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o que é a NaTo?

O

s portugueses chamam à Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN) pelo seu acrónimo em
inglês NATO porque é uma palavra
parecida com um vocábulo nacional.
Mas o nome não muda a substância:
uma aliança político-militar, criada a
4 de Abril de 1949, na sequência da II
Guerra Mundial e do Plano Marshall,
para resolver o quebra-cabeças que representava a segurança do Velho Continente. Mais tarde, o seu primeiro secretário-geral, o britânico Lord Ismay,
resumiu o objectivo num aforismo que
se tornou célebre e corrente: “Manter
os soviéticos fora, os americanos dentro e os alemães em baixo”.
No princípio eram 12 países (incluindo Portugal), mas em 1952 entraram
a Grécia e a Turquia, três anos depois
a República Federal Alemã. Em 1982
entrou a Espanha, em 1990 a Alemanha do Leste, em 1999 a Polónia, República Checa e Hungria. Em 2004
entraram os três países bálticos mais
a Roménia, Bulgária, Eslováquia e Eslovénia e, em 2009, a Albânia e a Croácia. Para além dos 28 Estados-membros efectivos, há mais 22 reunidos
na Parceria Euro-Atlântica, que inclui
países como a Áustria e a Finlândia e
o Uzbequistão. A Rússia, antigo inimigo, tem agora um lugar especial, há
mesmo um conselho NATO-Rússia.
Se tivesse dependido apenas dos
Continuação na página 2
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2 NOTÍCIAS
AgENDA COMuNITáRIA
Jantar Natalício

A Associação Portuguesa do West-Island situada no 4789 Boul. des
Sources em Pierrefonds, organiza o “Jantar Natalício” no dia 11 de Dezembro pelas 19h00. A animação estará a cargo dos seguintes artistas:
Sylvie Pimentel com a sua voz; Fernando Pereira e o seu saxofone e
Jorge Pimentel e o seu acordeão. Haverá uma saborosa ementa. para
mais informações 514-867-6426.

Centro Comunitário Santa Cruz

Para celebrar os 25 anos da construção da Igreja, a missão de Santa
Cruz organiza no domingo 12 de Dezembro, às 15h00, o segundo concerto com o tema “FADOS PARA O MENINO”. Com Carlos e Cristina
Rodrigues, Vitor Vilela, Francisco Valadas, Roberto Medeiros, Istevan
Latakos, e o grupo coral infantil. para informações: 514-844-1011.

Almoço de Natal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária informa que o almoço de Natal
da 3ª idade terá lugar no restaurante Estrela do Oceano no dia 9 de
Dezembro ao meio-dia. Como sempre este almoço destina-se especialmente às pessoas que participam nas actividades durante o ano no
CASCM. Organiza-se também o bazar de Natal nos dias 2 e 3 de dezembro das 9 às 17h. Os trabalhos feitos ao longo do ano no atelier de
artesanato vão ser postos à venda neste bazar. Venha comprar o presente especial para oferecer neste Natal.Haverá uma refeição quente
no dois dias. para mais informações contactar: 514-842-8045.

Estudo sobre a participação dos
pais imigrantes no percurso
escolar dos filhos

No âmbito de um estudo sobre a participação dos pais imigrantes no
percurso escolar dos filhos, estamos presentemente à procura de pais
portugueses para discutir as práticas que utilizam no que diz respeito à
escolaridade dos seus filhos. Gostaríamos de encontrar pais que têm
filhos na escola primária e que estão estabelecidos no Quebeque há,
pelo menos, 2 anos. Se estiver interessado (a) em participar ou para
obter mais informações sobre este estudo, por favor, entre em contacto
connosco através do numéro: 514-572-9468.

EFEMÉRIDES
Os Açores e as suas gentes

pêro ornelas morre
no assalto a Goa

O ilustre terceirense, Pero de Ornelas, morreu neste dia 24 de novembro, do ano de 1510, durante o assalto a Goa, comandando uma
nau da esquadra. Pêro de Ornelas, que acompanhara D. Francisco de
Almeida para a Índia e se achara sempre nos mais notáveis feitos de
armas daquele vice-rei, continuou os seus serviços ainda ao lado do
grande Afonso de Albuquerque a quem Alexandre Herculano chamaria
de o “maior capitão do mundo, depois de César e Napoleão”. Gaspar
Correia, um grande admirador de Pêro de Ornelas, referiu-se-lhe galantemente nas suas ‘Lendas da Índia’:, nos seguintes termos: Pêro de
Ornelas, filho de João de Ornelas, o primeiro que veio para a Ilha Terceira deixou distinta memória de seus feitos. Acompanhou para a Índia
D. Francisco de Almeida, parente de sua cunhada D. Isabel de Sousa,
mulher de seu irmão primogénito, Gaspar de Ornelas. Achou-se nos
mais notáveis feitos daquele vice-rei (1505-1510) e esteve na batalha
em que perdeu a vida o heróico D. Lourenço de Almeida. E quando o
pai foi vingar a morte do filho, confiou a guarda da côrte a Pêdro de Ornelas, dando-lhe para tal serviço o comando de uma armada de quatro
velas. Desempenhada a comissão de modo que lhe merecesse os
agradecimentos e recompensas de D. Francisco, continuou Pêro de
Ornelas a servir na Índia ás ordens do grande Afonso de Albuquerque,
e, comandando uma nau da esquadra que deu sobre Goa, foi morto
no dia do assalto, em novembro de 1510: Tristão de Sousa Gusmão,
seu sobrinho, foi, pelos serviços que também prestou na Índia, durante
12 anos, premieado com o posto da capitão em duas viagens a Ceilão.

António Vallacorba

com o apoio da sinopse de efemérides
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assinem a petição
A

revolta dos comerciantes e residentes do Plateau de Mont-Royal, nomeadamente os estabelecidos ao longo do Boulevard de St-Laurent e ruas
limítrofes, manifestada numa concentração levada
a efeito na passada semana no anfiteatro do Parque
Lafontaine e considerada a maior concentração comercial de todos os tempos, veio confirmar a justeza
da nossa análise publicada há duas semanas sob o
título “Agora limpem-se ao guardanapo”.
Torna-se por demais evidente e duma evidência
que apenas os “iluminados” não querem ver, que
o projecto de estacionamento previsto e anunciado
pela administração da freguesia, não serve e não
interessa a ninguém. Os atropelos enunciados que
alteram por completo o funcionamento já difícil do
parque automóvel no sector, para além de prejudicarem o bem estar dos residentes no seu direito fundamental de possuírem uma viatura, causarão— se
for adoptado tão incongruente regulamento— danos
irreversíveis aos comerciantes, aqueles que fazem
viver e animar esta artéria principal da cidade de
Montreal.
É quase diabólico e certamente impossível para a
maioria dos comércios de sobreviverem a tal aberração. E, no caso dos residentes, o emaranhado das
mudanças labirínticas nos sentidos da circulação automóvel, que visa somente desmotivar os cidadãos
pela usura do sistema, aliado ao desaparecimento
dos seus privilégios de estacionamento em troca do
aumento de parcómetros e dos custos exorbitantes
dos mesmos, o projecto da freguesia causar-lhes-á
dificuldades sem conta e um enorme prejuízo na
tranquila familiaridade do seu meio ambiente. É
imprescindível que uns e outros se informem cabal
e capazmente das consequências nefastas de tal intenção, e, sobretudo, que se mobilizem e solidariamente assinem as petições que circulam em vários
comércios identificados com o cartaz NON MERCI
ou ainda, através do Facebook na net.
Para me informar das diligências postas em funcionamento pelos organizadores deste levantamento
popular e de largo interesse público, fui encontrar
Helena Loureiro, a extraordinária e dinâmica coproprietária do distinto restaurante Portus Calle e
em amena conversa, salpicada por expressões verberativas da náusea causada pela obstinação, — daqueles que deveriam preocupar-se pelo desenvolvimento social e comercial no bairro, em vez de
intencionalmente o prejudicarem, — sobressaiu a
oposição das três SDC ou seja, as sociedades de
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desenvolvimento comercial da avenida do MontRoyal, da rue St-Denis e do Boulevard de St-Laurent, que representam 1400 comércios.
Tendo-se inicialmente mostrado favoráveis à possibilidade de arrecadar 30% das verbas extirpadas
aos automobilistas, que o projecto parecia indicar,
os directores das SDC fizeram “volte-face” após
análise mais aprofundada, motivada pela falta
de transparência dos responsáveis municipais, e
opõem-se agora energicamente a qualquer das modificações propostas, quer seja: o aumento das tarifas, a implantação de parcómetros nas ruas residenciais, a anulação de 1500 lugares de estacionamento
nas ruas do bairro, o acréscimo de 600 parcómetros
ou a extensão do período de pagamento até a 1 hora
da manhã em determinado sector. Move-os, sobretudo, o receio da desertificação da clientela habitual
dos comércios e locais de lazer, para além, naturalmente, dos prejuízos e enervamentos causados aos
residentes.
Na A Voz de Portugal, tínhamos chegado às mesmas conclusões, tal como modestamente procurámos transmitir nas nossas páginas da edição do dia
3 de Novembro.
O beco sem saída em que parece estar confinado o
Plateau, devido à teimosia do presidente da freguesia que insiste em levar o projecto avante, contra
tudo e contra todos, só poderá ser abortado pelo presidente da Câmara de Montreal, Gerald Tremblay.
E para isso, terá de haver um movimento uniforme,
uma enorme vaga de fundo onde residentes, comerciantes e visitantes, se solidarizem, assinando as tais
petições o mais breve possível, para reforçar a manifestação realizada na última segunda-feira, defronte
da Câmara Municipal central na rua Notre-Dame. O
pedido para a intervenção de Gerald Tremblay, não
podia ter sido de maior evidência. E incidência.
Todavia no encontro realizado nada ficou resolvido antes, pelo contrário, ainda mais confuso.
Assim, pede-se a todos, residentes ou não, que assinem as petições. Que saiam do seu comodismo e
deixa andar e assinem. É urgente. Porque se a população não fizer ouvir a sua voz, a implantação do
aberrante e prejudicial — para todos — projecto,
será irreversível. E então, aí, já nada haverá a fazer.
Não nos deixemos vencer pelo abstencionismo. É,
portanto, agora ou nunca!
A consciência cidadã de cada um está em jogo.
Saibamos andar de pé.

Raul Mesquita

Continuação da página 1

Estados Unidos, Portugal provavelmente teria sido
erradicado da NATO durante os “anos de brasa” de
1974-75. Quem não se lembra da existência de comunistas no Governo, que supostamente controlavam o Movimento das Forças Armadas e de, por essa
via, Moscovo ter acesso a documentação secreta. É
o próprio Presidente norte-americano, Gerald Ford
que o assume, em véspera da cimeira da organização
em Bruxelas, em maio de 1975, dizendo que não via,
“como se pode ter uma presença comunista numa
organização que foi criada com o objectivo de enfrentar o desafio comunista do Leste”, faria lembrar o
filme “Dormindo com o inimigo”. É de lembrar também que o ex-secretário de Estado norte-americano,
Henry Kissinger, chega a questionar ironicamente se
Portugal de 1974-75 não poderia pertencer à NATO e
ao Pacto de Varsóvia simultaneamente.
As instalações da NATO estão em Portugal desde
1967, ano em que a França se retirou da estrutura
militar da NATO. A instalação mais conhecida é o
actual Quartel General Conjunto, em Oeiras – um
comando combinado e conjunto, cuja função é projectar forças da NATO para qualquer missão (e ponto
do globo se tal for necessário). A par deste comando,
funciona um Centro de Análise Conjunta e Lições,

em Monsanto, e detém depósitos de munições e de
combustível e reservas estratégicas em Lisboa e um
Centro de Comunicações de Satélite na Fonte da Telha.
Em quantas missões Portugal participa? Neste momento em três: Kosovo (302 militares, que deverão
ser reduzidos para 150 no princípio de 2011), Afeganistão (182 formadores militares e outro pessoal
de apoio, a que acrescentarão mais 10 a partir de janeiro) e Mediterrâneo (Operação Active Endeavour,
com uma aeronave P3-P). As operações são inteiramente custeadas por Portugal.
Há quem questione se a NATO ainda faz sentido nos
nossos dias, depois de cumprida a sua missão inicial
que era (combater o inimigo soviético), a NATO ocupou o vazio deixado pelo fim da Guerra Fria alargando-se ao Centro e Leste europeu e tornou-se “braço
armado” do Ocidente, mantendo intocável a ideiachave, a defesa colectiva, consagrada no artº 5º, que
diz: o ataque contra um é também contra todos.

Augusto Machado

NOTÍCIAS
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BREVES
palavraS não
São novidade
o presidente da conferência episcopal portuguesa, d. Jorge ortiga,
afirmou não ver “novidade” nas declarações do
papa Bento xvi admitiu o
uso de preservativos em
certos casos, como em
homens prostitutos com
o vírus da sida.
William na
veZ de carloS
a maioria dos ingleses
preferia ter como rei o
príncipe William em vez
do pai e herdeiro do trono, o príncipe carlos, segundo duas sondagens
divulgadas pela imprensa
londrina. por outro lado,
64% dos inquiridos pensam que o casal William
e Kate middleton é melhor
para o futuro da monarquia britânica do que o
par carlos e camila.
aJudar 200
mil peSSoaS
a rede do Banco alimentar contra a Fome dá
apoio alimentar a mais de
66 mil famílias, ou seja,
mais de 200 mil pessoas,
segundo dados da universidade católica. nos
últimos três anos, mais
de 70% das instituições
de solidariedade social
registaram mais pedidos
de apoio para alimentação, situação atribuída
sobretudo pelo aumento
do desemprego.

colabore com o nosso jornal

confusão coloca casal portugal ganha
medalha de ouro
em situação difícil
no luxemburgo
P
E

duardo São Bento Furtado e a sua
esposa Sara nunca poderiam ter
imaginado a angustiante recepção que
iriam ter ao aterrar em Portugal, no
passado dia 16 de Setembro.
Não receberam os usuais abraços calorosos de familiares ou amigos no aeroporto de Lisboa. Em vez disso, quando
o sr. Furtado entregou o seu passaporte
norte-americano às entidades do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, foi-lhe comunicado que as autoridades andavam à
sua procura por supostamente ter cometido actividades ilícitas há cerca de uma
década, na ilha de S. Miguel, Açores. O
sr. Furtado foi então conduzido a uma sala
sob a custódia da polícia de fronteiras. A
sua esposa permaneceu na sua companhia. “Nem queria acreditar que isto me
estava a acontecer,” adiantou o sr. Furtado. “Estava sempre a dizer-lhes ‘É impossível o que está acontecer.’ O residente de
Bristol, Rhode Island, de 74 anos de idade, foi depois informado que tinha sido
constituído arguido por ter alegamente
praticado várias actos ilícitos, incluindo
desvio de fundos, aquisição imprópria de
bens de consumo e serviços e falsificação
de documentos.
Foi permitido ao casal contratar uma advogada, que se encontrou com eles cerca
de quatro horas após o sr. Furtado ter sido
detido. A advogada começou imediatamente a fazer as diligências necessárias
para tentar resolver este mistério legal.
Oito horas após ter sido detido, o sr. Furtado foi autorizado a sair, após ter assinado um Termo de Identidade e Residência

e ter dado às autoridades o seu endereço
em Bristol e a morada da irmã em Loures,
Portugal. “Sem este documento não podia
sair do aeroporto,” explicou a sua esposa,
acrescentando que apesar de tudo o casal
teve muita sorte em ter chegado a Portugal
num dia útil. A advogada informou-se que
o tribunal em Ponta Delgada tinha constituído arguido a pessoa errada. Em vez de
Eduardo São Bento Furtado, a pessoa que
deveria ter sido constituída arguido era
Eduardo Manuel São Bento do Couto. No
dia 24 de Setembro, o Tribunal Judicial de
Ponta Delgada emitiu a seguinte conclusão: A advogada descobriu ainda que o indivíduo com quem tinha sido confundido
está a ser investigado por ter supostamente cometido ilícitos criminais, entre 1998 e
2001, ocorridos no âmbito da gestão económica e financeira do Centro de Apoio
ao Repatriado (CAR), em Ponta Delgada,
Açores. “Esta situação foi um drama muito forte para o meu marido,” frisou a sra.
Furtado. “Nunca me passou pela ideia que
isto pudesse acontecer.” “Quem roubou a
identidade do meu marido foi o tribunal
de Ponta Delgada,” sublinhou a sra. Furtado. No entanto, decidiu tornar pública a
sua experiência para alertar os imigrantes
portugueses sobre o que pode acontecer
devido a “negligência do tribunal.”
“A principal intenção não é remuneração, mas sim alertar os nossos imigrantes da estupidez que pode acontecer por
causa de um tribunal,” salientou a sra.
Furtado. “Alertar os nossos imigrantes
que pode acontecer uma coisa dessas
no nosso país!”

3

ortugal recebeu uma medalha de ouro pelo menu
servido domingo a 60 pessoas numa das maiores competições de culinária no mundo, a ExpoGast2010, conhecida também por Villeroy & Boch
Culinary World Cup, realizada de quatro em quatro
anos no Luxemburgo.

irlanda chama fMi

O

ministro das Finanças da Irlanda, Brian Lenihan,
afirmou que iria pedir, em conselho de ministros
extraordinário, a aprovação de um pedido de ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e à
União Europeia, de forma a estabilizar o sistema bancário. Em declarações à televisão pública irlandesa,
Lenihan afirmou que o valor do empréstimo será de
“dezenas de milhões de euros”, sem avançar números
concretos. No conselho de ministros de ontem deveria ainda ser aprovado um plano de austeridade para
controlar as contas públicas do país, cujas medidas
ainda não são conhecidas.

Documento histórico revela

eUa tinham planos
para invadir os
açores em 1975

A

suspeita existia há anos entre os historiadores e
era um dos aspectos obscuros do papel dos Estados Unidos durante a Revolução portuguesa (197476). Teriam os Estados Unidos pensado invadir os
Açores, onde tinham e têm uma base nas Lajes? Finalmente, há uma resposta.
E é sim: o Departamento de Defesa tinha planos
para “ocupar” as ilhas se o país caísse sob controlo
dos comunistas ou da esquerda radical.

Rôtisserie | Churrasqueira

Piri Piri
“O melhor frango na cidade”
“Le meilleur poulet en ville”

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

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

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.)

D. Maria e os chefes
Arlindo e Joaquim
convidam toda a comunidade

Faça a sua encomenda do natal

PREÇOS ESPECIAIS

Chefe Silva Convida toda a comunidade
portuguesa à sua nova churrasqueira

4 AQuI CANADá

- COORDENAçãO DE MIguEl FÉlIx

a voZ de portugal - Quarta-Feira 24 de novemBro de 2010

com portagem abrirá em Maio de 2011
petição anti-charest: ponte
ponte com portagem da auto-estrada 25 entre pagarão a mesma tarifa. Deverão contudo pagar cusmais de 200.000
A
Montreal e Laval, abrirá em Maio de 2011, dois tos administrativos de entre 3$ e 5$ por passagem.
meses antes do prazo, anunciou o seu empresário pri- Estas despesas explicam-se pelos factos que a facassinaturas
vado, a firma Concessão A25. Por ocasião de uma turação destes clientes far-se-á por uma leitura elec-

A

petição que exige a demissão do primeiro-ministro Jean Charest ultrapassava os 200.000
signatários. Às 21:00 de domingo, 215.015 cidadãos tinham assinado a petição que se encontra
sobre o sítio web da Assembleia nacional. De acordo com o Movimento cidadão nacional do Que-

beque (MCNQ), que lançou o meio de pressão, a
versão papel descarregava mais de 400 vezes. A
petição que pede a partida de Jean Charest foi
lançada há uma semana, denunciando a recusa
do governo de desencadear uma comissão de inquérito público sobre o financiamento político e a
atribuição dos contratos públicos, de pôr sobre pé
uma moratória sobre a exploração do gás de xisto
e de reexaminar certas medidas do orçamento Bachand. A petição estará aberta até 15 de Fevereiro
de 2011. Foi patrocinado pelo deputado de Quebeque Solidário, Amir Khadir.

actividade relativa à promoção tendente a
sublinhar a instalação dos últimos ladrilhos, de betão do avental da ponte, o presidente de Concessão A25, Daniel Toutant,
disse-se “particularmente orgulhoso pelo
trabalho realizado que permitiu, na último
semana, rever o registo de abertura”, que
estava primeiro prevista para 1 de Julho.
A ponte será equipada de um equipamento “de portagem electrónico a fluxo contínuo”. Os utentes que abrirão uma conta
com Concessão A25, receberão uma vinheta que será colada ao pára-brisas. A vinheta, munida de uma “chip” electrónica,
debitará da conta do utente a soma aplicável, de acordo com a hora de passagem e
o tipo de veículo. Não haverá guarita nem
portagem à vista. Além dos custos de 2,40$
por passagem em período de alta concentração de tráfico e 1,80$ nos outros períodos, os utentes da ponte
desembolsarão mensalmente 1 dólar para custos de
gestão. Os utentes que não terão conta nem vinheta

trónica da sua placa de matrícula e que uma factura
deverá ser enviada ao seu domicílio. Concessão A25
prevê que uma grande maioria dos utentes preferirá
abrir uma conta.

os Quebequenses em favor
da legalização da eutanásia

M

ais de 83% dos Quebequenses são favoráveis à
adopção de um projecto de lei que legalizaria
a eutanásia, de acordo com uma sondagem da firma
CROP efectuada para a Radio-Canada. De acordo
com a sondagem, apenas 34% desejá-lo-ia para eles
próprios ou para um membro da sua família. Este
vasto inquérito ocorre no momento em que a Comis-

são especial sobre a questão de morrer com dignidade prossegue as suas audiências, em Quebeque. Os
Quebequenses estão por conseguinte de acordo para
legalizar a eutanásia, mas de maneira muito enquadrada. Quando se lhes pede se regras claras deveriam
estar definidas na Lei, mais de 90% das pessoas interrogadas dizem-se “em acordo”.

Les victimes comptent. Victims Matter.

Le Gouvernement du Canada agit pour les victimes
d’actes criminels. Vous pouvez agir vous aussi.
Renseignez-vous à :

Lesvictimescomptent.gc.ca
1 800 O-Canada

3904_Justice_VoC_BIFE_01
3904_Justice_VoC_BIFE_01.indd 1

The Government of Canada is taking action
for victims of crime. So can you.
Find the information you need at:

VictimsMatter.gc.ca
1 800 O-Canada
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Com os FidoDollars,
as economias multiplicam-se
Telemóveis
a partir de
BlackBerry ® CurveTM 8520

Economize agora

com Contrato
Fido de 2 anos

Economize mais tarde
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com Contrato Fido
e opção Dados
de 3 anos

Economize sobre o seu próximo telemóvel graças aos
. Somente Fido oferece tantas maneiras
de economizar agora e mais tarde.

Le Détaillant Exclusif Fido le plus recommandé au Canada en 2010.

www.action-page.com

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

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

Offres sujettes à changement sans préavis. Le prix des téléphones afﬁchés est valide avec nouvelle mise en service avec Entente Fido; des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Des frais uniques de mise en service de 35$
pourraient s’appliquer. Taxes en sus. MCFido & dessin et FidoDollars sont des marques de commerce de Fido Solutions, utilisées sous licence. BlackBerryMD, RIMMD, Research In MotionMD, SureTypeMD, SurePressMC et les autres
marques de commerce, noms et logos associés sont la propriété de Research In Motion Limited aux États-Unis et dans d’autres pays, et sont utilisés sous licence. Tous les autres noms de marque et logos appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. © 2010 Fido Solutions.
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carneiro (21 de março - 19 de abril)

carta dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. amor: Poderá receber a visita inesperada
de um amigo de longa data. Receba-o de braços abertos.
Não espere que o amor vá ter consigo, procure ser você
a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam.
Saúde: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja atento às
suas indicações. dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados. Seja audaz e faça um excelente investimento.
número da Sorte: 77 números da Semana: 11, 25, 1, 14, 3, 6

touro (20 de abril - 20 de maio)

carta dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. amor: Opte por atitudes de compreensão e tolerância para com os seus filhos. Esta semana
conhecerá pessoas importantes para a sua vida futura.
Saúde: Poderá sentir-se um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação. dinheiro: Aposte seriamente na sua
competência, pois poderá ser recompensado da forma como merece.
número da Sorte: 29 números da Semana: 8, 7, 9, 41, 10, 2

gÉmeoS (21 de maio - 20 de Junho)

carta dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. amor: A sua vida afectiva poderá não ter os contornos que planeou. Procure não perder a calma e invista
na sua felicidade. Saúde: Não abuse nos alimentos que
sabe que prejudicam o seu estômago. dinheiro: Prevêse uma semana extremamente positiva em termos profissionais. Época favorável para pedidos de empréstimo, mas seja prudente.
número da Sorte: 72 números da Semana: 8, 5, 2, 7, 4, 1

carangueJo (21 Junho - 22 de Julho)

carta dominante: A Morte, que significa Renovação.
amor: Tome consciência dos seus actos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente para a sua relação. Saúde: Evite situações que possam provocar uma
alteração do seu sistema nervoso. Algumas dores de cabeça poderão incomodá-lo, procure o seu médico.
dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irreflectida pode aborrecer um superior hierárquico.
número da Sorte: 13 números da Semana: 9, 6, 3, 2, 5, 8

leão (23 de Julho - 22 de agosto)

carta dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. amor: A sua cara-metade não merece ser tratada com indiferença. Pense um pouco melhor
na sua forma de agir. Saúde: As tensões acumuladas
podem fazer com que se sinta cansado e desmotivado.
dinheiro: Atenção, a sua qualidade profissional poderá estar a ser
testada. Prepare-se e conte com despesas extra.
número da Sorte: 63 números da Semana: 4, 5, 2, 1, 3, 6

virgem (23 de agosto - 22 de Setembro)

carta dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo este momento de comunhão com os outros. O seu poder de atracção vai abalar muitos corações.
Saúde: O stress levá-lo-á a situações de desgaste físico e
mental. O trabalho não é tudo! Descanse mais e pense seriamente na
sua saúde. dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque em risco a
sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente.
número da Sorte: 26 números da Semana: 7, 5, 3, 1, 9, 8

BalanÇa (23 de Setembro - 22 de outubro)

carta dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios. amor: Ponha as cartas na mesa, evite
esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com
a sua cara-metade. Nem sempre dizer sim é bom para a
sua relação. Imponha a sua vontade, pois o amor é dar
e receber. Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que
o seu organismo não suporta. Sentir-se-á um pouco nervoso, deve
evitar o excesso de preocupações. Dinheiro: Ouça os conselhos da
pessoa com quem divide as tarefas diárias.
número da Sorte: 43 números da Semana: 14, 28, 45, 41, 2, 3

eScorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

carta dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá,
em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão
importante para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória.
dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objectivos profissionais. Seja audaz e perseverante.
número da Sorte: 52 números da Semana: 8, 7, 41, 40, 23, 22

SagitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

carta dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
amor: Ponha o seu orgulho de lado e vá à procura da
felicidade. Seja feliz. Semana marcada pelo romance e
pela paixão. Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal
apenas a si; tenha em atenção a saúde da sua família.
dinheiro: Aposte nos seus projectos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter óptimas surpresas. Evite gastos desenfreados.
número da Sorte: 67 números da Semana: 6, 9, 41, 10, 20, 30

capricórnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)

carta dominante: O Papa, que significa Sabedoria.
amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, causando algumas dúvidas no seu coração.
Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado, o que não significa que deixe de ter os cuidados
mínimos. dinheiro: Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu departamento.
número da Sorte: 5 números da Semana: 8, 4, 10, 20, 32, 1

aQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

carta dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê
mais atenção à pessoa que ama.
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado dentro de si.
Algumas dores musculares, relaxe mais.
dinheiro: Património protegido. Continue a adoptar uma postura de
contenção, será bastante positivo para si. O seu chefe poderá testar
a sua competência. Esforce-se por mostrar as suas competências
profissionais.
número da Sorte: 71 números da Semana: 1, 8, 45, 10, 2, 3
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a cimeira da NaTo em lisboa
T

erminou em Lisboa a Cimeira da Nato onde os
grandes deste mundo se reuniram para estabeleceram as novas formas de agir, daquela organização de
defesa internacional. Em cima da mesa para discussão,
novos métodos de acção e de infra-estruturas mais sofisticados e tecnologicamente mais apropriados, para os
desafios cada vez mais exigentes a que as ameaças do
fanatismo religioso obrigam o mundo ocidental.
O Presidente americano foi a vedeta da Cimeira em
termos de popularidade, tendo-se encontrado com o
Presidente da República e o Primeiro-ministro Sócrates em encontros privados, os quais, segundo fontes
devidamente autorizadas, decorreram num excelente
ambiente de cordialidade e simpatia. Já no decurso das
reuniões da Cimeira, Obama em conferência de Imprensa, atacou forte o presidente do Afeganistão, que
nos últimos tempos tem criticado a acção dos Estados
Unidos imputando-lhe várias falhas cometidas no decurso da guerra. Lembrando-lhe o elevado número de
mortos de soldados americanos, os importantes investimentos financeiros feitos no país derivados á presença
dos GI e no processo de recuperação socio-económico,
o presidente americano aconselhou Karzai a conter a

corrupção e o narcotráfico que afligem o país.
A maior vitória desta cimeira que ficará gravada nos
anais da história, é a inclusão da Rússia na Organização
do Tratado do Atlântico Norte, como parceiro activo,
tendo ficado decidido que qualquer ataque à Rússia seria considerado como um ataque a qualquer dos outros
estados-membros do organismo ocidental e vice-versa.
O sistema do escudo anti-missil para protecção da Europa estende-se assim, com a aprovação do presidente
Medvedev, à Rússia, metendo fim a um longo período
de desconfiança. Isso permite a abertura do seu imenso
território às forças da Nato e a uma estreita colaboração
e participação no esforço de guerra dos aliados no Afeganistão. Por seu lado Sarkozy expressou-se claramente
no final da Cimeira. Realçando que a ameaça que pesa
sobre o mundo vem do Irão, salientou que esta nova
arma de defesa, o sistema antimissil protegerá, não só
a Europa e os Estados Unidos, como também a Rússia,
que terá acesso a todas as informações da Nato. Desta
forma, o presidente francês, pôs “pôs preto no branco o
pensamento de todos os líderes presentes em Lisboa”.

Raul Mesquita

Uma saudade ardente, na frieza que o mar tem no sal,
este povo consente, um grande amor por portugal!

E

scolhi como tema para esta 3ª crónica algo bem
tradicional dos Açores…Em especial da ilha Terceira! Carnaval! Qual é o problema do Carnaval da
ilha Terceira? Nenhum, talvez alguns se tenham perguntado, outros não, esses sabem o valor que esta época tem para os terceirenses... O Carnaval da ilha Terceira é das maiores manifestações de teatro popular de
Portugal, senão a maior mesmo. Através de pequenas
peças de teatro, cómicas ou dramáticas são representadas situações da vida real - muitas vezes levadas ao extremo para entusiasmar mais as multidões – ou então,
simplesmente criticas políticas e sociais. Milhares de
pessoas reúnem-se em diversos salões espalhados pela
ilha, para assistir a estas peças de teatro que decorrem
durante quatro dias (começando a meio da tarde e prologando-se pela madrugada). As mais antigas peças de
teatro dão pelo nome: “Danças de Espada”, em geral
são dramas idealizados de uma forma fantástica que
prendem o público ao actor a cada segundo, por vezes
vemos lágrimas até... Estas peças de teatro têm tendência a diminuir nos últimos anos. Existem também:
“Bailinhos de Carnaval” e “Danças de Pandeiro”,
embora com pequenas diferenças técnicas são as mais

representativas. Têm sempre (ou quase) um carácter
cómico, e através delas as pessoas esquecem-se dos
seus problemas pessoais, entregando-se totalmente à
animação de estar num salão rodeadas de gente alegre,
como é povo dos Açores! Estas peças de teatro movem
milhares de pessoas aos salões e centenas de pessoas
aos palcos, pois estão envolvidos numa peça de teatro: actores, bailarinos, músicos, e até coreógrafos. Por
volta de Novembro, começam-se a escrever os guiões,
depois em Dezembro ou Janeiro começam os ensaios.
Os actores, músicos e bailarinos reúnem-se, e em finais de Fevereiro ou inicio de Março (como é o caso
deste ano) a “loucura” começa! Há que lembrar, que
esta tradição já se alastrou ao Canadá e Estados Unidos da América, através dos emigrantes açorianos.
Observação: Estou disponível para escrever “Bailinhos de Carnaval” para a ilha Terceira, Estados Unidos
da América ou Canadá. Basta me contactarem através do mail: rodrigombsilva@
hormail.com ou então através do meu
blogue:
www.tradicoesterceirenses.bloMERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466
FORMAT: 1/8 • 3,22IN
70 AGATES oportunidade,
gspot.com.
AtéWàXpróxima
A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W1Z4

Rodrigo Silva

T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM

KM, 30-AUG-2010

CASA DE CÂMBIO

3960 Boul. St-Laurent, 514.845.5115
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

peixeS (19 de Fevereiro - 20 de março)

carta dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. amor: Procure satisfazer os desejos
do seu par. Aja menos com a razão e mais com o coração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa que ama.
Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu bem-estar. Período calmo, sem preocupações de maior.
dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois
algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
número da Sorte: 62 números da Semana: 8, 5, 4, 20, 11, 16

SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE ANÚNCIO,
RECEBA UM DESCONTO SUPLEMENTAR!
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A CERTIFIED IMMIGRATION CONSULTANT
CAN FACILITATE YOUR JOURNEY TO QUEBEC
DID YOU KNOW? As of February 2, 2011, your
immigration consultant must be registered with
the government of Quebec and hold membership
with the Canadian Society of Immigration
Consultants. It’s the law. CSIC protects consumers
by regulating immigration consultants who
must meet its professional standards. For more
information, visit www.csic-scci.ca.

Société canadienne de
consultants en immigration

www.csic-scci.ca

CSI_10100_pass_10X13_5_eng.indd 1
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a
Relíquia (11) eça de Queirós
Havia dias em que, sem repousar, correndo pelas ruas, esbafori-

do, eu ia à missa das sete a Santana, e à missa das nove da Igreja
de São José, e à missa do meio-dia na ermida da Oliveirinha. Descansava um instante a uma esquina, de ripanço debaixo do braço,
chupando à pressa o cigarro; depois voava ao Santíssimo exposto
na paroquial de Santa Engrácia, à devoção do terço no convento de
Santa Joana, à bênção do Sacramento na capela de Nossa Senhora, às Picoas, à novena das Chagas de Cristo, na sua igreja, com
música. Tomava então a tipóia do Pingalho, e ainda visitava, ao acaso, de fugida, os Mártires e São Domingos, a igreja do convento do
Desagravo e a Igreja da Visitação das Salésias, a capela de Monserrate, às Amoreiras e a Glória ao Cardal da Graça, as Flamengas e as
Albertas, a Pena, o Rato, a Sé!
À noite, em casa da Adélia, estava tão derreado, mono e mole ao canto do sofá, que ela
atirava-me murros pelos ombros, e gritava, furiosa:
- Esperta, morcão!
Ai de mim! Um dia veio, porém, em que a Adélia, em vez de me chamar morcão, quando,
esfalfado no serviço do Senhor, eu mal podia ajudá-la a desatacar o colete, passou, sempre
que os meus lábios insaciáveis se colavam demais ao seu colo, a empurrar-me, a chamarme carraça... Foi isto pelas alegres vésperas de Santo Antônio, ao aparecerem os primeiros
manjericões, no quinto mês da minha devoção perfeita. A Adélia começara a andar pensativa e distraída. Tinha às vezes, quando eu lhe falava, uni modo de dizer “hem?”, com o
olhar incerto e disperso, que era um tormento para o meu coração. Depois um dia deixou
de me fazer a carícia melhor, que eu mais apetecia, a penetrante e a regaladora beijoca na
orelha. Sim, decerto permanecia terna... Ainda dobrava maternalmente o meu paletó; ainda
me chamava riquinho; ainda me acompanhava ao patamar em camisa, dando, ao descolar
do nosso abraço, esse lento suspiro que era para mim a mais preciosa evidência da sua
paixão; mas já me não favorecia com a beijoquinha na orelha. Quando eu entrava abrasado, encontrava-a por vestir, por pentear, mole, estremunhada e com olheiras. Estendia-me
a mãozinha desamorável, bocejava, colhia preguiçosamente a viola; enquanto eu, a um
canto, chupando cigarros mudos, esperava que se abrisse a portinha envidraçada da alcova
que dava para o céu, a desumana Adélia, estirada no sofá, de chinelas caídas, beliscava os
bordões, murmurando, por entre longos ais, cantigas de estranha saudade...
Num arranco de ternura, eu ia ajoelhar-me à beira do seu peito. E lá vinha logo a dura, a
regelada palavra: - Está quieto, carraça! E recusava-me sempre o seu carinho. Dizia-me:
“não posso, estou com azia . Dizia-me: “adeus, tenho a dor na ilharga”.
Eu sacudia os joelhos, recolhia ao Campo de Santana - espoliado, misérrimo, chorando na
escuridão da minha alma pelos tempos inefáveis em que ela me chamava morcão!
Uma noite de julho, macia como um veludo preto e pespontada de estrelas, chegando mais
cedo à casa dela, encontrei a portinha aberta. O candeeiro de petrolina, pousado no soalho
do patamar, enchia a escada de luz; e dei com a Adélia, em saia branca, falando a um rapaz
de bigodinho louro, embrulhado pelintramente numa capa à espanhola. Ela empalideceu,
ele encolheu, quando eu surgi, grande e barbudo, com a minha bengala na mão. Depois a
Adélia, sorrindo, sem perturbação, vera e límpida, apresentou-me “seu sobrinho Adelino”.
Era filho da mana Ricardina, a que vivia em Viseu, e irmão do Teodoriquinho... Tirando o
chapéu, apertei na palma larga e leal os dedos fugidios do Senhor Adelino:
- Estimo muito conhecê-lo, cavalheiro. Sua mamã, seu mano, bons?
Nessa noite a Adélia, resplandecente, tornou a chamar-me morcão, restituiu-me o beijinho
na orelha. E toda essa semana foi deliciosa como a de um noivado, O verão ardia; e começara na Conceição Velha a novena de São Joaquim. Eu saía de casa à hora repousante em
que se regam as ruas, mais contente que os pássaros chalrando nas árvores do Campo de
Santana. Na salinha clara, com todas as cadeiras cobertas de fustão branco, encontrava a
minha Adélia de chambre, fresca de se ter lavado, cheirando a água-de-colônia, e aos lindos
cravos vermelhos que a toucavam; e depois das manhãs calorosas, nada havia mais idílico,
mais doce que as nossas merendas de morangos na cozinha, ao ar da janela, contemplando bocadinhos verdes de quintais e ceroulas humildes a secar em cordas... Ora, uma tarde
que assim nos aprazíamos, ela pediu-me oito libras. Oito libras!... Descendo à noite a Rua
da Madalena, eu ruminava quem mas poderia emprestar sem juro e rasgadamente. O bom
Casimiro estava em Torres, o prestante Rinchão estava em Paris... E pensava já no Padre
Pinheiro, (cujas dores de rins eu lamentava sempre com afeto) quando avistei a escaparse, todo encolhido, todo sorrateiro, de uma dessas vielas impuras onde Vênus Mercenária
arrasta os seus chinelos - o José Justino, o nosso José Justino, o piedoso secretário da
confraria de São José, o virtuosíssimo tabelião da Titi! Gritei logo: “boas noites, Justininho!”
E regressei ao Campo de Santana, tranquilo, gozando já a repenicada beijoca que me daria a Delinha, quando eu risonho lhe estendesse na mão as oito rodelas de ouro. Ao outro
dia, cedo, corri ao cartório do Justino, a São Paulo, contei-lhe a pranteada história de um
condiscípulo meu, tísico, miserável, arquejando sobre uma enxerga, numa fétida casa de
hóspedes, ao pé do Largo dos Caídas. É uma desgraça, Justino! Nem dinheiro tem para
um caldinho... Eu é que o ajudo; mas que diabo, estou a tinir... Faço-lhe companhia, é o que
posso; leio-lhe orações, e exercícios da vida cristã. Ontem à noite vinha eu de lá... E acredite
você, Justino, que nem gosto de andar por aquelas ruas, tão tarde... Jesus, que ruas, que indecência, que imoralidade!... Aqueles becos de escadinhas, hem?... Eu ontem bem percebi
que você ia horrorizado; eu também... De sorte que esta manhã estava no oratório da Titi, a
rezar pelo meu condiscípulo, a pedir a Nosso Senhor que o ajudasse, e que lhe desse algum
dinheiro e vai, pareceu-me ouvir uma voz lá de cima da cruz a dizer: “entende-te com o Justino; fala ao nosso Justininho; ele que te dê oito libras para o rapaz...” Fiquei tão agradecido a
Nosso Senhor! De modo que aqui venho, Justino, por ordem d’Ele. O Justino escutava-me,
branco como os seus colarinhos, dando estalinhos tristes nos dedos; depois, em silêncio,
estendeu-me uma a uma sobre a carteira, as oito moedas de ouro. Assim eu servi a minha
Adélia. Fugaz foi porém a minha glória! Daí a dias, estando no Montanha, regalado, a gozar
uma cara¬pinhada, o criado veio avisar-me que uma mocinha trigueira e de xale, a Senhora
Mariana, esperava por mim à esquina... Santo Deus! A Mariana era a criada da Adélia. E
corri, a tremer, certo de que a minha bem-amada ficara sofrendo da sua abominável dor na
sua branca ilharga. Pensei mesmo em começar o rosário das dezoito aparições de Nossa
Senhora de Lurdes, que a Titi considera eficacíssimo em casos de pontada ou de touros
tresmalhados...
- Há novidade, Mariana? Ela levou-me para dentro de um pátio onde cheirava mal; e aí,
com os olhos vermelhos, destraçando furiosamente o xale, rouca ainda da bulha que tivera
com a Adélia, rompeu a contar-me cousas torpes, execrandas, sórdidas. A Adélia enganavame! O Senhor Adelino não era sobrinho; era o querido, o chulo. Apenas eu saía, ele entrava;
a Adélia dependurava-se-lhe do pescoço, num delírio; e chamavam-me então o carraça, o
carola, o bode, vitupérios mais negros, cuspindo sobre o meu retrato. As oito libras tinham
sido para o Adelino comprar fato de verão; e ainda sobrara para irem à feira de Belém, em
tipóia descoberta, e de guitarra... A Adélia adorava-o com pieguice e com furor; cortava-lhe
os calos; e os suspiros da sua impaciência, quando ele tardava, lembravam o bramar das
cervas, nos matos quentes, em maio!... Duvidava eu? Queria uma evidência?
Continuação na próxima edição
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Festividades do 25º aniversário

almoço-concerto em Santa cruz

N

o quadro das festividades do 25°
aniversário da construção da Igreja de Santa Cruz, a Missão está a organizar uma série de almoços-concertos,
com a finalidade de angariar alguns
fundos para o acontecimento. As despesas realmente vão ser significativas.
Está previsto, para o mês de Maio, o
lançamento de um livro com a história
da comunidade, a reforma do parque e
a vinda em Novembro dos padres José

cinto, pudemos apreciar e admirar as
qualidades e o talento dos músicos que
compõem a banda, chefiada por Victor
Barreira. O jovem trompetista, Samuel
Pereira, fez-nos sonhar quando interpretou “Uma noite em Lisboa”. A Popular Suzie Oliveira cantou a “Canção
do mar”, mas foi tanto aplaudida que
voltou a cantar, mas desta vez “The Power of Love”. Mas a surpresa da tarde
foi sem dúvida alguma a interpretação

Manuel de Freitas e José
Luís Pimenta.
O primeiro dos almoçosconcertos teve lugar no passado domingo, dia de CristoRei, logo após o lançamento
do ano Pastoral. O almoço
foi servido no salão do Espírito Santo e esteve a cargo da
equipa da cozinha, chefiado
pela D. Inês Gomes. Uma
refeição bem caseira e saborosa. Até repeti a sopa.
O altar da Igreja foi transformado em palco para acolher a Filarmónica Portuguesa de Montreal. O
concerto esteve à altura das expectativas. Um espectáculo preparado para
a ocasião, em que no silêncio do re-

de Zacary Santos-Barreira, 11 anos, que em duo
com o seu pai, tocaram a
peça “Clarinando”, mas
que talento musical. Vêse logo que é filho de músico.
O padre José Maria Cardoso, responsável pela
Missão deu preferência
à filarmónica para iniciar
esta série de concertos,
uma forma de homenagear a comunidade açoriana. Não se esqueçam de que no domingo 12 de Dezembro, o espectáculo será
intitulado “Cantar ao menino”.

Antero Branco

coisas do corisco

C

aros leitores, nesta época natalícia
em que todos correm de um lado
para outro a fim de descobrir a oferta
que vai surpreender quem a recebe,
que é o que mais pode mostrar a sua

riqueza, material claro… Porque às vezes, a outra riqueza, aquela do coração,
aquela que não se vê mas sim, se sente,
essa às vezes é muito mais fria que o
nosso Inverno, no olhar de quem a recebe…
Falando no olhar, eu tenho uma linda
Igreja, próximo da minha casa e a minha cadela adora correr no jardim da

casa do senhor padre, coisa que eu às
vezes lhe deixo fazer. Mas um dia destes, umas senhoras saíram da missa e
grandessíssimo pecado mortal, eu saía
naquele momento, não da missa, mas
sim do jardim do padre, com a cadela. Os olhos das duas… não digo o que
penso… Ou digo, beatas, se fossem
balas, teriam-me matado. Para elas,
eu junto uma foto de uma Catedral de
Calgary em que os animais são bemvindos uma vez por ano. O padre Gordon Jackson não só recebe os animais
como os abençoa em nome de Deus e
do Espírito Santo.
Falando em padres, há uns anos perguntei a um padre porque já não se
viam os padres a dar um sermão em
dia de festa, naquelas varandas que as
Igrejas antigas têm. A resposta foi rápida e simples. “Nós temos a sincera
impressão de que uma grande maioria
das pessoas que vai às missas não presta a mínima atenção aos lindos sermões
que nós, padres, preparamos com amor
e vontade”…
Boas festas e Feliz Ano Novo, cheio
de prosperidade para os leitores do
jornal que tão generosamente me
acolhe no seu seio.

José de Sousa
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antigos combatentes em encontro
O
Núcleo da Liga dos Combatentes
do Québec reuniu os seus membros num jantar convívio onde a amizade e solidariedade foram palavra de
ordem.

O acolhimento simpático e desinteressado do Clube Portugal Montreal,
cuja direcção gentilmente nos recebe
no seu seio, fez mais uma vez distinguir e apreciar a qualidade dos respon-

sáveis da cozinha e bar, numa ementa
e serviço que já fez as suas provas no
paladar e na resposta dos apetites de
cada participante.

A casa esteve praticamente cheia. Se
não totalmente no número de convivas,
mesmo se bastantes, pelo menos no calor da amizade que transcendia.
A presidência tinha lançado a ideia de
formação de um Cabaz de Natal para
os mais necessitados da comunidade,
cujas ofertas foram e serão depositadas no Clube para posteriormente, serem direccionadas aos visados. Assim,
aqueles que tenham intenção de colaborar nesta campanha de solidariedade
e que por qualquer razão, não levaram

os produtos na ocasião do jantar, poderão ainda fazê-lo, entregando no
decorrer dos próximos dias na sede da
colectividade.
Participou alegre e gentilmente o
Grupo Folclórico Praias de Portugal,
que com toda a agilidade e ritmo que se

Sextas-feiras das famílias

I

niciaram-se na Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga), os jantares às sextas-feiras. Na
semana passada, lá estavam 90 pessoas
para o cozido à portuguesa, com alguns
ingredientes diferentes, pois foi cozido
à moda das Furnas.
Não faltou música e desgarrada com
vários artistas como o Manuel de Fá-

tima acompanhado por Jorge Pimentel
ao acordeão, pela sua esposa, Maria
Pimentel à viola, e a irmã, ao cavaquinho. Estava ainda à guitarra, o nosso
amigo e colaborador, o “corisco” José
de Sousa.

Dançou-se, jogou-se dominó e cartas.
Foi verdadeiramente um sarau familiar.

No próximo jantar, será servido polvo
à moda de Rabo de Peixe.
Parabéns à Conceição e a toda a sua
equipa.

Eduino Martins

Foi agradável, o ambiente estava
maravilhoso. Estiveram famílias completas com filhos, esposas e esposos.

lhes conhece encantaram a assistência,
de quem receberam justos e calorosos
aplausos.
E a noite foi decorrendo com alegria
cuja animação se multiplicou aquando

duma agradável surpresa. Um grupo
dos nossos melhores fadistas locais
que antes havia actuado com assinalável êxito num restaurante próximo,
quis, com apreciável gentileza, colaborar no evento, tendo actuado com
grande agrado. Da penumbra do palco
surgiram os guitarristas João Medeiros

COMuNIDADE

9

e Francisco Valadas logo seguidos pelos fadistas Carlos Rodrigues, Cristina
Rodrigues (sem qualquer parentesco) e
Vítor Vilela.
Ouvidos com muito agrado no silên-

cio da sala, se uns são sobejamente
conhecidos e reconhecidos pelos seus
talentos, instrumentais ou vocais, já foi
porém uma agradável surpresa a actuação duma jovem que desconhecia no
fado. Cristina Rodrigues, tem excelente timbre de voz, que sabe fazer ressoar
com acerto nas escalas musicais. Gostei.
A noite de convívio do Núcleo terminaria pouco depois, deixando no ar
a data do próximo encontro, marcada
para o 9 de Abril nas mesmas atraentes e acolhedoras instalações do Clube
Portugal de Montreal, para cuja administração e demais sócios, ficam os
melhores agradecimentos dos antigos
combatentes portugueses.

Raul Mesquita

10 guIA COMERCIAl

NECROlOgIA
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ELECTRiCiDADE

MONuMENTOs

ELECTRO-LusO

GRANiTE LACROiX iNC.

225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

fARMáCiAs

23 de Novembro de 2010
1 euro = caD 1.392610
LATiNO

SeRviÇoS coNSUlaReS

177 Mont-Royal Est

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

LisBOA

355 Rachel Est

NOTáRiOs

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

Me. LuCiEN BERNARDO

ALfRED DALLAiRE|MEMORiA

514.844.3054

BOuTiQuEs
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent

fARMáCiA RiTA NACCACHE

fuNERAis

514.849.1153

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

GARAGENs

Me. EDuARDO DiAs

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OuRiVEsARiAs
ROsAs DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

REsTAuRANTEs
CHEZ DOVAL

MERCEARiA

sOLMAR

4209 De Bullion

514.845.5804

mercearia
portuguesa

514.849.6619

CAiXA PORTuGuEsA
4244 St. Laurent

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

ALBERT sTATiON sERViCE

BANCOs
URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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

150 Marie-Anne E.
111 St-Paul E.

514.861.4562

TRANsPORTEs
TRANsPORTEs BENTO COsTA

4701 St-urbain
514.842.3373

514.842.8077

514.843.3390

514.946.1988

CANALiZADOREs

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

PLOMBERiE & CHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNiCAs
CLÍNiCA MÉDiCA LusO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABiLisTAs
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTisTAs

DR. THuY TRAN
514.499.1624 #209-

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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

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

681 Jarry Est

CONfORT

Sizaltina cordeiro machado
08-10-1917 - 25-10-2010

pRof. MeSTRe aiDaRa

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

Super eSpecial

150$

por ano com
o seu logo e
informações no guia
comercial

514-374-2395
* HORA DE MONTREAL

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 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA(R/)
14:15 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 MAGAZINE BRASIL CONTACTO
17:00 VIDA ANIMAL EM
PORTUGAL E NO MUNDO
17:15 BIOSFERA
18:00 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA(R/)
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE BRASIL CONTACTO(R/)
22:15 VOO DIRECTO ESTREIA
23:15 DAR VIDA SEM MORRER(DOC)
00:00 A HORA DE BACO(R/)
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
01:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

†

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

514.273.9638

Quarta-Feira

manuel de melo

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

AGÊNCiAs DE ViAGENs
ALGARVE

†

Faleceu em Montreal, no dia 19 de Novembro
de 2010, com 75 anos de idade, António
Rebelo, natural de Murtosa, Portugal, viúvo de
Cordália da Silva Vieira.
Deixa na dor os seus filhos Francisco (Ana
Cristina Rodrigues), Ana (José da Costa), seus
netos (as) Kimberly, Kevin, Melissa, Brian,
Brandon e James, cunhados (as), sobrinhos
(as), assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
alfred dallaire | memoria
4231, Boul. St-laurent, montréal
514-277-7778 www.memoria.ca
eduíno martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 24 de Novembro, das 19h às 22h.
O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 25 de Novembro, após missa
de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Será sepultado
no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza amanhã quinta-feira, dia
25, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 25 de Outubro de
2010, com 93 anos de idade, Sizaltina Cordeiro
Machado, natural dos Arifes, São Miguel, Açores.
Deixa na dor os seus filhos António, Jorge, José,
Silvano, Cidalia e Francisco. Noras, netos, bisnetos e trisnetos, assim como restantes familiares
e amigos.
O funeral teve lugar, quarta-feira 27 de Outubro,
após missa de corpo presente, no centro funerário Côte-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer 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.

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

antónio rebelo

Faleceu em Montreal, no dia 23 de Novembro
de 2010, com 87 anos de idade, Manuel de
Melo, natural da Ribeira Quente, São Miguel,
Açores, esposo de Virgínia Linhares.
Deixa na dor a sua esposa, sua filha Madalena
(Duarte Barbosa), seus filhos Manuel Jr. (Fátima Medeiros), José Leonilde (Visnja Petrovic),
Constantino, David (Fernanda Pachedo), seus
netos Manny, Christopher, Nancy, Jeneffer,
Stephanie, Jonathan, Connie, Samanta, Alex,
Kevin e seus cônjuges respectivos, seus bisnetos Ndha, Elie e Maya, seus irmãos José
Paulo, António e Guilhermo Melo e seus cônjuges respectivos, cunhados (as), sobrinhos (as), assim como restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
alfred dallaire | memoria
4231, Boul. St-laurent, montréal
514-277-7778 www.memoria.ca
eduíno martins
O velório terá lugar sábado, 27 de Novembro, das 17h às 22h e domingo, dia 28, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar
segunda-feira, 29 de Novembro, após missa de corpo presente, às 10
horas, na Igreja Santa Cruz. Será sepultado, em cripta, no Mausoléu
Saint-Martin.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza terça-feira, dia 30, pelas
18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

ANÍBAL AfONsO, C.G.A.

4270 St-Laurent

†

Quinta-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 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA(R/)
14:15 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 MAGAZINE CANADÁ CONTACTO
17:00 HÁ CONVERSA
18:00 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA(R/)
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE CANADÁ CONTACTO
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:45 CORREDOR DO PODER
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
01:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO(R/)

Falo
português

** HORáRiO sujEiTO A MODifiCAçõEs

Sexta-Feira

SÁBado

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 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA(R/)
14:15 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 A ALMA E A GENTE
16:30 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
17:00 HERMAN 2010(R/)
18:00 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA(R/)
18:15 VOO DIRECTO(R/)
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO(R/)
22:15 CONTA-ME COMO FOI(R/)
23:00 PALCOS: ANA SOFIA VARELA
- FADOS DE AMOR E PECADO
00:00 GRANDE ENTREVISTA(R/)
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
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: PAULO FLORES
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 O HOMEM E A CIDADE
12:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
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 MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 FUTEBOL: SPORTING vs PORTO
22:30 HERMAN 2010
00:15 ÁFRICA DO SUL CONTACTO(R/)
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:00 ZONA MISTA

domingo
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 PADRE MOTARD (DOC)
07:30 CONTRA-INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG
09:45 SÓ VISTO!
10:30 PROGRAMA DAS FESTAS
12:45 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
13:15 FUTEBOL: BEIRA MAR vs BENFICA
15:15 TELEJORNAL
16:15 CONTA-ME COMO FOI
17:15 PALCOS: ANA SOFIA VARELA
- FADOS DE AMOR E PECADO
18:15 REGRESSO A SIZALINDA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010(R/)
23:00 CONTRA-INFORMAÇÃO(R/)
23:30 LIGA DOS ÚLTIMOS(R/)
00:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
01:00 HÁ CONVERSA(R/)

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

terÇa-Feira
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:30 ZIG ZAG
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA(R/)
14:15 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
15:45 DAR VIDA SEM MORRER
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO
17:00 O HOMEM E A CIDADE
17:30 A HORA DE BACO(R/)
18:00 MEMÓRIAS DA REPÚBLICA
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE
23:45 DESAFIO VERDE(R/)
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010
01:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

ClASSIFICADOS
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TEl.: 514-284-1813 - ANúNCIOS A PARTIR DE $7.97*
*A PARTiR DE $7.97 POR sEMANA. TAXAs NãO iNCLuÍDAs. APLiCáVEL A NOVOs ANúNCiOs uNiCAMENTE. TODOs Os ANúNCiOs DEVEM sER PAGOs COM ANTECEDÊNCiA, VisA Ou MAsTERCARD - DiNHEiRO, PAssAR NA REDACçãO.

eMpReGoS
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
Senhora para trabalhar ao balcão,
que fale francês e inglês.
contactar João (Jean)
514-842-3558
Senhora para limpeza, com experiência, para linda casa situada em
Outremont. Deixar mensagem
514-274-3396
Senhora com experiência, para
limpeza de casa situada em Outremont. Tempo inteiro. 2 filhos já
adultos. Boas referências necessárias. telefone ao 514-830-9791

colabore com
o nosso
jornal

eNcoNTRoS
muito importante àS
damaS e leitoreS

Se conhece alguma dama séria, responsável, com objectivos, ambiciosa, goste de fazer
a lida da casa, pois eu ajudo
sem compromissos. Fale-lhe
deste anúncio e se ela tiver
vergonha, telefone-me com
ela, e assim será mais fácil de
falar com uma pessoa estranha e ganhar confiança.
para noS conHecermoS
como amigoS 514-358-6607

aRReNDa-Se
Zona villeray, 3 1/2 , limpo, chão
de madeira, entradas máq. lavar
e secar. armários de cozinha em
carvalho. corredor e casa de
banho em cerâmica. varandas
frente/atrás, porta pátio. 500$/
mês. ideal para pessoa só, não
fumadora.
514-728-5075

viDeNTe
linhas da mão e cartas. vidente com dons naturais. resolve os
seus problemas sem voodoo.

rosa: 514 278.3956
ST-LÉONARD
esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

comentário Semanal de
economia e mercados
indicadoreS de conJuntura do ine e do Bdp
traÇam cenÁrioS um tanto contraditórioS,
para o 3ºt2010, e ocde puBlica o Seu
economic outlooK, apontando para
uma contracÇão anual de 0.2% do piB
portuguêS, para o próximo ano
Em Portugal, foram conhecidos, na passada semana, os Indicadores de Conjuntura quer do Instituto Nacional de Estatística
(INE), quer do Banco de Portugal (BdP), se bem que referentes
a períodos distintos e traçando cenários contraditórios, designadamente para o período em comum – o trimestre passado. Com
efeito, e ainda referente ao 3ºT2010, o Indicador de Actividade
Económica do INE prolongou, em Setembro, o perfil ascendente
observado nos quatro trimestres anteriores, encontrando-se em
terreno positivo, pelo 7º mês consecutivo, e, embora desacelerando, sinaliza um crescimento do PIB do 3ºT2010 similar ao valor
avançado na estimativa rápida do INE (+0.4%, em termos trimestrais). Para esta evolução, e em linha com o que temos vindo a
referir em anteriores comentários, foi decisivo o contributo da Procura Externa Líquida, uma vez que a Procura Interna deverá ter
permanecido bastante deprimida. Já o Indicador Coincidente para
a Actividade Económica do BdP diminuiu, em Outubro, e tendo,
adicionalmente, se assistido a uma forte revisão em baixa dos registos dos meses anteriores, com o de Setembro a passar de um
máximo desde Fevereiro de 2008, para um mínimo desde Janeiro, revelando-se consistente com uma evolução da actividade, no
3ºT2010, bastante pior do que a sugerida pelo Indicador do INE
e a estimativa rápida do PIB (0.0% vs +0.4%). Para o 4ºT2010,
e resultado desta diminuição, o Indicador do BdP encontra-se a
sinalizar (ainda com dois meses em falta) uma forte contracção
trimestral de 1.0%, um valor que, no entanto, não constitui, igualmente, o nosso cenário central, devendo o actual trimestre ser caracterizado por uma relativa estagnação da actividade, um cenário relativamente em linha, de resto, com as últimas previsões da
OCDE para Portugal, divulgadas no seu mais recente Economic
Outlook, que veio apontar um crescimento anual do PIB de 1.5%,
para este ano, o que, admitindo que não existirão revisões significativas aos valores do PIB (designadamente ao crescimento de
0.4% avançado na estimativa rápida do INE, para o 3ºT2010), têm
implícita uma ligeira diminuição (quase estagnação) em cadeia
do PIB, no actual trimestre (-0.1%). Já para 2011, a OCDE prevê
uma contracção de 0.2% do PIB português, se bem que, para
2012, já perspective uma recuperação (+1.8%). A semana ficou,
também, marcada pela divulgação de informação relativa ao Mercado Laboral e ao Mercado de Crédito, que permaneceram, de
um modo geral, e não obstante algumas melhorias observadas,
a revelar situações deprimidas, mantendo-se como importantes
constrangimentos a uma recuperação mais célere da actividade
económica. Refira-se, ademais, a aparente disparidade entre os
dados do Desemprego Registado do IEFP e os da Taxa de Desemprego trimestral divulgada pelo INE, com o Desemprego Registado a evidenciar uma diminuição, em Outubro, depois de, em
média, tal também já se ter observado durante o 3ºT2010, mas
com a Taxa de Desemprego desse trimestre a observar uma considerável subida, de 10.6% para 10.9% (nível máximo da actual
série histórica), mas cuja explicação poderá residir, pelo menos
em parte, nos novos licenciados e diplomados do ensino secundário que, tipicamente, não se encontram inscritos nos Centros
de Emprego do IEFP.

Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira

12 COMuNIDADE
Introduzindo de A a Z

o atum
Bom petisco (parte 2)

27 de Fevereiro de 2007, Atum
Bom Petisco renova a sua imagem
marca Bom Petisco, líder de mercado do segmento de conservas de peixe, apresentou uma nova
imagem em todas as suas embalagens. Trata-se de um
rejuvenescimento da marca através do “re-styling” das
suas embalagens, que preserva e reforça os valores
da marca (tradição, qualidade e confiança) ao mesmo
tempo que a torna mais atractiva, moderna e actual. A
marca Bom Petisco é um dos produtos mais comercializados pela Cofaco Açores, industria conserveira
localizada no arquipélago dos Açores.
No mercado desde o início dos anos 60, Bom Petisco pretende fortalecer o seu posicionamento enquanto líder de mercado e “price-premium” com um
packaging totalmente renovado. Criada pela agência
Coleman Schmidlin, a nova imagem Bom Petisco foi
desenvolvida tendo como base a introdução de novos
elementos comunicacionais. Os próprios consumidores foram também consultados, em focus group, sobre este projecto, mediante entrevistas conduzidas e
avaliadas pela empresa de estudos de mercado Causa
e Efeito.
Na nova embalagem Bom Petisco foram adoptadas
novas tonalidades para as cores base das imagens e
dos grafismos das latas, agora mais alegres e apelativas, que servem para diferenciar as espécies de
produto: a azul identifica a água, o amarelo o óleo
vegetal e o verde azeite virgem.
Líder no mercado
A marca Bom Petisco é líder no mercado português
das conservas de peixe, com um consumo anual superior a 39 milhões de latas, representativa de 47%
de quota de mercado. É também considerada referência da categoria e “top of mind” dos consumidores
portugueses que associam a marca “Bom Petisco” ao

A
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BOCA DO INFERNO

Um acordo para a fotografia
A

pós muito esforço, inúmeras negociações e importantes cedências de ambos os lados, os dois
maiores partidos de Portugal conseguiram fazer
aprovar um orçamento que toda a gente acha péssimo.

São as vicissitudes da vida moderna: não há ato, por
mais privado que seja, que não possa ser tornado público, seja por descuido ou maldade. Inúmeras atrizes,
cantores, modelos e profissionais liberais em geral já
tiveram fotografias ou vídeos comprometedores difundidos na internet. Essa divulgação de imagens privadas, normalmente de cariz sexual, é repugnante e só
diverte gente sem escrúpulos. Sempre que dou comigo
a assistir a esse tipo de filme fico envergonhado com
a minha própria falta de escrúpulos. Creio que assisti
sete vezes ao filme íntimo de Pamela Anderson só para
confirmar que não me restava um pingo de dignidade neste corpo pecador. Durante o sexto visionamento fiquei com a sensação de que ainda havia em mim
dois ou três escrúpulos, mas as dúvidas desfizeram-se
ao sétimo: não tenho salvação. Esta semana, reincidi.

Coordenado por Sylvio Martins

Ricardo Araújo Pereira

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Responsabilidade civil e criminal de quem?

Q

produto “Atum” em 80% dos casos estudados.
Em Portugal, a marca “Bom Petisco” angariou, ao
longo do tempo, um elevado reconhecimento através
da sua qualidade (o atum com origem nos Açores) e
confiança.
Cofaco Açores aposta nos mercados internacionais
O atum da marca Bom Petisco é produzido pela
Cofaco Açores a Indústria de Conservas, SA, nas
suas unidades industriais situadas no arquipélago
dos Açores: Horta (Faial), Madalena (Pico) e Rabo
de Peixe (São Miguel). A Cofaco ocupa uma posição
de destaque não apenas em Portugal, mas também
em mercados internacionais, tais como Itália, França,
Luxemburgo, Suíça, Angola, Moçambique, Austrália, Canadá, E.U.A. e Brasil, México, Japão, Tailândia, Goa e Macau.
Podemos informar que a lata de Atum Bom Petisco vinda de Portugal é distribuída pela companhia importadora Ferma é especializada em produtos alimentares de Portugal. Na póxima edição
vamos finalizar a história do Atum Bom Petisco e
apresentar um novo produto em Montreal.

Não com o filme de Pamela Anderson, mas contemplando uma imagem talvez mais obscena: mão maldosa captou uma imagem íntima do ministro Teixeira
dos Santos e do ex-ministro Eduardo Catroga no preciso momento em que eles combinavam fazer ao povo
português o que aquele senhor cheio de tatuagens faz
à Pamela Anderson. A fotografia tem tanto de obsceno
como de surpreendente, e é isso que excita a curiosidade dos mirones: ninguém esperava ver Teixeira
dos Santos e Catroga juntos. Homens que pertencem
a partidos tão diferentes, com políticas económicas
completamente díspares, de repente, e sem que nada o
fizesse prever, chegam a um acordo. Após muito esforço, inúmeras negociações e importantes cedências de
ambos os lados, os dois maiores partidos de Portugal
conseguiram fazer aprovar um orçamento que toda a
gente acha péssimo. Ufa!, por momentos pareceu que
não iria ser possível chegar a um entendimento. Podemos, finalmente, suspirar de alívio.
Ou não? Parece que ainda é cedo. Apesar do entendimento, a taxa de juro da dívida portuguesa continuou a
subir. Os “mercados”, que é como se chama agora aos
especuladores, não ficaram totalmente convencidos
com este acordo. Não se conseguiu aplacar por completo a ira dos mercados. Todos os sacrifícios já prometidos não chegam para os apaziguar. Talvez tenhamos de sacrificar uma virgem. Embora os mercados já
tenham demonstrado que preferem sacrifícios de desempregados e reformados, é possível que, desta vez,
não haja alternativa. Alguém que ofereça uma virgem
aos mercados, a ver se eles se acalmam.
Parece uma prática um tanto primitiva,
mas não sei se será menos digna que o
orçamento.

uando anteontem tomei conhecimento das palavras de Pedro Passos Coelho, creio que proferidas
em Viana do Castelo, e já perto da uma da manhã, por
via de mais um dia de dedicação aos meus netos, embora percebendo o caráter demagógico e populista que a
circunstância e o tempo fortemente convidam a assumir
quando se é oposição, também não deixei de voltar a
recordar Salazar e de pensar no que por esse Mundo
fora se deverá ter dito de semelhante inenarrável ideia,
vinda de um político que quer liderar a governação do
seu país. Claro está que a luta política consente muita
coisa, mas chegar a um desplante desta natureza não
deixa de constituir um máximo absoluto no domínio da
política nacional por se Mundo fora. É verdade que Pedro Passos Coelho deve ser oriundo da área da Gestão,
e porventura conhecedor de alguma coisa no domínio
económico, pelo que esta recente afirmação não pode
simplesmente ser vista como uma opinião tecnicamente
dominada. Pelo contrário, não se deve apreciá-la para
além da tomada de posição política do momento e da
circunstância. Simples demagogia para entreter os ouvintes. Pois, se nós tivéssemos que pedir responsabilidade civil e criminal a quem planeie e não cumpra o
planeado, que dizer da situação do Presidente Cavaco
Silva, quando foi Primeiro-Ministro, a propósito das
estimativas de custo do Centro Cultural de Belém e da
Expo 98, e aonde foi parar a realidade do custo de cada
um desses empreendimentos?

E quem diz esses Governos, diz todos os outros e por
esse Mundo fora. Em todo o caso, estas palavras, vindas
de Pedro Passos Coelho, ainda se compreendem, não só
pelas razões atrás expostas, mas também pela sua completa ausência de experiência política no domínio da
condução da vida pública. Não é a mesma coisa ser-se
deputado por se ter sido líder da estrutura de juventude
do seu partido, ou ter sido deputado, secretário de estado, ministro, primeiro-ministro e presidente da União
Europeia. Com os erros inerentes às decisões humanas,
tal comparação é assim como a do dia com a noite.
Mais estranhas foram as considerações de Jardim sobre
ser o Estado um ladrão, por via de mexer nas acumulações de reformas com vencimentos pelo desempenho de
novas funções. Ora, eu estou convencido de que Jardim
acredita mesmo no que disse, ou seja, que se trata de um
ato ilícito. Simplesmente, é essencial perceber a razão
de ser da Segurança Social Pública, e das pensões ou
reformas que ajudam os cidadãos a sobreviver com dignidade quando deixam de trabalhar. Tais mecanismos,
assentes numa visão humanista e cristã da vida e da sua
dignidade, destinam-se a permitir que quem esteja próximo do seu fim de vida possa continuar a viver com
dignidade. Ou seja: os direitos assim adquiridos, que
realmente existem, não são absolutos, como não o são
as taxas dos impostos, que até aceleram positivamente
com o crescimento linear dos vencimentos. O Estado
seria ladrão, sim, se taxasse quem ganha cem mil euros
por mês do mesmo modo que quem aufere oitocentos
euros. O que se dá por todo o lugar onde está presente
um mínimo de conquista civilizacional é fazer crescer o
valor percentual da taxa de imposto com o crescimento
linear do vencimento, mas moralizando – foi o que não
se fez nestes trinta e seis anos da III República – todo o
universo dos rendimentos, de molde a evitar injustos e
revoltantes fossos sociais e de rendimentos.
E se Jardim se der ao trabalho de pesquisar o que diz
ao Mundo a Igreja Católica neste domínio, logo perceberá que lhe não assiste um infinitésimo de razão.

Hélio Bernardo Lopes
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Mais
um ano e nem mais um quilo!
im, é possível: é possível fazer anos sem au-

S

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.
50 anos: Problema: O peso da menopausa
As mulheres podem notar que engordam com mais facilidade, porque o metabolismo é mais lento. Mesmo quem
nunca teve hipertensão pode começar a
ter, o que requer alguns cuidados que se
calhar não se tinha.
Erro: Achar que já não tem paciência
Aos 50 mais do que aos 40, é importante alimentar-se bem, ter cuidado consigo, arranjar mil e uma maneiras de se
mimar, e tratar de si.
Ideia principal: Aprenda a manejar
uma passadeira
Depois da menopausa o gasto energético diminui, portanto há que fazer algum
exercício para aumentar aquilo que se gasta, senão ganha-se peso rapidamente. Até
porque se mantiver a actividade física ao
longo da vida mantém a massa muscular, e
a massa muscular é que consome energia.
Alimentos aconselhados
Tudo, mas em menos quantidade. Atenção: não caia na má-nutrição. Quando se
come pouco, é mais fácil comer... mal. Tenha o cuidado de não abusar dos hidratos
de carbono e de não esquecer as proteínas:
carne e peixe são importantes para não perder demasiado tecido muscular. O cálcio também é importante: sardinhas, vegetais verdes, frutos secos, leite
meio-gordo ou iogurte. E não se esqueça de beber:
“muitas vezes, a pessoa não tem sede mas precisa de
água”, recorda Cláudia Viegas. “Até podemos ter dores de cabeça, e isso é simplesmente sede.”
- Não se esqueça de... controlar o sal. À medida que

se avança na idade, começa a perder-se a sensação de
sabor, por isso é importante cultivar-se uma culinária
mais atraente sem recorrer tanto ao sal: usar ervas,
limão, condimentos. “Em Portugal consumimos sal
a mais, e muito dele já está nos alimentos, especialmente os processados: mesmo as bolachas doces têm
sal”, lembra a nutricionista. “E o problema do sal é que se usa aos punhados.”
Não devemos comer mais de seis gramas
por dia - uma colher de chá. Habitue-se a
pôr sal com a medida da colher, em vez
de levar a mão ao saleiro. Pode ainda pôr
sal na carne ou no peixe e não no acompanhamento, ou vice versa. Muitas vezes, a salada come-se perfeitamente só
temperada com azeite.
- O melhor a fazer: não ignorar o prazer. Lá porque temos de comer menos,
não quer dizer que vamos passar em dieta rigorosa o resto da vida. A alimentação também deve ter a componente do
prazer: às vezes, não é um bocadinho de
manteiga no pão que vai fazer assim tão
mal.
Plano de treino: Mexa-se pela sua saúde... e não só
Mesmo quem não vai ao ginásio, é fácil
fazer caminhadas e pode ainda comprar
uns pesos para ter em casa e fazer alguns
exercícios enquanto vê a telenovela. Se
nunca fez exercício, está sempre a tempo
de começar: há imensos exercícios divertidos e eficazes. E nem sequer é só uma questão de
saúde (se fosse, ninguém aguentava mais que uma
semana no ginásio). É que fazer exercício pode abrir
uma nova vida: pode ser uma forma de fazer amigos
de todas as idades e descobrir uma energia que nunca
teve. Mas claro: comece sempre com acompanhamento.
Catarina Fonseca

MulHER ACTIVA
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receita da semana

creme de Tomate
com peixe

ingredienteS:
Dificuldade:
1 embalagem de lombos de pescada;
6 tomates bem maduros (ou de lata); preço:
1 cebola; 2 batatas; Alho e azeite q.b.; origem: portugal
1 cubo de caldo de peixe; Sal e pimenta q.b.; Natas frescas; 2 ovos cozidos; Ramo de salsa
preparaÇão:
Leve a cebola ao lume em rodelas com azeite e o alho. Deixe estalar.
Junte o tomate limpo e as batatas e deixe cozinhar por 20 minutos.
Entretanto, coza à parte os lombos de pescada com o cubo de peixe,
sal e pimenta. Depois de cozidos, retire-os e reserve a água. Junte
a água de cozer o peixe ao preparado de tomate e batatas e passe
tudo com a varinha. Rectifique os temperos. Desfaça o peixe. Junte as
natas à sopa e mexa bem. Na hora de servir, coloque em cada prato
um pouco de peixe, ovo cozido e partido em bocadinhos e polvilhe
com salda picada.

casal da semana

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

algas: o superalimento que veio do mar

A

s algas não são só comida para peixes e baleias:
cada vez mais se descobrem os seus enormes
poderes. Ricas em vitaminas e sais minerais, mas
pobres em calorias, podem ser as melhores amigas
das mulheres. Pronta para mergulhar?
Porquê comê-las?
Sabia que as algas são o único alimento que contém
os 92 oligoelementos e sais minerais que compõem o
corpo humano?
Chegam a ser 20 vezes mais ricas em vitaminas e sais
minerais do que qualquer outro tipo de alimento. Têm
tantas qualidades que não cabem aqui todas: são estimulantes e reguladoras, reforçadoras das defesas naturais, antianémicas, anti-infecciosas...
O ácido algínico que contém, por exemplo, é um poderoso combatente das substâncias tóxicas e poluentes
que ingerimos todos os dias, como metais pesados e
gorduras saturadas.
Algumas algas têm quase tanta vitamina B12 como
o fígado de vaca (particularmente importante para as
mulheres, porque evita as carências em ferro), e outras
têm quase tanta vitamina E como o gérmen de trigo.
O primeiro ‘embate’ pode ser de estranheza, porque
não estamos habituados a um sabor tão forte a iodo,
mas é uma questão de hábito. E não é preciso exagerar.
Coma apenas pequenas quantidades, o que é fácil,
porque as algas secas se aguentam bem na despensa.
Além disso, minúsculas doses de algas - apenas algumas garfadas - dão-nos todos os nutrientes básicos de
que precisamos.
Não se esqueça de...
• Aproveitar a água de demolho ou cozedura: está
cheia de nutrientes preciosos.
• Guardá-las em local seco: As algas secas conservam-se quase indefinidamente quando em armazenadas. Depois de abertas as embalagens, conservam-se

ainda por cerca de quatro meses, em sacos ou outros
recipientes adequados e fechados.
• Consumi-las como acompanhamento: Ficam bem
em saladas e sopas, por exemplo.
Como distingui-las e cozinhá-as
• Kombu - É a mais dura: requer mais tempo de demolho e de cozedura. Pode comê-la em sopa ou como
acompanhamento. Também há quem a use em chá,
mas já requer um paladar mais habituado...
• Nori - É uma espécie de ‘folha’ feita a partir de
algas. É a ‘variante’ usada para enrolar sushi, por
exemplo, mas também pode ser comida em rolinhos,
como condimento ou em sopa.
• Aramé - É aquela alga em filamentos muito finos,
tipo ‘cabelo’. De sabor mais suave, pode ser usada
em saladas ou a acompanhar legumes doces, como
a cenoura.
• Esparguete marinho - De sabor mais forte, contém
nove vezes mais ferro que as lentilhas! Fica bem a
acompanhar vegetais.
• Wakamé - Comprida e fina, usa-se em saladas ou
para acompanhar pratos de peixe.

Catarina Fonseca
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Noite de inspiração dá maior vitória de sempre sobre a espanha

A

seleção portuguesa de futebol venceu a Espanha, campeã europeia e mundial, por 4-0,
graças a uma noite de grande inspiração individual e colectiva, obtendo a maior vitória de sempre
sobre os rivais Ibéricos.
A equipa das “quinas” conseguiu a proeza de travar
a “máquina” do meio campo do FC Barcelona e da
selecção espanhola, graças a uma pressão alta exercida logo à entrada da metade do terreno adversário,
bloqueando-o, por um lado, e obrigando-o a cometer
erros, por outro, permitindo inúmeras recuperações
de bola e lances de contra-ataque.
Nesse sentido, a acção do colectivo foi determinan-

te, mas houve algumas “pedras” que desempenharam
um papel mais preponderante, João Moutinho acima
de todas, como primeiro actor no “pressing” sobre
Busquets e Xavi, com um tempo de entrada aos lances revelador da sua inteligência e perceção de jogo.
Além de Moutinho, Carlos Martins, que assinou o
seu segundo golo na selecção portuguesa, também
teve um papel influente na eficácia da pressão alta,
mas ao contrário de Moutinho, que esteve soberbo a
pressionar, recuperar e lançar o ataque, o médio benfiquista esteve infeliz nas transições ofensivas.
Não menos importante foi a acção de sacrifício de
Nani, a “baixar” para equilibrar o meio campo quando a selecção espanhola tinha a posse de bola e de
Raul Meireles, como “pivot” defensivo.
Foi uma noite de grande inspiração da equipa das
“quinas”, e nem o facto dos jogadores espanhóis terem encarado o jogo de forma menos intensa e competitiva do que o fariam se o jogo fosse “a doer”,
diminui o mérito da vitória.
A partir do momento em que Portugal “emperrou”
a “máquina de jogar futebol” que é a selecção espanhola, graças a uma excelente organização defensiva
e a uma pressão agressiva, criou condições para soltar a magia de jogadores com o talento de Ronaldo,
que terá feito os melhores 45 minutos ao serviço da
turma das “quinas”, e de Nani, que fez “gato sapato”
de Capdevilla e defesa espanhola.
Nani que impediu, por estar em posição irregular,
Ronaldo, aos 37 minutos, de fazer um golo fenomenal, que faria estrondo por essa Europa fora, ao cabecear a bola para o fundo das redes quando esta ia entrar na baliza, “picada” pelo jogador do Real Madrid.
No entanto, Portugal chegaria ao golo, merecido,
antes do intervalo, através de Carlos Martins, numa
altura em que tinha o jogo controlado, com a Espanha incapaz de criar linhas de passe em zonas mais
adiantadas e apoiar o desamparado David Villa.
Na segunda parte o jogo manteve o mesmo cariz,
Portugal continuou a jogar de forma compacta, e
foi a altura de Nani “abrir o livro” e “partir” lite-

ralmente a defesa espanhola, com os seus dribles e
mudanças de velocidade, por vezes exagerando nos
preciosismos, como aquele “chapéu” que quis fazer
a Casillas, aos 52 minutos.
Os dois golos de Postiga, aos 49 e 68 minutos, cuja
opção para titular foi muito bem vista, por ser tecnicamente superior a Hugo Almeida e saber jogar de
costas para a baliza, foram o corolário da supremacia
lusa. O primeiro golo de Postiga teve a colaboração
de Sérgio Ramos, com um intervenção infeliz, embo-

ra a bola tenha ganho claramente a direcção da baliza
depois do avançado do Sporting ter feito o toque em
habilidade com o calcanhar.
A cereja no topo do bolo seria posta por Hugo Almeida, quase na derradeira jogada do desafio, num
lance de contra-ataque que fixou o resultado final, o
melhor de sempre frente à Espanha, superando o 4-1
alcançado em 1947, no Estádio Nacional.
Um resultado inesperado, apenas quatro meses
após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do
Mundial da África do Sul frente á seleção espanhol,
por 1-0.
O encontro serviu para promover a Candidatura
Ibérica à organização do Mundial de 2018 e foi
ainda disputada no âmbito nas comemorações do
Centenário da República.
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Mundial-2018: candidatura
ibérica reforça campanha
Os máximos responsáveis pela candidatura ibérica à organização do Mundial-2018 vão dar a cara antes
da apresentação final do projecto perante a Comissão
Executiva da FIFA e
antes de se iniciarem
as votações, dentro
de dez dias, em Zurique. Uma cerimónia que vai contar
com a presença dos
responsáveis políticos dos dois países,
dos presidentes das federações, com os respectivos
seleccionadores, além de antigos
craques como Luís Figo e Fernando
Hierro.
Já esta terça-feira vai ser apresentada
a “jornada de apoio à candidatura ibérica”, marcada para o próximo fim-desemana, que conta com dois clássicos:
Sporting-F.C. Porto e Barcelona-Real
Madrid.

A presentação da candidatura ibérica
ficará a cargo do jornalista Pedro Mourinho e vai incluir três vídeos. O
primeiro a contar a história da
Península Ibérica e dos
dois países, outro vai
focar pormenores da
candidatura e um último que lembrará os
momentos mais
altos do futebol português e
espanhol.
A Comissão Executiva da
FIFA prevê anunciar o projecto vencedor a 2 de Dezembro, uma quinta-feira, pelas 15:00.
Além da candidatura de Portugal/
Espanha, concorrem os projectos de
Inglaterra, Rússia e Bélgica/Holanda.
Na mesma altura também vai ser conhecido o anfitrião do Mundial-2022,
ao qual concorrem a Austrália, Estados
Unidos, Japão, Coreia do Sul e Qatar.

Resultados da 4ª eliminatória
da Taça de portugal
Sp. Espinho (2.ª)-Leixões (LH), 1-2;
Pinhalnovense (2.ª)-Tirsense (2.ª), 2-0;
Atlético (2.ª)-Tourizense (2.ª), 2-2 (6-5
g.p.); Merelinense (2.ª)-Carregado
(2.ª), 2-0; Mondinense (3.ª)-Torreense (2.ª), 1-1 (1-2 a.p.); Olhanense
(L)-Nacional (L), 1-0; Portimonense
(L)-V. Guimarães (L), 1-2; Beira-Mar
(L)-Académica (L), 0-2; Juv. Évora

lIgA ZON SAgRES

(2.ª)-Santa Maria (3.ª), 3-0; Marítimo
(L)-V. Setúbal (L), 1-2; Rio Ave (L)Feirense (LH), 3-0; Moreirense (LH)FC Porto (L), 0-1; Sporting (L)-P.
Ferreira (L), 1-0. 12 de Dezembro de
2010: Benfica (L)-Sp. Braga (L). Adiado: Varzim, Gondomar ou C.PiedadeRibeirão (2.ª); Bombarralense ou Louletano-U. Madeira (2.ª)
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Resultado da liga dos campeões: Braga 2 - 0 Arsenal
Próximo jogo da liga dos campeões: Hapoel Tel Aviv (Hoje) Benfica

Uma alteração no top ten

P

ortugal, apesar de ter perdido pontos,
mantém o oitavo lugar no ranking
FIFA que permanece comandado pela
Espanha. Comparando com o mês de Outubro, só há uma alteração no top ten: a
Rússia desce três posições e cede o décimo lugar ao Egipto. O ranking FIFA do
mês de Novembro apresenta apenas uma

alteração comparando com o mês anterior: o Egipto regressa aos dez melhores
numa tabela em que o pódio permanece
entregue a Espanha, Holanda e Brasil.
Comparando com o mês passado Portugal perdeu 21 pontos mas mantém o oitavo lugar, apesar de ter a Croácia, nona
classificada, muito perto.
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