SERVIÇOS CONSULARES
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

SUPER ESPECIAL

150$
por ano com
o seu logo e

informações no guia 
comercial

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent             514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

HIGH SCHOOL OF MONTREAL ADULT CENTRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2

Tel. 514-788-5937

INGLÊS BÁSICO
INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES 2010 - 2011
Inglês básico - manhã

Datas: 22, 23, 24, 25 
 de Novembro de 2010
Hora:  9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde 
Datas: 22, 23, 24, 25 
 de Novembro de 2010
Hora:  17h00 às 19h00Um dos 

Um dos seguintes documentos (original unicamente) é exigido:
• Documentos de Imigração Canadá / Québec
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HORÁRIOS DAS AULAS DE
INGLÊS DE BASE DE MANHÃ E DE TARDE

Manhã: 6 de Janeiro a 1 de Abril de 2011
    Segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   6 de Janeiro a 31 de Março de 2011
    Segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários

Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

Sítio web: www.hsmontreal.ca

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

www.jassure.ca

† Etelvina Pereira de Melo
1927 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 14 de Novembro 
de 2010, com 83 anos de idade, Etelvina 
Pereira de Melo, natural de São Miguel, 
Açores, Portugal, viúva de João de Melo. 
Deixa na dor o seu filho João Manuel de Melo, 
sua filha Aida Maria de Melo e seus netos, 
assim como restantes familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montréal
514-277-7778  www.memoria.ca

O funeral terá lugar hoje, quarta-feira, 17 de Novembro de 2010, após 
missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Será 
sepultada no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
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.

1º ano de saudade
Leontina dos Santos Almeida

Faleceu em 21 de Novembro de 2009

Filho e filhas, netos, bisnetos, irmãos(ã), restan-
tes familiares e amigos recordam com profunda 
saudade a sua ente querida.
Participam que será celebrada missa pelo seu 
eterno descanso, domingo, dia 21 de Novembro 
de 2010, pelas 11h30, na Igreja Santa Cruz, si-
tuada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pesso-

as que se dignarem assistir a este acto religioso.

M E M O R A N D U M

M E M O R A N D U M
1º ano de saudade

Leontina dos Santos Almeida
13 de Dezembro de 1923 - 21 de Novembro de 2009

Querida mãe:
Mãe, já fez um ano que deixaste este mundo, 
para te juntares com o papá e todos aqueles 
que te foram queridos.
A tua partida tão antecipada deixou um imenso 
vazio no meu coração e na minha vida. Não 
existem palavras que sejam suficientes que 
possam descrever toda a tristeza que eu sinto 
desde que partiste…
Mãe, estás sempre presente nos meus pen-
samentos, no meu coração. Tenho sempre a 
recordação do teu rosto sorridente, dos teus 

cozinhados deliciosos, da tua presença e, sobretudo, da tua genero-
sidade. Não foste somente uma mãe muito especial, mas foste acima 
de tudo uma mulher com um grande coração, que se dedicou sempre 
aos outros, as pessoas, familiares, amigas e amigos recordarão sem-
pre a tua presença e a tua generosidade.
Não há palavras, papel nem tinta para descrever a mulher que foste…
Mãe, consolo-me a dizer: “Tive o grande privilégio e felicidade de te 
ter na minha vida como mãe e como mulher.” Mãe, agradeço-te por 
teres sido como foste, de me teres dado a vida em todas as definições 
da palavra vida, eu sei que tu continuas a estar sempre a meu lado…
Dá um abraço com muito carinho ao pai, ele faz-me muita falta.
Mãe, repousa em paz, fizeste um óptimo trabalho.
Obrigada mãe!
Da tua filha que sempre te amará e nunca te esquecerá, Luísa
Uma missa comemorativa terá lugar sábado, 20 de Novembro, às 15 
horas, na capela da Basílica Notre-Dame.
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tel.: 514-284-1813 - anúncios a partir de $7.97*
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Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. 
Salário conforme experiência.
Contactar Jos 514-325-7729

EMPREGOS OFERTA DE SERVIÇOS VIDENTE
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

Rosa: 514 278.3956

colabore
com

o nosso
jornal

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Senhora procura trabalho de lim-
peza, em casa particular ou escri-
tório, de dia. 15 anos de experiên-
cia. Madalena 
514-722-1991 ou 514-813-4880

Senhora para trabalhar ao balcão, 
que fale francês e inglês.

Contactar João (Jean)
514-842-3558

Comentário Semanal de
Economia e Mercados

Na zona St-Michel, arrenda-se 
3½, livre a 1 de Dezembro. 

514-384-1025

Pessoas com alguma experiên-
cia, para limpeza de restaurante, 
incluindo cozinhas. 514-554-8779

Mercearia procura
carniceiro com 

experiência preferível. 
Tempo parcial. 
514-844-1813

ARRENDA-SE

Restaurante francês procura 
“maître d’hotel” com mínimo de 5 
anos de experiência e bons co-
nhecimentos de vinhos. CV por 
e-mail: al.charmand@gmail.com 
ou tel. 514-961-9111

Diminuição da aversão ao 
risco, com a confirmação 

de novas medidas de
quantitative easing nos EUA
Nos Mercados Financeiros, a semana centrou-

se, essencialmente, em três eventos, todos con-
tribuindo para diminuir a aversão ao risco e to-
dos relativos aos EUA.
Primeiro, as Eleições de Mid-term trouxeram os 

resultados esperados, com uma vitória histórica 
do Partido Republicano, tendo estes sido bem 
recebidos, com o mercado, provavelmente, a en-
tendê-los como um entrave à vaga regulatória da 
Administração Obama. Em segundo lugar, numa 
muito aguardada reunião, a Reserva Federal 
(Fed) superou, ligeiramente, as expectativas do 
mercado (que as havia corrigido um pouco nas 
últimas semanas), anunciando o prolongamento 
da compra de activos, em 600 mil milhões de dó-
lares (mM$), até Junho, um pacote de medidas, 
designado, na gíria, por quantitative easing II
(QEII). A reunião da Fed aconteceu numa semana 
particularmente prolífica, com todos os princi-
pais Bancos Centrais a reunirem. 
O BCE continuou a ser a instituição mais con-

servadora, não seguindo a decisão da Fed, tendo, 
a este propósito, Trichet referido que, os manda-
tos das duas autoridades e a situação económica 
dos dois blocos são distintos. Também o Banco 
de Inglaterra (BoE) reuniu e decidiu, como espe-
rado, manter a dimensão do actual programa de 
compra de Dívida em 200 mil milhões de libras. 
Esta decisão deverá estar relacionada com o ate-
nuar do risco de uma eventual inversão do actu-
al processo de recuperação económica, depois 
do PIB no 3ºT2010 e dos dados conhecidos para 
o actual trimestre terem vindo surpreender pela 
positiva. O Banco do Japão (BoJ) decidiu, igual-
mente, manter inalterada a sua Política Monetária 
expansionista. 

O mercado especulava que o facto de o BoJ ter 
antecipado a reunião, em cerca de duas sema-
nas, para imediatamente após a da Fed, poderia 
significar que a instituição iria intensificar o seu 
programa de aquisição de activos, ou, mesmo, 
intervir directamente no Forex. Finalmente, os 
bancos centrais da Austrália e da Índia decidi-
ram aumentar as Taxas de Juro, reforçando a di-
ferença de posicionamento entre as autoridades 
dos países ocidentais e as dos emergentes. Fi-
nalmente, foi conhecido, nos EUA, o Relatório do 
Emprego de Outubro, que se revelou melhor do 
que o esperado, nomeadamente ao evidenciar a 
2ª maior criação de empregos, desde o início do 
ano. Para além disto, ao nível dos dados macro-
económicos, a semana foi marcada pela divul-
gação dos índices PMI para vários países. Estes 
evoluíram positivamente nos EUA, tanto para a 
Indústria, como para os Serviços, enquanto, na 
Zona Euro, as estimativas preliminares foram re-
vistas em alta. Nos BRIC, as perspectivas tam-
bém melhoraram, particularmente na China, o 
que fez aumentar, também, as expectativas em 
relação à Procura Global de Commodities. Em
consequência destes desenvolvimentos, as Ac-
ções e o Euro valorizaram, sendo que, no Merca-
do Cambial, a Libra foi beneficiada pela decisão 
do BoE, e o Iene penalizado pela convicção dos 
investidores de que o BoJ intervirá para impedir 
a apreciação da divisa. 

Entre a Dívida Pública, as Yields diminuíram, 
quer nos Treasuries americanos, devido à deci-
são da Fed, quer nos Bunds alemães, devido ao 
aumento da pressão sobre a Dívida dos países 
periféricos, a qual, por seu turno, foi pressiona-
da pelos renovados receios em relação à capa-
cidade destes governos em conseguir reverter a 
situação das Finanças Públicas dos respectivos 
países. 

Rui Bernardes Serra
José Maria Pimentel

PROBLEMAS COM
O COMPUTADOR

No seu dia-a-dia profissional e 
pessoal, tem sido prejudicado 

a nível de problemas de 
computador? Se a resposta 
é afirmativa, posso encontrar 
a solução ideal para as suas 
necessidades e resolução de 

todo o tipo de problema. 
514-299-2966

DEPOIS DAS 18H

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

514-374-2395

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

Falo
Português
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No passado dia 9, de-
correu um cocktail 

de lançamento especial no 
restaurante PortusCalle. 
Assinalou a publicação do 
primeiro guia em língua 
francesa, sobre champa-
nhes e  espumantes, escrito 
por Guénaël Revel, Guide 
des Champagnes et des au-
tres bulles.
Guénaël Revel é escan-

ção (chefe de vinhos) de 
origem francesa. Ele tem crónicas em diferentes revis-
tas, na rádio e na televisão. Já co-animou uma emissão 
dedicada ao champanhe, no canal Évasion. Durante o 
seu discurso, ele agradeceu o restaurante PortusCalle 
por tê-lo recebido. Na sua opinião, o PortusCalle é uns 
dos 10 melhores restaurantes portugueses do mundo. 
O seu guia, Guide des Champagnes et des autres bul-
les, fala sobre mais de 700 variantes, e até consagra 
um capítulo aos espumantes portugueses. Durante o 
cocktail, foi possível provar alguns champanhes ana-

lisados no seu guia, que está disponível nas livrarias, 
desde 28 de Outubro, por apenas 24.95$. O que poderá 
ser um bela prenda de Natal. Miguel Félix

COMUNIDADE

os amigos da semana

anedotas

palavras cruZadas

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

10
11

Estavam duas loiras na casa-de-banho de uma discote-
ca. Então diz uma para a outra:
- Sabes Vanessa, já tive um filho!!!!!!!!
Então a outra loira dá-lhe os parabéns e pergunta-lhe:
- E como é que ele se chama?
- Pois, isso é que eu não sei... Ele ainda não fala...

P: O que é que se diz quando uma loira sopra ao ouvido 
de outra loira?
R: Transferência de dados.

- O filho vira-se para a mãe e diz:
- Ó mãe cheira-me a porco.
E a mãe diz:
- Cala-te meu filho que o teu pai está com febre.

HORIZONTAIS 1. Obra de tipografia impressa. Centímetro (abrev.). 
2. Referi. Vende a crédito. 3. Da cor do céu sem nuvens. Sugeri. 4. 
Tem firme. Esburacas. 5. Contracção da prep. em com o art. def. o. 
Encosto. 6. Contracção dos pron. me e a. Dinheiro (Brasil). Outra coi-
sa (ant.). 7. Mistura com água. Manuscrito (abrev.). 8. Descrição dos 
répteis sáurios. Incrimina. 9. Fruto do tomateiro. Cheiro agradável. 10. 
Letra grega correspondente ao e longo dos latinos. Dar forma de mon-
te. 11. Serviço de Observação (abrev.). As nádegas.
VERTICAIS 1. Enfurecer. Epidemia (pl.). 2. Vela que se enverga na 
carangueja do mastro de ré. Género de macaco nocturno da Améri-
ca Tropical. 3. Exprime a ideia de riqueza (pref.). Parlamento russo. 
4. Escumalha. Engraçada (gír.). 5. Extraterrestre (abrev.). Amarrotar. 
6. Tenho conhecimento. Pedaço de madeira. Ave pernalta corredora 
que se assemelha à avestruz. 7. Música executada só por orquestra. 
Aqueles. 8. Fruto da cuieira. Sólido de base circular ou elíptica, ter-
minando em ponta. 9. Buraco. Exprime a ideia de muito (pref.). 10. 
Notifica. Esmoncar. 11. Campo de maís. Lama.

Um Guia para o novo ano

Filarmónica portuguesa de montreal

Festejando os músicos e o futuro...
Oano 2010 tem sido um ano com muitas controver-

sas através desta comunidade. Tivemos a “mor-
te” de uma das nossas associações, o Sporting Clube 
de Montreal. Há pouco tempo ouvi e vi que duas as-
sociações estão em grandes dificuldades financeiras e 

que não há muitos mem-
bros que paguem a cota 
anual. A nossa comunidade 
está a ser representada por 
bancos, dois parques e uma 
igreja. Apesar de todos es-

tes problemas, tivemos o prazer de encontrar novas 
figuras portuguesas e açorianas que quiseram visitar 
as nossas associações. Um dos maiores artistas por-
tugueses veio a Montreal dar uma vista de olhos ao 
mercado. Novos vinhos, portos e restaurantes estão a 
benzer o nosso paladar. 
Sábado, estive na festa dos músicos da Filarmónica 

Portuguesa de Montreal e é bom relembrar que tudo 
o que se passa na comunidade está bem longe desta 
filarmónica. Uma direcção bastante forte e um mestre 
com grandes talentos e ideias meias malucas, segundo 
algumas pessoas, mas são pessoas assim que fazem 
avançar a comunidade e especialmente a Filarmóni-
ca. Já lá vão alguns anos que eles se destacaram das 
outras bandas com novos ritmos, músicas e estilo. De 
ano para ano todos devem entrar neste motor que é de 
avançar e sempre inovar para não ficar atrás. 
Nos últimos anos eles conseguiram comprar a sua 

sede, remodelar as fardas, refazer um novo estilo, dar 
aulas gratuitamente a todos que queiram aprender a to-
car instrumentos na comunidade portuguesa e também 
no bairro a que eles pertencem. Estão também a fazer 
um site web para poder desenvolver a sua visibilida-

de. Isto é o que todos deviam fazer. Em vez de fica-
rem parados nos anos 70 e 80, a pensar que o governo 
português ou canadiano iria dar 50000 dólares só por 
existir e dar um serviço à comunidade, muitos ficaram 
a sonhar. 

As ajudas acabaram e agora devemos trabalhar para 
sobreviver e é isso que a Filarmónica Portuguesa de 
Montreal está a fazer. A trabalhar juntos, a apanhar 
contratos através do mercado canadiano e português, 
quer seja aqui, como em Otava, Gatineau, Toronto, 
etc. Com todo este trabalho é natural que os músicos 
mereciam uma festa de luxo. Com um jantar bastante 
saboroso, um DJ, Mike the Mechanic, bastante apre-
ciado e um excelente animador, Brian Ferreira, tudo 
estava bom. Mesmo o presidente da Filarmónica disse 
que ele estava encantado de ver o equilíbrio na Filar-
mónica. Jovens e menos jovens estavam mão-na-mão 
a festejar a sua filarmónica. E vê-se que a Filarmónica 
está bem forte com bons músicos e uma excelente di-
recção. 
Podemos notar também que a Filarmónica é uma das 

instituições que tem mais jovens e que eles estão bas-
tante contentes de estarem presentes numa boa organi-
zação, notando-se também que a direcção está sempre 
à escuta deles e que a porta está sempre aberta a qual-
quer ideia. Parabéns à Filarmónica por todo o trabalho 
que fazem e pela dedicação a uma obra comunitária 
como esta. Sylvio Martins
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receita da semana

Lombinhos de Porco
com Cogumelos e 
Courgette

Dificuldade: 
Preço:
Origem: Portugal

FeliZ aniversário

Mais um ano e nem mais um quilo!

A Fatura Geral do Estado
Ésabido que, em tempos de crise, a criminalidade 

aumenta, mas a capacidade criativa dos bandi-
dos portugueses consegue ser sempre surpreendente. 
Já conhecíamos o carjacking e outras trafulhices, mas 
a mais recente modalidade de assalto ultrapassa tudo 
o que já tínhamos visto - e é importante prevenir os 
cidadãos, para que não caiam nas garras dos melian-
tes. Preste atenção, portanto, e fuja o mais depressa 
que conseguir se vier a deparar-se com a seguinte si-
tuação: estes assaltantes atacam em grupo e parecem 
inofensivos, uma vez que vestem fato e gravata, mas 
de repente há um que se chega à frente com uma pen 
na mão. Quando der por si, está a entregar-lhes todo 
o seu dinheiro.
Consegui enganá-lo durante algum tempo, amigo 

leitor? Ou percebeu imediatamente que se tratava de 
um naco de boa comédia em que, como é tradicional, 
se equipara o governo a um bando de gatunos? En-
fim, quando os conhecimentos de economia são tão 
rudimentares como os meus, estamos condenados a 
fazer este tipo de comparação um pouco primária 
e inevitavelmente distante da realidade. Por sorte, 
o governo parece ser tão ignorante como eu nestas 
matérias. É evidente que há, no Ministério das Finan-
ças, uma confusão enorme relativamente à natureza 

dos documentos comerciais. Aquilo que Teixeira dos 
Santos apresentou não é bem um orçamento. Já é a 
fatura. E temos uma conta calada para pagar. Bem 
vistas as coisas, Portugal não é bem um país, é um 
mau negócio: é demasiado caro para aquilo que ofe-
rece.
Mesmo sendo pouco versado nestas matérias, sei o 

suficiente para detetar no Orçamento a sua principal 
influência no que diz respeito ao pensamento econó-
mico: o xerife de Nottingham. Era um grande vulto 
da política de austeridade, embora talvez fosse um 
pouco mais moderado. Recordo que este Orçamento 
vem impor austeridade à política de austeridade ante-
rior, que não se revelou suficientemente austera. Ten-
do em conta a capacidade que a crise tem tido para 
resistir aos nossos sacrifícios, é possível que haja 
novas medidas de austeridade em breve. Um novo 
aumento do IVA parece fora de hipótese, e torna-se 
cada vez mais difícil reduzir os salários quando co-
meça a não haver salários para reduzir. 
Prevejo a obrigatoriedade de cada cida-
dão oferecer dois litros do seu sangue ao 
governo. O suor já levaram todo.

Ricardo Araújo Pereira
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Sim, é possível: é possível fazer anos sem au-
mentar de peso, é possível chegar aos 50 com 

a roupa que vestia aos 20. Fomos saber quais são 
os segredos para seguir pela vida sem um grama 
a mais. Você podem ler a terceira parte do artigo.
40 anos: Problema: compensar a monotonia do 

trabalho... comendo
O período pré-menopausa devia ser bem-empregue 

preparando um futuro radioso, mas o problema é que 
a pessoa já se habituou a alguns erros alimentares. 
Está muito habituada a uma rotina e a certos alimen-
tos que lhe dão conforto: os quilos acumulam-se e é 

mais difícil mudar. Mas nada que não se consiga...
Erro: Comer mais do que precisa
A partir dos 40 anos precisamos de cada vez menos 

energia. “Não nos apercebemos disso e continuamos 
a comer da mesma forma, só que já não gastamos 
tanto, e de repente vemo-nos com quilos a mais sem 
perceber porquê”, nota a nutricionista. 
Ou seja: tem de comer de acordo com as suas neces-

sidades: se quiser comer mais, também tem de gastar 

mais.
Ideia principal: Gastar mais!
 “O simples facto de se comer 100 calorias a mais 

em cada dia vai representar alguns quilos ao fim do 
ano, e 100 calorias é muito pouco. Claro que não 
se deve andar aí a fazer contas, mas nesta idade é 
mesmo importante aumentar o nível de exercício”,
explica Cláudia Viegas.
Alimentos aconselhados
Citrinos que lhe vão dar energia e vitamina C (es-

pecialmente importante se é fumadora: os cigarros 
sugam-nos quantidades astronómicas de vitamina 

C), proteína magra, legumes de folha verde. 
Como já se está naturalmente mais stres-
sada, tem-se tendência a compensar com a 
comida. Errado: não coma por compensa-
ção, encontre outras formas de ter prazer. 
Como já deve ter percebido nesta altura do 
campeonato, nada está organizado para nos 
ajudar a comer bem. “A escolha saudável 
devia ser a escolha facilitada, e isso nunca 
acontece. Nos cafés, os bolos estão à vis-
ta, o pão está escondido.” Por isso, seja do 
contra! Querem que peça um queque? Peça 
uma sandes! Traga o almoço para o traba-
lho: é coisa de pobre? Quando virem que é 
magra, saudável e gira, vão logo deixar de 
dizer que é coisa de pobre.
- Desactive a resistência - Nós já temos 

uma vida complicada, agora ainda andar-
mos a ter de ‘resistir’ é duro. Por isso, trei-
ne-se desde nova para não ter de ‘resistir’: 
quanto melhor comer, mais a alimentação 
saudável será um hábito e não uma questão 
de ‘reistência’.
Plano de treino: Descubra a sua energia
Esta é uma altura em que muitas mulheres 

desistem porque acham que ‘já não vale a 
pena’, e é precisamente a altura em que é 
mais importante persistir: a fixação de cál-
cio depende muito da actividade física, e a 
osteoporose é um dos fantasmas de todas as 
mulheres. Por isso, ande a pé ou corra, faça 

‘jump’ ou ‘ataque’, salte para o step ou para a passa-
deira, mas mexa-se! Se já faz exercício, não desista 
agora, que está no bom caminho.
Não se esqueça de... fazer massagens
- Se puder, são uma óptima ajuda: ajudam a relaxar, 

acalmam, lutam contra o stresse, dão-lhe endorfinas 
para substituir a comida, e actuam como uma defesa 
contra comer de mais. Catarina Fonseca

as primas da semana

INGREDIENTES:
Lombinhos de porco temperados com 
manteiga de ervas; 1 caldo de alho e 
coentros; Mostarda à antiga com se-
mentes; Azeite; Cogumelos; Courget-
te; Sumo de limão

PREPARAÇÃO: Na actifry, coloca-se os lombinhos de porco, tempe-
rados com manteiga de ervas, cortados em pedaços (o talho onde 
me abasteço tem sempre esta variedade de carne temperada, mas 
podem ser utilizados lombinhos de porco simples, adicionando algum 
tempero a gosto).

Junta-se um caldo de tempero de alho e coentros, uma colher de so-
bremesa de mostarda à antiga com sementes e rega-se com azeite. 
Programa-se 15 minutos. A meio do tempo adiciona-se os cogumelos 
e as rodelas de courgette.

Quando terminar o tempo, rega-se com sumo de limão a gosto e dei-
xa-se repousar um minuto, com a actifry tapada.

Numa travessa colocam-se fatias de pão de forma sem côdea, cor-
tadas em triângulos, e quartos de limão. Por cima deita-se a carne e 
serve-se.

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3.00 

                     1 fato $8.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro

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

Temos bons preços
Peter
20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Pins e Duluth)
Montréal (QC) H2W 1L3 Desde 1980
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Taxa de comissão
somente

1.9 *

* Inscrição e venda. Oferta válida até 31 de 

Dezembro de 2010.

Para comprar
ou vender a sua

propriedade...
Tenha um

profi ssional
competente a

trabalhar para si.

António

GOMES

Teoria do homicídio sem morte
Énatural que o leitor estranhe o título desta cró-

nica; mas vale a pena considerar.
Claro: se é homicídio tem morte; é “crime de quem 

mata”. Não vamos tratar dum caso alegórico, mas, in-
felizmente, qualificar  acontecimentos dolorosos.
Há dias, na Internet, numa busca que fizemos sobre 

“o Congresso Internacional Lausanna III” que reno-
vou a “Visão de Billy Grahan iniciada em 1974” de-
senrolada de 16 a 25 de Outubro deste ano na cidade 
do Cabo, África do Sul, fomos surpreendidos por um 
artigo da antropóloga Márcia Suzuki, que foca o “In-
fanticídio Indígena do Brasil”, em nossos dias, e nos 
tocou profundamente.
Ela começa por dizer: --“Alguns antropólogos e mis-

sionários brasileiros estão defendendo o indefensá-
vel”. A seguir esclarece: “Nestas sociedades, matar 
crianças não envolve morte, apenas “interdição” de 
um processo de construção. Mesmo que essa criança 
tenha 2, 5, 10 anos de idade, está passando por um 
processo de “pessoalização” até se tornar pessoa, e en-
quanto não for pessoa é uma “coisa”. Caso a “coisa” 
venha a ser assassinada nesse período, o processo não 
envolverá morte”. “As sociedades diferem apenas na 

definição dos estágios e na forma como a passagem de 
um estágio para outro é ritualizada”.
Para maior angústia, a nossa busca, sobre este assun-

to, levou-nos ao “YouTube” e vimos também um vídeo 
de estrema realidade apresentando um pai, habitante 
da floresta, a enterrar vivos e nus, alguns de seus filhos 
que ele considerava desnecessários... Uma mulher 
chorava, e dizia: --“Eu tratava deles!!...”
Um filósofo evangélico, calvinista, que participou na 

realização desse vídeo, escrevendo ao Rev. Marco diz 
também: --“O infanticídio, juntamente com a mutili-
zação genital feminina tem sido motivo de grande luta 
daqueles que defendem os preceitos Éticos”. O Brasil 
é um país de riqueza variada e também étnica, mas de 
Barreiras difíceis de transpor embora voltado para o 
Evangelho de Jesus. 
Lemos que há no Brasil cerca de 315 mil índios es-

palhados em 251 tribos, mas nenhuma delas possui a 
Bíblia completa na sua própria língua. Alem deles há 
outras tribos, com costumes e tradições próprias, que 
são dificuldades sociais para vencer a Barreira linguís-
tica, a Geográfica, e também a Política. As tribos re-
sidem em áreas de difícil acesso, e a postura política 

veta muitas vezes a entrada de missionários.
Saídos da Síria, da Arábia Saudita, do Líbano e da 

Palestina, chegaram mensageiros com propósitos defi-
nidos, por exemplo em 1993. Compraram um terreno 
em S.Bernardo, e hoje orgulham-se de ter o “Centro 
Latino-Americano para Treinamento de Missionários 
Muçulmanos”. Os maiores redutos de árabes ficam em  
S.Paulo, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu. Já contam 
mais de 60 mesquitas, mas não nos informam que 
também saíram para alcançar  igualmente as tribos da 
Amazónia...
É tudo negativo com os cristãos?
Claro que não! Desde os jesuítas da Igreja Roma-

na aos missionários evangélicos, embora poucos, há 
gente a evangelizar nos matos brasileiros. Que va-
mos então fazer? Não vamos chorar como incautos 
ou preguiçosos. “O fundamento de Deus fica firme, 
tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e 
qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da 
iniquidade” (2ª Tim.2:19). “Não temais, ó pequeno re-
banho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino”
(Lucas 12:32). Nós sabíamos que “o Congresso III de 
Lausanna, este ano tinha mais de 5.000 inscrições de 
todos os países” e os brasileiro estariam lá. Dar-se-ia 
o caso do “homicídio sem morte” ter sido tratado em 
um dos seminários do Congresso? Pessoalmente seria 
um parágrafo desta crónica, e o leitor vai saber porquê.
Antes do ano 2.000 muita gente, sobretudo nas igre-

jas evangélicas, falava da 2ª vinda de Jesus, e pensava 
que se cumpriria uma profecia que circulava. Jesus 
ainda não voltou, e poucos pastores tratam hoje deste 
assunto que faz parte da escatologia. O capítulo 24 do 
Evangelho segundo S.Mateus (que o leitor faria bem 
em ler por completo) diz no versículo 14: -- “Será pre-
gado este evangelho do reino em todo o mundo, em 
testemunho de todas as nações, e então virá o fim”. 
Ora, apesar dos motores de informação da Internet, 
Televisão e Rádio, estarem em acção, o Evangelho 
ainda não atingiu todo o globo onde vivemos, e este 
assunto do “Infanticídio Indígena” no Brasil, é uma 
nota bem pertinente: falta-lhes o Evangelho!
A chamada “Janela 10/40”, faixa que se estende do 

Oeste de África, passa pelo Médio Oriente, e vai até à 
Ásia, é extensão falada pelos crentes do Cristianismo 
de todas as confissões como povos ainda não alcança-
dos. Não é só o Brasil que necessita apesar de todos os 
recursos que tem, mas a imensa população dessa fai-
xa, carece de evangelismo dito teológico, etnológico 
e sociológico. Por isso a fé de muitos está esfriando. 
Veja o leitor Mateus 24:12: - “E por se multiplicar a 
iniquidade, o amor de muitos esfriará”!
34,8% da população do Brasil é uma mistura de san-

gue europeu, africano e índio. Porém esse facto não 
impede que o Evangelho tenha encontrado receptivi-
dade, e a comunhão íntima se manifeste. É o modo 
de evangelizar as tribos que oferece discussão. Por 
exemplo, as missões da Igreja católica conseguiram 
evitar que as crianças das suas missões fossem mortas, 
baptizando-as. Márcia Suzuki afirma que “a criança 
precisa passar por certos rituais de socialização”, e o 
baptismo foi o meio de evitar que era “coisa”, e pagã. 
Deixaram os rituais da tribo, e seus costumes, com 
Deus. Os missionários da Assembleia de Deus, e da 
Igreja Baptista, pugnam pela Salvação e pecado, mas, 
embora certos, segundo a doutrina bíblica, quanto a 
nós é necessário que eles venham a ter nova aprendi-
zagem de evangelizar: é o Espírito Santo que ilumina-
rá essas almas, e não eles. As divergências de cultu-
ras continuam pertinentes, e a proibição imposta, de 
qualquer diferença doutrinária, tem de ser comparada, 
em seminários sem a pertinência de formação sectária, 
para ter o aval do Céu nas sociedades actuais. Ensine-
se o carinho das mães e dos pais, por amor no sexo que 
é dádiva de Deus, e compare-se esse amor com o pró-
prio Jesus, que “não teve como usurpação o ser igual 
a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a 
forma de servo” (Filip.2:6,7). Com a colaboração do 
Criador, será o melhor meio de acabar com “Infanti-
cídio indígena”.

J.J. Marques da Silva
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LIGA ZON SAGRESF1: Sebastian Vettel
Campeão do mundo

mundial de construtores
1-Red Bull-Renault                                                           498
2-McLaren-Mercedes 454
3-Ferrari 396
4-Mercedes 214
5-Renault 163
6-Williams-Cosworth 69
7-Force India-Mercedes                                                      68
8-Sauber-Ferrari 44
9-Toro Rosso-Ferrari                                                        13

classiFicação Final
do gp de abu dHabi
1-Vettel (Red Bull-Renault)
2-Hamilton (McLaren-Mercedes)
3-Button (McLaren-Mercedes)
4-Rosberg (Mercedes)
5-Kubica (Renault)
6-Petrov (Renault)
7-Alonso (Ferrari)
8-Webber (Red Bull-Renault)
9-Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari)
10-Massa (Ferrari)

classiFicação Final 2010
1-Vettel 256
2-Alonso 252
3-Webber 242
4-Hamilton 240
5-Button 214
6-Massa 144
7-Rosberg 142
8-Kubica 136
9-Schumacher 72
10-Barrichello 47

Sebastian Vettel chegou a Abu Dhabi 
longe, no topo da tabela de pontos, 

neste Mundial 2010 da F1. O piloto 
alemão ao serviço da Red Bull desde 
há algum tempo que lidera esta tem-
porada, mas nesta última prova, lutou, 
resistiu e venceu, conquistando não so-
mente a prova, mas também, o título de 
Mundial dos Pilotos.
Vettel largou na “pole” e não olhou 

mais para as traseiras do seu monolu-
gar. O “menino-prodígio” ainda tinha 
outra missão, deixar bem atrás o bi-

campeão Fernando Alonso, que só pre-
cisava chegar em quarto lugar para ser 
tricampeão. Parecia fácil para a Ferra-
ri, mas por estranho que pareça, não 
foi. O espanhol sofreu com intrusos à 
sua frente, aqueles que numa corrida 
direi normal, não numa última, e se en-
contraram em posições fora do habitu-
al, rapidíssimos em pista, fazendo com 
que Alonso passasse a linha de chegada 
apenas em sétimo. Aos 23 anos, o ale-
mão Sebastian Vettel torna-se o piloto 
mais jovem a receber este troféu na 
Fórmula 1. Com dez “pole positions” 

conseguidas neste campeonato, Vettel 
nunca precisou tanto confirmar a ra-
pidez e a fiabilidade da sua Red Bull. 
No circuito da Yas Marina, só abdicou 
do primeiro lugar por alguns instantes, 
quando parou nos “boxes”. 
Lewis Hamilton, da McLaren, cruzou 

em segundo, mas as suas hipóteses de 
título eram verdadeiramente poucas. 
Campeão em 2009 e sem “chances” em 
Abu Dhabi, Jenson Button foi o tercei-
ro, seguido de Nico Rosberg, da Mer-
cedes, Robert Kubica, da Renault, e 

seu companheiro Vitaly Petrov. Alonso 
terminou em sétimo, à frente de Mark 
Webber, que em nenhum momento deu 
sinais de que poderia vir ganhar o tí-
tulo.
Na partida da prova, Alonso perdeu a 

terceira posição para Button, ficando 
no limite para o título mundial, pois 
Vettel comandava a corrida. Logo na 
primeira volta, Michael Schumacher 
perdeu o controle do seu monolugar 
e o experiente alemão terminou a sua 
corrida.
No final da prova, Fernando Alonso, 

entristecido, comentou: “Eu já perdi o 
título mundial com o melhor carro em 
2007, então encaro de forma natural o 
facto de perder agora. Nós tínhamos 
o terceiro melhor carro do “grid”, até 
porque ficámos em terceiro lugar no 
Mundial de Construtores”.
O espanhol da Ferrari admitiu um 

erro na estratégia na corrida. Preocupa-
do com Mark Webber, que vinha atrás 
dele, Alonso acabou penando com Vi-
taly Petrov à sua frente. “Ou marcáva-
mos Webber, ou a gente marcava Ros-
berg e Petrov. Fizemos a opção errada, 
porque achámos que Webber tinha um 
carro mais perigoso. Agora é preciso 
pensar no próximo ano”, afirmou o es-
panhol
Não perca num próximo número des-

te seu jornal, a biografia do novo cam-
peão do mundo, Sebastian Vettel.
Pois, amigos, mais uma época que ter-

mina em beleza. A todos os meus leito-
res, obrigado por terem estado durante 
mais uma temporada, com A Voz de 
Portugal, este que é o vosso jornal, e o 
único no Canadá a comentar a Fórmula 
1 na sua língua. Para o ano, cá estará 
de volta! Hélder Dias

A normalidade de regresso 
à vida dos mais fortes
A normalidade, enfim. Para desto-

ar um pouco, o fim-de-semana 
de campeonato esteve desprovido 
de grandes surpresas. Por uma vez 
- ou algo perto disso - Porto, Benfica 
e Sporting cumpriram a respectiva 
obrigação e acabaram a 11ª jornada 
com mais três pontos amealhados. O 
Vitória de Guimarães merece tam-
bém uma referência nesta abertu-
ra, pois venceu o derby do Minho e 
mantém-se intrometido na luta pela 
vice-liderança lado a lado com os ho-
mens de Jesus.

Comecemos pelo topo, então. Em ple-
na ressaca da goleada idílica aplicada 
no Clássico, o F.C. Porto limitou-se a 
atingir os requisitos mínimos na recep-
ção ao Portimonense. Dois golos mar-
cados, a confirmação da fiabilidade de 
uma alternativa chamada Walter e um 
pouquinho de Hulk mesmo, mesmo 
no epílogo da história. Foi um dragão 
menos esfusiante, embora seguro e for-
moso.
Nuno Gomes: os golos e o pai
Dez pontos atrás continuam Benfica e 

Vitória. Os encarnados engoliram em 
seco com os dois remates da Naval aos 
ferros de Roberto, mas lá se seguraram 
e embalaram para uma goleada que 
teve o seu clímax na hora do regres-
so de Nuno Gomes aos golos. Quatro 
minutos foram suficientes para o expe-

riente ponta-de-lança mostrar a Jorge 
Jesus que ainda oferece tantas ou mais 
garantias do que as restantes opções de 
ataque. A exibição do Benfica não en-
tusiasmou, os números ajudam a camu-
flar a rigidez de processos.
A Frase: um instante interessante 

de Villas-Boas
No já referido derby do Minho, duas 

confirmações: a fase feliz do Vitória e 
o pior arranque do Sp. Braga na era-
António Salvador. Entre polémicas 
arbitrais, agressões com telemóveis à 
mistura e declarações polémicas, lá se 
jogou o segundo derby mais importan-
te do futebol nacional.
O Vitória mantém uma caminhada 

forte, convincente, ao passo que o Sp. 
Braga confirma estar com dificuldades 
tremendas para adjudicar convenien-
temente duas empreitadas de monta, o 
campeonato e a Liga dos Campeões.
A Figura: João Tomás, 35 anos e 

muitos golos
Para fechar o top four resta falar do 

Sporting. Os sintomas de bipolaridade 
continuam a atormentar o leão, embora 
desta vez o final tenha sido feliz. Em 
Coimbra, contra uma Académica cio-
sa dos seus intentos, Paulo Sérgio teve 
motivos para se orgulhar dos primeiros 
45 minutos e várias razões para ques-
tionar a aflição da etapa complementar. 
Abana e muito este conjunto leonino.
Entre o 5º (Nacional) e o 11º (V. Se-

túbal) lugares há apenas quatro pontos 
de diferença. O equilíbrio é nota do-
minante na zona cinzenta da Liga. Daí 
para baixo, apenas o Rio Ave somou 
três pontos. Parece evidente a recupe-
ração dos vilacondenses, após um iní-
cio muito mau. Marítimo, Portimonen-
se e Naval são agora os três últimos.
A vitória do Leiria - a primeira desde 

a chegada de Sá Pinto - na recepção ao 
Setúbal encerra esta análise. Os do Lis 
continuam sossegados na ditadura das 
contas e ultrapassaram os sadinos.
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