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Mas para
tratar de quê?
Finalmente, parece que toda a nossa 

classe política está na disposição 
de não se opor à criação de uma nova 
comissão parlamentar de inquérito em 
torno do atentado de Camarate, contra 
Francisco Sá Carneiro e Adelino Ama-
ro da Costa, mas em que pereceram 
também diversos outros concidadãos 
ou amigos nossos. Um momento, pois, 
de grande satisfação.
Não se pense, porém, que está tudo 

resolvido, mormente, em ordem a 
descobrir os verdadeiros mandantes 
daquele atentado. E digo isto porque 
é muito frequente que alguma coisa 
tenha de ser feita de molde a que não 
se possa dizer que nada foi realizado, 
embora possa tudo ficar, sensivelmen-
te, como está neste momento. Haverá 
de compreender-se que, depois do que 
Diogo Freitas do Amaral nos voltou a 
referir recentemente, seria difícil re-
cusar esta nova comissão. Para mais 
com os familiares de acordo com a sua 
constituição.
Simplesmente, a comissão irá traba-

lhar na base de um mandato decidido 
pela Assembleia da República, e não 
poderá, pois, extravasar o que no mes-
mo se contiver. Quer isto dizer que 
poderá bem vir a dar-se que esse man-
dato seja suficientemente restritivo, 
limitando-se, por exemplo, a autorizar 
simplesmente o quase-impossível.

Santander Totta
eleito o melhor
banco de portugal
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Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

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

vidente médium alhadj
com 32 anos de experiência. ele pode 

ajudar a resolver todos os vossos 
problemas, mesmo os casos mais 

desesperados. Amor, infidelidade, sorte, 
protecção e desesperanço, etc.

100% garantido
tel.: 514-553-5975
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eleição do presidente da república 2011
consulta de cadernos eleitorais
O Consulado apresenta os seus cumprimentos à Comunidade Portu-
guesa residente na sua área de jurisdição consular e nos termos do 
artigo 57º da Lei n.º 13/99, de 22 de Março (Lei do Recenseamento 
Eleitoral) informa que os cadernos de recenseamento eleitoral estarão 
publicamente expostos na chancelaria deste Consulado – Geral entre 
os dias 15 e 20 de Dezembro de 2010, para efeitos de consulta e recla-
mação dos interessados.

Nestes termos, e de molde a que esta comissão par-
lamentar de inquérito valha realmente a pena e se 
possa conseguir pôr um fim nesta saga de vergonha 
que ainda hoje a quase todos os portugueses acompa-
nha, ela deverá procurar esclarecer pontos absoluta-
mente fundamentais.
Em primeiro lugar, saber, com o rigor possível, o 

que pretendiam Francisco Sá Carneiro e Adelino 
Amaro da Costa revelar aos portugueses na sua inter-
venção do Porto, que iria ter lugar nessa noite, se o 
atentado contra as suas vidas não tivesse tido o êxito 
de que se revestiu. Seria, ao que sempre se disse no 
seio do PSD e do CDS, algo de muito grave sobre o 
ambiente político-militar do tempo.
Em segundo lugar, proceder a um levantamento ri-

goroso sobre o modo como se desenrolou tudo o que 
possa dizer respeito ao tal Fundo de Defesa Militar 
do Ultramar.
Em terceiro lugar, tentar saber o que possa ter sido 

revelado pelas duas vítimas politicamente principais 
do atentado em torno da descoberta de indícios com-
provadamente fortes sobre o que quer que seja de ile-
gal, e que os pudesse, por essa via, fazer perigar ao 
nível das suas vidas.
Em quarto lugar, procurar saber o que possa estar 

por detrás das revelações feitas, pessoalmente e em 

Mas para tratar de quê? Continuação da página 1
livro, pelo major-general norte-americano na reserva, 
Oswald Le Winter e pelo romancista, Luís Miguel 
Rocha, respetivamente, face aos casos Irão/Contras 
e à organização secreta e criminosa, P2, ligada à ex-
trema-direita católica internacional, esclarecendo se 
alguém português da mesma fazia parte.
E, em quinto lugar, o mandato desta nova comis-

são deve conceder-lhe o tempo necessário para que 
se possam realizar as diligências essenciais ao atingir 
dos objetivos anteriormente expressos, ou tudo não 
passará de uma inútil perda de tempo e de dinheiro 
gasto inutilmente.
Ora bem, caríssimo leitor, com toda a sinceridade, 

eu não acredito que o mandato da nova comissão 
consiga dar corpo ao aqui descrito, e que é absoluta-
mente essencial para se esclarecer a razão de ser do 
atentado, mas à luz do ambiente político, interno e 
internacional, do tempo.
Poderei estar equivocado, mas creio, tendo em con-

ta a experiência de uma vida já longa, que acabarão 
por surgir obstáculos de uma qualquer natureza, seja 
ela formal ou diplomática, à cabal materialização dos 
objetivos que uma comissão capaz deste tipo sempre 
deverá vir a ter. Vamos esperar, de molde a perceber 
aonde se chegará.

Hélio Bernardo Lopes

Lançamento do portal
rede Lusomédia 
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa sobre o lança-
mento do Portal rede Lusomédia e por se tratar de assunto de grande 
interesse para os referidos órgãos, transcreve o teor da Circular 255, 
de 2-12-2010 da Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comuni-
dades Portuguesas.
“Foi hoje apresantado por Sexa SECP o Portal redeLusomédia, pla-
taforma electrónica que pretende abranger, numa primeira fase, os 
órgãos de comunicação social (OCS) das Comunidades Portuguesas.  
Numa fase posterior englobará ainda os OCS dos países membros do 
CPLP, no quadro da Lusofonia.
2: Plataforma tem os seguintes objectivos:
a) Valorização da língua portuguesa;
b) Informação sobre as Comunidades Portuguesas e países lusófonos;
c) Interacção entre os OCS das Comunidades Portuguesas.
3. Portal está disponível no endereçao: http://redelusomedia.dgaccp.
pt, podendo também ser acedido através do Portal das Comunidades 
( http://secomunidades.pt ) .
4. OCS das Comunidades Portuguesas que desejam participar no pro-
grama, sem encargos, podem consultar o regulamento de acesso no 
referido Portal.”

os arautos
Na liberdade de imprensa que todos os de boa-

fé defendem intransigentemente, deve ponderar 
o bom senso e critério da veracidade dos factos que 
se publicam. Não se deve, quando movidos por sen-
timentos partidários, alterar conclusões ou imputar 
responsabilidades a outros, no intuito declarado de 
confundir o leitor em benefício das suas próprias op-
ções. Como qualquer cidadão, o jornalista ou simples 
escrevedor de textos, terá a sua preferência no respei-
tante a tudo quanto se passe nos círculos decisórios 
do país, mas somente — ao emitir uma opinião — 
deverá cingir-se a elementos verídicos e isentos de 
frases ou mecanismos estigmatizáveis, recusando os 
que procuram  apenas interferir na realidade dos fac-
tos, alterando-os a seu favor.
Temos assim vários tipos de escrita e entre eles, a de 

certos e inconvenientes arautos socialistas que sem 
vergonha, criticam os comunistas de que são des-
cendentes directos, utilizando metáforas sobre séries 
televisivas com desenrolar de intrigas nunca vistas, 
insinuando no caudal dos seus textos, acusações à 
ala oposta. Neste tipo de maledicência já não se pode 

utilizar o adjectivo inconveniente, antes, os de injú-
ria  punível por lei. Nunca, tal personagem, se ma-
nifestou sobre os problemas provocados pelo maior 
intrujão nacional de todos os tempos, que faz vez de 
primeiro-ministro no Estado português. A calamida-
de a que o burlesco indivíduo levou o país, só pode-
rá ser defendida pelos doentios apoiantes do sistema 
implantado, cujas trágicas consequências saltam aos 
olhos de todos os possuidores de visão estereoscópi-
ca. A lista dos amigos do regime nunca foi tão longa 
e permissiva. A acumulação de postos e vergonhosas 
pensões salariais são outros tantos insultos aos por-
tugueses e à fome que alastra pelo país. A compra de 
arautos com a finalidade de difundirem a verborreia 
dos “camaradas” alonga-se à medida da aproximação 
de eleições, e de debates que a população, longo tem-
po adormecida numa letargia irresponsável, pretende 
agora fazer. Bastará recordar a tentativa de amar-
fanhar as vozes discordantes como aconteceu com 
uma apresentadora de televisão. É que em Portugal, 
a maioria dos jornais diários ou semanais, são sub-
vencionados pelo Governo pelo que irrompem dessas 
larguezas, os tais arautos penduras, parasitas sempre 
à espreita da ocasião para inundarem a praça com as 
suas ilusórias argumentações.
Não comentam e, menos ainda criticam, a risível 

posição do Magistério Público e da magistratura ju-
dicial, que decretou a destruição das escutas em que 
o amigo do pm, António Vara, esteve implicado e 
que arrastava consigo o próprio chefe do governo, 
no tristemente célebre caso da Face Oculta. Idem, 
para o do Freeport, idem, para todos os outros que 
sujam a Justiça portuguesa e lançam a desconfiança 
da população numa instituição que deve ser isenta de 
favoritismos.
E que dizer do descalabro da economia nacional? 

Haverá  alguém inteligente que acredite neste gover-
no?

Raul Mesquita

1640 - D. João IV é aclamado rei de Portugal.
1791 - São ratificadas as dez primeiras emendas à Constituição dos 
EUA, “The Bill of Rights”, que consagram, entre outras, a liberdade 
religiosa, a liberdade de expressão e associação e os direitos dos ci-
dadãos perante a justiça.
1897 - Morre, em Paris, o escritor Alphonse Daudet.
1914 - Grande Guerra de 1914-18. A Sérvia é tomada pelas forças 
austríacas.
1917 - Grande Guerra 1914-18. A Rússia assina o armistício com a 
Alemanha e retira-se do conflito.
1926 - É fundada, em Lisboa, a Companhia Portuguesa Rádio Mar-
coni.
1939 – Estreia-se o filme “E Tudo o Vento Levou”, de Victor Fleming, 
em Atalanta, EUA.
1944 - Desaparece Glenn Miller, compositor e chefe de orquestra nor-
te-americano, num voo sobre o Canal da Mancha.
1949 - A Alemanha Federal é abrangida pelo Plano Marshall.
1955 - É constituída, por iniciativa do Governo, a RTP, Radiotelevisão 
Portuguesa, SARL, com o capital social de 60 mil contos.
1960 - A ONU aprova a Resolução 1542 para a Concessão de Inde-
pendência aos Países e Povos Coloniais.
1961 - A Assembleia-geral das Nações Unidas rejeita a proposta da 
URSS para a adesão da China. O antigo oficial SS Adolf Eichmann, 
responsável nazi pela deportação de judeus durante o Holocausto, é 
condenado à morte por um tribunal de Jerusalém.
1963 - Os nove países do Mercado Comum europeu definem uma po-
lítica unificada de combate à falta de petróleo.
1964 - É lançado o primeiro satélite italiano, San Marco 1.
1966 - Morre o cineasta norte-americano Walt Disney.
1976 - Por uma maioria de 94 por cento, o eleitorado espanhol aprova 
o programa de reformas políticas do Governo de Adolfo Suarez.
1977 - É inaugurado, no Barein, o estaleiro naval Asry, com tecnologia 
e equipamento portugueses.
1978 - A República Popular da China e os EUA marcam o restabeleci-
mento de diplomáticas a partir de 1 de janeiro de 1979.
1984 - A URSS lança a primeira de duas naves que irão ao encontro 
do cometa Halley.

Consoada na ApC
Mais uma vez, a Associação Portuguesa do Canadá organiza um jan-
tar de Natal para todas as pessoas carenciadas ou sozinhas da nossa 
comunidade. Um jantar tradicional de Natal será servido pelos volun-
tários da APC a partir das 19h, haverá prendas, Pai Natal e música. 
para mais informações 514-605-8135.

“ (os preconceitos) não são mais do que gestos para banir a 
memória”. W.g.Sebald (1944-2001), escritor alemão.
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breVeS Santander Totta eleito

o melhor banco de portugal 
O Banco Santander Totta acaba de 

ser premiado pela revista The 
banker como o Banco do Ano em Por-
tugal.
Num comunicado do Santander Totta 

é dito que esta distinção “vem reforçar 
o bom desempenho do banco em 2009 
que, apesar da conjunta económica 
desfavorável, manteve-se sólido e com 
elevados índices de rentabilidade”.
A revista The Banker, uma das mais 

prestigiadas a nível europeu, diz que 
atribuiu o prémio porque o Santander 
Totta “tem vindo a construir a sua base 
de clien tes e a controlar custos e ris-
cos”, apesar de “um mercado europeu 
profundamente conturbado”.
A The Banker salienta ainda que o 

Santander Totta “manteve também a 
mais alta notação de ‘rating’ da banca 
portuguesa (AA, A1 e A para a dívida 
de longo prazo), atribuída respetiva-
mente pela Fitch, Moody’s e S&P. Este 
desempenho foi conseguido sem a aju-

da de fundos públicos”.
Em comunicado, o presidente da 

instituição, Nuno Amado refere que 
“numa fase muito difícil do ciclo eco-
nómico, mantivemos uma solidez de 
balanço notável, com níveis de crédito 
com incumprimento muito inferiores 
à média do sector, o que, conjugado 
com um excelente rácio de eficiência, 
nos permitiu manter os melhores níveis 
de ‘rating’ e reforçar a nossa posição 
competitiva”.
Segundo o comunicado, o Santander 

Totta “tem vindo a ser distinguido con-
secutivamente por prestigiadas publi-
cações do sector financeiro.
Este ano, o banco já foi premiado pela 

revista Euromoney como o “Melhor 
Banco a actuar em Portugal”, ten-
do recebido igual distinção da Global 
Finance. Foi destacado ainda como o 
“Melhor Grande Banco do Ano” em 
Portugal pela revista Exame”.

Mais 750mil têm
razão para sorrir
Quase 750 mil crianças, grávidas 

e idosos receberam tratamentos 
dentários entre Maio de 2008 e No-
vembro de 2010. O Programa Nacio-

nal de Promoção da Saúde Oral “Por-
tugal a Sorrir” disponibilizou cerca de 
2 milhões e meio de tratamentos. Os 
resultados do projecto são apresenta-
dos hoje pela ministra da Saúde, Ana 
Jorge, e pelo Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde, Manuel Pizarro, na 
Amadora.
Segundo o Ministério da Saúde, este 

é “um projecto sem precedentes na 
prestação de cuidados na saúde oral 
a que a maioria dos portugueses não 
tinha acesso”. No total, 3.668 médicos 
aderiram à iniciativa, que teve um in-
vestimento de 30,6 milhões de euros 
este ano. Este ano foi distribuído nas 
escolas um “Kit de Saúde Oral”. 
“Além de contribuir para a prevenção 

de problemas dentários, pretende-se 
que as crianças interiorizem a neces-
sidade de uma boa higiene oral diária 
na escola e no domicílio”, diz o Minis-
tério.
Kit Saúde Oral
no âmbito da iniciativa “portugal a 
Sorrir”, crianças de 7, 10 e 13 anos 
de escolas por todo o país receberam 
este ano lectivo um kit muito especial:

Além do cheque dentista, o “Kit de Saúde 
Oral” aposta na prevenção. A ideia é que 
a escovagem dentária seja feita, diaria-
mente, nas escolas.

preSoS deveriam
ter aceSSo à net
os reclusos portugueses 
deveriam ter acesso à in-
ternet “de forma contro-
lada e vigiada”, conclui 
uma investigação a apre-
sentar na universidade de 
aveiro, no âmbito do mes-
trado em comunicação e 
multimédia. um recluso 
com internet, condicio-
nado a uma “filtragem na 
navegação”, teria “maior 
sentimento de bem-estar 
e reforço da auto-estima” 
e preparar-se-ia melhor 
para o retorno “pleno” a 
uma vida profissional “ac-
tiva”, diz a autora do tra-
balho, daniela graça.

uma vela na Janela
a cáritas portuguesa rea-
liza uma campanha de an-
gariação de fundos, cha-
mando os portugueses 
a comprarem uma vela, 
para acender na janela de 
cada casa na noite de na-
tal, uma forma de ajudar 
as famílias mais necessi-
tadas. cada vela custa €1.

em peQuim a
negociar dívida
o ministro das Finan-
ças, teixeira dos Santos, 
encontra-se em pequim 
com o homólogo chinês 
xie xuren e com o gover-
nador do Banco central 
da china. os encontros 
estão relacionados com 
a disponibilidade da chi-
na para comprar parte da 
dívida portuguesa, mani-
festada durante a visita 
a portugal do presidente 
chinês, Hu Jintao.

cavaco Silva
a meio gáS
numa pré-campanha pre-
sidencial a “duas veloci-
dades” têm sido notórias 
as diferenças nas estraté-
gias escolhidas pelo ac-
tual chefe de estado, que 
tem optado por iniciativas 
pontuais, e pelos restan-
tes candidatos, já com a 
“máquina” montada.

maiS compraS
pela internet
a internet é cada vez mais 
usada pelos portugueses 
para fazer as suas com-
pras. No final de 2010, dois 
milhões de internautas na-
cionais terão adquirido 3,2 
mil me em bens e serviços 
no seu pc. um aumento 
de 23% face a 2009. em 
2005, o número de portu-
gueses que compravam 
na internet representava 
cerca de 7% e em 2009 
16%. em 2015, as vendas 
online serão quase 5,9 
mil me – 3,5% do piB. no 
‘top’ das vendas estão li-
vros, discos, informática 
e telemóveis. vestuário e 
alimentação têm crescido. 
mas o grande destaque é a 
bilhética para espectácu-
los e transporte, com cada 
vez mais peso.

amaZon
em portugal
a actual directora do 
BuyVip.com ficará à fren-
te da amazon espanha, 
que compreenderá o país 
vizinho e portugal a partir 
de Janeiro de 2011.

Dois pesos e
duas medidas
Em Portugal, pagam-se luvas ou dão-se prendas para 

obtenção de benefícios indevidos. As maiorias dos casos 
que vão a julgamento são chamadas pequena corrupção. 
Aliás, é esta que forma o grosso dos processos que têm 
chegado a tribunal.

A maioria dos arguidos nos processos vendeu-se por 
cem euros. As luvas serviram, sobretudo, para comprar 
benefícios indevidos, evitar o pagamento de multas ou 
obter uma licença. O apelo do dinheiro fácil está sempre 
presente.

Mas a que causa escândalo é a que se relaciona com as 
grandes empreitadas e as aquisições de bens e serviços 
para o Estado, autarquias, a que se movimenta na penum-
bra como o futebol e grandes urbanizações e aproxima 
perigosamente o crime organizado que faz dela seu ins-
trumento. Poucos são os casos que chegam a julgamento.

Na sociedade, há a percepção de que só o peixe miúdo 
é punido. O pequeno funcionário que aceita uma gratifica-
ção-e às vezes se insinua-para fazer a papelada avançar 
mais depressa é mais facilmente detectado e apanhado, 
apanhar alguém com peso á mais complicado.

A impunidade resulta do somatório do nível social, aces-
so a meios de defesa e influência, pactos de silêncio, nos 
“offshores”, nos segredos bancários, num mundo cinzen-
to protegido e nos fluxos puramente financeiros, que se 
desligaram completamente da actividade económica real, 
afectando negativamente o desemprego e o investimen-
to das famílias. A existência de sectores com lucros es-
candalosos, a que não corresponde nenhum aumento da 
produtividade nacional, ou salários e pensões milionárias, 
com carreiras contributivas diminutas, não põe apenas em 
causa a justiça social como contribui para a crise. Qual-
quer reforma das nossas reformas só será aceitável se 
for socialmente justa. As alternativas apresentadas pelo 
Primeiro-ministro Sócrates prendem-se, ao fim e ao cabo 
com o aumento da idade da reforma e com a mudança da 
fórmula de cálculo das pensões. Sócrates propõe a inde-
xação da reforma à esperança de vida. A carreira contri-
butiva a ter em conta não pode ser apenas a dos descon-
tos para a segurança social, mas sim toda a carreira fiscal, 
imagino que isto é justo.

As nulidades insanáveis dos inquéritos, invocadas pelos 
advogados, e, depois, as sanáveis fazem recuar o proces-
so à estaca zero, para empatar. E isso enquanto a cor-
rupção corrói os alicerces da democracia, perpetuando as 
desigualdades, entulhando a economia.

Estamos perante um tipo de criminalidade relacionado 
com a dificuldade de fazer prova e a polícia já têm dificul-
dades que bastem.

O problema da impunidade, em 
Portugal, não está na legislação. 
Mas nas más práticas. Algumas 
declarações recentes mais ou 
menos atabalhoadas de respon-
sáveis políticos, nomeadamente 
do Presidente, Dr. Cavaco Silva 
(os portugueses têm de se sen-
tir envergonhados por existirem 
pessoas com fome, de forma en-
vergonhada e silenciosa) a ter em 
conta o que se ouve, como é que 
o povo vai compreender a supe-
rioridade moral e ética dos sábios 
que têm administrado Portugal? O 

Dr. Cavaco Silva Economista, fez o seu caminho no Ban-
co de Portugal, 10 anos como primeiro-ministro e 4 anos 
como Presidente da República e por coincidência todo o 
conselho de Administração do banco que mais problemas 
deu em Portugal era composto por ministros do seu gover-
no e imagino da sua confiança, o Dr. Cavaco Economista 
nunca viu nada. Todos fecharam os olhos à especulação, 
para proteger clientelas e o clube do individualismo mi-
lionário, que tudo fez para transferir a produção nacional 
para a China e outros países. Imagino que a economia 
mundial deve ser acompanhada por um salário mínimo 
mundial, para haver paz e bem-estar para todos.

A luta contra a corrupção e crise parece estar num im-
passe e só importar àqueles que, desinteressadamente, a 
assumem, não como uma guerra, mas como uma tarefa 
diária de consolidação da democracia.

Dias melhores são possíveis e a economia social é uma 
alternativa, resta ao cidadão que vá sobrevivendo ao ator-
doamento mediático. Na geografia do mundo, não é fácil 
reunir um consenso de prioridades mas é importante “Li-
berdade” para todos os povos viverem de acordo com os 
ditames das suas culturas, nomeadamente no mundo da 
emigração.

Boas Festas, música, auto-estima nacional, confian-
ça, trabalho, defesa do serviço nacional 
de saúde para todos e do mundo rural, 
assim imagino que teremos um Bom 
ano de 2011.

Manuel de Sequeira Rodrigues

“Temos um problema” com o
corte de salários – presidente Tap
O presidente da TAP, Fernando 

Pinto, reconheceu que a com-
panhia “tem um problema” relativa-
mente à gestão do corte de salários.
“Temos um problema. O Governo 

deixou muito claro o que pretende 
fazer e nós também”, afirmou 
Fernando Pinto durante um al-
moço com jornalistas, quando 
questionado sobre a política 
que a empresa irá tomar relati-
vamente aos cortes de salários 
previstos para o próximo ano. 
O presidente da TAP escusou-se a di-
zer se pediu, ou não, ao Ministério das 
Finanças autorização para aplicar os 
cortes salariais de acordo com a tabela 
geral decidida para a Função Pública. 
Confrontado ainda com a possibilidade 
da realização de greves por parte dos 
pilotos como consequência dos cortes 
salariais em 2011, o responsável pela 

companhia aérea disse apenas poder 
garantir que “os sindicatos não estão 
satisfeitos e acham injusta essa redu-
ção, já que os aumentos dos últimos 
anos têm sido inferiores à inflação”.
Fernando Pinto sublinhou ainda que 

a TAP é das empresas em Por-
tugal que mais tem que lidar 
com a competitividade dos seus 
quadros qualificados, nomeada-
mente dos pilotos, e acrescen-
tou que num cenário de corte 
salarial estes profissionais po-

deriam deslocar-se para outras com-
panhias europeias quando estas, num 
momento de retoma, recomeçarem a 
contratar pessoal para pilotar aviões.
De acordo com a tabela geral os sa-

lários acima de 4.220 euros, onde se 
enquadram muitos pilotos da compa-
nhia aérea, sofrerão um corte de 10 por 
cento no salário bruto a partir de 2011.
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Russell Williams oficialmente excluído do exército canadiano

Quebeque lança o “cool táxi” aumento do orçamento anual de 5%
Michel Méthot, no lançamento da 

campanha Inverno de seguran-
ça rodoviária do governo do Quebe-
que em Montreal, dizia com entusias-
mo “Se tivesse um cupão Cool táxi 
no bolso, a decisão seria simples: há 
táxis nas estradas e é possível tomar 
um para regressar de maneira segura 
a casa”. Um elemento da campanha 

agradava-lhe particularmente: o Cool 
táxi funciona com cupões pagos an-
tecipadamente, para tomar um táxi. A 
ideia foi proposta por Michel Méthot, 
François Rozon e Nicola Di Iorio, três 
pais que se mobilizaram para reduzir o 
número de acidentes graves nas estra-
das do Quebeque. As suas três adoles-
centes foram seriamente aleijadas no 

último Verão, num acidente de estrada 
em Mont-Royal, passageiras num au-
tomóvel onde um motorista audacioso 
de 18 anos estava ao volante. Os Cool 
Táxi, encontrar-se-ão gradualmente a 
partir de amanhã, em fracções de 5$ ou 
10$, nos escritórios de distribuição das 
48 companhias de táxis participantes 
através do Quebeque. Michel Méthot, 

François Rozon e Nicola Di Iorio es-
peram alargar a rede de distribuição 
às farmácias, bombas de gasolina e às 
sucursais da SAQ, para que os cupões 
sejam disponíveis no máximo de locais 
possível. Para a lista das companhias 
de táxi participantes: www.cooltaxi-
quebec.ca

Russell Williams foi excluído ofi-
cialmente das fileiras das Forças 

Armadas canadianas. O antigo coman-
dante da base militar de Trenton, a base 
aérea mais importante do país, purga 
uma pena de prisão à perpetuidade. 

Foi julgado culpado dos assassinatos 
de duas mulheres e de 82 acusações de 
roubos e entradas por arrombamento 
em residências privadas. O ministério 
da Defesa anunciou que tinha retirado 
a Williams as suas duas medalhas de 

mérito e o seu certificado de patente de 
oficial, que põe um termo ao processo 
de expulsão do exército. De acordo 
com o porta-voz das Forças armadas, 
o comandante Hubert Genest, era pri-
mordial que esta separação fosse clara 

no espírito do público. O certificado 
de patente de oficial Williams passará 
no interruptor inversor. Quanto às suas 
medalhas, serão destruídas. Assim, 
nunca mais poderão servir, precisou o 
porta-voz.

A Comissão municipal das Finanças 
de Montreal concedeu um aumen-

to de 5% no orçamento 2011 do Ser-
viço de polícia da Cidade de Montreal 
(SPVM). O director do SPVM Marc 
Parent diz-se satisfeito deste orçamen-
to, que ajudará a lutar, antes de mais, 
o crime organizado, nomeadamente os 
gangs de rua. A Fraternidade dos polí-
cias tem um outro discurso. De acordo 
com o seu presidente Yves Francoeur, é 
apenas suficiente para substituir os sis-
temas obsoletos e para dispor de mais 
salas. “Os nossos polícias trabalham 
com equipamentos de comunicação 

vocal que são obsoletos há 10 anos. 
Além disso, com as fusões de postos 
(de bairro), estamos tão restringidos 
que tomamos declarações de vítimas 
de agressão sexual sobre balcões… 
É essa a realidade, devida à falta de 

financiamento do SPVM”, declarou 
Yves Francoeur. Uns quarenta polí-
cias manifestaram calmamente sexta-
feira, a que chamaram “uma presença 
silenciosa”. Yves Francoeur queria 
que os seus membros aproveitassem 
esse momento para fazer ouvir as suas 
frustrações aos membros da Comissão 
municipal das Finanças. “Faz-se aqui 
o balanço em segurança civil da ad-
ministração Tremblay desde os nove 
últimos anos. Posso dizer-vos que não 
é positivo”, dizia Yves Francoeur. Um 
recente quadro de honra que provém de 
Estatística Canadá classifica Montreal 

na 37ª posição das cidades canadianas, 
na taxa de resolução dos crimes. “Clas-
sifica-nos 11% atrás de Toronto, e é o 
resultado directo das compressões e da 
falta de financiamento nos efectivos”, 
precisou Yves Francoeur.
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Nunca temos de mais
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incluindo as mensagens internacionais

Agora

por mês

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

www.action-page.com

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

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

Le Détaillant Exclusif Fido le plus recommandé au Canada en 2010.
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carta dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão.
amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense 
bem para que não se arrependa mais tarde.
Saúde: Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem. 

dinheiro: Analise as suas finanças e veja como rentabilizá-las.  
número da Sorte: 32
números da Semana: 14, 23, 11, 13, 28, 7

carta dominante: Valete de Espadas, que significa Vigi-
lante e Atento. amor: Procure não ter o seu coração tão 
fechado. Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar 
a felicidade. Saúde: Previna-se contra as constipações. 
dinheiro: Reflicta sobre uma proposta profissional que 

lhe poderá ser feita. 
número da Sorte: 61
números da Semana: 5, 41, 36, 33, 11, 12

carta dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. amor: Procure fazer uma surpresa à sua 
cara-metade criando um ambiente romântico.
Saúde: Procure descansar um pouco mais. 
dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. 

Guarde as suas intenções a sete chaves.
número da Sorte: 43
números da Semana: 8, 7, 41, 45, 49, 6

carta dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. amor: Período favorável ao romance. Pode-
rá surgir uma pessoa que se tornará importante na sua 
vida.
Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite estar mui-

tas horas sem comer. dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas 
de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.
número da Sorte: 64 números da Semana: 8, 9, 4, 11, 13, 5

carta dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a 
orientar a sua vida. Seja solidário com quem solicitar o seu 
apoio. Saúde: Procure o seu médico assistente com maior 
regularidade. Faça análises de rotina. dinheiro: Seja mais 

dedicado ao trabalho. Procure não desistir dos seus objectivos.
número da Sorte: 55 números da Semana: 8, 8, 14, 21, 22, 28

carta dominante: 6 de Ouros, que significa Generosida-
de. amor: o pessimismo e a falta de confiança não favo-
recem a realização pessoal. Saúde: Descanse o máximo 
que puder. Se tiver oportunidade faça sessões de massa-
gem. dinheiro: Coloque em marcha um projecto muito 

importante para a sua carreira profissional.
número da Sorte: 70 números da Semana: 1, 7, 4, 29, 3, 17

carta dominante: O Julgamento, que significa Novo Ci-
clo de Vida. amor: Poderá suscitar paixões arrebatado-
ras, mas pense bem naquilo que realmente quer.
Saúde: Cuidado com aquilo que come. Poderá colocar 
em risco a sua dieta.

dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado, sendo honesto 
e consciente das suas capacidades.
número da Sorte: 20 números da Semana: 5, 8, 7, 4, 1, 10

carta dominante: Ás de Paus, que significa Energia, 
Iniciativa. amor: Mantenha a alegria e o optimismo que 
o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu 
redor. Saúde: Maior tendência para se sentir sonolento e 
sem vigor físico. dinheiro: Poderão surgir alguns proble-

mas profissionais. Mantenha a calma, de modo a resolver os impre-
vistos da melhor maneira. 
número da Sorte: 23 números da Semana: 26, 35, 14, 28, 6, 9

carta dominante: Os Enamorados, que significa Esco-
lha. amor: O amor marcará esta semana. Faça os pos-
síveis para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão 
para uma pequena indisposição. Se achar necessário 
consulte o seu médico. dinheiro: As suas qualidades 

profissionais serão reconhecidas e poderá ser recompensado.
número da Sorte: 6 números da Semana: 6, 5, 41, 2, 5, 22

carta dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
amor: Dedique mais tempo a si mesmo. Planeie um pe-
ríodo de descanso a dois. Saúde: A sonolência e a pre-
guiça irão marcar a sua semana. Tente travar essa ten-
dência. dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus 

colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar um 
bom ambiente.
número da Sorte: 67 
números da Semana: 3, 6, 9, 19, 28, 4

carta dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
amor: Semana favorável ao convívio. Convide alguns 
amigos para saírem consigo. Saúde: Poderá sentir-se 
mais cansado que o habitual. Tome um duche quente e 
relaxe. dinheiro: Assente os pés na terra e saiba aquilo 

com que conta. Pense bem antes de agir.
número da Sorte: 41 
números da Semana: 45, 44, 40, 2, 26, 3

carta dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito.
amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-
ão um grande bem-estar emocional. 
Saúde: Cuide da sua alimentação com maior vigor. 

dinheiro: Estará financeiramente estável, por isso, poderá satisfazer 
um capricho seu.
número da Sorte: 50
números da Semana: 8, 5, 2, 10, 20, 3

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)

o empobrecimento da sociedade
Acreditava-se que a grandeza das democra-

cias europeias era a garantia da redistri-
buição de riqueza a todas s pessoas, através do 
modelo de organização da sociedade e da econo-
mia a que se chama o Modelo Social Europeu. 
Por isso, pensava-se que era inquestionável o 
patamar atingido, mesmo sabendo que a demo-
cracia política tem a sua fragilidade.
Hoje, apercebemo-nos pelas notícias que se suce-

dem à nossa volta e perguntamos: qual o fim disto 
tudo e até onde irá a regressão que vivemos. Será 
que caminhamos de volta aos tempos da extrema 
miséria? Poucos são os políticos, se é que os há, 
que admitem o falhanço e a incapacidade do Esta-
do Social. 
A pressão política sobre o poder e sobre os gover-

nos dos Estados-membros tem sido para a dimi-
nuição dos direitos e do bem-estar das populações. 
Numa mirabolante e ilusória fixação política de 
que a sociedade pode e deve ser regulada de acor-
do com os princípios da liberdade do mercado e 
que a circulação da riqueza gera riqueza e garante, 
só por si, a conquista de uma nova “Terra prometi-
da do leite e do mel” -, para muitos tem sido uma 
ilusão.
De acordo com um estudo feito pelos economis-

tas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Mi-
chael Kumhof e Romain Rancière sobre os EUA, 
mas com equivalência para a Europa segundo os 
seus autores, o empobrecimento está actualmente 
ao nível dos anos 20. Esse estudo conclui que a 
actual crise, tal como a do final dos anos 20, é pro-
vocada pelo agravamento do fosso entre  pobres e 
ricos e pelo empobrecimento da maioria. 
É de lembrar, que segundo os dados da Eurostat, 

Portugal é o segundo país da zona euro com maior 
desigualdade na distribuição de rendimento entre 
os 20 por cento mais ricos e os 20 por cento mais 
pobres, apenas ultrapassado por Espanha.

Mas, apesar de ser um estudo do próprio FMI a 
afirmar a gravidade da situação de empobrecimen-
to actual das sociedades capitalistas democráticas 
e a responsabilizar também o agravar do fosso 
entre ricos e pobres pela situação que se vive, os 
actores do poder político, social e económico con-
tinuam a considerar que a única saída é insistir nas 
mesmas soluções –  no mesmo modelo neoliberal 
que, no fundo, são sempre os trabalhadores a pagar 
pelos erros dos políticos. 
Quiçá, se no entendimento de alguns agentes do 

poder desejam proclamar a nova verdade absoluta 
do fim do Estado Social e do fim dos direitos dos 
trabalhadores. Será que o passado não nos ensinou 
nada? 
Será que as pessoas já se esqueceram da miséria 

que passaram os seus antepassados, para não falar-
mos de escravatura? 
Actualmente, em Portugal, o que está a valer às 

pessoas desempregadas e sem meios de sobrevi-
vência, são os Bancos Alimentares contra a fome, 
que este ano já recolheram 3265 toneladas de ali-
mentos, mais 775 toneladas que no ano passado. 
Isto quando os Bancos Alimentares existem em 
Portugal há 20 anos e têm agido de forma meri-
tória e feito face a situações gravíssimas de desi-
gualdade na sociedade portuguesa, fruto da força 
de vontade de  pessoas que se preocupam com o 
bem-estar dos desfavorecidos. Mas os Bancos Ali-
mentares são, ou deveriam ser, apenas e só, uma 
solução provisória. Em defesa da dignidade hu-
mana, há quem sugere que se deveria substituir o 
presente Modelo Social Europeu por um modelo 
de assistência permanente para assegurar o bem-
estar das populações. Para isso, falta o conceito de 
direito à redistribuição da riqueza pelo conceito de 
esmola e o de direito ao trabalho pelo de pedinte.

Augusto Machado

milHareS de
euroS rouBadoS
Dois homens armados e en-
capuzados assaltaram uma 
pizzaria no Cais do Sodré, 
Lisboa, roubando mais de 
6.000 euros, disse à agência 
Lusa fonte do comando me-
tropolitano de Lisboa da Po-
lícia de Segurança Pública.

polícia contra
tranSFerência
O Sindicato Nacional dos 
Oficiais de Polícia protes-
tou, em comunicado, contra 
a transferência das Divi-
sões de Trânsito dos Co-
mandos Metropolitanos de 
Lisboa e Porto da PSP para 
as Polícias Municipais.

vacinaÇÃo neceSSária
A ministra da Saúde ape-
lou aos portugueses que 
se vacinem contra a gripe 
sazonal, apesar de não ha-
ver uma “crise pandémica” 
da estirpe H1N1. Ana Jorge 
explicou porém que o vírus 
da gripe A continua activo e 
alertou para a necessidade 
de lavar as mãos regular-
mente e tapar o nariz e a 
boca com um lenço ou com 
o braço quando se tosse.

grávidaS guloSaS
Um estudo da Faculdade 
de Medicina do Porto con-
clui que “as portuguesas 
ingerem mais calorias que 
o recomendado durante a 
gravidez”. O trabalho diz 
que, “comparativamente à 
alimentação praticada antes 
de engravidar”, as mulheres 
dobraram o consumo de 
lacticínios e reforçaram a in-
gestão de fruta e sopa.



a voZ de portugal - Quarta-Feira 15 de deZemBro de 2010 7pubLICIdAde

Venham festejar connosco
24 de Dezembro - horário normal

Danças de Carnaval 
brasileiras

Passagem de ano
31 de Dezembro a partir das 19h00

Música e DJ da casa
Jantar 4 serviços

À meia-noite, champanhe e sandes

1851 Ontario Este
Tel. 514.563.1211

RESERVEM OS SEUS LUGARES

www.aquinta.ca

Chefe Silva e a sua equipa desejam
a comunidade Feliz Natal e Próspero Ano Novo

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

Sugestões para
o seu Natal
(Faça a sua encomenda)

Pratos principais
Perú Recheado

Cabritinho Assado (Padeiro)
Leitão à Bairrada
Frangos Assados
Coelhos Assados

Sobremesas
Bolo-rei
Filhoses

Troncos de Natal
Bûches de Noël

Sabores especiais
Chocolate, Leite condensado,

Maracujá, Nozes, Amêndoas, etc.

514-504-6464 ou
514-476-1338

Brevemente Chefe Silva
abre outra casa na

Côte-des-Neiges
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Jantar Natalício em West island
Esta sala, como vou explicar-vos... 

é pequena fisicamente, mas gran-
de em calor humano, sentíamos que os 
poucos que encheram a sala, porque 
infelizmente não podem entrar mui-
tos, estavam lá para se divertir e comer 
bem e, neste campo, foram servidos à 
grande e à francesa, como é uso dizer. 
Até uma comédia à boa maneira aço-

riana foi apresentada, improvisada mas 
engraçada, foi de torcer de rir. A emen-
ta foi simples mas muito gostosa, pre-
parada por José Pereira e sua equipa e 
o serviço às mesas muito rápido e cor-
dial... Enfim está de parabéns José de 

Almeida presidente e fundador desta 
associação, como ele fez questão que 
escrevesse no jornal. Ali estava a sua 
família. A animação esteve a cargo de 
Jorge Pimentel, ao acordeão, acompa-

nhado por sua esposa ao violão e Fer-
nando Pereira ao saxofone, com a bo-
nita voz de Sylvie Pimentel. Tocaram 

música para todos os gostos e a pista 
esteve sempre cheia.
Não podia pôr um ponto final  nesta 

minha humilde colaboração, sem di-

zer uma palavrinha sobre o muitíssimo 
bom Aaron Moniz. Ele esteve aos co-
mandos da parte técnica e da discote-
ca, sempre alerta, ia variando a música 
para que tanto os jovens como os adul-
tos dessem um passo de dança na pista. 
Aqui vai o seu contacto, djam247@
live.ca. Parabéns!

José de Sousa

fados para o Menino
Na sequência da serie de espectácu-

los para as comemorações dos 25 
anos da construção da igreja, teve lugar, 
no passado Domingo, em Santa Cruz, 
“Fados para o Menino”. Uma iniciativa 

do padre José Maria e de Carlos Ro-
drigues. Depois da introdução e agra-
decimentos da parte do senhor padre 
António Araújo, a animadora da tarde, a 
simpática Elisa Rodrigues, foi-nos apre-

sentando pouco a pouco os artistas deste 
grandioso espectáculo. Os faditas Victor 
Vilela, Francisco Valadas, Cristina Ro-

drigues e Carlos Rodrigues, acompa-
nhados por Liberto Medeiros, Francisco 
Valadas, Libério Lopes e Luís Costa, 
interpretaram vários fados, incluindo 
um com um poema do Padre José Maria 
Cardoso e outro do artista comunitário 
José da Conceição, que com as suas, 
admiráveis vozes, animaram uma as-
sembleia que corajosamente apareceu 
em grande número. É realmente ter-se 
muito amor ao fado e gostar dos artis-
tas convidados para se sair de casa com 
uma tempestade invernal. Creio que o 
que mais cativou o povo foi a prestação 
do Grupo Coral Infantil que com o Car-
los Rodrigues cantaram “Capelinha da 
Guia” e “Montanha Azul” e com Vic-
tor Vilela, “Cantilena da Lua Nova”. O 
Grupo Coral, chefiado por Inês Gomes, 
ainda interpretaram alguns trechos de 
Natal, acompanhados por Luís Lobo e 
Tony Cunha. Foi muito agradável ouvir 

crianças a cantar o fado. Não se esque-
çam do próximo espectáculo que terá 
lugar em Janeiro. Antero Branco
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1 euro = caD 1.362480

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
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Normas do trabalho                        514.873.7061
Protecção da juventude      514.896.3100
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               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
RF. Campinos do Ribatejo   514.353.3577
RF. Verde Minho                  514.768.7634
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

CLASSIFICAdOS / NeCrOLOgIA

ANúNCIOS A pArTIr de $7.97* - TeL.: 514-284-1813
*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.

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

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

viDeNTe
linhas da mão e cartas. viden-
te com dons naturais. resolve 
os seus problemas sem voo-
doo. rosa: 514 278.3956

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-
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

mercearia 
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

Super eSpecial
150$ por ano

com o seu logo e
informações

no guia comercial

colabore
com o nosso

jornal

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

aRReNDa-Se

Procura-se pessoa com experi-
ência, para cuidar de uma casa 
situada em Outremont. 2 filhos já 
adultos. Deve falar inglês. Boas 
referências necessárias. 

telefone ao 514-830-9791

†

Faço todo o género de renovações 
interiores.

Senhor lopes
514-946-2760

ReNovaÇÕeS

Aide sérieuse demandée pour tra-
vaux ménagers: nettoyage d’une 
résidence, divers.
centre-ville: métro guy, 2 jours 
semaine, environ 10-12 heures. 

références.
514-522-0442. 

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

†

†

manuel do couto lopes
Faleceu em Montreal no dia 8 de Dezembro 
de 2010, com 82 anos de idade, Manuel do 
Couto Lopes, natural dos Altares, Terceira, 
Açores, esposo de Filomena Rocha. 
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Duarte 
Nuno, irmãs, cunhados (as), sobrinhos (as), 
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
514-277-7778  www.memoria.ca
eduíno martins
O funeral decorreu sexta-feira, 10 de 
Dezembro de 2010, após missa de corpo 
presente, na Igreja La Visitation. Os 
seus restos mortais foram a sepultar no 
Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

adélia Ferreira
Faleceu em Montreal no dia 11 de 
Dezembro de 2010, com 77 anos de idade, 
Adélia Ferreira, natural de Sobreda, Oliveira 
do Hospital, Coimbra, Portugal, esposa de 
João Ferreira, natural de Orondo, Covilhã, 
Portugal.
Deixa na dor o seu esposo, seus filhos 
António (Diana Dizazzo) e Mário (Natércia 
Fontes), seus netos Nicolas, Matthieu e 
Andrew, suas irmãs, cunhados, sobrinhos 
(as), assim como restantes familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
4231, boul. St-laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
eduíno martins

O funeral decorreu terça-feira, 14 de Dezembro de 2010, após missa 
de corpo presente as 10h, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no 
Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
sétimo dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 17 de 
Dezembro, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Jorge de castro
Faleceu, acidentalmente, em Montreal no 
dia 10 de Dezembro de 2010, com 42 anos 
de idade, Jorge de Castro, natural do Rio 
Tinto, Gondomar, Portugal.
Deixa na dor os seus pais José de Castro 
e Maria Rosa Denis, seu irmão José Paulo 
Castro, seus sobrinhos Sabrina, Dalianne 
e Samuel, tios (as), assim como restantes 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
4231, boul. St-laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
eduíno martins

O velório terá lugar sexta-feira, 17 de Dezembro de 2010, das 17h 
às 22h. O funeral terá lugar sábado, dia 18, às 10 horas, na Igreja 
Santa Cruz. O seu corpo será trasladado para o cemitério Riba de 
Ave, Famalicão, Portugal. Em vez de flores, dons à Igreja Santa Cruz 
ou dons para missas seriam apreciados.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Grande 5 ½ situado no
8449 Av. de Chateaubriand. 

514-389-2620 ou 514-945-8792

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

contactar João (Jean)
514-842-3558

eMpReGoS

† carlos garcia
Faleceu em Montreal no dia 14 de Dezembro de 2010, Carlos Garcia, 
natural de Água de Pau, São Miguel, Açores, esposo de Maria de 
Lurdes Froias. 

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, Jean-talon este, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
eduíno martins

O velório terá lugar amanhã quinta-feira, 16 de Dezembro de 2010, 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar sexta-feira, dia 
17, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.
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o clube oriental português de Montreal…
O Clube Oriental Português de Montreal come-

morou sábado, dia 11 de Dezembro, o seu 32° 
aniversário. Foi precisamente a 10 de Dezembro de 
1978 que 12 braços portugueses iniciaram este or-
ganismo. Trinta e dois concelhos administrativos já 
passaram por esta organização e apesar de tempos 
difíceis, eis que o Clube Oriental continua a ser sem-
pre aquele clube onde nos sentimos bem, quase em 
família. Foi um sumptuoso jantar em comemoração 
dos 32 anos numa decoração magnífica e com casa 
cheia. O senhor Dr. Fernando Demée de Brito, Côn-
sul Geral de Portugal em Montreal, senhor António 
Moreira, Presidente do Clube de Portugal, Eduardo 
Dias, representante da Caixa Portuguesa, e alguns ór-
gãos de informação estiveram presentes para que em 
conjunto com os sócios e amigos de Clube celebras-
sem esta data tão importante.
Dois sócios que completaram vinte e cinco anos de 

sócios foram agraciados com uma placa comemorati-

va e foram eles os senhores Fernando Cabrita da Sil-
va e Nuno Duarte. O Presidente, Fernando Cláudio 
agradeceu a colaboração de todos e Gilberto Alves, 
Director Cultural para além de também ter agrade-
cido a todos pelas horas e horas de trabalho que vo-
luntariamente dedicam ao Clube, quis de uma forma 
particular presentear quatro senhoras que muito se 
têm destacado ao Clube Oriental e foram elas: Dina 
Franca, Mariana Lourenço, Graça Barbosa e Angeli-
na Galhoz.
O serão continuou e para surpresa de todos, foi um 

grupo folclórico polaco, o grupo Tecza, que obrou 
várias danças e cantares do seu país. Jorge Saraiva e 
sua esposa também celebraram o seu trigésimo nono 

aniversário de casamento. A parte musical ficou a 
cargo do conjunto Contact. 
Fazer aniversários é acumular experiências adqui-

ridas no passado com os olhos voltados para o fu-
turo para realizarmos outros objectivos. Afinal, são 
32 anos de muita luta, tenacidade e dedicação de di-
rectores e associados que, de forma abnegada, cheia 
de idealismo, conseguiram construir pouco a pou-
co esta sede que se tornou um local de encontro da 
grande família Orientalista e motivo de orgulho para 

todos. Tudo devemos aos pioneiros que a fundaram, 
aos que continuaram trabalhando para mantê-la e aos 
que hoje ainda auxiliam para não somente continuar 
a tarefa, como também para cada vez mais torná-la 
grandiosa e querida.
Fernando Cláudio lembrou que as próximas elei-

ções serão no dia 28 de Janeiro e que se apresentem 
para a Direcção do Clube Oriental.
Parabéns ao Clube Oriental Português de Montreal!

Natércia Rodrigues

HoriZontaiS 1. Carro de seis rodas, na Índia. Imita uma detonação 
(interj.). 2. Outra coisa (ant.). Entusiasmo excessivo na gesticulação 
ou na fala. 3. Elemento simples gasoso que se encontra na atmosfera 
e que tem o número 18 da classificação periódica. Estar ofegante. 4. 
Muçulmano que guia os viajantes nos desertos da Arábia. Elemento 
químico metalóide, sólido, com o símbolo I. 5. Idem (abrev.). Egita-
niense. 6. Alúmen ordinário. 7. Qualquer pequena ave. Exprime admi-
ração, dor, alegria (interj.). 8. Cerume. Restabelece. 9. Fio de ferro ou 
de outro metal puxado à fieira. Vento abrasador que sopra, na África, 
de sul para norte. 10. Porco-bravo. Molibdénio (s.q.). 11. Gemido de 
agonia. Receber por esposa ou esposo.
verticaiS 1. Actividade fisiológica e principalmente psíquica, orde-
nada para um resultado. Pedúnculo comestível do fruto do cajueiro. 
2. Unidade de medida de irradiação ionizante absorvida. Pomar de 
pereiras. 3. Nome de qualquer guisado ou ensopado (Brasil). Antiga 
embarcação asiática de vela latina, usada no Mediterrâneo. 4. Peque-
no cabo náutico para alar. Caruma. 5. Título do soberano da Abissínia. 
Nome da letra L. 6. Nome da letra G. Escrever em versos rimados. 
Terceira vogal (pl.). 7. Eia (interj.). Haveres. 8. De baixa temperatura. 
Fecundo. 9. Piparote dado com a cabeça dos dedos. Patrão (pl.). 10. 
Já utilizado. Espécie de sapo da região do Amazonas (Brasil). 11. Ge-
nuíno. Invocar alguém pelo seu nome.

a Magia da Debbie pacheco
Fomos assistir na passada quinta-feira ao espec-

táculo realizado pela VoxLab, no Petit Medley, 
uma sala situada na rua Saint-Hubert, onde artistas de 
renome apresentam os seus espectáculos. Um acon-
tecimento em que Jean Sébastien Lavoie apresentou 
alguns artistas da sua escola de cântico. 
Deslocámo-nos, propositadamente, para admirar 

Debbie Pacheco, a artista portuguesa da actualidade, 
que como sempre transmite com toda a sua magia os 
cânticos que interpreta. A sua voz e a sua generosida-
de no palco encantam qualquer assistência. Dedicou 
uma das suas canções ao seu pai, porque ele sempre 
lhe ensinou a viver segundo a letra da mesma (con-

selhos e modos de viver que os pais ensinam e trans-
mitem aos filhos). 
A última melodia ofereceu a todos aqueles que refu-

giam no seio do blues. O blues é uma forma musical 
vocal e/ou instrumental com fins expressivos. Nos 
Estados Unidos surgiu a partir dos cantos da fé reli-
giosa, chamadas espirituais e de outras formas simi-
lares, como os cânticos, gritos e canções de trabalho, 
cantados pelos escravos libertos.
Fiquei admirado por encontrar, numa sala repleta 

de canadianos, muitos dos nossos conterrâneos. Quer 

dizer que ela aos poucos está conquistando a nossa 
comunidade. 
Mais uma vez, a Debbie está de parabéns. Ela vai 

estar novamente em espectáculo em Santa Cruz, no 
dia 13 de Fevereiro, 2011, no quadro das festividades 
do 25º aniversário da construção da Igreja. 

Antero Branco
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comentário Semanal
de economia e mercados

LIgA zON SAgreS

Liga da europa
Levski Sofia 16/12 Sporting às 13h00

Estimativa final do INE reviu ligeiramente 
em baixa o crescimento trimestral do piB do 

3ºt2010, enquanto os indicadores mensais de 
actividade, já relativos ao 4ºt2010, vieram trazer 

sérios riscos descendentes sobre o nosso 
cenário de relativa estagnação da actividade

Na semana passada, foi conhecida a estimativa 
final do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o 
Produto Interno Bruto (PIB) português, que registou 
uma expansão trimestral de 0.3%, no 3ºT2010, o 
que representa uma revisão em baixa de 0.1 pontos 
percentuais (p.p.) face ao valor que fora divulgado 
na 1ª estimativa, realizada em Novembro, mas em 
aceleração face ao acréscimo de 0.2% observado 
no trimestre anterior. Apesar da revisão, trata-se de 
um resultado extremamente favorável, porquanto, 
no momento da 1ª estimativa, tinha apanhado o 
mercado desprevenido, embora tenha acabado por ir 
relativamente de encontro às nossas previsões então 
realizadas, em que havíamos apontado, igualmente, 
para uma expansão trimestral, embora ligeiramente 
inferior (+0.2%). Com efeito, o Departamento de 
Estudos do Montepio, entre as principais entidades 
nacionais e internacionais que divulgaram previsões, 
fora o único a prever uma expansão da actividade, 
no 3ºT2010. O Consenso da Bloomberg – composto 
por um conjunto de economistas consultados pela 
entidade, e em que o Montepio é um participante 
regular – apontara para uma contracção trimestral de 
0.1%, aquando da 1ª estimativa, não obstante, para 
esta estimativa final já viesse a apontar para uma 
confirmação dos 0.4% anteriormente reportados. Em 
termos homólogos, a Estimativa Final do INE apontou 
para um aumento de 1.4% do PIB, no 3ºT2010, 
igualmente, uma revisão em baixa de 0.1 p.p., tendo, 
assim, a economia mantido o ritmo de crescimento 
observado no trimestre anterior. Segundo o INE, esta 
evolução homóloga traduziu um contributo positivo 
da Procura Externa Líquida, tendo-se observado um 
crescimento expressivo das Exportações de Bens 
e Serviços e uma acentuada desaceleração das 
Importações de Bens e Serviços. Já o contributo da 
Procura Interna foi negativo, devido à intensa redução 
homóloga do Investimento e à desaceleração do 
Consumo Privado. Analisando, agora, em detalhe 
as variações em cadeia, esta 2ª estimativa do PIB 
ficou marcada, apenas, por uma única surpresa, a 
queda do Consumo Privado, não que, num quadro 
de subidas de impostos tal não fosse um resultado 
provável, mas, essencialmente, devido aos dados 
mensais de algumas componentes do Consumo 
que já eram conhecidas. Assim, o Consumo Privado 
acompanhou as restantes componentes da Procura 
Interna (Investimento e Consumo Público) com 
quedas, tendo, por isso, o único contributo positivo 
vindo das Exportações Líquidas. Refira-se que o 
Investimento em Capital Fixo subiu ligeiramente, 
tendo este regresso ao verde correspondido a um 
comportamento que já tínhamos antecipado. Já 
relativamente ao 4ºT2010, os indicadores divulgados 
na semana passada revelaram-se globalmente 
desfavoráveis (designadamente, referentes ao 
Comércio Internacional e aos sectores Industrial, da 
Construção e dos Serviços), colocando sérios riscos 
descendentes sobre o nosso cenário de relativa 
estagnação da actividade no último trimestre do ano, 
pese embora seja de realçar o facto de, para a maioria 
dos dados quantitativos actualmente disponíveis, 
apenas se dispõe de um terço da informação 
trimestral, sendo que, em diversos casos, os dados 
ainda são preliminares e noutros ainda não se 
conhece qualquer registo (como é o caso da Balança 
de Serviços). No entanto, para já, continuamos 
a não encontrar na informação macroeconómica 
actualmente já disponível uma sustentação para a 
forte contracção trimestral da actividade (-1.4%) que 
a Comissão Europeia veio recentemente avançar.

rui Bernardes Serra
José miguel moreira

HoraS de portugal

HoraS de portugal

Taça de portugal millennium 2010/2011
Académica AdI bombarralense/Louletano/u. madeira

Varzim/Cova da piedade/gondomar/ribeirão AdI merelinense
FC porto 4-0 Juventude Évora

V. Setúbal 2-1 Sporting
Leixões 1-1 (4-5)g.p. pinhalnovense

rio Ave 4-1 Atlético
V. guimarães 2-0 Torreense 2010-12-12

benfica vs Olhanense 2011-01-12

FC porto 15/12 CSKA Sofia às 15h05

breVeS
JameS de novo 
titular: “o Que 
oFerecia anteS
nÃo era tÃo Bom”
andré villas-Boas não 
tem por hábito dar gran-
des pistas sobre o onze a 
apresentar quando ante-
vê os confrontos. ainda 
assim, para o jogo com 
o CSKA de Sófia, que en-
cerra a participação dos 
dragões no grupo l da 
liga europa, a crer nas 
palavras do treinador, há 
uma certeza: depois da 
titularidade na taça de 
portugal, James rodrí-
guez voltará a jogar de 
início.

paSSaGeM De aNo 2010/2011
31 De DeZeMBRo De 2010 - 19H00

Sala privada para 20 a 80 pessoas - os sabores de portugal em montreal

venham celebrar a passagem de ano 2010 /2011 connosco!
músicos ao vivo - Boa música e o portugal na sua mesa

ementa da voSSa paSSagem de ano
                      KYr royal português

                           mista tradicional

                          Sopa do dia

SelecÇÃo do portuguêS
Bacalhau elizabeth
lulas estilo da casa

Salmão com anis e porto Branco

Salada
Filet-mignon com camarão à açoriana

acompanhado de legumes do mercado e batatas

Sobremesa de porto-choco

café ou chá

com a actuação
especial de 

marta raposo
acompanhada

por Francisco valadas
e João medeiros.

também istvan lakatos
e animado por
dJ mix master

com muita boa
música para dancar

à meia-noite
um copo de eSpumante com o FamoSo Bolo-rei

Horário das Festas
24 abertos almoço e 

jantar
25 abertos às 13 horas
31 abertos às 18 horas

1 de Janeiro 
Abertos às 17 horas

Com ementas especiais
 

Aceitamos encomendas

Sporting: daniel 
carriÇo Foi operado 
e É Baixa para SóFia
daniel carriço é baixa de 
última hora no Sporting. 
o capitão foi submetido 
a uma pequena cirurgia, 
segundo informou o clu-
be, e não é opção para 
o jogo desta quinta-feira 
com o Levski Sofia. Pau-
lo Sérgio chamou em seu 
lugar tales de Sousa.

man. united
É o novo líder
inglaterra. o man-
chester united de nani 
venceu ontem, emcasa, 
o rival arsenal por 1-0 e 
isolou-se como líder da 
premier league. park Ji-
Sung marcou o golo.

colabore com o 
nosso jornal
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