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Governo com
muita urgência

O

Presidente da República incumbiu
o líder do PSD de “desenvolver
de imediato diligências” para “propor
uma solução governativa” com apoio
parlamentar maioritário, a ser comunicada ao Chefe de Estado “antes da publicação domapa oficial” dos resultados
eleitorais. O pedido de Cavaco Silva foi
comunicado após um encontro de quase duas horas com o primeiro-ministro
eleito, que entrou e saiu de Belém sem
prestar declarações. “Tendo o Partido
Social Democrata vencido as eleições
de domingo, elegendo o maior número
de deputados, o Presidente da República incumbiu segunda-feira o presidente
da Comissão Política Nacional, doutor
Pedro Passos Coelho, de desenvolver de
imediato diligências com vista a propor
uma solução governativa que disponha
de apoio parlamentar maioritário e consistente”, comunicou a Presidência.
Na declaração lida pelo chefe de Casa
Civil, Nunes Liberato, Belém informou que “precedendo a indigitação do
primeiro-ministro, aquelas diligências
devem ser realizadas com a maior celeridade possível”. A publicação do mapa
oficial dos resultados só poderá acontecer após o apuramento dos votos da emigração, que serão contados no dia 15 de
Junho.
Antes de falar com Passos Coelho, o
Presidente da República recebeu em auContinuação na página 2

A noite em
que o País
virou à direita
Página 3

Crise e desemprego
A

crise financeira e o aumento
do desemprego em Portugal,
fizeram subir para 319 mil, o número de pessoas que precisam de
ser ajudadas pelo banco alimentar.
Só na área do Porto foram apoiadas 82.942 pessoas por diferentes
bancos alimentares da cidade. É no
Norte onde há mais desemprego.
O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos,
diz: “As pessoas têm vergonha de vir
ter connosco e pedir ajuda, sentem-

se incomodadas, frustradas, sobretudo sentem-se envergonhados.”
pessoas da classe média, aquelas que A crise também está a afectar as emperderam os seus empregos”. O porta- presas, mas, sobretudo os trabalhadovoz da Federação dos Bancos Alimen- res, alguns exemplos: Manuel silva, 22
tares (FBA) afirma que “o perfil típico anos, electricista, conta que entrou no
da população em necessidade, hoje, mercado de trabalho com o pé direito,
mudou. Antes da crise, quem nos pedia assim pensou. Electricista de profisajuda eram os idosos pobres ou desem- são, ingressou em 2008 numa empresa
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Pastores e toiros com
amor e bravura João Rocha
“Gosto de um toiro bravo. Vê-lo a arrremeter…”.
A coreografia da paixão dita os passos aos pastores
das ganaderias da ilha Terceira, figuras que representam o lado romântico da festa brava. A dedicação
é feita pela espessura do amor à “arte perigosa”. Os
pastores arriscam a sorte ao pé do toiro, segurando
a corda, equilibrando o jogo de risco entre a bravura
do animal, a habilidade dos capinhas e a multidão
que dá colorido e vibração aos arraiais. Mas a paixão vai muito mais longe do que a corda que 10 pastores seguram em cada toirada. Ser pastor é também
participar efectivamente nos trabalhos árduos do
mato, colaborando sempre por gosto e amizade com
os donos das ganaderias. Os dias de folga e férias
são consumidos pela devoção infinita nos verdejantes pastos do interior da ilha que dão guarida e sustento ao gado bravo. A tradição familiar faz escolher
a ganaderia, que ganha defensores, daqueles genuínos, por puro amor à camisola, de antes quebrar que
torcer. A família das gentes dos toiros renova-se sem
nunca perder o fio condutor da convicção que faz
das toiradas à corda a maior manifestação festiva da
ilha Terceira. Às vezes, há azares. Partem-se ossos,
sem nunca vacilar a cumplicidade com o toiro. Com
um amor destes, a tradição será sempre o que é…

Governo com
muita urgência

Continuação da página 1

diência e almoçou com o presidente da Comissão
Europeia, Durão Barroso.
No domingo, dia emque o PSD venceu as eleições
legislativas com 38,6% dos votos, elegendo 105 deputados, Barroso, numa mensagem de felicitações a
Passos Coelho, considerou a vitória um “claro mandato” para levar a cabo as reformas de que Portugal
precisa.

A Pastelaria Bela Vista comunica que
se encontra na seguinte direcção: 6409
Ave. Papineau, Montreal, Qc. H2G 2X1,
com os seguintes números de telefone:
514-227-1777; 514-849-3609.
Este novo local tem capacidade para 70
pessoas e oferece melhores condições,
tanto para os clientes como o trabalho
de produção. Agradecemos a todos a
fidelidade e apoio que nos deram ao
longo destes 15 anos de actividade, e
convidamos-vos a nos fazerem uma
visita para constatarem a diferença.
Muito obrigados.
A Direcção: Ana Marisa e Carlos Cunha
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Crise e desemprego
Augusto Machado

Continuação da página 1
do, já é, por si só, na situação em que vivemos hoje,
gravíssimo, mas acrescentar a esse facto ainda pesa
o salário de 3 meses que não foi pago, bem como os
subsídios de natal de 2009 e 2010 e ainda o subsídio
de férias do ano passado”, desabafa o Manuel. E este
jovem electricista não é o único; como ele foram 30
outros funcionários da mesma empresa que ficaram
desempregados, com um total de 300 mil euros de
salários em atraso. “Viver nos últimos tempos tem
sido muito difícil”, acrescenta o jovem à procura de
novo emprego.
Existem outros casos em que os trabalhadores se
queixam de que muitos patrões estão a aproveitar a
crise para não pagar ou retardar os salários aos seus
funcionários. É o caso de Ana Maria que trabalha
numa empresa têxtil e também se queixa que o patrão “vai pagando aos bocados e quando calha, desde
janeiro de 2009 que não recebemos ordenado completo. Diz que não tem dinheiro e que vai pagando
conforme pode – desde Abril que não recebemos, não
sei como hei-de governar a minha vida”, diz a Ana
Maria.
Segundo o balanço da actividade, da Inspecção de

Trabalho, as dívidas das empresas aos trabalhadores,
em todo o país, já atingiram 28.412.585 euros e à Segurança Social, imaginem só, 287.913.001 euros. E
os salários em atraso duplicaram em 2010. Os inspectores encontraram mais de 16 mil trabalhadores
a quem o empregador devia dinheiro, sobretudo na
área dos serviços prestados às empresas no sector do
comércio e hotelaria, cada trabalhador, tinha a receber, em média, 1.766 euros. Estes dados referem-se
a 2010, certo é, que 2011, para o trabalhador português, a situação não será melhor.
Durante a campanha eleitoral muito se falou, direi mesmo, muito se bradou aos céus, sobre a crise
económica e o flagelo do desemprego. Mas faltaram
medidas e ideias concretas para resolver a situação.
E o mais grave é que todos os líderes dos principais
partidos foram ouvidos pela “troika”, concordaram
com as condições impostas e, agora, já dizem que
vão renegociar?! Tarde piaste, como diz o povo. O
programa imposto pela “troika”, para além da severa
austeridade, irá condenar o nosso povo ao retrocesso
social e hipotecar o futuro do país e suas gerações por
longos anos...

Descoberto código genético da
nova estirpe da bactéria E.coli

C

ientistas do Hospital Universitário de Hamburgo conseguiram hoje decifrar, com a ajuda de colegas chineses, o código genético de uma
perigosa estirpe da bactéria E.Coli.
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A descoberta permite tentar agora criar melhores
terapias e formas de diagnóstico para debelar a epidemia, que já contaminou quase duas mil pessoas em
todas as regiões alemãs, anunciou o microbiólogo
Holder Rohde, da Universidade de
Hamburgo.
O gene da bactéria, segundo o
mesmo especialista, é um tipo especial de E.Coli, que ainda não foi
descrito cientificamente. A sequência genética sugere que a estirpe
é uma mutação de dois tipos de
E.coli, com genes letais que podem
explicar o foco de infeção na Europa, sobretudo na Alemanha.
Hilde Kruse, um perito em segurança alimentar da OMS, declarou
à Associated Press que esta é uma
“estirpe única que nunca tinha sido
isolada em doentes”.
A nova estirpe tem “várias características que a tornam mais virulenta e mais produtora de toxinas”,
acrescentou o especialista.
Até ao momento, as autoridades e os investigadores
ainda não conseguiram determinar a origem do surto
infecioso que se tem registado sobretudo na Alemanha.
O surto agravou-se esta quinta-feira, com o balanço
do número de mortes a subir para 18 e com o registo
de centenas de novos casos detetados, inclusivamente na Holanda e nos Estados Unidos em pessoas que,
aparentemente, terão estado em trânsito na Alemanha.
A Comissão Europeia levantou na quarta-feira
o alerta sobre os pepinos espanhóis, após a Alemanha ter reconhecido que estes não terão sido a
causa do surto. Mantêm-se análises a vários vegetais e o conselho à população alemã é o de evitar
comer pepinos, tomate ou alface crus.
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A noite em que o País virou à direita
P

assos Coelho é o novo primeiroministro. CDS
disponível para coligação. Sócrates abandona
liderança do PS PCP elege mais um deputado e
BE assume derrota.
“Sentimos que, domingo à noite, quem ganhou foi
Portugal. Conto com todos os portugueses para esta
jornada que agora se inicia.” As palavras foram do
grande vencedor das eleições legislativas de ontem,

antes, ainda os militantes se juntavam, o líder dos
populares admitia: “Confirmo a disposição do CDS
para construir a maioria para os próximos quatro
anos.”
“Terminou o consulado de José Sócrates à frente do
País”, disse Paulo Portas, acrescentando que o “CDS
iguala ou supera osmandatos do BE e PCP juntos”.
Voltando ao início da noite, o primeiro a falar nes-

Pedro Passos Coelho, ao final da noite.
Sem maioria absoluta, o líder do PSD e futuro primeiro-ministro português deixou o caminho aberto
para uma coligação com o CDS-PP. E acrescentou
que irá agora aguardar que o “Presidente da República tome a iniciativa de constituir um futuro Governo
de maioria absoluta”.
Enquanto o líder laranja discursava, a festa ia crescento no Marquês de Pombal, em Lisboa. Minutos

ta noite eleitoral foi José Sócrates, que anunciou, no
Hotel Altis, emLisboa, a sua demissão do cargo de
secretário-geral do PS. Depois de saudar o PSD, indicando já ter felicitado o líder Passos Coelho, avançou
que se vai afastar da vida política. Chegou a altura de
“se abrir um novo ciclo político na liderança do PS”.
O anúncio foi festejado por apoiantes e direcção do
PSD num hotel de Lisboa, com palmas e gritos de
“vitória, vitória”.
Enquanto isso Jerónimo de Sousa preparava o dis-

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé

Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos imobiliária porque

« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

Letreiro (pancarta) diante da porta
Quando você assina um contrato
com um agente para vender a sua
propriedade, o agente, deixando a
sua casa com o contrato assinado,
não deve instalar o letreiro (a
pancarta) imediatamente na frente
do imóvel. Precisa, acima de
tudo, fazer “la mise en marché”,
isto é preparar e informatizar
todas as informações relativas à
propriedade, mais precisamente
colocar no sistema dos agentes
(MLS) e isto a ﬁm de dar a ocasião

a todos os agentes imobiliários de
saberem que a sua casa está agora
disponível para vender aumentando
as suas possibilidades que a casa
seja MOSTRADA por vários
agentes e sobretudo VISTA por
vários potenciais compradores.
Depois de colocar a sua casa no sistema MLS, ele ou ela poderá voltar
para instalar o letreiro porque agora
todos sabem (agentes et potenciais
comprados) que a sua casa está no
mercado.

Pensamento da semana

“O comportamento é o espelho em que cada um revela a sua imagem”.
Johann Goethe
A VOZ DE PORTUGAL

curso, focando-se no facto de o PCP ter eleitomais
um deputado. “Mais um deputado no distrito de
Faro, coisa que já não acontecia há 20 anos, constitui umsinal de inegável significado quanto ao mais
alargado reconhecimento do papel do PCP e do PEV
na vida política nacional”, afirmou o líder comunista
– Paulo Sá foi o deputado que ganhou lugar na bancada parlamentar do PCP. Em noite de vencedores e
vencidos, o líder do Bloco de Esquerda disse que não
será o PSD a governar, mas sim as entidades de crédito estrangeiras. “Este governo, e os seus planos, não
foram decididos pelos portugueses, nomeadamente
nas propostas decisivas. O PSD está agora amarrado às propostas com que se comprometeu para com
a ‘troika’”, fez questão de salientar Francisco Louçã.
Nos restantes partidos, realce para o PCTP/MRTP, de
Garcia Pereira, e para o Partido pelos Animais e pela
Natureza (PAN), que alcançaram 1,13% e 1,04% dos
votos, respectivamente.
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Ainda o caso Strauss-Kahn (3)
Hélio Bernardo Lopes

C

ontinuando, a andar, perguntei-lhe: mas tu ainda
acreditas que eu tive alguma coisa com ela?! Sorrindo, respondeu-me de pronto: não, não deu contigo
porque tu és um gajo diferente. E repetiu: não deu contido porque tu és um gajo diferente! Ora, agora pergunto
eu ao meu caríssimo leitor: o que é que não deu comigo? Bom, eu respondo: não deu comigo… o método. E
porque é que eu era um gajo diferente? Ora bem, porque
tinha uma atitude moralizadora, andando com quem
gostava e com quem pretendia casar. E porque é que
uma tal atitude impedia a tal senhora de aplicar o tal
método? Bom, porque ela procurava envolver aquele
tipo de homens que Helena Sacadura Cabral um dia referiu: os homens agora parecem um pouco aparvalhados. E tinha razão: levados por certas cantilenas, muitos
por aí andavam, e andam, aceitando aberrações as mais
diversas, muitas vezes sem saberem que estavam, a ser
filmados… Claro está que, perante uma realidade posteriormente exposta por carta anónima, por exemplo,
quem é que se não disporia a trabalhar no que lhe fosse
exigido? Mostra esta história, pois, que existem por aí
mil e uma armadilhas, sendo essencial estar-se sempre
atento ao que nos rodeia, até porque as novas tecnologias dos nossos dias servem para o bem e para o mal,
sendo que o crime organizado existe mesmo e, para
mais em Portugal, existe por aí com razoável impunidade. Por fim, o caso de Dominique Strauss-Kahn. Ora,
não creio estar a ser injusto se admitir que o francês tem
uma patologia. Simplesmente, ele tem desta realidade
plena consciência, tal como, de resto, a sua esposa. Mas
ele tinha já referido, uns bons dias antes, em certa conversa com jornalistas franceses, que uma armadilha envolvendo esse seu ponto fraco poderia vir a ter lugar,
uma vez que as sondagens o davam muito à frente dos
restantes possíveis candidatos. Uma tal vitória presidencial, inquestionavelmente, poderia ter reflexos correspondentes noutros países da União Europeia, mormente
na Alemanha, onde a atual chanceler deverá vir a perder
o poder. Ora, com a França e a Alemanha viradas à esquerda, digamos assim, e com o que está hoje a decorrer
em Itália, seria muito plausível que também aqui a (dita)
esquerda chegasse ao poder. Bom, o contágio é agora
fácil de perceber: poderíamos vir a ter, por uns dez anos,
uma União Europeia a reestruturar-se, com uma moeda
forte, que vinha sendo defendida por Dominique
Strauss-Kahn à frente do Fundo Monetário Internacional, e relativamente a cuja política os Estados Unidos
vinham mostrando desagrado. Note-se, porém, que esta
realidade não teria nunca o mesmo impacto se a mudança se desse na Alemanha, porque a França é que é a
potência nuclear e membro permanente do Conselho de
Segurança das Nações Unidas. O problema só se punha
por via da mudança em França, dado que Sarkozy é um
homem dos Estados Unidos, chegado ao poder por via
do caso Clearstream, que retirou o incómodo, Dominique de Villepin do caminho para o Eliseu. Dominique
de Villepin que fez frente a Rumsfeld e a Straw, como
todos nós pudemos ver em plena televisão. Bom, ficou
de fora…Mostra tudo isto, pois, que seria essencial que
Dominique Strauss-Kahn fosse um doente extremo,
sem um ínfimo de consciência da sua situação a prazo,
para que, com uma vitória à vista, para mais estando nos
Estados Unidos, fosse deitar-se a praticar um ato realmente suicida. Tal como intitulei o meu anterior texto, é
um estranho caso… A tudo isto acresce que a jovem

guineense tem nome francês e fala a língua francesa, ou
seja, deverá ser da República da Guiné (Conacri), antiga
colónia de França. Além do mais, sabe-se também de
uma conversa entre Dominique Strauss-Kahn e Sarkozy, em Setembro de 2009, nos lavabos do hotel onde
decorria a cimeira do G 20, e onde o primeiro ameaçou
o segundo com o recurso aos tribunais, se os (supostos)
rapazes deste continuassem a persegui-lo. Muitos não
terão reparado em certa frase que foi correndo pelos
nossos canais televisivos pelos anos finais do passado
século, e a cuja luz, este século XXI, ou seria religioso,
ou não seria nada. Tratava-se de uma frase com direitos
de autor, acefalamente posta a correr por jornalistas superficiais, uns, mas também por outros encarregados de
irem abrindo algumas portas… E note, caríssimo leitor,
como num ápice, mesmo depois de quanto se foi sabendo sobre a pedofilia de tantos padres, parecendo o fenómeno religioso, estar em queda, de pronto surgiu já uma
hipótese de um novo milagre, com aquela auréola tão
frequente em tantos dias do ano com céu limpo, ou mesmo aquele sismo que um qualquer amador havia previsto para certo dia em Roma. É verdade que não se deu,
mas também se pôde assim testar o estado da mente
humana face a notícias sem lógica aparente. Um tema
para psicólogos sociais. Mas um tema que, nesta perspetiva, quase não foi tratado pela grande comunicação
social, mormente a televisiva. Pode o leitor não estar
recordado de certa previsão de um académico português, aí pelo ano de 1991, ou 1992, de que um sismo
teria lugar até dia 23 de Dezembro desse ano, numa região que incluiria Lisboa. Conhecia esse académico,
que era assistente no meu tempo de aluno, embora não
pessoalmente, e ouvi a notícia na rádio, logo pela manhã. Pois, assim se deu: antes de 23 de Dezembro desse
ano, e já muito próximo, lá teve lugar um sismo com
epicentro próximo da costa algarvia, localizado no tal
retângulo referido pelo académico e que incluía Lisboa.
Ora, um outro académico, mas muito amigo, falou-me
há uns sete anos no já falecido padre Malachi Martin, de
quem podem encontrar-se na INTERNET obras e até
vídeos. Este académico meu amigo contou-me, e não
vejo razões para estar a mentir, que a hierarquia da Igreja Católica – penso que referiu Vaticano, e não a Igreja
Católica dos Estados Unidos – havia adquirido, pouco
tempo antes, no território dos Estados Unidos, um terreno numa região com um mui elevado número médio de
dias do ano com céu limpo, onde acabou por instalar um
telescópio muito avançado, digamos assim. O que justifica a pergunta: porquê? Até porque não foi fácil conseguir a necessária autorização das autoridades norteamericanas. E é verdade: porquê? Fica a pergunta.
Voltando ao espaço da União Europeia, é bom não esquecermos o modo como Durão Barroso chegou a Presidente da Comissão Europeia, deixando o Governo do
País sem mais nem menos, e quando desde há tanto se
falava em António Vitorino, que era, por um acaso terrível, do nosso Partido (designado de) Socialista. E quem
se não recorda da escolha de certo italiano do Opus Dei
para membro desse órgão da União Europeia por parte
de Durão Barroso, que só o deixou ficar de fora por via
das altíssimas pressões do então razoável Partido Socialista Europeu e de outros grupos?Por fim, os crucifixos
nas paredes das escolas públicas italianas. Se é verdade
que na primeira instância se decidiu contra, já no supremo se decidiu a favor. É, diga-se o que se disser, mais

varina aluminium inc.

um sinal do tempo que passa e do que poderá estar para
vir. E quem diz crucifixos, diz as referências no preâmbulo do texto constitucional europeu às raízes cristãs da
Europa. Pois se fosse coisa sem importância estratégica
para a Igreja Católica, esta não se batia em seu favor.
Mostra tudo isto, pois, que o que eu escrevi há dias –
UM ESTRANHO CASO – aponta claramente para
uma armadilha montada contra Dominique StraussKahn, embora manuseando um problema doentio que
se lhe conhecia. E isto para não ir mais longe, porque a
jovem guineense pode muitíssimo bem ter sido encarregada de o seduzir, fazendo ele o que eu não fiz em tempos: não deu comigo porque eu era um gajo diferente.
Estou firmemente convencido, tal como há dias um ilustre causídico referiu na TVI 24, que se tratou de uma
armadilha, com a finalidade de evitar o cenário referido
atrás. Hoje, não se põe já o caso do regresso do verdadeiro e único socialismo – o socialismo real, ou comunismo –, mas coloca-se, como se vai vendo, até por entre nós, o imperativo de manter o neoliberalismo. A
vitória de Dominique Strauss-Kahn poderia, como é
evidente, mudar esta realidade, com natural desfavor
para o mundo dos grandes interesses. De resto, e com as
naturais adaptações, esta luta está também presente no
seio da sociedade portuguesa, e precisamente nesta eleição que se aproxima. Por isso venho questionando o
silêncio dos nossos bispos sobre o tema dos valores:
tudo no tempo próprio… Por fim, aqueles dois blogues
de dois franceses ligados a Nicolas Sarkozy, que, com
uma antecedência fantástica, superando toda a grande
comunicação social internacional, deram a conhecer
que qualquer coisa de grave poderia estar a dar-se nos
Estados Unidos… Uma coisa é o que se deu, outra
quem potenciou tal realidade, e outra ainda a quem serve. E a razão de tudo isto é simples: está muita coisa em
jogo, no Mundo e até por cá. Está em curso uma guerra
internacional entre darwinismo e criacionismo, uma outra entre Estado laico e Estado confessional, outra entre
a China e a sobrevivência dos Estados Unidos como
grande potência mundial, e outra entre liberalismo e Estado Social. E talvez possa ainda vir a retornar-se a uma
Guerra Fria II. Termino com três sugestões ao meu caro
leitor. Tente ler, porventura numa biblioteca pública,
SEMENTES DE FOGO, de Gordon Thomas, por onde
verá como George Bush – o pai – conseguiu o silêncio
das estações televisivas em torno do caso da Praça Tiananmen, tal era a dimensão dos interesses americanos
na China; O DESPERTAR DOS MÁGICOS, de Louis
Pauels e Jacques Bergier; e A MANIPULAÇÃO DOS
ESPÍRITOS, de Alexandre Dorozynski. Se assim proceder, não perderá o seu tempo, antes ficando admirado
com o que nunca terá, porventura, imaginado. As coisas
não são nunca como parecem, o que leva sempre a recordar certa frase, muito verdadeira, de alguém: conhecemos as respostas, todas as respostas, o que desconhecemos são as questões. Correndo o risco de enganar-me,
estou convicto de que o ainda líder do Fundo Monetário
Internacional acabará por ser ilibado, mas lá mais para a
frente, depois de convenientemente manchado e destruído nas suas potencialidades como político, apontandose factos inconclusivos. Lá voltará para França, onde
terminará os seus dias fora da política. Se eu fosse seu
amigo, continuaria a sê-lo, como ontem mesmo pude
escutar de Jean Claude-Junquert. Os amigos, para mim,
são, sobretudo, para as ocasiões mais difíceis.

ao seu lado e ao seu dispor
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Alys Robi
A

personagem no romance de José Saramago, Nobel de literatura, é um homem com o seu bilhete de identidade, um nome nada comum. Será que o
nome, algo naturalmente que nunca seremos
nós mesmos a escolher
é determinante da nossa vida! Ao menos foi o
que ela pensou, de nome
de baptismo Alice Robitaille nascida há 88 anos,
aquela que cantou nos
grandes palcos mundiais
de Londres, Paris, Rio,
Toronto. Fez conhecer
Quebec no mundo inteiro quer cantando o TicoTico, Besame Mucho. A
rainha da música latina
de Montréal com um percurso de vida muito parecida
com a Carmen Miranda. E hoje, partiu …

As Finais

Jorge De Pina

E

stamos em plena final, final do hockey, final do
basketball e mesmo a final de ténis do torneio
Roland Garros. São desportos que todos nós apreciamos e vemo-los na TV. Pode-nos proporcionar horas
de prazer, principalmente, quando a nossa equipa ganha.

Férias em
Portugal
P

ara os nossos leitores que irão de férias a Portugal terão a oportunidade de sugestões cada semana e começamos pelo município de Oeiras. Engloba
todos os nossos amigos que vão a Algés, Barcarena,
Carnaxide…

A final do hockey este ano, é uma das mais significativas porque nos mostra qual é o jogo nacional do
Canadá. Quem são os dois treinadores das equipas
da final? Dois ilustres do Quebec, Claude Julien que
faz parte da escola do hockey de Gatineau. Do outro
lado uma equipa canadiana liderada por Alain Vigneault outro treinador da escola de Gatineau. Ambos nos mostram que quando nascemos no país
do Hockey mesmo que tenhamos sido despedidos dos Canadianos tudo pode acontecer, até
mesmo ganhar a Coupe Stanley. O basketball é
um desporto inventado por um canadiano em
Springfield, e mais tarde apoderado pelos Estados Unidos ao criarem a NBA. Com a grande
final entre Dallas e Miami.
Miami foi comprar o mítico Le Bron James e
assim formar aquilo que eles chamam «Big 3».
Bosh, Lebron e Wade, com o primeiro raptado
aos «Raptors de Toronto» por alguns milhões.
Boa sorte.

CitéFido

ilimitado

Festas de Oeiras - 4 a 19 de Junho
Festival Sete Sóis Sete Luas
Um Festival muito interessante que é promovido
por uma rede cultural de vinte e cinco cidades de dez
países. Tão diferentes, um do outro como, Cabo Verde e Israel. Ainda mais nobre é o objectivo que deram
ao Festival, ser um veículo do diálogo intercultural.
Informações www.7sois7luas.com
Festival Internacional Histórias de Ida e Volta
Dois dias de evento com a grande participação do
público e das famílias, pois, terão diferentes actividades assim como, Internacional Narração, Contos no
Portal Mágico e ali decorrem também em paralelo a
Feira de Artesanato, Feira do livro, e interpretação de
dança e música. E muito mais, para além das belas
praias, Praia da Torre e Paço de Arcos
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Mensagem do Embaixador de Portugal

Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas 2011
Caros portugueses
e luso-descendentes,

Neste Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas – ou,
como ficou decidido na Moção adoptada pela Câmara dos Comuns do Canadá no ano passado, pela qual o dia 10
de Junho passa a ser considerado como
o “Canada – Portugal Day”, em celebração da amizade entre os dois países
e em reconhecimento à história da comunidade luso-canadiana e a sua contribuição para a sociedade canadiana,

é-me enormemente grato ter o privilégio de vos deixar esta breve mensagem
de saudação neste dia tão especial para
Portugal e para todos os portugueses
ou luso-descendentes.

Num mundo em acelerada transformação, o nosso país não é excepção
nas dificuldades que afectam o seu
povo, que muito recentemente se viu
obrigado a recorrer à assistência internacional. Esta é uma situação conjuntural que iremos ultrapassar com a
contribuição de todos e que não afecta

o prestígio de uma nação com quase
novecentos anos de gloriosa história
e que não deverá ser aproveitada para
escamotear os enormes progressos no
campo social e cultural que o nosso
país registou nas últimas décadas.

árduo e cumprimento das regras de
convívio em sociedade.

Deverá, isso sim, ser um alerta para
que tomemos consciência de que ainda há muito a fazer e que isso só será
alcançado com o apoio e trabalho colectivos, incluindo daqueles que vivem
no estrangeiro, onde dão o exemplo do
que pode ser alcançado com trabalho

Felizmente a situação económica do
país de acolhimento, o Canadá, é boa
e com tendência para melhorar ainda
mais, para o que muito tem contribuído
em dedicação, empenho e trabalho da
comunidade portuguesa.
Ainda há bem pouco tempo, um estudo realizado por entidades ligadas
ao sistema de ensino do Ontário dava
conta de problemas no que refere ao
aproveitamento escolar dos jovens da
comunidade portuguesa, numa visão
que só pode ser considerada como parcial e que não levou em linha de conta
a maioria dos descendentes da nossa
comunidade. Esta notícia causou, legitimamente, indignação na comunidade
e levou as suas associações representativas, bem como a Embaixada e o Consulado-Geral em Toronto, a intervir.
Acontece que considero que o problema existe, embora nem de longe nem
de perto com a dimensão avançada
pelo estudo, e que deveremos aproveitar esta ocasião para, em conjunto,
reflectirmos sobre esse e outros problemas que afectam a nossa comunidade.
Outra situação que entristeceu a comunidade foi o facto de pela primeira
vez desde há vários anos, e na sequência das eleições do passado dia 2 de
Maio, não haver representantes seus
na Câmara dos Comuns. A comunidade terá que ponderar sobre a questão
da sua participação e representação na
vida política, social e cultural do país
de adopção, sem o que se corre o risco
de a comunidade não ver os seus interesses devidamente protegidos.
A este propósito, gostaria de aproveitar esta ocasião para saudar os dois
deputados luso-canadianos que acabam de terminar o seu mandato no
Parlamento Federal, bem como todos
os outros representantes eleitos e candidatos a eleições federias, provinciais
e locais, já que todos merecem o nosso
reconhecimento e apreço pelo esforço
e trabalho executado em favor do Canadá e da comunidade portuguesa.
Termino com um grito de “VIVA
PORTUGAL” e os meus mais sinceros
desejos de saúde e felicidade.
Otava, 10 de Junho de 2011
A VOZ DE PORTUGAL
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cRÓNICA

Mais um diálogo no
pomar do Espírito J.J. Marques da Silva
D
esta vez são cinco estudantes universitários,
duas damas e três cavalheiros, filhos de imigrantes saídos de países diferentes, comprometidos no processo duma amizade que sem estorvo os
leve a concluir a ligação de política com religião.
Mayra aprecia as doutrinas de Buda e as suas lendas seculares; Tomás é católico romano; Ester é
de religião judia ; Otman defende o islamismo, e
João pesquisa o protestantismo. Estudar no Canadá possibilita comunhão de ideias e imaginar o
melhor lugar para as discutir.
A primeira que iniciou o diálogo foi Mayra.
--Que bom sermos tão diferentes, e não brigarmos!
O mundo podia ser assim...
--Não esqueças que os nossos temas da Universidade exigem respostas iguais... Há uma bitola para as
matérias. A ordem é um meio de conseguir liberdade,
não o fim da liberdade; há uma obediência a cumprir,
interrompeu João. Tomás asseverou:
--O costume parte de um precedente abandonado...
Por exemplo, Mayra sabe que de Buda também está
escrito que nasceu de modo miraculoso por concepção e parto virginal; mas se lhe comparo Jesus e a
virgem Maria, confunde-se...
--A história caminha também pelo jeito da invenção; nem sempre é real pelo seu desenvolvimento
escrito, intercalou Ester. E continuou: --Eu aceito o
“código mosaico” e que foram os judeus que deram
o monoteísmo ao mundo, e o primeiro evangelho da
justiça social; mas, o que vai agora pelo mundo, com
a democracia?... Como disse Renan, “os Gregos deram ao espírito humano a liberdade, mas os judeus
trouxeram a fraternidade”. A nossa harmonia está no
afecto com respeito pela opinião de cada um; não por
encaixes duma combinação. Já li que “o Estado foi
feito para o homem, não o homem para o Estado”.
--Alto aí! Eu também li que “na América foram decretadas mais de dezasseis mil leis! --interrompeu
Otman. Se há necessidade de tantas pode ser um
povo de ladrões, e o caso já não é de leis, é sim de
educação”. Quero servir-me dum exemplo expresso
no Corão, na abertura da sura número 1. Com “os
sete versos”, infinitamente repetidos, “Saba’na min
al-Mathani”, o islamismo conforta os crentes. Por
que não se consolam vocês com o “Pai nosso”? Estamos a esquecer que desejamos “a ligação de política
com religião”...
--É verdade! --voltou João-- Saber se devemos, e
podemos, fazer essa ligação, é o fim da nossa reunião. Para o efeito eu tenho um ponto para discutir: a
diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, pois
está escrito: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e
o será para sempre” (Hebreus 13:8). Por que é suposto na Política, e não acreditado?
--Por causa das diferenças... --Afirmou Otman-- No
Antigo Testamento Deus é vingativo, é “o Senhor
dos Exércitos”, dá ordens para destruir cidades, permite a poligamia, a morte de muita gente, e muitas
outras coisas que nos parecem injustas para a pessoa
de Jehová. No Corão pretendemos resolver essas diferenças...
Ia a continuar, mas os companheiros esboçaram um
“hum!...” de reprovação. Ester
tomou de novo a palavra:

--Porém, somos ensinados que Deus é justo, é perfeito em três pessoas, e é um só.
Desejo muito, saber como o cristianismo tem as
provas do “pentateuco”. A política de hoje é uma
“cadeia de leis ajustada”, bem diferentes.
--O nosso Ministério --afirmou Tomás-- tem beneficiado de homens valorosos, de grande sabedoria, que
estabeleceram preceitos e leis, e estas foram aproveitadas por Reis, Governadores e Juizes e, não vale
dizer: até por Santos! Aí estão os escritos e as nossas
Bibliotecas para consulta.
A conversa parecia não ter conveniência, e João
voltou para dizer:
--Não percamos tempo! Consideremos as diferenças do A.T. Aí, Jeová é muito parecido com o Autor
da natureza, como nós todos O conhecemos, sem a
Bíblia. Em face das calamidades, e dos muitos males que nos afrontam, parece que se está vingando
de alguém. O Autor da natureza permite as guerras
que destruem cidades inteiras, assassinatos hediondos, e tempestades que afligem povos inteiros. Mas
hoje temos meios técnicos, e noticiários que nos avisam. As nações são precavidas, e às vezes Deus até
intervém evitando o Mal. Não é um castigo, como alguns teimam em julgar. Ele não perde o governo sobre as forças que criou! Há necessidade de aprender
também o conceito da “Perspectiva” humana, desde
o simples desenho de um mapa, até ao exame dos
acontecimentos assinalados nessa mapa. Deixam de
ser coisa provável, no panorama da aparência, para
serem realidade de princípios da “ordem divina”.
--Julgava que “perspectiva” era tendência para
compreender algo nebuloso; não doutrina para unir
política com religião... --Asseverou Mayra. João retorquiu:
--A Bíblia revela que Deus é o Autor da natureza,
mas também é Pessoa. Nós O imaginamos humanamente mas, é com a Bíblia, em completo, que nós
descobrimos quem é o nosso Deus triuno: Criador,
Salvador, e Consolador! Não há palavreado que tenha conceito algum, para o compreendermos melhor
do que a nossa relação com Ele. Diante dos factos
que beneficiam os crentes salvos, concluímos que
não se dividiu para operar em qualquer dos Seus mistérios, porém se estendeu em Seu modo, até ao centro da sua operação sobrenatural. Para muita gente, a
perspectiva de Deus é mistério; para muitos de nós
Ele se dá a conhecer e se aproxima para iluminar o
nosso espírito.
--Então como ligar política com religião?! --Gritaram os companheiros.
--Jesus disse: -- “Não te maravilhes de ter dito: Necessário vos é nascer de novo” (João 3:7). Aquele
que é nascido de novo, segundo o capítulo 3 do evangelho de S.João, é apto para todas as ligações humanas, em amor, respeito, paz, saudáveis e santas, com
aqueles que sejam justos na sua esfera de operação,
muitos dos quais, andam numa procura insólita, com
deuses inventados pela humanidade. Mayra apresento-nos como exemplo, e disse que o mundo devia ser
assim como nós. Pode haver ligação, fruto e trabalho,
quando o Criador governa, e não o homem que se fez
deus... Mas há grande parte de Políticos, Sacerdotes e
Pastores, que têm gente a viver escravizada!

Esta semana no Montreal Magazine:
9 de Junho: Assembleia-Geral Annual
da Caixa Portuguesa
11 de Junho: Table d’espoir no Queen Elizabeth
Espírito Santo Dominga no Chez le Portugais
A VOZ DE PORTUGAL
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BELEZA DA SEMANA

receita da semana
Salada de Melancia
com Queijo Feta

Ingredientes: 500gr de melancia; 200gr de queijo de Cabra ou
Feta; Rúcula q.b.; 1 cebola vermelha; Molho Shoyou.
Preparação:
Corte a melancia em pedaços e retire as pevides. Num prato, disponha
a rúcula, a melancia, o queijo e a cebola. Tempere com o molho shoyo
e polvilhe com sementes de sésamo. Sirva muito fresca.
Observações:
Se não gostar do molho shoyou, tempere com Azeite, Vinagre e Sal.
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8 COMUNIDADE

Festa do Espírito
Santo em Hochelaga

Fim-de-semana do
Dia de Portugal

A

N

Associação Portuguesa do Espírito
Santo (APES) abriu, no fim-desemana passado, a temporada das festas
em Louvor do Espírito Santo para a comunidade. Esta agremiação do este da
cidade, é mais conhecida por Hochelaga, por se encontrar na freguesia com o
mesmo nome. As festividades tiveram
início no passado dia 28 de Maio, com
a bezerrada, na quinta de Clement Poissant, em Saint-Philipe. Sexta-feira, dia
3 de Junho, foi-nos servido o tradicional
“Picado”, bem à moda da ilha Terceira.
Mas, sinceramente, sentimos a falta do
nosso amigo António Vallacorba, que
por motivos de saúde se encontra hospitalizado. Era ele que habitualmente
fazia as reportagens das festas comunitárias. Sábado, no final da tarde, assistimos à procissão de Santo António, que
desfilou na rua Duquesne, acompanhada pela Banda de Nossa Senhora dos
Milagres. No bodo de leite, tal como é
costume lá nas ilhas foi distribuído leite
e massa. Logo de seguida, os cantadores convidados para a cantoria, Manuel
dos Santos, vindo da Califórnia, Vasco
Aguiar, de Toronto, José Borges, da Florida e Manuel da Fátima, aqui de Montreal, cantaram o “pezinho”, uma moda
bem terceirense, dedicando os seus poemas aos criadores, benfeitores e ao Espírito Santo.
Após esta cerimónia, Francisco Rocha, que liderou a semana do terço,
anunciou que se ia rezar ao Divino. Depois, desta manifestação de fé, na sala
de cima, os cantadores de improviso,
com alma poética, cantaram, em quadras e em sextilhas, vários assuntos que
muito agradaram á assistência. Entre
eles, um dedicado à coroa do Divino.
A certa altura um deles disse: A coroa
dá-nos ideias/para sermos todos iguais/
perdoa os presos das cadeias/e ajuda aos
doentes dos hospitais. Manuel dos Santos, prestou homenagem ao mais antigo
dos cantadores, cantando-lhe quadra:
Este Vasco da Bretanha/merece sempre
louvores/é como uma montanha/que
admira os cantadores. E para terminar o
serão, cantaram a desgarrada, bem típica de S. Miguel. Na sala de baixo, para
os amantes da música popular, Jorge
Martinez, que veio directamente de Portugal, acompanhado pela sua bailarina,
Cláudia, interpretou inúmeros sucessos
do seu vasto reportório, fazendo dançar
o seu público até altas horas da madrugada. No Domingo, a coroação saiu da
sede da APES, em direcção à igreja No-

Antero Branco

tre-Dame-des-Victoires, acompanhada pela Banda de Nossa Senhora dos
Milagres e pela Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval, aonde teve lugar a missa da festa, presidida pelo Reverendo Padre José Maria Cardoso. Na
sua homilia, falando na festa do Espírito
Santo antecipada de Hochelaga, disse
que as leituras do dia tinham em si uma
relação com as de Pentecostes, que se
realiza este fim-de-semana. No final,
procedeu à coroação e à bênção das coroas. Aqui, devo contar-lhes uma curiosidade. A Associação convidou a D. Ilda
Januário que com o Dr. João Leal está
fazendo uma pesquisa sobre as festas do
Espírito Santo, para coroar. Imaginem
quem lhe levou a coroa? -O professor
Nelson de Figueiredo, natural de Alenquer, cidade aonde toda esta tradição
teve inicio, em 1322, pela rainha Santa
Isabel. De regresso à associação, foram
servidos a todos os presentes as sopas e
o cozido do Espírito Santo.

Depois desta deliciosa refeição, Jorge
Martinez, encantou os seus fans, com
a sua música latina. Logo de seguida,
foi a vez das duas bandas filarmónicas,
em concerto, alegrarem os corações dos
apreciadores de boa música.
Quando José de Lima anunciou que
iriam proceder à tiragem dos Domingos do Espírito Santo para o ano que
vem, o silêncio instalou-se no recinto.
O primeiro Domingo (Dominga), como
outros lhe chamam foi para a família
de Francisco Fonseca, o segundo para
a Associação dos Pais de Montreal, o
terceiro para Carlos Rosa, o quarto para
Eduarda Leite, o quinto para Álvaro Godinho, o sexto para a APES e o sétimo
para Roberto Câmara. Muitos parabéns
à equipa da Conceição e do Artur Couto, por mais uma festa repleta de brilho.

Sylvio Martins

os três últimos anos a comunidade estava meia adormecida
fazendo pequeninas coisinhas. Uma
festinha aqui, um concerto lá, mas
nada que pudesse dar nas vistas.
Este ano, não saindo muito do meu
ponto de vista, ao menos, haverá três
festas, para este Dia memorável que
é o Dia de Portugal.

animar esta festa e um DJ que vai fazer bailar a rua Mont-Royal ao som de
Portugal. Também haverá o Rancho
Folclórico da Missão Santa Cruz que
vão actuar e dar um toque sobre as lindas tradições de Portugal. Sem esquecer a boa comida do restaurante Piri
Piri onde, todos se vão deliciar com as
maravilhas da gastronomia portuguesa

“Luís de Camões representava o génio da pátria na sua dimensão mais esplendorosa, significado que os republicanos atribuíam ao 10 de Junho, apesar
de nos primeiros anos da república ser
um feriado exclusivamente municipal.
Com o 10 de Junho, os republicanos de
Lisboa tentaram invocar a glória das
comemorações camonianas de 1880,
uma das primeiras manifestações das
massas republicanas em plena monarquia”.
Este fim-de-semana vai ser bastante

em Montreal. Para finalizar, a antiga
comissão de associações organiza uma
festa para O Dia de Portugal. Porque
é que não está na comunidade portuguesa montrealense? Porque é que as
instalações da Missão Santa Cruz não
estão a fazer parte desta organização?
Será que a Santa Cruz tem interesse
monetário em vez de ajudar e apoiar a
comunidade portuguesa de Montreal?
Ás vezes é melhor não saber, mas, é interessante saber que a Missão de Nossa
Senhora de Fátima em Laval abriu as

Chefe Silva do
Restaurante
Piri Piri

interessante para a nossa comunidade. A Caixa Portuguesa organiza um
recital musical: clássicos Açorianos e
terá lugar às 20 horas na Igreja St-Jean Baptiste situada no 309 rua Rachel
com entrada gratuita. O restaurante Piri
Piri organiza nos 10 e 11 de Junho (na
feira da rua Mont-Royal) uma grande
festa portuguesa celebrando o Dia de
Portugal, em grande. Com dois artistas
comunitários Jimmy Faria e Jomani a
A VOZ DE PORTUGAL

portas a esta comissão para organizar
este evento. Haverá uma grande festa no dia 10 e 11 de Junho no Centro
Cultural da Missão de Nossa Senhora
de Fátima em Laval. Onde o grupo Expressions vai actuar com alguns Ranchos folclóricos, Fátima Miguel, Joe
Puga, e Alex.
Para Mais informações podem ver
o cartaz na página 14 deste jornal.
Viva Portugal.
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Clube Oriental Português de Montreal

Festejando o FC Porto
Stéphane Fernandes

A

o cabo de uma excelente temporada o Futebol
Clube do Porto conseguiu arrastar um a um os
adversários todos ganhando assim a Liga Portuguesa,
a Taça de Portugal e a Liga Europa.

música e toda a gente começou a dançar ao ritmo dos
acordeões, a seguir o DJ pôs a malta a bailar a moda
típica do nosso país.
Podemos dizer que foi uma festa com uma boa animação, bem organizada, mostrando que não há como
os portistas para festejar as vitórias de um grande clube e aproveitar os momentos de alegria e de convívio.

Para celebrar uma temporada “em cheio” o Clube
Oriental decidiu organizar um jantar em honra desta
temporada no sábado 4 de Junho.
Foi servido um excelentíssimo jantar com petiscos,

Realmente foi uma festa “à moda portuguesa” o
que gostamos de encontrar quando estamos longe de
Portugal.

A Voz de Portugal informa a comunidade que a
Miss Portugal em Montreal de 2008, Tracy Rodrigues, vai representar “o nosso país Canadá” no
concurso Miss República Portuguesa no mês de
Agosto em Lisboa.

uma carne de porco alentejana e uma sopa portuguesa. A seguir, a refeição, um resumo da temporada em
imagens foi visionado para o prazer de todos os adeptos do FC Porto e do futebol. A bola deixou a vez à
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Agenda comunitária
Recital classicos açorianos

No âmbito das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a Caixa Portuguesa informa os seus estimados associados clientes
e a comunidade Portuguesa em geral, que apresentará
um recital musical: clássicos Açorianos com o Quinteto
Lusitaniæ Musica. Este evento terá lugar às 20 horas
na Igreja Saint-Jean Baptiste no 309 rua Rachel est,
em Montreal. Entrada livre. Um porto de honra será servido. Para mais informações, por favor contactar:
Adriana Simões 514 842-8077

Filarmónica Portuguesa de Montreal

A Filarmónica Portuguesa de Montreal fará parte das
orquestras convidadas para participar na marcha para
vencer o cancro: “Relais pour la Vie”. O evento terá lugar no dia 10 de junho no parque da escola Leblanc em
Laval (1750 Montée Masson) Uma marcha que vai durará toda à noite e o concerto da FPM será das 22h00
às 22h45.

Associação Portuguesa
do West Island

Convida todos os sócios e amigos a assistirem à festa
do Divino Espirito Santo.
Dia 18 de Junho: Pelas 19H00 carne guizada .
Para animar a festa a presença de Fátima Miguel
Dia 19 de Junho: Pelas 14H00 na Igreja de ST. Luc,
missa e coroação. seguindo para a Associação, onde
serão servidas as sopas do Divino Espirito Santo.
São todos bem vindos. Para mais informação:
514-684-0857 ou José Almeida 514 - 867-6426.
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Eleições Legislativas 2011
Manuel de Sequeira Rodrigues

P

assos Coelho-PSD, dirigiu-se a todos aqueles
que vivem situações mais difíceis para lhes
assegurar que será em todos eles que o Governo
pensará todos os dias.
Enquanto em seu folguedo, delirando
O mundo, indiferente, vai cantando
Hinos ao prazer, luxos e fantasias

Deixemo-nos de demagogias: não me conto entre os
portugueses que estão satisfeitos com a actuação dos
Governos em Portugal.
Preocupa-me o aumento do custo de vida não acompanhado por aumentos salariais equiparados, preocupa-me a falta de resposta para evitar a tão propalada
falência da segurança social, preocupa-me a prepoténcia dos Governos, não importa a cor política que,
antes mesmo de iniciar negociações, avisam logo que
as suas propostas não serão alteradas. Mesmo desejando que o meu pessimismo não seja fundamentado
e que o actual apertar de cinto da população portuguesa se reflicta numa saída da crise e num regresso
a melhor época, temo pelo futuro imediato.
É verdade que as promessas eleitorais ficam na mais
profunda gaveta, mas os portugueses já estão acostumados a que as juras de quem quer ser eleito-seja
para a chefia do Governo ou para a presidência de um
clube de futebol-não passam de argumentos vazios.
Mas, enfim, pode ser que um dia haja uma promessa

Dando de barato esses devaneios eleitorais de exagerar nas promessas, espero que o próximo Governo
mostre resultados, para melhorar a vida dos portugeses, como hoje prometeu Passos Coelho.
E agora com o novo primeiro ministro surjam soluções para surpreender os portugueses, com novas
e inesperadas medidas para o aumento de eficiência. Mas devem ter percebido que, de acordo com
os exemplos da vida, a estratégia de esperar que as
coisas lhe caiam ao colo não é a melhor solução.
Os Governos precisam de quem lhes dê luta na rua,
e sempre que há milhoooões mal gastos e escândalos
de corrupção. É para isto que serve a democracia,
dar-lhes a última lição.
Também já é tempo de se acabar com acusações,
utilizando nomes ofencivos ou interpretados como
de mau-gosto e neste caso Socrates foi a vitima: e se
for verdrade?...A lista deixou de fora nomes que são
da área do novo poder e que participaram na queda
economica de Portugal. Esta vida é uma longa-metragem que deixa o espectador preso à esperança infundada, de tantas ideias feitas que tantas vezes estão
longe do essencial, neste mundo que parece que tudo
é normal, os cenarios deste cinema e os sentimentos
que se vivem, são uma triste história, que puseram
toda a gente a falar do seu ego.
Acredito que este cinema vem procurando desacreditar a democracia. Acredito que não é necessário
odiar para vencer causas justas. O novo Governo
pode surpreender no confronto com a realidade, se
não omitir as condições objectivas dos baixos salários, a pobreza, os desempregados, o surto de emigração com os portugueses a procurarem no estrangeiro
a vida digna que o país lhes recusa. Merece alguma
atenção o aumento da degradação social e a pobreza,
que é um problema muito sério e antes que seja tarde.
As novas tendências tecnologicas e a lei da selva não
podem continuar a substituir os trabalhadores por
máquinas.
Por agora devemos respeitar o voto dos portugueses, até ao dia em que o Governo deixe de pensar no
povo todos os dias, porque esta foi a ultima promessa
de Passos Coelho.

Horizontais 1. Nevoeiro do mar. Chinela com sola de
pau. 2. A nata do leite. Fazer eivas ou manchas em. 3.
Mulher que possui muitos bens. Bofetada (pop.). 4. Junta. Exprime a ideia de hostilidade, oposição (pref.). Indica
lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.).
5. Enfermaram. 6. Biscoito com a forma de S. Agregar. 7.
Que tem oito ângulos. 8. Molibdénio (s.q.). Fome (pop.).
Serve-se de. 9. Tudo o que se oferece a Deus ou aos santos na igreja. Peixe da família dos escômbridas da ordem
dos acantopterígios. 10. Amarelo-avermelhado. Navega ao
largo. 11. Dizia-se dos filhos de negros que eram alvos e de
cabelos louros. Dignidade pontifícia (fig.).

aSTRÓloGo – cuRaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

Verticais 1. Desumana. Fruto da amoreira e de algumas
espécies de silvas. 2. Discurso ou palavras de saudação,
no acto de se beber. Pequena peça de artilharia semelhante a um morteiro comprido. 3. Medroso. Lírio. 4. Alguma.
Mulher cativa que vive na servidão e sob o poder de um
senhor. 5. A mim. Sal que resulta da combinação do ácido
acético com uma base. 6. Nome da letra N. Base aérea
portuguesa. 7. Dano. Grito aflitivo. 8. Cercado por forças
militares. Mulher que cria criança alheia. 9. Ovário dos peixes. Fazer o rascunho de. 10. Caleira. Acto ou efeito de
tirar letras na escrita, raspando. 11. Essência odorífera. Sacerdote budista tibetano.

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

514-374-2395

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

de político a cumprir, ou seja só quando o povo quiser.

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Falo
português
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comunidade

E O Fado Nunca
Vai Morrer… Natércia Rodrigues

O fim duma história

D

epois de quase 20 anos, a Biblioteca do Mile-End deixou de oferecer aos Montrealenses uma fantástica
colecção de livros em língua portuguesa. Eram mais de 900 livros em língua

portuguesa para adultos e para crianças, que eram oferecidos gratuitamente. Mas, dum mundo, onde se procura
a produtividade, a colecção portuguesa
não soube sobreviver.
Os serviços de bibliotecas de Montreal decidiram de não oferecer mais o
acesso, aos utentes. Por consequência,
a Biblioteca do Mile-End, no Outono passado, vendeu uma parte da sua
colecção duma venda de garagem. Os
fundos recolhidos tinham por objectivo de financiar actividades na freguesia do Plateau Mont-Royal. Os livros
não vendidos foram para uma associação quebequense Les Petits Frères des
Pauvres, que vendeu logo tudo a uma
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Miguel Félix
só pessoa.
Podemos estar tristes, porque a comunidade portuguesa perdeu um tesouro,
que não soube aproveitar. Pelos números de utilização, só houve 90 empréstimos em dois anos. Em 2005,
foram 200 empréstimos.
Muitos querem que a língua
portuguesa continue viva em
Montreal, mas, para a manter
viva, precisamos duma cultura, neste caso, de livros. A
perca dum livro é o fim duma
memória.
Actualmente, só a Biblioteca
Nacional do Quebeque oferece uma pequena colecção de
livros em português. São 300
livros para adultos, de romances, de
cozinha, e de história, que uma pessoa
pode ter acesso. Foi pena, que a biblioteca de Mile-End não tivesse oferecido os livros não vendidos, a esta outra
biblioteca. Assim, o público em geral,
continuaria a ter acesso.
Pequeno conselho: Se você quer oferecer um livro em português a uma
biblioteca, ofereça à Biblioteca Nacional, porque terá a vantagem de trocar
um livro em português por um outro.
Ao mesmo tempo que tira proveito dos
300 livros portugueses em questão, encoraja a aumentar a pequena colecção.
É a única maneira de continuar viva a
memória dos portugueses.

Posso afirmar-vos que o fado nunca
vai morrer, pois cada vez há mais adeptos. Fiquei estupefacta quando me convidaram para fazer a apresentação de
um dia à Portuguesa numa Residencial.
É uma residencial com uma decoração
muito acolhedora, com serviços completos, uma equipa à escuta dos problemas, com vários serviços nas proximidades, com serviços medicais no
próprio local e com cerca de duzentas
e cinquenta pessoas. A Place St. Moritz, é uma casa para pessoas de idade,
que sabe saborear cada momento com
tranquilidade. Durante o ano, os seus
organizadores tentam fazer algo de di-

ferente apresentando assim actividades
encantadoras e do dia 24 de Maio ao
3 de Junho, houve uma semana multicultural onde o Cambodja, Haiti, Áustria, Roménia, Tunísia e Portugal estiveram bem presentes. No dia dedicado
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a Portugal, houve a apresentação de
um filme sobre Portugal, muitas coisas
à portuguesa, onde o galo de Barcelos
também esteve presente e sua história
foi muito apreciada. As nossas bandeiras dos Açores e de Portugal estavam
em destaque, cestos de vários tamanhos e várias fibras, quadros pintados a
óleo e, claro, os nossos xailes de fado e
os lenços de folclore também estavam
bem visíveis nesta grande sala de recepção. Os idosos deleitaram-se com
a decoração e até tocaram num grande
bocado de cortiça, coisa que eles nunca haviam visto. Chegou o momento
alto da noite. Após uma pequena introdução ao fado, luzes baixas
e silêncio, eis que a única e
grande fadista da noite, Jordelina Benfeito, marcou presença com o Ser Avó. Muitos outros fados se seguiram.
Ficamos maravilhados com
a paixão demonstrada pelo
público que no final ainda
pediu para Jordelina Benfeito cantar mais outros fados.
Este pedido foi aceite por
Jordelina, que nesta noite se
deu de coração e alma a estes idosos.
No ar ficou a promessa de que estaremos de volta em breve e por isso digo
e torno a dizer o fado nunca irá morrer pois, os franceses cada vez gostam
mais e mais do fado.
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Economia Americana – Emprego e Indústria
desaceleram mais do que o esperado
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Valete de Espadas, que indica uma
pessoa Vigilante. Amor: Vai precisar muito do carinho do
seu par. Procure ter uma vida de paz e amor.
Saúde: Estará cheio de energia. Dinheiro: Esteja atento
pois poderá ter boas oportunidades de trabalho.
Números da Sorte: 11, 25, 26, 38, 44, 49
Pensamento positivo: Estou atento às oportunidades que surgem.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Poderá sentir saudades da sua infância. Ao aceitar o passado todas as mágoas se dissiparão e você viverá em paz! Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois
nem sempre as pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.
Números da Sorte: 1, 5, 17, 22, 36, 40
Pensamento positivo: Concentro-me mais no presente!

Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira

N

os EUA, a primeira semana de cada mês é marcada pela divulgação do mais importante relatório da economia americana – o Relatório do Emprego –, que, em Maio, revelou-se bem pior do que
o previsto, ao evidenciar a menor criação de postos
de trabalho no Sector Privado desde Junho, o que,
associado ao abrandamento da Indústria, à queda superior ao esperado das Vendas de Carros e à periclitante situação do Imobiliário, faz antever um fraco
crescimento do PIB, no actual trimestre. Mais do que
isso, estes dados sugerem um crescimento inferior ao

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: A paixão poderá invadir o seu coração. O optimismo é próprio de quem procura estar bem
com a vida fazendo com que os outros também estejam.
Saúde: Estável. No entanto, esteja atento.
Dinheiro: Seja cauteloso, não gaste de mais.
Números da Sorte: 9, 11, 22, 36, 44, 47
Pensamento positivo: Sossego o meu coração através da Fé.

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Tenha paciência com os defeitos dos outros.
Lembre-se que também os tem. Por muitos erros que os
outros possam cometer, não os critique, dê-lhes antes a
oportunidade de os corrigirem! Saúde: Poderá sofrer de
dores de cabeça. Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Sorte: 2, 29, 31, 36, 44, 49
Pensamento positivo: Empenho-me com trabalho na conquista
dos meus objectivos.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: A sua relação estará em
profunda harmonia. Olhe tudo com amor, assim a vida
será uma festa! Saúde: Cuidado com o sistema nervoso.
Dinheiro: A sua vida financeira tem tendência para melhorar significativamente. Números da Sorte: 9, 17, 19, 25, 33, 39
Pensamento positivo: Sei que tenho o poder de concretizar os
meus sonhos.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Antes de falar, pense bem naquilo que vai dizer.
Não julgue o seu próximo, procure não pensar mal das
pessoas! Saúde: Faça análises com maior regularidade.
Dinheiro: Poderá ter a oportunidade de aumentar a sua
capacidade financeira. Números da Sorte: 8, 11, 29, 36, 44, 49
Pensamento positivo: O Amor ilumina o meu coração.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria.
Amor: Invista e dê mais de si na sua relação. A sua felicidade depende de si! Saúde: Não se desleixe e zele por
si. Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu
dinheiro. Números da Sorte: 3, 6, 19, 35, 47, 48
Pensamento positivo: A minha intuição é a mais sábia conselheira!

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Levará a
mal certas coisas que lhe digam. Não dê tanta importância a assuntos triviais. Dê sempre em primeiro lugar um
bom exemplo de conduta! Saúde: Imponha um pouco
mais de disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: Tendência para
gastos excessivos. Números da Sorte: 2, 11, 19, 26, 29, 34
Pensamento positivo: Eu acredito nos meus sonhos!

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado para os que lhe são queridos. Plante hoje sementes de optimismo, amor e paz.
Verá que com esta atitude irá colher mais tarde os frutos
da alegria. Saúde: Faça alguns exercícios físicos mesmo
em casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer
hoje. Números da Sorte: 4, 10, 15, 22, 29, 36
Pensamento positivo: Eu sei dar valor a tudo o que tenho!

que tipicamente seria de esperar no actual momento do ciclo económico (a economia saiu da recessão
em Julho de 2009). Relembre-se que já no 1ºT2011
a economia apenas cresceu a um ritmo anualizado de
1.8%, abaixo do valor potencial – na ordem dos 2.5%
a 2.8%, segundo os responsáveis da Reserva Federal
(Fed) –, esperando-se, agora, uma aceleração do PIB,
no 2ºT2011, apenas marginal.
A condicionar o crescimento terão, certamente, estado alguns factores temporários: i) a interrupção do
fornecimento de peças à Indústria Automóvel, em resultado do sismo no Japão, facto que provocou algumas paragens de produção e a dispensa temporária de
trabalhadores; ii) a ocorrência de um grande número
de tornados. Fora destes factores temporários, a principal razão terá sido o abrandamento do crescimento
do Consumo Privado nos primeiros meses do ano,
em resultado da escalada dos preços dos combustíveis. A tendência de aceleração do ritmo de criação

de postos de trabalho que anteriormente era visível
ficou, agora, quebrada, com a média móvel de 3 meses dos empregos criados no Sector Privado a desacelerar pela 1ª vez em 4 meses, corrigindo, assim,
de um máximo de ciclo. Neste sentido, reiteramos o
que aqui já referimos noutras ocasiões - uma redução
da incerteza nos mercados financeiros é essencial para
que seja retomado o ritmo de aceleração dos postos
de trabalho, sendo que essa normalização é necessária
em três frentes: i) uma normalização da situação no Japão, nomeadamente, ao nível dos fornecimentos e da
redução dos riscos de um desastre nuclear; ii) uma resolução da Crise da Dívida
Soberana nos países periféricos da Zona
Euro, que, em Maio de 2010, foi determinante no adiamento das intenções de contratação; iii) uma normalização nos preços
do Petróleo, cujos ritmos de crescimento
coarctam, decisivamente, os rendimentos
das famílias, podendo colocar em risco
uma recuperação sustentada do Consumo
Privado, interrompendo o ciclo virtuoso:
de Emprego, Consumo, Lucros Empresariais e, novamente, Emprego. Deve-se ter
presente que o ritmo robusto da criação de
emprego observado em Abril já se revelava historicamente compatível com fortes
crescimentos do Consumo Privado (superiores a 4%, em termos anualizados), contrariamente ao que sucede agora, em que sinaliza um
crescimento na ordem dos 3%. Espera-se que, passados estes factores temporários, o ritmo de crescimento
da economia possa acelerar, embora para valores inferiores aos que seriam habituais neste momento do ciclo. Todavia, não sendo temporário este abrandamento
que se está a assistir nas diversas variáveis económicas
americanas, não se deverá excluir uma nova ronda de
compra de Dívida Pública por parte da Fed (seria o
QEIII - Quantitative Easing III). Para já, e atendendo a
estes riscos descendentes, consideramos que a Fed vai
completar, como planeado, o seu programa de Quantitative Easing II, até ao final deste mês de Junho, não
devendo enveredar por qualquer Política contraccionista nos próximos meses, pelo menos enquanto não
estiver segura de que se trata, efectivamente, de um
abrandamento temporário, o que, na prática, significa
que a Autoridade Monetária deverá manter a dimensão do seu Balanço – algo que não estaria anteriormente na mente dos seus responsáveis –, reinvestido
os cupões e/ou as obrigações de Dívida Pública que,
entretanto, se vençam.

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa
Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo poderá declarar
uma paixão por si. Domine a sua agitação, permaneça
sereno e verá que tudo corre bem! Saúde: Cuide melhor
da sua alimentação. Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho. Números da Sorte: 1, 4, 17, 21, 29, 33
Pensamento positivo: O meu coração ajuda-me a escolher aquilo
que é melhor para mim.

esc.:514-374-9250

José Montez

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Tente adaptar-se a uma nova vida, não esteja dependente de ninguém. Que o seu sorriso ilumine todos
em seu redor!
Saúde: Lembre-se que se não estiver de boa saúde dificilmente conseguirá atingir os seus objectivos, cuide mais de si!
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em marcha qualquer tipo de projecto.
Números da Sorte: 9, 26, 28, 31, 39, 47
Pensamento positivo: Encontro as respostas de que preciso dentro
do meu coração.

514 254-0216
514 254-6139

PLATEAU

- MONTREAL

Maravilhoso
triplex
na rua
Esplanade

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

ANJOU

Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Apague de uma vez por todas as recordações
do passado que não o fazem feliz, esteja em paz consigo. Olhe em frente e verá que existe uma luz ao fundo

do túnel!
Saúde: Não se auto-medique, procure o seu médico.
Dinheiro: boa altura para fazer um investimento desde que analise
bem a situação.
Números da Sorte: 8, 12, 19, 25, 33, 44
Pensamento positivo: Sei que posso realizar os meus projectos,
eu acredito em mim!

A VOZ DE PORTUGAL

- MONTREAL

Bom
Duplex
todo
renovado

8 de junho - 2011

CLASSIFICADOS | NecrologiA

anúncios a partir de $7.97*

tel.: 514-284-1813

*Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente.
Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard.

7 de Junho de 2011
1 Euro = CAD 1.438280
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
CentroAcçãoSócioCom. 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS
CONFORT

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA

514.845.5804

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

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

681 Jarry Est

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

IGREJAS

ALGARVE

514.849.2391

GARAGENS

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

CLÍNICAS

514.273.9638

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

355 Rachel Est

514.844.3054

LATINO

LISBOA

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

BANCOS

514.849.6619

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

Me. EDUARDO DIAS

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
SOLMAR

111 St-Paul E.

SEGUROS

EMPREGOS

EMPREGOS

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

Precisa-se casal responsavel para
“concierge” de um edificio de apartamentos.
Por favor contactar São ou Philipe
514-804-5630 ou
514-233-9190 depois das 15h00

Companhia de “paysagistes” Rive
Sud. Procura trabalhadores em
jardins pavimento e blocos. Experiência não exigida.
João Simões
450-462-2558

Para férias, apartamento em Vilamoura. Preço segundo altura do
ano e tempo de permanência.
011 351 93 431 1475
514-727-3533 até 26 de Junho

Ressorts St-Michel
Procura mecânico com experiência de amortecedores. Veículos pesados. Falar francês e
português.
514-617-3305
Senhora para trabalhar ao balcão,
que fale francês e inglês.
Contactar João (Jean)
514-842-3558

ARRENDA-SE

Em St-Léonard, grande 4 ½
com estacionamento subterrâneo privado.
514-728-6831

ENCONTROS
Senhor de 80 anos, procura senhora entre 60 e 70 anos para
assunto sério.
450-682-2646

Procura-se dona de casa, meticulosa, honesta, 5 horas por
semana, 20$ / hora. No sector
Côte St-Luc.
Referências necessarias.
Amélia 514-892-6833

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

26 de Maio de 2011

Faleceu em Laval, no dia 2 de junho de 2011,
a Sra. Maria das Merces Soares natural de
Livramento, São Miguel, Açores esposa do já
falecido Sr. João Falcão.
Deixa na dor seus filhos(as) Raul Falcão
(Albertina), Gabriela (José Estrela), Angela
(Manuel Oliveira), João Carlos (Isabel),
Margarida (Manuel Santos), Conceição (já
falecido José Raposo), Filomena (Jorge
Teixeira), já falecidos Edmundo (Senhorinha),
António (Christiane), seus 13 netos e 16
bisnetos, sobrinhos(as) , familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boulevard St-Martin, Laval
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente teve lugar Segunda-feira 06 de Junho de
2011 às 10 horas na igreja Nossa Senhora de Fátima em Laval. Foi a
sepultar no Mausolée em crypta no Mausolée 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.

MEMORANDUM
1º Ano de saudade

Maria de fátima Lourenço Simões

Foi no dia 13 de Junho de 2010, com a bonita idade de 51 que deixou a sua esposa,
seus filhos e netos(as), restantes familiares e amigos que recordam com profunda
saudade o seu ente querido.
Uma missa serà rezada em sua memória,
no dia 12 de Junho de 2011, pelas 10h00,
na igreja Santa Cruz, situada no 60, rua
Rachel Oeste.

ORACÃO EFICAZ A MARIA, RAINHA DOS CORAÇÕES

O Maria, Rainha dos corações, Advogada das causas perdidas, Mãe
Purissima, Mãe compassiva, Mãe do Amor Divino, cheia de Luz celeste,
coloco nas vossas mãos tão ternas, os favores que de Vos esperamos
neste dia. Vêde as nossas necessidades, os nossos corações, as nossas
lágrimas, as nossas penas e os nossos sofrimentos; Podeis acolhernos pelos meritos de Vosso Divino Filho, Jesus. Prometemos, se nos
acolherdes, propagar a vossa glória e tornar-Vos conhecida sob o titulo
“Maria, Rainha dos Corações e Rainha do Universo”. Acolhei-nos junto
ao vosso altar, diariamente nos dais tantas provas de poder e amor na
cura das nossas almas e dos nossos corpos. Esperamos contra toda
a esperança: Pedi a Jesus a nossa cura, o nosso perdao e a nossa
perseverança final. Ó Maria, Rainha dos Corações, dai-nos a saude.
Temos confiança em Vos. (3 vezes). Recitar esta oração 9 dias seguidos,
confessar-se e fazer a Sagrada Comunhão. Esta é a cópia verdadeira e
fiel da Oração a Maria, Rainha dos Corações.
O.R.

MATEUS JORGE DE PINA

514.770.9974

Maria Das Mercês Soares

ORAÇÃO

514.861.4562

TRANSPORTES

†

Colabore com
o nosso jornal

Super Especial
150$ por ano com o seu logo
e informações no guia comercial
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Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este
acto religioso.

MEMORANDUM
1º Ano de saudade

José Luis Melo
1946-2010

Papa,
Já faz um ano que você deixou este mundo
e as palavras não podem descrever as
nossas saudades. Se as lágrimas poderiam
construir uma escada e as recordações um
caminho, iriamos directamento para o céu
trazer te para casa.
você era uma pessoa extraordinaria, marido
e pai. Você nunca será esquecido e será
eternamente nos nossos corações.
Pai, obrigado por tudo o que você fez para
nós. até ao nosso próximo encontro.
Suas filhas, filho e esposa.

Maria Irene Morais

courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Groupe sutton - accès inc.

Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

Vimont

Montreal

Cité de la Santé
Lindo semi-destacado, três
quartos, grande terreno,
cozinha e casa de banho
renovadas. $257 000.00

Cerca do Metro Cadillac
Magnífico duplex, cozinha e
casa de banho modernas,
piscina, lareira,
telhado garantido. 575 000$

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
A VOZ DE PORTUGAL
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Cinco Décadas da” Voz de Portugal”
e cinco séculos de “Maia”
Natércia Rodrigues
E

m meados do mês
de Abril estiveram,
na Casa dos Açores do
Quebeque, Jaime Rita,
Presidente da Câmara
da Maia e Luís Filipe
Braga, Secretário da mesma Câmara.
Estavam de passagem por este lados e
mostraram um enorme prazer em passa-

mesmo 514 anos, mas por causa desta
incerteza começaram a contar a partir
do ano 1500. Era certamente, um lugar
muito pobre, com casas de pequenas superfícies, mas, numerosos membros da
mesma família, a lá viverem. Aconteceu
que a emigração abriu a porta a muita
gente e começou-se a ver quatro e cinco
pessoas da mesma casa a partirem para

rem na Caçorbec, para cumprimentarem
a comunidade Açoriana e os amigos da
Maia, S. Miguel, Açores. Neste convívio eles convidaram todos os que puderem ir até S. Miguel, para os irem visitar.
A freguesia conta já com cinco séculos
de existência, pois, não se sabe até bem
ao certo, em que ano, começaram a povoar esta freguesia. Talvez tenha 512 ou

o estrangeiro. Com a saída destas pessoas, começou a haver mais espaço e mais
dinheiro, facilitando a vivência dos que
ficaram. A contribuição dos emigrantes
fez com que começasse a haver mais
educação escolar e hoje pode dizer-se
que há engenheiros, doutores e muitos
outros doutoramentos.
Muitas vão ser as actividades para es-

tas tão importantes celebrações. Dia 22
de Junho será o lançamento de um livro
feito pelas crianças da escola. Haverá
um desfile com roupas de há 500 anos,
onde, o sapateiro não faltará, nem o padeiro. Um outro livro sobre o desporto,

escrito por Roberto Rodrigues, um açoriano a residir em Lisboa. Um terceiro
livro por José Manuel Bettencourt e o
quarto será sobre a agricultura da Maia/
Ribeira Grande o qual será subsidiado
pela Associação Agrícola Açoriana.
Para o dia 22 de Junho o Presidente da
Vila de Gatineau, Quebec vai lá estar
durante duas semanas, o Mayor de Fall
River assim, como o Sr. Padre de Fall

NÃO ACREDITE EM BRUXAS... MAS QUE ELAS EXISTEM, EXISTEM!
ÍNDIO CURANDEIRO DE NASCIMENTO
A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde.
As pessoas possuídas por bruxaria não acreditam em nada nem
em ninguém, por estarem amarradas a forças negativas. Venha
visitar-me e eu resolvo os seus problemas. Eu consigo currar
aquilo que os outros não conseguem... Eu tenho a solução que
provávelmente já foi dito por outros. Eu não digo, EU FAÇO, EU
CUMPRO e dou uma GARANTIA TOTAL!

Laços de açor o/a amado/a de volta imediato, dominado/a
em corpo, corçao e alma para o total da vida.
SEM CAUSAR DANOS E SEM ELES. O ÚNICO QUE SABE TODOS
OS SEGREDOS PARA UMA AMARRAÇÃO PEREFEITA.

Eu sou um mestre espiritual, um xamã mental e metafísico de nascença. Tenho poder
e capacidade de retirar qualquer tipo de bruxedo, praga, cura espiritual, exorcismo e
bruxedo revertido. Limpo a sua casa, carro e negócio.
TODO O PROBLEMA TEM UMA SOLUÇÃO, TODA A DOENÇA
TEM UMA CURA... TENHO A SOLUÇÃO!
ONDE OUTRO FALHARAM, EU ACERTO. 33 ANOS DE EXPERIÊNCIA
A COMPROVAR. MELHORE A SUA VIDA! 100% GARANTIDO

TESTEMUNHAS REAIS:

Eu sou um homem de
idade que está apaixonado por uma mulher mais
nova, ela foi de férias para
as Caraíbas e desde que
voltou nossa relação mudou completamente; Eu
comecei a ficar doente e
caí numa depressão, sem razão nenhuma. Minha esposa não permite que
eu toque nela, isto tudo porque um ritual
vodu executado pelo melhor amigo do
seu irmão, nos tentou separar, mas graças a Deus eu consegui reconquistar o
seu amor e agradeço a SHAMAN pela
sua ajuda. BOBBY

Eu vim para o Canadá com o meu
marido e as minhas
crianças com muitos
sonhos, tudo começou bem até que
uma colega de trabalho se apaixonou
pelo meu marido,
desde esse momento, todos os problemas
começaram
porque ela quis nos destruir. Mas graças
ao SHAMAN, que conseguiu revelar a
verdade inteira e livrou meu marido do
bruxedo. LAURA LISSBOUMONT.

LIGUE HOJE MESMO! 438-764-9685
A VOZ DE PORTUGAL

River (Estados Unidos) vão estar presentes.
Dia 22 de Julho vai ser um ponto alto,
onde trezentas pessoas que se encontram no estrangeiro vão estar presentes
nas celebrações e muitas serão as actividades durante o verão. Todos vós que
terão o prazer de visitar a ilha de S. Miguel, não esqueçam de ir percorrer esta
bonita freguesia e cumprimentar, o seu

Presidente que terá muito gosto em vos
cumprimentar também.
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Primeira Comunhão
da Audrey
Sylvio Martins
A
Primeira comunhão é uma celebração, cerimónia religiosa da
Igreja Católica Apostólica Romana,
em que os cristãos participantes desta
cerimónia recebem pela primeira vez o
“Corpo e Sangue de Cristo sob a forma
de pão e vinho”, respectivamente (hóstia). Normalmente, antes de os cristãos
receberem a Primeira Comunhão, eles
têm que saber e compreender alguns
princípios e conhecimentos fundamentais da Igreja, nomeadamente os
10 Mandamentos, também os manda-

dos pecados particularmente com o sacerdote, o que irá se repetir sempre que
o já catequizado, peque gravemente,
para assim tornar a receber a Sagrada
Eucaristia.
Nesta celebração tive a honra de
acompanhar a filha, tão linda, de um
dos nossos colaboradores domingo
passado, na bonita igreja do Espírito Santo “Saint-Esprit” situada na rua
Masson. Depois, a recepção realizouse na Cabane Grecque situada na rua
Prince Arhur. Foi bastante difícil che-
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Cerezo: «Salvio só sai
daqui por 15 milhões»
O
líder diretivo do Atlético Madrid
mantém-se irredutível quanto ao
preço do passe de Salvio. “Ele só sai
daqui por 15 milhões de euros, ou seja,
pela mesmíssima quantia que estava

em relação a Salvio!”
O facto de o extremo argentino, de 20
anos, só estar apto a competir em meados de setembro, não o desvaloriza,
segundo o presidente colchonero, em

estipulada na cláusula de preferência
do Benfica”, afirmou Enrique Cerezo a
Record, negando a existência de qualquer oferta concreta por parte da Fiorentina: “Nada recebemos desse clube

termos de mercado. “Estou convencido que Salvio irá assinar uma grande
época ao serviço do Atlético Madrid”,
sublinhou Enrique Cerezo ao nosso
jornal.

Benfica instaura processo
disciplinar a Fábio Coentrão

F

ábio Coentrão é alvo de um processo disciplinar do Benfica, na
sequência da entrevista que deu nesta
terça-feira ao jornal «As». Na base do
procedimento está o facto de o jogador
ter falado sem autorização do clube.

mentos da Madre Igreja, as principais
orações, os 7 sacramentos, etc. Para se
realizar este rito religioso é necessário
que o catequizando faça a confissão

gar ao destino por causa do evento “Letour de l’íle”mas, acabamos por festejar à grande a Primeira Comunhão da
Audrey. Parabéns.

É o Individualismo, ou a individualidade

Que conquista a felicidade?

José da Conceição

O

individualismo é amigo da solidão, e ambos fecham as portas à
felicidade.
O individualismo é uma característica
doentia da personalidade, onde se nota
uma grande carência de solidariedade,
onde os seus próprios interesses passam, antes das necessidades dos outros. A individualidade, por sua vez é
ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. É portanto, uma característica muito mais
saudável da personalidade. Infelizmente desenvolvemos frequentemente o individualismo, e não a individualidade.
O que impede por sua vez, a conquista
da felicidade.
A felicidade, não é herança genética,
nem um privilégio, é uma eterna construção, os reis com todo o seu poder
tentaram aprisiona-la, mas ela não se

deixou prender, os milionários tentaram comprá-la, mas ela não se deixou
vender. Ela diz procurem-me nas decepções, nas dificuldades, nas coisas
anónimas. A felicidade, é ser capaz de
dizer eu errei, ter a sensibilidade de dizer preciso de ti, ter a ousadia de dizer
eu te amo, ter a humildade de viver as
suas emoções, chorar e rir quando se
está triste ou alegre.
Os erros corrigem as rotas, e as lágrimas acertam os caminhos. Devemos
ser actores no palco da nossa existência, libertar a nossa criatividade, e não
nos deixarmos invadir por coisas tristes, porque os nossos maiores inimigos
estão dentro de nós, nunca nos devemos deixar derrotar, ou perturbar por
pensamentos, que nos roubam a nossa
tranquilidade, e, o prazer de viver.

Coentrão diz nessa conversa com o
desportivo espanhol, mantida em Vila
do Conde, que a sua decisão de sair
para o Real Madrid está tomada e deixa alguns recados para a Luz. Quando
lhe perguntam se o clube se portou mal
com ele remete declarações para o seu
empresário, Jorge Mendes. No entanto,
vai dizendo que está grato ao Benfica,
mas o clube também devia estar-lhe
grato.
Se o fundamento para o processo disciplinar é o facto de o jogador ter dado
uma entrevista não autorizada, a verdade é que as declarações também cairam
mal na Luz, no meio do braço-de-ferro
em que se tornou a transferência de
Coentrão.

Euro-2012: Chipre-Portugal
em Nicósia a 2 de Setembro

O

Chipre-Portugal, a contar
para a sexta jornada do Grupo H de
qualificação para o
Euro-2012, terá lugar em Nicósia, no
Estádio GSP, no próximo dia 2 de Setembro (sexta-feira).
A Selecção Nacional
lidera o grupo com os
mesmos dez pontos
que a Dinamarca e

A VOZ DE PORTUGAL

a Noruega, que venceu na ronda anterior,
enquanto o conjunto
cipriota é quarto (penúltimo) com apenas
dois pontos. Segue-se
a Islândia com um.
Portugal reencontra o
Chipre um ano depois
da jornada inaugural
de apuramento para o
Campeonato da Europa e que terminou empatada a quatro bolas.
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