10 DE AGOSTO DE 2011

ANO 51
4231-B, Boul. St-Laurent, montreal, Qc. H2W 1Z4
grelHadoS SoBre carvÃo

BRAS IRO
8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares

514-389-0606

Nº 15

Tel.: 514 284-1813 | Fax: 514 284-6150 - www.avozdeportugal.com

A
VOZ
DE
PORTUGAL
0
5

O arranha-céus
que vai ter um
quilómetro

anos
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C

hama-se Kingdom Tower, vai
erguer-se em Jeddah, Arábia
Saudita, e será o maior edifício do
mundo, com mais de 1000 metros. A
construção está a cargo da empresa
da família de Bin Laden e estima-se
que custe cerca de 843,5 milhões de
euros.
Terá mais 173 metros que o gigante
Burj Khalifa, no
Dubai, atualmente o
mais alto edifício do
mundo, e foi apresentado ao público
na passada terça-feira, em Riade, capital da Arábia Saudita, pelo príncipe
Alwaleed Bin Talal. A Kingdon Tower, cujo nome é uma forma de evocar a grandeza do país, será a peça
central do complexo imobiliário Cidade do Rei, uma urbanização com
5,3 milhões de metros quadrados, a
edificar em Jeddah, a maior cidade
do oeste saudita, localizada na costa
do Mar Vermelho. O arranha-céus
albergará um hotel e apartamentos
Four Seasons, escritórios, condomínios de luxo e uma plataforma de
observação que se pretende a mais
alta do planeta. Avaliado em 1,2 mil
Re milhões de dólares (843,5 milhões
ci
cl de euros), o projeto foi criado
e
po
r pela Adrian Smith + Gorfa
vo don Gill Architecture.
r

Maior potência do
futebol nacional
Ver Página 15
Crise: G7 garante adoção de “todas
as medidas necessárias” para apoiar
a estabilidade dos mercados
O
s ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais
do G7 reforçaram o seu compromisso de cooperação para garantir a estabilidade dos mercados financeiros
face aos problemas da dívida nos Estados Unidos e Europa.
Após uma conferência telefónica convocada de urgência para esta noite e

presidida pelo ministro francês da Eco- bolsas asiáticas, os responsáveis do
nomia, François Baroin, os membros G7 afirmaram que estão “determido G7 salientaram num comunicado nados a agir de forma coordenada
conjunto o compromisso de “adota- sempre que seja necessário para gaa liquidez, apoiar o bom funciorem
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crescimento” face ao “aumento da ten- financeira e o crescimento económisão nos mercados financeiros”.
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Fido vos oferece a liberdade
Chamadas enviadas ilimitadas
Chamadas recebidas ilimitadas
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
Mensagem textos ilimitadas
Mensagem textos internacionais ilimitadas
Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFidoMC. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.

*Termos e condições no interior do jornal.
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Agenda comunitária
Romeiros do Quebec

Duarte Amaral, mestre dos romeiros, anuncia a todos os
seus irmãos romeiros que pudessem vir na procissão do
Nosso Senhor da Pedra em laval, dia 21 de Agosto serão
todos bem-vindos. Para algumas informações conctatar Duarte Amaral 450-625-7053.

Deveres Militares
Cidadãos nascidos no ano de 1993

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal transcreve
o edital do Ministério da Defesa Nacional relativo à convocação para o Dia da Defesa Nacional:
“Avisos importantes para cidadãos residentes no Estrangeiro
1. RECENSEAMENTO MILITAR
O recenseamento militar a partir de 2009 é automático,
pelo que os cidadãos portugueses, em Janeiro do ano
em que completam 18 anos, não precisam de se deslocar aos postos consulares para esse efeito. No entanto
os demais deveres militares foram mantidos.
2.CIDADÃOS COM RESIDÊNCIA
NO ESTRANGEIRO HÁ MAIS DE 6 MESES
Os cidadãos portugueses, de ambos os sexos, nascidos
em 1993 que residam legalmente no estrangeiros com
carácter permanente e contínuo, há mais de 6 meses, ou
que tenham nascido no estrangeiro e aí permaneçam,
no que respeita ao cumprimento do dever militar de comparência do Dia da Defesa Nacional devem escolher, até
31 de Dezembro de 2011, uma das seguintes opções:
a) Solicitar a marcação de dia de convocação para cumprimento do dever militar de Comparência ao Dia da Defesa Nacional, através de fax, carta, ou e-mail (consultar
Contactos), no qual deve constar nome completo, n.º e
data de validade do documento português de identificação, filiação, morada e dia preferencial para convocação.
Mais de informa que o transporte apenas é assegurado
em território nacional.
b) Requerer a Dispensa de Comparência ao Dia da Defesa Nacional através de requerimento, disponível na
Internet, em www.mdn.gov.pt, acompanhado de documento emitido pelo posto consular da área de residência, do qual deve obrigatoriamente constar a data a partir
da qual ali passou a residir, a enviar para Avenida da Ilha
da Madeira, n.º 1, 4º, 1400-204 Lisboa, Portugal.
3. OUTRAS INFORMAÇÕES
A prestação de falsas declarações às entidades competentes é passível de ser punida com a pena de prisão até
três meses ou multa até 60 dias.
Os cidadãos que não regularizarem a sua situação ficam sujeitos à aplicação de coima que vai de €249,40 a
€1.247 e inibidos do exercício de funções públicas até á
regularização da sua situação militar.
Os editais de convocação podem ser consultados on-line em http://www.mdn.gov.pt
Caso o seu nome não conste nos editais deverá contactar o Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
4. CONTACTOS
Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Morada: Avenida Ilha da Madeira, n.º 1, 4º, 1400-204,
Lisboa, Portugal
Telefone: +351 21 302 7349
Fax: + 351 21 301 3037
E-mail: dgprm.drem@defesa.pt
Site: www.mdn.gov.pt “
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Muito Bons Somos Nós

A cultura pop e os seus alaridos
Joel Neto

P

or esta altura, já estou mais do que conformado
com a infantilização da espécie. Virem-me com
Balzac ou com Lightning McQueen, o carro falante
de Radiator Springs, já é igual ao litro – e se de repente se reúne à minha volta uma horda aos berros,
que quer ir ver os vampiros, ou os lobisomens, ou os
dinossauros, ou os zombies, ou os super-heróis, ou
os extra-terrestres, ou os dragões, ou os elfos, ou os
duendes, ou os hobbits, ou os ogres, ou as sereias, ou
os feiticeiros, ou os videntes, ou os mentalistas, ou
os guerreiros azuis, ou os carros falantes, ou os brinquedos falantes, ou os cães falantes ou outra trampa

qualquer falante que os da minha idade andem loucos
por ir ver, desculpando-se com “os miúdos” de forma
a disfarçar a sua própria incapacidade para processar outra coisa que não filmes para crianças e livros
para crianças e jogos de computador para crianças,
eu ergo o copo e não me ocorre dizer senão: “Epá,

Costeletas de Porco na brasa
aberto todos os dias
Cartas, dóminó
futebol português em directo

1280AM

Produtora: Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto
publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosac@sympatico.ca
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comprem bilhete para mim, que eu também quero ir
ouvir falar o sacaninha do automóvel!”
Ser capaz de, em momentos seleccionados, enfiar
um barrete de sorriso na cara é coisa que, ao final
de uma certa experiência neste mundo, se inscreve
no próprio manual de instruções da conservação de
amigos. Há gente na minha vida que só gosta filmes
de brincar, pronto. É chato, mas é assim. De resto,
sempre me orgulhei de ter, entre as pessoas da minha
mais restrita estimação, um pouco de tudo. Tenho ricos e pobres, intelectuais e brutamontes. Tenho portugueses e brasileiros, goeses e açorianos. Tenho académicos e arquitectos, contabilistas e padeiros.
Tenho sportinguistas e benfiquistas, portistas e
gajos do Belenenses. Tenho gente de direita e
gente de esquerda, gente que não liga à política
e até um socialista, que por acaso só no outro
dia descobri que era socialista, mas nem por isso
disse nada. Em havendo folia, contem comigo.
Se é para comer e beber, contem comigo. Se é
para ir à bola, jogar 18 buraquinhos, ver uma
peça dos Artistas Unidos, chamar nomes aos tipos da Emel – enfim, se é para fazer uma coisa
divertida, contem sempre comigo.
Naturalmente, contem comigo também para o
cinema. E, em sendo o filme imbecil, pois paciência. Assim como assim, adoro pipocas, como
já aqui assumi, de resto num acto não totalmente desprovido de coragem (sobretudo tendo em
conta que ainda gostava de vos vender uns livrinhos).
Agora, a filmes em 3D não vou mais. Não vou.
Porque o cinema em 3D, seja em que sala for,
fale a intriga do que falar, tenhamos nós à volta a equipa de luta greco-romana do Benfica ou
um autocarro de turistas finlandesas em trânsito
para Albufeira, é sempre um barrete – e um barrete
tão grande que nem para conservar um amigo vale a
pena enfiar. Ainda no outro dia li um artigo de Walter
Murch, editor oscarizado e responsável pela montagem de “Apocalypse Now” ou “O Paciente Inglês”,
em que ele dizia que o 3D não funciona porque cria
problemas de perspectiva e de panorâmica. Talvez tenha razão. A mim, faz-me reflexo. E inquieta-me sair
de casa para ver um filme, pagar um bilhete ao dobro
do preço, comprar uns óculos especiais, passar os primeiros quinze minutos num tira-óculos, põe-óculos,
tira-óculos, põe-óculos, tira-óculos, põe-óculos, ao
sabor da publicidade e das apresentações – e depois
ainda ver o filme todo cheio de reflexos, só por causa
de um bocadinho mais de profundidade de campo,
que ainda por cima tem alguma expressão com a tecnologia Real 3D, mas não tem quase nenhuma com
a tecnologia Digital 3D, que é o que por aí mais há.
Querem a minha opinião? É golpe. É marketing do
mau. É banha da cobra. Pelo amor de Deus: onze
euros? Por onze euros, e numa economia assim, o
mínimo que eu peço é que a Scarlett Johansson saia
da tela e se venha sentar ao meu lado, no escurinho.
De resto, é só fazer as contas. Uma família de quatro pessoas vai ao cinema. Cada um paga onze euros
de bilhete e mais meio euro pelos óculos. Se comerem pipocas, então a conta sobe: mais uns três euros
por pessoa, em média, entre as pipocas e as bebidas.
Factura (e isto sem gasolina nem hambúrgueres no
McDonalds): 58 euros para um cineminha em família. Onze contos e seiscentos, como se dizia no tempo
em que o cinema não era quase todo uma bodega.
Eu quero é que o senhor Ridley Scott vá gozar
com a cara de outro.
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NOTÍCIAS

Breves “Pânico absoluto” nas

Somália: Mais de 29 mil
crianças morreram
de fome nos últimos
três meses
Mais de 29 mil crianças
morreram de fome na Somália nos últimos três meses, em sequência da pior
crise humanitária no Corno
de África, indicou a Agência Americana de Ajuda ao
Desenvolvimento, instando
a comunidade internacional
a agir.
Tottenham
transformado num
campo de batalha
Mais de 40 detidos, quase
30 feridos e um bairro com
sinais evidentes de destruição são o balanço da noite de confrontos, culminar
da indignação popular pela
morte de um jovem de 29
anos, durante uma ação policial, na semana passada
Tottenham, o bairro no norte de Londres onde se registaram confrontos com a
polícia na noite de sábado,
é uma zona pobre, com elevadas taxas de desemprego e criminalidade e onde
convivem comunidades étnicas diferentes. De acordo
com o deputado eleito pela
região, o trabalhista David
Lammy, Tottenham é a zona
com mais desemprego na
capital do Reino Unido. Números divulgados em julho
mostravam que havia no
mês anterior mais seis mil
desempregados na zona, e
apenas 121 oportunidades
de trabalho.

bolsas de todo o mundo
A
s bolsas mundiais já perderam
mais de 3,1 biliões de euros desde
que a crise da dívida soberana na zona
euro se intensificou, no princípio da
semana passada, de acordo com a contabilização feita pela agência Bloomberg.
Desde segunda-feira da semana passada, as perdas das bolsas mundiais somaram 310 mil milhões por dia, o que
atesta bem do “pânico absoluto” que
se vive nos mercados, de acordo com
a expressão de um analista da IG Markets citada pela Agência France Press.
Os investidores temem os efeitos
que o ressurgimento da crise da dívida
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São Tomé/presidenciais:

Pinto da Costa ganha
com 52,8% - oficial

M

pública em Espanha e em Itália, com
possibilidades de novos contágios,
possam ter na economia mundial.

Eleitoral Nacional.

anuel Pinto da Costa venceu a segunda
volta das Presidenciais em
São Tomé e Príncipe com
52,88 por cento, anunciou
o presidente da Comissão

Segundo dados avançados aos jornalistas por Vítor
Correia, presidente do organismo, Pinto da Costa obteve 35.112 dos votos, correspondentes a 52,88 por
cento, contra 31.287 dos votos em Evaristo Carvalho,
47,12 por cento.
A abstenção, informou o presidente da Comissão
Eleitoral Nacional, desceu desde a última votação
dos 32,11 por cento para os 25,96 por cento.

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

A crónica será de regresso
no ﬁm do mês de Agosto.

Boas férias as
todas e a todos.
A VOZ DE PORTUGAL

4 notícias

EUA não vão recuperar
rating máximo tão cedo,
avisa a S&P

D

epois do corte de rating, novo aviso: os Estados Unidos não voltarão tão cedo a recuperar a classificação de AAA e correm mesmo o
risco de a nota da dívida baixar a partir dos próximos seis meses, alertou hoje o director-geral da
agência de notação Standard and Poor’s (S&P).
John Chambers voltou a repetir que a agência
poderá novamente baixar o rating dos EUA dentro de seis a 24 meses.

“Se houvesse um maior consenso entre os partidos políticos dos Estados Unidos sobre a política
orçamental e sobre um pacote de estabilização orçamental, isso faria com que o país recuperasse
AAA [nota máxima], mas não vemos esse cenário
como possível no horizonte imediato”, disse, citado pela agência Efe, depois de já ontem ter dito
haver uma hipótese em três de fazer uma segunda revisão de rating à maior economia mundial.
Pela primeira vez na história dos EUA, uma
das três grandes agências de rating cortou a nota
máxima à dívida soberana do Estado, alegando
“riscos políticos” e argumentando que o plano
de consolidação orçamental acordado na semana passada entre o Congresso e a Administração
Obama fica “aquém do que seria necessário para
estabilizar a dinâmica da dívida do Governo a médio prazo”.
Três dias depois do corte de rating do Estado
para o nível AA+ (o segundo mais elevado), a
mesma agência cortou hoje o rating de três instituições financeiras, entre elas a Freddie Mac e da
Fannie Mae, que os EUA intervencionaram em
2008 antes da falência do Lehman Brothers que
esteve na origem da crise financeira nesse ano.
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Contra a mafia
O

PSD nunca me impediu de defender a Madeira, nem me exigiu que A subordinasse ao
Partido, nacional ou regionalmente, ou a qualquer
tipo de outros interesses, sobretudo económicos.
Mas senti e vivi o que se paga caro por ser autenticamente independente, por não temer a solidão,
antes, por vezes, preferi-la como companhia.
Um Governo em Lisboa, liderado pelo Partido Social Democrata, constitui uma preciosa oportunidade para um entendimento são com o PSD/Madeira.
Oportunidade preciosa, na medida em que no plano de restauração das finanças públicas nacionais,
não há qualquer razão para marginalizar as finanças
públicas da Madeira. Não só porque o Povo Madeirense vai suportar todos os sacrifícios que os restantes Portugueses são obrigados a passar por causa
do descalabro socialista. Mas até porque merece ser
reconhecida a Resistência que os Madeirenses e os
Portossantenses opuseram ao pior Governo de Portugal depois do “comuna” Vasco Gonçalves, quando o resto do País se lhe vergava ou era subjugado.
E, todos os que com honestidade intelectual, sabem o que custou tal Resistência que contribuiu
para manter acesa a luta anti-socialista, como ajudou a derrubar Sócrates, Teixeira dos Santos &
Companhia Irresponsável.
Todos sabem que custou o aumento da dívida pública da Região Autónoma.
Porque só havia duas alternativas.
Ou a Madeira parava, e era o que os socialistas pretendiam. Paravam obras, aumentava o desemprego
ainda mais, cessava o Estado Social nos domínios
da saúde, da solidariedade social, da educação, da
cultura, do desporto, etc.
Ou então, a outra alternativa pela qual optámos e
não estamos arrependidos. Mesmo roubados, não
parámos, continuámos tal com era possível, e isso
teve um preço. O aumento da dívida pública.
Ora, é o entendimento do sucedido que não ponho
em causa o actual Governo da República compreender. Com a solidariedade de Estado e política que
nos é devida, pois temo-la sem reticências para com
a actual Coligação em Lisboa.
O que me espanta, é haver ainda gente que quer
pôr um Governo socialista na Madeira, ou liderado
por tal partido!
Gente que quer entregar a governação da Madeira
aos que nos roubaram e, por pouco, não fechavam
a Zona Franca!
Gente que quer desperdiçar a oportunidade de um
Governo em Lisboa com quem a Madeira se pode
entender e, antes, prefere estragar tudo de vez, colocando cá os socialistas no poder e reinstaurando
uma situação de ruptura, lesiva do nosso Povo. Na
conjuntura do momento, uma ruptura que seria absoluta e inviabilizaria o próprio regime de Autonomia.
Gente que, infelizmente, pretende entregar a governação da Madeira ao grupo de interesses económicos mais mafioso que por cá já existiu, mistura
de “Madeira Velha”, de “esquerda caviar”, de capitalismo selvagem, de marxismo burro e de incompetência!
Em suma, um “cocktail” explosivo que se apoderou do partido socialista local por processos anti-democráticos.
Gente – veja-se!... – que quer pôr a presidir ao Governo autónomo deste arquipélago, precisamente o
indivíduo que se bandeou com Sócrates, Teixeira
dos Santos & Companhia Irresponsável, na urdidura
do plano para afogar o Povo Madeirense e causador
das actuais dificuldades!
Pôr a presidir à Madeira, quem traiu os seus próprios eleitores, na medida em que actuou contra o
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Alberto João Jardim
mandato que lhe fôra outorgado democraticamente
para defender o Povo Madeirense!...
Um falso “democrata” – vê-se que militou no partido comunista até o estouro do império soviético
– que até quer fechar o “Jornal da Madeira”.
Indivíduo este, ainda por cima na situação visível
de testa-de-ferro do lóbi bem conhecido por venerar
sobretudo o “deus dinheiro”, a qualquer preço.
Mesmo que o preço sejam os Valores!
Testa-de-ferro de um lóbi que utiliza jornalistas –
os que discordam são despedidos – para uma operação de terra-queimada contra a maioria das pequenas e micro Empresas da Região, no intuito de,
com o dinheiro que possuem, no meio da tormenta
comprarem tudo ao desbarato.
Com a cumplicidade da RTP/RDP onde, tomando-nos por tontos, a ainda administração socialista, na
Madeira nomeou novos “diretores” para disfarçar,
mas deixou a mandar os seus antigos asseclas.
São tão “espertos”, que o plano está à vista de toda
a gente. Que está à vista de toda a gente a tentativa
de repetir a História da Madeira, quando ainda na
primeira metade do século passado, as Casas Bancárias madeirenses foram empurradas para a falência e
o capitalismo inglês local saiu reforçado, inclusive
beneficiando de monopólios que lhe concedeu o impropriamente
chamado de “Estado Novo”.
É para isto que, na Madeira, serve o Partido Socialista?!...
É a esta gente que o Povo Madeirense vai entregar
a governação do arquipélago?!...
Para completar todo este quadro nada exemplar,
falta referir que a maçonaria, na Madeira, foi decisivamente impulsionada pelos ingleses. Com a Autonomia e as transformações sociais, económicas e
culturais que se deram, a maçonaria viu reduzida a
sua força, tanto quanto os ingleses
deixaram de ter a que anteriormente possuíam.
Foi aguardando a minha saída e se preparando para
o depois, com uma certa discrição e calma mal disfarçadas. Porém, a minha decisão de recandidatura
fê-la espumar, daí ultimamente as atitudes tão desenfreadas de vários, alguns de cabeça completamente perdida.
Nada tenho contra o Direito de associação de
quaisquer pessoas ou grupos.
Nada tenho com as liturgias que cada um quiser
praticar dentro da respectiva casa ou sede.
Com o que não concordo e me oponho, é que sendo a Democracia um regime obrigatoriamente transparente, se recorra ao secretismo para tomar certas
decisões que, por o serem nas costas do Povo soberano, correm o risco de não coincidir com o Bem
Comum.
Como também não concordo que certas práticas
de laicismo, ponham em causa as convicções religiosas de cada um e, sobretudo, atentem contra a
Obra social, educativa e cultural da Igreja Católica,
no nosso País.
Bem sei que há pessoas que sentem a necessidade
de se apoiar em determinado tipo de poderes, mesmo que lhes signifique a perda da sua independência.
Pelo facto de pertencer ao Partido Social Democrata, nunca deixei de me sentir independente, mais a
mais com a educação de filho único que sou.
O PSD nunca me impediu de defender a Madeira,
nem me exigiu que A subordinasse ao Partido, nacional ou regionalmente, ou a qualquer tipo de outros interesses, sobretudo económicos.
Mas senti e vivi o que se paga caro por ser autenticamente independente, por não temer a solidão,
antes, por vezes, preferi-la como companhia.
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Caminhos cruzados
entre o canadá
e o brasil

D

ois países. Um ao norte e outro ao sul, no mesmo continente. O primeiro com uma população
apenas acima dos 32 milhões enquanto o autro faz já
anos que ultrapassou os 170 milhões de habitantes.
Ambos situados na vasta região das Américas. Ambos com as mesmas responsabilidades e desafios pelo
futuro do ambiente do nosso planeta, prova disso foram as duas grandes confêrencias mundiais sobre o
ambiente, a primeira no Rio de Janeiro em 1992 e a
segunda em Montréal em 2005.
O caminho destes dois grandes paizes estao hoje
cruzados,assim o entendeu o novo governo recém
eleito pela importância que o primeiro ministro Harper e sua comitiva dão ao Brasil nesta viagem de uma
semana à América Latina.
Sem dúvida o Brasil não faz parte dos parceiros económicos do Canadá, por causa da tradicional guerra
económica do lucrativo mercado aeronáutico. Todos conhecemos as rivalidades entre as compaínhas
Bombardier e Embraer. Quem nunca ouviu falar das
disputas entre os produtores de carne dos dois países?
Chegou talvez o momento de uma concorrência sã e
frutuosa entre os dois países e quem sabe se não poderá beneficiar também outros países da Lusofonia.
Assim o esperamos.

Um domingo à Bissau

M

ontréal com o calor que se fazia sentir no início da tarde deste primeiro domingo de Agosto
nos dava a impressão de estarmos em Bissau. Cidade
como outras da África, onde as crianças sentadas à
porta das casas, a sombra, ouviam as histórias dos
mais velhos. Neste pais onde a aprendizagem oral é
muito importante, já que são escassos os livros
Portanto, desta vez o livro veio da Guiné-Bissau,
um livro de poesias e de emoções onde o autor Ernesto Dabo nos embala ao “Mar Misto”. Misto e polivalente o autor, pois foi buscar a sua experiência e sabedoria, assim ficamos à saber, nas belas apresentações
feitas pelos seus amigos, Lilison ou Lay, da vivência
com as pessoas e também ao teâtro e à música.
Ernesto foi também um dos fundadores do mítico
grupo musical guineense Cobiana Jazz, e autor da
letra “M’ba Bolama”. E foi assim que também pudemos escutar, a bela música da Guiné-Bissau numa
sala em Montréal, enquanto a chuva mansinha caía
lá fora.

Coordenação de Jorge De Pina - AQUI CANADÁ 5

A evolução do
cone cor-de-laranja
U

ma empresa de Montréal inventou esses
cones cor-de-laranga que encontramos em
cada cinco metros nas estradas do Québec. A
empresa vai de vento em popa, porque podemos
dizer que no Queque tudo precisa de ser refeito. As estradas e as autoestradas, as pontes e os
viadutos para não falarmos do túneis Hypolite
Lafontaine e Ville-Marie, este ultimo uma
infraestructura dos
anos 70 que, pelos
vistos, uma das inspecções datando do verão de 2008 não
foi suficiente para impedir que uma
placa de cimento de 25 toneladas caísse, numa tranquila manhã de do-

Jorge De Pina

mingo, do último dia
do mês de Julho de
2011. Lembremos
que há 5 anos, após
o desmoronamento do viaduto de
la Concorde à
Laval, onde cinco pessoas morreram, ninguém até hoje, foi
considerado nem julgado responsável.Um
relatório de centenas de páginas e milhares de dolares gastos para vermos o antigo
primeiro-ministro Johnson, simplesmente
nos dizer que a maneira de operar do Ministério dos Transportes do Quebeque,
não é boa! Para quando a restauração
da verdadeira justiça nesta bela província ?

ilimitado
CitéFido

Fale e texte em qualquer altura
Fido vos oferece a liberdade
Chamadas enviadas ilimitadas
Chamadas recebidas ilimitadas
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
Mensagem textos ilimitadas

35

$

por mês1

Mensagem textos internacionais ilimitadas
Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFidoMC. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

astRÓlogo – cuRandeiRo

pRof. mestRe aidaRa

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

514-374-2395

Falo
português

Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2

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

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

www.action-page.com
Offres peuvent être modifiées sans préavis. Des frais uniques d’activation de 35 $/ligne peuvent s’appliquer. 1. Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et
taxes sont en sus et facturés mensuellement. Temps d’antenne local dans les zones CitéFido seulement; appels faits et reçus à l’extérieur des zones CitéFido coûtent 25¢/min. Des frais d’interurbain de 25¢/min peuvent s’appliquer et sont déterminés en fonction de la zone d’appels locaux, et non de la zone CitéFido. Consultez fido.ca/zonesappel. Forfait comprend les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-fil canadien, américain ou international. Textos entrants et sortants à
tarification additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés aux tarifs en vigueur. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable
de Fido; fido.ca/modalites. 2. Avec nouvelle activation et Entente Fido de 3 ans, sur forfait mensuel de 25$ et plus et option Données; des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Taxes en sus. MC Fido et les noms et logos apparentés sont des
marques de commerce utilisées sous licence. © 2011
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receita da semana

O carniceiro de Oslo II

Amêijoas à
Bulhão Pato

Hélio Bernardo Lopes

M

Ingredientes:
1 kg de amêijoas; 1 molho de coentros picados; 1/2 limão; 3 dentes de alho esmagados; Azeite q.b.; 1 limão
para decorar; 50ml de vinho branco.
Preparação:
Colocar as amêijoas em água e sal para expulsar as
areias. Lave-as depois muito bem. Colocar um recipiente
ao lume com azeite. Logo que comece a aquecer, acrescentar as amêijoas. Tape, para não salpicar, e de seguida junte os alhos esmagados e os coentros picados.
Refresque com vinho branco e sumo de limão. Deixe ferver até abrirem. Decore com gomos de limão e coentros
picados
NOTA: Pode-se também acrescentar um pouco de mostarda às amêijoas que dá um paladar agradável.
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as o carniceiro de Oslo é também um defensor do fascismo, embora eu duvide do seu real
conhecimento do tema, uma vez que o mesmo foi
apresentado pelos democratas que o derrubaram,
e pelos que lhes sucederam, como algo com uma
marca simplesmente criminosa, quase sempre apresentado completamente à revelia das determinantes
históricas em que surgiu. Faltou sempre, sobre este
tema, uma ação pedagógica e de difusão histórico-cultural que seria de grande importância na formação das elites e da cultura geral das coletividades.
Mas esta ação terrorista do carniceiro de Oslo não
foi um fruto do acaso, determinada por um louco,
porque assim mesmo lhe ocorreu ao pensamento
no instante em que se decidiu pensá-la e realizá-la.
Pelo contrário: tratou-se de uma ação mais lenta
que rápida, profundamente meditada e preparada,
e suportada pela visão que foi construindo do que
entende ser a decadência do Ocidente, em geral, e
da Europa, em particular.
Um dado é certo: a Europa dos nossos dias, hoje
sobretudo, mas já desde há muito, ao nível de uma
tendência que se vem acentuando, está transformada
num espaço sem grande norte político, naturalmente
materializado num conjunto de espaços nacionais,
mas também naturalmente egoístas. Uma realidade
que provém da lógica das coisas de hoje, mas que
constitui, indubitavelmente, uma degradação veloz
das condições que se foram estruturando, e sempre
com grandes vantagens, para a generalidade dos povos europeus.
O final da Segunda Guerra Mundial propiciou um
desenvolvimento veloz e sustentado, e que permitiu criar espaços amplos onde a melhoria do nível
de vida foi sempre apresentada como uma marca da
democracia e da estruturação do próprio desenvolvimento económico. E mesmo depois da concessão
de independências aos antigos territórios sob administração europeia, mas situados além-mar, toda
essa realidade se continuou a manter e a progredir,
chegando mesmo, em alguns dos novos Estados independentes, a serem implantadas democracias pluripartidárias, mas que a Guerra Fria e os grandes
interesses acabaram por completamente subverter.
O colapso do espaço comunista, como sempre salientei desde que surgiu aquele que foi o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, para mais já com a presença política nefanda
de Ronald Reagan – e, logo depois, George Bush – e
Margaret Theacher na cena internacional, levou, a
prazo curto, ao triunfo do horroroso neoliberalismo.
O resultado deste, e com tudo o que é de esperar
num futuro próximo, está já hoje bem à vista. Mais:
já é difícil não conseguir perscrutar o futuro a médio
prazo.
Este triunfo do neoliberalismo acabou por atingir
quase toda a parte deste nosso Mundo, acabando por
levar ao nascimento, quase incontrolado, da grande
criminalidade organizada russa, quer no seu país natal, que por partes diversas do Planeta. Atingiu, por
igual, o espaço europeu, que tarda, e continuará a
tardar, em sair do atoleiro a que se chegou. O triunfo
dos mercados, naturalmente sem outros valores que
não o lucro e a riqueza, tudo acabou por secundarizar, surgindo já hoje o valor da vida, por via de
iniciativas como o suicídio assistido e a eutanásia, a
atingir um valor quase nulo. Se a saúde e a velhice
têm de ser vistos à luz do benefício do lucro, o valor
da vida passará a depender de quem a puder materialmente defender.
O rescaldo atual de tudo isto, na nossa velha Europa, foi o estado de barco à deriva em que hoje se
encontra a União Europeia, por acaso construída à
revelia da vontade dos povos europeus, que só dela
não saem porque não dispõem de liberdade para tal.
Inquestionavelmente, a estrutura atual da União EuA VOZ DE PORTUGAL

ropeia, como a forma como as próprias democracias
europeias hoje funcionam, só subsistem por via da
ação da polícia e da força militar, porque apoio das
comunidades populares, esse já não existe em enormíssima medida.
A tudo isto, e sem um mínimo de cuidado face às
mais que evidentes consequências humanitárias,
criou-se a única globalização que realmente é possível, desde que na ótica dos que detêm, pretendem
manter e mesmo aumentar, a sua riqueza e que constituem uma inequívoca minoria. Instalaram-se, pois,
o desemprego, a pobreza, a miséria, a ansiedade, o
crime organizado, a completa descrença nas instituições, sejam nacionais ou outras, por aí fora. Deu-se forma, portanto, ao essencial caldo para o surgimento de ruturas de tipo social diverso. Deixou de
se confiar no que quer que seja, perdendo-se, como
consequência, um ínfimo de espírito solidário, se
excetuarmos casos pontuais e muito agudos. Em
todo o caso, sempre sem sustentabilidade natural,
apenas picos de resposta a outros tantos de rutura.
Ora, as sociedades de matriz cultural e política ocidentais, em boa medida à luz de um cinismo profundo, como se está ver com o que se passa em Inglaterra, e que permite perceber que, com cambiantes,
a coisa deve ser assim por lugares democráticos os
mais diversos, instituíram uma ampla liberdade de
informar. E eu direi assim: tudo está bem se termina
bem. Ou seja, e num tom mais meu: em princípio,
só parecem existir vantagens nessa amplíssima liberdade de informar, mas se não existir responsabilidade nem punição para erros de fundo, bom, essa
liberdade acabará por, na prática, minar a própria
vivência democrática, as suas instituições e a credibilidade da própria informação.
Esta realidade atingiu tais níveis, que as grandes e
bombásticas notícias acabam já hoje por se tornar
em simples espetáculos, com o espectador, para lá
de acreditar no que vê ou ouve, a participar, ele mesmo, em toda a gozação que tais informações acabam por transmitir. Nalguns casos, como é minha
convicção, não serão poucos os que, nas conversas
correntes, acrescentarão ou retirarão, às histórias,
peças tomadas por úteis ou por fatores de exibição
puramente pessoal. De molde que acaba por nunca
se saber o valor de verdade do que por aí vai surgindo na grande comunicação social.
Mas este grande grau da liberdade de informar, se
serviu para mostrar hediondos crimes contra gente
indefesa, como se dá com a pedofilia, também ajudou a desacreditar instituições que tinham o especial dever de se mostrarem ao Mundo e a cada um
de nós como fontes supremas do exemplo a seguir
na vida. De molde que, também por aqui, a perda de
segurança na vida das pessoas tem vindo a crescer.
E se é verdade que a fenomenologia religiosa está
para lá das mil e uma tenebrosas circunstâncias que
se possam imaginar, também o é que, a níveis diversos, terá sempre de ocorrer uma perda de confiança
íntima no real valor humano de tais instituições.
Tudo isto, porém, gerou, e por quase todo o tecido social, esta terrível ideia: vivemos numa sociedade de mentira – não é mentira –, mesmo aos níveis de onde não seria de esperar. À medida que
se vai conhecendo a realidade intrínseca das mil
e uma estruturas da sociedade, vai-se progressivamente desacreditando das mesmas, perdendo-se norte na vida, e ficando suscetíveis aos mais
diversos desafios e solicitações. Passou a viver-se o momento e, mais ou menos, à luz do acaso
circunstancial. Num certo sentido, hoje quase já
literal, passou a valer quase tudo, sem outros limites que não a vontade individual.
Continuação na próxima edição
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Festa das crianças,
uma celebração da família

Miguel Félix

D

urante o fim-de-semana do 13 e
14 de Agosto, Montreal organiza
actividades grátis para as famílias no
parque Jean-Drapeau. Com matraqui-

Durante este fim-de-semana, as famílias são os reis. Certos museus de Montreal terão a entrada livre para as famílias. O biodomo, o jardim botánico são

lhos gigantes, trampolins e outras actividades para as crianças. Eles vão festejar o fim das férias do Verão. Estarão
presentes no sítio vedetas da televisão
quebequense para os mais pequenos.
O porta-voz do evento, o cantor Artur,
o aventureiro apresentará um espectáculo.

exemplos de museus, que permitirão as
famílias de aproveitar de um momento
de alegria.
Para mais informações, você pode
consultar o sítio web: http://www.
parcjeandrapeau.com/124-Fete_
des_enfants_de_Montreal-evenement.html.

20 e 21 de Agosto de 2011

Grandiosas Festas do
Bom Jesus Senhor da Pedra
Sábado
18:00 Mudança da Imagem
18:30 Eucaristia Solene
19:30 Arraial no Centro Comunitário e
Recinto da Igreja, com a Filarmónica do
Divino Espírito Santo de Laval.
Orquestra Tropical
Disco Mobil ‘’Entre Nos’’
Danças e Cantares Tradicionais
Domingo
10:30 Eucaristia Solene
12:30 Almoço
16:00 Grandiosa Procissão do Senhor
da Pedra, pelas ruas adjacentes a Igreja, com a Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval.
17:00 Arraial no Centro e Recinto da Igreja com a Filarmónica, Disco Mobil “ Entre Nós” Danças e Cantares Tradicionais.

Arrematações, Sorteios e Bazar
Bar Completo com Petiscos Variados
Ementa do Almoço:
Sopa Jardineira,
Salada,
Filetes de Peixe
com Arroz e Legumes
Surpresa Gelada,
Chá e Café.
Preços: Adultos: 20 Pedras
Crianças:10 pedras.
6 aos 12 anos

Reservações:

Crisantina Moniz
Tel.: 450-688-8260
Graca Azevedo
Tel.: 450-627-4652
Escritório paroquial
Tel.: 450-687-4035

HigH ScHool oF montreal adult centre
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

3711 de Bullion, montreal, Qc, H2x 3a2
tel. 514-788-5937
inglêS BÁSico
inFormaÇÕeS para inScriÇÕeS 2011

inglês básico - manhã

Datas: 15, 16, 17, 18
22, 23, 24, 25 de Agosto
Hora: 9h00 às 11h00

inglês básico - tarde

Datas: 15, 16, 17, 18
22, 23, 24, 25 de Agosto
Hora: 17h00 às 19h00um dos

um doS SeguinteS documentoS (original unicamente) É exigido:
• Documentos de Imigração Canadá / Québec
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana
um doS SeguinteS provaS de reSidência
no (original unicamente) É exigido:
• Cartão de assugurança medical
• Factura de electricidade
• Outras provas (informar-se com os empregados

HorÁrioS daS aulaS de
inglêS de BaSe de manHÃ e de tarde
manhã: Do 29 de Agosto até ao 23 de Dezembro de 2011
De Segunda a sexta: 8h30 às 12h30
tarde: Do 29 de Agosto até ao 23 de Dezembro de 2011
De Segunda a quinta: 17h30 às 21h30
custo: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)

Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

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

Missão Nossa Senhora de Fátima, 1815 Favreau, Laval
A VOZ DE PORTUGAL

Sítio web: www.hsmontreal.ca
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8 calendário desportivo

1ª Jornada

9ª Jornada

15ª Jornada

23ª Jornada

2ª Jornada

10ª Jornada

16ª Jornada

24ª Jornada

17ª Jornada

25ª Jornada

18ª Jornada

26ª Jornada

19ª Jornada

27ª Jornada

14 de agosto de 2011
Feirense* Nacional
Marítimo* Beira-Mar
Sporting* Olhanense
Rio Ave* Braga
V.Setúbal* P. Ferreira
Leiria* Académica
G.Vicente* Benfica
V.Guimarães* Porto
21 de agosto de 2011
Beira-Mar* Sporting
Nacional* V.Guimarães
Benfica* Feirense
Académica* Rio Ave
Porto* G.Vicente
P. Ferreira* Leiria
Olhanense* V.Setúbal
Braga* Marítimo

3ª Jornada

30 de Outubro de 2011
Feirense * Sporting
Nacional * Beira-Mar
Benfica * Olhanense
Académica * Braga
Porto * P. Ferreira
Leiria * V.Setúbal
G.Vicente * Marítimo
V.Guimarães * Rio Ave
6 de novembro de 2011
Beira-Mar * Feirense
Marítimo * Académica
Sporting * Leiria
Rio Ave * Nacional
V.Setúbal * G.Vicente
P. Ferreira * V.Guimarães
Olhanense * Porto
Braga * Benfica

28 de agosto de 2011
Feirense * P. Ferreira
Nacional * Benfica
Sporting * Marítimo
Rio Ave * Olhanense
V.Setúbal * Braga
Leiria * Porto
G.Vicente * Académica
V.Guimarães * Beira-Mar

22 de janeiro de 2012
Nacional * Feirense
Beira-Mar * Marítimo
Olhanense * Sporting
Braga * Rio Ave
P. Ferreira * V.Setúbal
Académica * Leiria
Benfica * G.Vicente
Porto * V.Guimarães

29 de janeiro de 2012
Sporting * Beira-Mar
V.Guimarães * Nacional
Feirense * Benfica
Rio Ave * Académica
G.Vicente * Porto
Leiria * P. Ferreira
V.Setúbal * Olhanense
Marítimo * Braga

4ª Jornada

11 de setembro de 2011
Beira-Mar * Leiria
Marítimo * Rio Ave
Benfica * V.Guimarães
Académica * Nacional
Porto * V.Setúbal
P. Ferreira * Sporting
Olhanense * Feirense
Braga * G.Vicente

15 de janeiro de 2012
Feirense * G.Vicente
Nacional * Leiria
Benfica * V.Setúbal
Académica * V.Guimarães
Porto * Rio Ave
P. Ferreira * Marítimo
Olhanense * Beira-Mar
Braga * Sporting

12 de fevereiro de 2012
P. Ferreira * Feirense
Benfica * Nacional
Marítimo * Sporting
Olhanense * Rio Ave
Braga * V.Setúbal
Porto * Leiria
Académica * G.Vicente
Beira-Mar * V.Guimarães

18 de mARÇO de 2012
Benfica * Beira-Mar
V.Setúbal * Marítimo
G.Vicente * Sporting
Leiria * Rio Ave
Nacional * Porto
Académica * P. Ferreira
V.Guimarães * Olhanense
Feirense * Braga

25 de mARÇO de 2012
Sporting * Feirense
Beira-Mar * Nacional
Olhanense * Benfica
Braga * Académica
P. Ferreira * Porto
V.Setúbal * Leiria
Marítimo * G.Vicente
Rio Ave * V.Guimarães

1 de aBRIL de 2012
Feirense * Beira-Mar
Académica * Marítimo
Leiria * Sporting
Nacional * Rio Ave
G.Vicente * V.Setúbal
V.Guimarães * P. Ferreira
Porto * Olhanense
Benfica * Braga
7 DE ABRIL de 2012
Rio Ave * Feirense
Marítimo * Nacional
Sporting * Benfica
Beira-Mar * Académica
Braga * Porto
Olhanense * P. Ferreira
Leiria * G.Vicente
V.Setúbal * V.Guimarães

5ª Jornada

11ª Jornada

6ª Jornada

12ª Jornada

20ª Jornada

7ª Jornada

13ª Jornada

21ª Jornada

29ª Jornada

8ª Jornada

14ª Jornada

22ª Jornada

30ª Jornada

18 de setembro de 2011
Feirense * Porto
Nacional * P. Ferreira
Benfica * Académica
Rio Ave * Sporting
V.Setúbal * Beira-Mar
Leiria * Marítimo
G.Vicente * Olhanense
V.Guimarães * Braga
25 de setembro de 2011
Beira-Mar * Rio Ave
Marítimo * V.Guimarães
Sporting * V.Setúbal
Académica * Feirense
Porto * Benfica
P. Ferreira * G.Vicente
Olhanense * Leiria
Braga * Nacional
2 de outubro de 2011
Feirense * Marítimo
Nacional * Olhanense
Benfica * P. Ferreira
Académica * Porto
V.Setúbal * Rio Ave
Leiria * Braga
G.Vicente * Beira-Mar
V.Guimarães * Sporting
23 de outubro de 2011
Beira-Mar * Benfica
Marítimo * V.Setúbal
Sporting * G.Vicente
Rio Ave * Leiria
Porto * Nacional
P. Ferreira * Académica
Olhanense * V.Guimarães
Braga * Feirense

27 de novembro de 2011
Feirense * Rio Ave
Nacional * Marítimo
Benfica * Sporting
Académica * Beira-Mar
Porto * Braga
P. Ferreira * Olhanense
G.Vicente * Leiria
V.Guimarães * V.Setúbal
11 de dezembro de 2011
Beira-Mar * Porto
Marítimo * Benfica
Sporting * Nacional
Rio Ave * G.Vicente
V.Setúbal * Feirense
Leiria * V.Guimarães
Olhanense * Académica
Braga * P. Ferreira
18 de dezembro de 2011
Feirense * Leiria
Nacional * V.Setúbal
Benfica * Rio Ave
Académica * Sporting
Porto * Marítimo
P. Ferreira * Beira-Mar
Olhanense * Braga
V.Guimarães * G.Vicente
8 de janeiro de 2012
Beira-Mar * Braga
Marítimo * Olhanense
Sporting * Porto
Rio Ave * P. Ferreira
V.Setúbal * Académica
Leiria * Benfica
G.Vicente * Nacional
V.Guimarães * Feirense

19 de fevereiro de 2012
Leiria * Beira-Mar
Rio Ave * Marítimo
V.Guimarães * Benfica
Nacional * Académica
V.Setúbal * Porto
Sporting * P. Ferreira
Feirense * Olhanense
G.Vicente * Braga

26 de fevereiro de 2012
Porto * Feirense
P. Ferreira * Nacional
Académica * Benfica
Sporting * Rio Ave
Beira-Mar * V.Setúbal
Marítimo * Leiria
Olhanense * G.Vicente
Braga * V.Guimarães
4 de março de 2012
Rio Ave * Beira-Mar
V.Guimarães * Marítimo
V.Setúbal * Sporting
Feirense * Académica
Benfica * Porto
G.Vicente * P. Ferreira
Leiria * Olhanense
Nacional * Braga
11 de março de 2012
Marítimo * Feirense
Olhanense * Nacional
P. Ferreira * Benfica
Porto * Académica
Rio Ave * V.Setúbal
Braga * Leiria
Beira-Mar * G.Vicente
Sporting * V.Guimarães
A VOZ DE PORTUGAL

22 de ABRIL de 2012
Porto * Beira-Mar
Benfica * Marítimo
Nacional * Sporting
G.Vicente * Rio Ave
Feirense * V.Setúbal
V.Guimarães * Leiria
Académica * Olhanense
P. Ferreira * Braga
28ª Jornada

29 de ABRIL de 2012
Leiria * Feirense
V.Setúbal * Nacional
Rio Ave * Benfica
Sporting * Académica
Marítimo * Porto
Beira-Mar * P. Ferreira
Braga * Olhanense
G.Vicente * V.Guimarães
6 de maIo de 2012
Braga * Beira-Mar
Olhanense * Marítimo
Porto * Sporting
P. Ferreira * Rio Ave
Académica * V.Setúbal
Benfica * Leiria
Nacional * G.Vicente
Feirense * V.Guimarães
13 de maIo de 2012
G.Vicente * Feirense
Leiria * Nacional
V.Setúbal * Benfica
V.Guimarães * Académica
Rio Ave * Porto
Marítimo * P. Ferreira
Beira-Mar * Olhanense
Sporting * Braga
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1ª Jornada

21 de agosto de 2011
Trofense *
Naval *
Oliveirense *
União *
Moreirense *
Sta. Clara *
Belenenses *
Estoril *

2ª Jornada

Penafiel
Leixões
Freamunde
Aves
Portimonense
Arouca
Atlético
Covilhã

28 de agosto de 2011
Penafiel * Belenenses
Freamunde * Trofense
Covilhã * União
Atlético * Estoril
Aves * Oliveirense
Arouca * Moreirense
Leixões * Sta. Clara
Portimonense * Naval
3ª Jornada

4 de sETEMBRO de 2011
Trofense * Oliveirense
União * Penafiel
Belenenses * Aves
Moreirense * Freamunde
Sta. Clara * Atlético
Arouca * Leixões
Estoril * Portimonense
Naval * Covilhã
4ª Jornada

18 de sETEMBRO de 2011
Freamunde * Estoril
Oliveirense * União
Covilhã * Arouca
Portimonense * Belenenses
Atlético * Trofense
Penafiel * Sta. Clara
Aves * Naval
Leixões * Moreirense
5ª Jornada

calendário desportivo

9ª Jornada

17ª Jornada

6 de NOVEMBRO de 2011
Naval *
Covilhã *
Arouca *
Leixões *
Portimonense *
Estoril *
Moreirense *
Sta. Clara *
10ª Jornada

29 de JANEIRO de 2012

Oliveirense
Aves
Freamunde
Penafiel
Atlético
Belenenses
União
Trofense

Trofense *
Moreirense *
Sta. Clara *
União *
Naval *
Estoril *
Belenenses *
Oliveirense *

27 de NOVEMBRO de 2011
Freamunde * Sta. Clara
Oliveirense * Covilhã
Atlético * Moreirense
Aves * Leixões
Penafiel * Portimonense
Trofense * Estoril
União * Arouca
Belenenses * Naval

11ª Jornada

18ª Jornada

12 de FEVEREIRO de 2012
Atlético * Sta. Clara
Leixões * Arouca
Oliveirense * Trofense
Penafiel * União
Aves * Belenenses
Portimonense * Estoril
Covilhã * Naval
Freamunde * Moreirense

18 de DEZEMBRO de 2011
Freamunde * Portimonense
Oliveirense * Leixões
Belenenses * Sta. Clara
Penafiel * Covilhã
Trofense * Arouca
União * Naval
Estoril * Moreirense
Aves * Atlético
13ª Jornada

19 de feverEIRO de 2012

14ª Jornada

7ª Jornada

15ª Jornada

21ª Jornada

16ª Jornada

22ª Jornada

8ª Jornada

30 de oUTuBRO de 2011
Freamunde * Leixões
Oliveirense * Belenenses
Atlético * Covilhã
Aves * Sta. Clara
Penafiel * Moreirense
Trofense * Naval
União * Estoril
Portimonense * Arouca

Estoril *
União *
Moreirense *
Arouca *
Belenenses *
Trofense *
Sta. Clara *
Naval *

8 de JANEIRO de 2012
União * Atlético
Freamunde * Aves
Oliveirense * Penafiel
Belenenses * Covilhã
Trofense * Portimonense
Estoril * Leixões
Naval * Arouca
Moreirense * Sta. Clara

22 de JANEIRO de 2012
Arouca * Sta. Clara
Freamunde * Oliveirense
Penafiel * Trofense
Aves * União
Atlético * Belenenses
Covilhã * Estoril
Leixões * Naval
Portimonense * Moreirense

20ª Jornada

Freamunde
Oliveirense
Leixões
Covilhã
Portimonense
Atlético
Penafiel
Aves

26 de FEVEREIRO de 2012
Portimonense * Sta. Clara
Atlético * Arouca
Covilhã * Leixões
Trofense * União
Freamunde * Belenenses
Oliveirense * Estoril
Penafiel * Naval
Aves * Moreirense
4 de Março de 2012
União * Freamunde
Moreirense * Oliveirense
Belenenses * Trofense
Sta. Clara * Covilhã
Leixões * Portimonense
Naval * Atlético
Estoril * Penafiel
Arouca * Aves
11 de março de 2012
Oliveirense * Sta. Clara
Penafiel * Arouca
Atlético * Leixões
Portimonense * Covilhã
União * Belenenses
Aves * Estoril
Freamunde * Naval
Trofense * Moreirense
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Freamunde
Oliveirense
Trofense
União
Portimonense
Atlético
Penafiel
Aves

24ª Jornada

25 de março de 2012
Trofense * Sta. Clara
Freamunde * Arouca
Penafiel * Leixões
Aves * Covilhã
Atlético * Portimonense
Belenenses * Estoril
Oliveirense * Naval
União * Moreirense
25ª Jornada

7 de abril de
União *
Oliveirense *
Trofense *
Freamunde *
Aves *
Penafiel *
Estoril *
Belenenses *

19ª Jornada

6ª Jornada

15 de JANEIRO de 2012
Sta. Clara * Naval
Arouca * Estoril
Leixões * Belenenses
Covilhã * Moreirense
Portimonense * União
Atlético * Oliveirense
Penafiel * Freamunde
Aves * Trofense

Leixões *
Belenenses *
Naval *
Estoril *
Arouca *
Covilhã *
Moreirense *
Sta. Clara *

26ª Jornada

12ª Jornada

28 de DEZEMBRO de 2011
Arouca * Belenenses
Covilhã * Trofense
Atlético * Freamunde
Penafiel * Aves
Portimonense * Oliveirense
Moreirense * Naval
Sta. Clara * Estoril
Leixões * União

23 de oUTuBRO de 2011
Covilhã * Portimonense
Naval * Freamunde
Arouca * Penafiel
Leixões * Atlético
Belenenses * União
Moreirense * Trofense
Sta. Clara * Oliveirense
Estoril * Aves

18 de março de 2012

1 de abril de
Sta. Clara *
Covilhã *
Estoril *
Arouca *
Naval *
Moreirense *
Portimonense *
Leixões *

11 de DEZEMBRO de 2011
Naval * Estoril
Arouca * Oliveirense
Covilhã * Freamunde
Atlético * Penafiel
Leixões * Trofense
Portimonense * Aves
Moreirense * Belenenses
Sta. Clara * União

25 de sETEMBRO de 2011
União * Trofense
Arouca * Atlético
Belenenses * Freamunde
Moreirense * Aves
Sta. Clara * Portimonense
Leixões * Covilhã
Estoril * Oliveirense
Naval * Penafiel
2 de oUTuBRO de 2011
Oliveirense * Moreirense
Covilhã * Sta. Clara
Aves * Arouca
Freamunde * União
Trofense * Belenenses
Portimonense * Leixões
Atlético * Naval
Penafiel * Estoril

Freamunde
Arouca
Leixões
Covilhã
Portimonense
Atlético
Penafiel
Aves

23ª Jornada

27ª Jornada

2012
Freamunde
Oliveirense
Trofense
União
Belenenses
Atlético
Penafiel
Aves
2012
Sta. Clara
Arouca
Leixões
Covilhã
Portimonense
Atlético
Naval
Moreirense

22 de abril de 2012
Portimonense *
Leixões *
Arouca *
Naval *
Sta. Clara *
Moreirense *
Covilhã *
Atlético *
28ª Jornada

Freamunde
Oliveirense
Trofense
União
Belenenses
Estoril
Penafiel
Aves

29 de abril de 2012
Estoril * Sta. Clara
Belenenses * Arouca
União * Leixões
Trofense * Covilhã
Oliveirense * Portimonense
Freamunde * Atlético
Aves * Penafiel
Naval * Moreirense
29ª Jornada

6 de maio de 2012
Aves * Freamunde
Penafiel * Oliveirense
Portimonense * Trofense
Atlético * União
Covilhã * Belenenses
Leixões * Estoril
Arouca * Naval
Sta. Clara * Moreirense
30ª Jornada

13 de maio de 2012
Naval * Sta. Clara
Estoril * Arouca
Belenenses * Leixões
Moreirense * Covilhã
União * Portimonense
Oliveirense * Atlético
Freamunde * Penafiel
Trofense * Aves
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anedotas

O Manuel sofria de um mal singular. Sempre que tomava um cafezinho sentia uma forte pontada no olho. Um dia, um amigo dele disse:
- Ó, Manuel, porque não tiras a colherzinha antes de tomar o café?

REVISOR - Mas este bilhete é para Sintra, e o comboio vai para Paris!
PASSAGEIRO - Ahh... E o maquinista ainda não percebeu que vai
enganado?
O rapaz está a ir para a escola. No caminho, encontra uma colega de
turma, que não conseguia parar de rir: - Interessantes essas meias
que estás a usar, Ricardinho... uma amarela e outra azul... - É verdade. Tem graça é que lá em casa tenho outro par igual!
O rapaz chega à farmácia e pede um afrodisíaco bem forte: - Sabe
o que é, é que hoje vou sair com duas raparigas que são umas taradas!!! - Leva este frasco. Podes tomá-lo cedo, que demora um pouco
a fazer efeito!!! No dia seguinte, o rapaz aparece na farmácia, todo
partido, com uma cara de quem não conseguiu dormir: - Aai, por favor, dê-me uma ligadura!!! - Para o pénis??? - Não, para o braço, as
raparigas não apareceram!!!
Ia uma senhora sentada num autocarro com um saco em cima do
banco ao lado dela. Quando um homem distraído se ia a sentar, ela
de uma só vez dá um grito e tira o saco de cima do banco onde o
homem se ia sentar: - Cuidado com os tomates! - Disse ela. - Então
vai fazer salada para o jantar? - Pergunta ele para meter conversa. Credo! Não, eu não gosto de salada! - Então isso que leva aí no saco
não são tomates? - Não! São pioneses!
- Empresta-me 50 euros. - E quando é que mos pagas? - Se me emprestares 100, pago-tos já.

Natal dos Campistas
em pleno Verao
M

esmo se o Jornal que generosamente nos da
estas oportunidades, estava de ferias,alguns
de nos,seus colaboradores,continuávamos a dar-lhe a nossa pequena contribuição.
E foi assim que seguinte a um pedido pelo telefone,
me desloquei ao “Domaine de Youville’’ para ir assistir ao Natal do Campista.
Aí fui recebido pelo casal Jorge e Maria Pimentel
que como muitos portugueses possuem lá um terreno com uma casa de verão, a beira de uma lagoa e
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José Sousa

po um conjunto que nos regalou todo o serão com a
boa música de outra época.

Era época de Natal e o juiz sentia-se benevolente ao interrogar o réu.
- De que é acusado? - De fazer as compras de Natal antes do tempo.
- Mas isso não é crime nenhum!!!! Com que antecedência as estava a
fazer? - Antes de a loja abrir.

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Não houve nem peru nem bacalhau mas sim um
delicioso espargete com molho de carne, preparado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. Varonil. Completo. 2. Enfurecer. A não existência. 3.
Isolados. Lugar próprio a cada ser vivo organizado, onde vive e cresce
naturalmente. 4. Deus te salve! (interj.). Nome próprio feminino. 5. Começo. Planeta que gira em volta da Terra e que lhe serve de satélite.
6. Mulo. Tornar a ler. O espaço aéreo. 7. Costume. Feito à mão. 8. Sereno. Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe.
9. Originário, proveniente. Fruto da ateira. 10. Assuada. Paraíso terreal
no qual, segundo o Génesis, viveram Adão e Eva. 11. Navega ao largo.
Servira-se de.

mais ou menos a uma hora
de Montreal.
Eu, e a minha esposa montamos nas motas e lá fomos
ver o desfile do velho pai
natal e com todas as outras
coisas relacionadas com a
época natalícia,tudo isto debaixo de um calor, que o mês
de Dezembro nunga nos poderá dar, sobretudo aqui no
Quebeque.
Este simpático casal organizou uma festa natalícia que animada pelo Eddy
Silva e o XMen com a sua boa e original música, fez
com que muita gente se reunisse em frente da Roulotte do casal Pimentel.
Como sabem o Jorge e um excelente tocador de
acordiao assim como o Eduardo Revoredo, Manuel
de Fátima nas castanholas, Délia Pimentel no cavaquinho e o Tony no violão, formaram em pouco tem-

Verticais 1. Fisionomia. Membrana que reveste certas cavidades do
organismo e que segrega muco. 2. Eiró. Atrever-se. 3. Nivelar. Azeitona. 4. Mover-se de um sítio para outro. Regressar. Que é da raça dos
mus. 5. Superioridade política de um Estado sobre outro. 6. Contr. da
prep. em com o art. def. a. Pessoa ou coisa de género feminino de que
se fala. Contr. da prep. de com o art. def. a. 7. Aceitação. 8. Agregar.
Nome próprio masculino. Existes. 9. Pequeno barco. Provida de asas.
10. Que se paga ao ano. Possuir. 11. Lotar. Grande desejo, ânsia.

pela Maria e uns copinhos de vinho muito bom, desta
vez feito pelo Jorge. Obrigado pelo convide ,caros
Jorge e Maria Pimentel.
Passamos um excelente domingo em vossa companhia.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
escadas em caracol e diagonal ● degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
grades com vidro ● portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 clark, montreal tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
A VOZ DE PORTUGAL

A
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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CRÓNICA

Nossa senhora Merkel
Ricardo Araújo Pereira
T

alvez
Angela
Merkel não tivesse
os portugueses em tão
má conta se soubesse o
respeitinho com que é
tratada aqui.
Jornalistas, comentadores, políticos e povo em
geral designam a chanceler alemã com a cerimoniosa formulação “a
senhora Merkel”. Creio
que é inédito. Bush nunca
teve o privilégio de ser o
senhor Bush, Berlusconi
não é o senhor Berlusconi
e nem Mandela ou o Dalai Lama foram, alguma
vez, senhores.
Mas Merkel é sempre a
senhora Merkel. Os políticos portugueses merecem ainda menos deferência: Sócrates e Cavaco
só foram senhores quando Alberto João Jardim

(que também nunca foi
senhor) quis depreciá-los e chamou sr. Pinto de
Sousa a um e sr. Silva a
outro. Cá, só chamamos
senhor a um político se
queremos deixar bem claro que ele não é, de modo
nenhum, um senhor.
A senhora Merkel parece ser a única que é
senhora sem ironias. O
tratamento especial pode
ter uma justificação etimológica. Senhora tem
origem no latim sénior,
pelo que talvez os jornalistas queiram constantemente chamar a atenção
para a senioridade de
Merkel por contraponto
com o Governo português, quase todo formado
por juniores. Por outro
lado, a designação “senhora Merkel” estabelece

um termo de comparação
temporal muito útil.
É frequente referirmo-nos a um passado relativamente longínquo como
“o tempo da outra senhora”, um tempo em que,
aparentemente, era uma
senhora não especificada
quem mandava. Chamar
“senhora Merkel” a Angela Merkel esclarece que
já não estamos no tempo
da outra senhora mas sim
desta, e adianta que a senhora que manda agora
tem um nome. No futuro,
quando os vindouros se
referirem a épocas antigas, terão de especificar
se se referem ao tempo da
outra senhora ou ao tempo desta senhora. Quando
a referência à “senhora
Merkel” ocorre em noticiários, julgo que está em

causa um suplemento informativo.
Sabemos que Angela
Merkel é do sexo feminino, mas dizendo “senhora
Merkel” um jornalista diz
mais do que isso. “Menina Merkel” seria demasiado lisonjeiro, e “gaja
Merkel”, mesmo tendo
em conta a atual taxa de
juro da dívida portuguesa de curto prazo, demasiado vulgar. “Senhora
Merkel” revela que é possível impor políticas de
austeridade dificilmente
suportáveis e continuar a
ser uma senhora. O passo
seguinte será transformar
a estima em gratidão. Isso
acontecerá quando a expressão desse reconhecimento fizer com que a
“senhora Merkel” passe a
ser designada por “nossa
senhora Merkel”. É uma
admirável particularidade da língua portuguesa:
quanto mais nós usamos
o possessivo, mais indicamos que é a senhora
Merkel quem possui.
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Foto da semana

O novo artista da comunidade

BELEZAs da semana

12 ECONOMIA

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Faça uma surpresa agradável a uma
pessoa querida. Não se vai arrepender do resultado final.
Abra o seu coração e seja fiel ao que ele lhe transmite.
Saúde: Proteja-se das mudanças de temperatura.
Dinheiro: Aquela quantia que pensava irrecuperável poderá ser-lhe
restituída. Não perca a esperança.
Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

10 DE AGOSTO - 2011

Angelica Garcia
festeja 16 anos
D
urante as férias tive a honra de ir festejar o
aniversário da linda menina Angélica Garcia.
Durante os últimos anos encontrei muitas pessoas,
confraternizei com muitas famílias e visitei todas

Sylvio Martins

as associações e organizações. Mas esta família foi
sempre uma alegria. Angélica nunca foi uma anjinha

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Prepare uma ida ao cinema com a sua cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revolucione a sua vida
afectiva. Saúde: Tente descontrair-se mais.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido ao verificar o seu saldo. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que significa que
a sua sorte está em movimento.
Amor: Ponha de parte a vontade de ser livre de compromissos, deixe que o amor invada o seu coração, aproveite o romantismo. A vida é uma surpresa, divirta-se!
Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que
tanto gosta.
Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

mas sempre foi uma menina exemplar e os 16 anos
é uma fase muito especial e foi festejado em grande
pela sua família.
A rainha de todas as festas não é a mesa, mesmo se
bufete era bastante saboroso feita pela grande amiga Armanda Garcia assistida pela sua linda família,
mas sim Angélica. Com
dois DJ jovens (Jonathan
Piques e Aaron Djam)
fizeram bailar todos na
lindíssima sala da Filarmónica Portuguesa de
Montreal.
Parabéns.

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade. Amor: O seu coração poderá ser invadido
pela saudade, o que o vai deixar melancólico. Quando
estiver triste e deprimido lembre-se que Deus o ama e
o quer ver feliz! Saúde: Faça uma mudança exterior. O
nosso físico também é importante.
Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade. Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta
estará prestes a terminar. Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena forma. Dinheiro: Poderá ter que
fazer uma viagem de negócios ou trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio
do Amor, Grande Alegria.
Amor: Semana propícia a novos encontros amorosos.
Fale sobre o que é belo e bom. Evite falar sobre assuntos
negativos.
Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam.
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos.
Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45
Pensamento positivo: Cultivo o Amor e a Alegria no meu coração!

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos
Planos, Interferências.
Amor: Estará muito carente, procure ser mais optimista
quanto ao seu futuro sentimental. Ouça os conselhos dos
mais velhos, seja puro e sincero nas suas amizades.
Saúde: Tendência para dores de cabeça.
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento.
Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42
Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e venço qualquer
obstáculo.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Esteja mais atento ao seu ambiente familiar. Plante hoje sementes de optimismo, amor e paz. Verá que
com esta atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria.
Saúde: À excepção de uma possível constipação, sentir-se-á bem de saúde. Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas em vez de estar sempre a intrometer-se nos afazeres dos seus
colegas. Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

ST-LÉONARD

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma grande desilusão
com alguém que lhe é muito próximo. Esteja aberto aos
desafios que a vida lhe coloca, aceite-os e enfrente-os
com coragem. Saúde: Faça algum tipo de exercício de
relaxamento.
Dinheiro: Seja um bom gestor da sua conta bancária.
Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Saiba separar os assuntos profissionais da sua
vida amorosa. Tenha sempre a sabedoria necessária
para manter a harmonia na sua vida!
Saúde: Estará bastante activo.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades.
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça.
Amor: O desejo de passar mais tempo com os seus familiares será grande nesta fase. Que a luz da sua alma
ilumine todos os que você ama!
Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado

de espírito.
Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado preocupado ficará resolvido. Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

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

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

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

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção,
Luz.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. A felicidade
é de tal forma importante que deve esforçar-se para a
alcançar.
Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício físico.
Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece.
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49
A VOZ DE PORTUGAL

VILLERAY

ROSEMONT

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

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

9 de Agosto de 2011
1 Euro = CAD 1.394100
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

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

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

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

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

CONTABILISTAS

GARAGENS

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

CLÍNICAS

450.672.4687

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
SOLMAR

111 St-Paul E.

SEGUROS

514.861.4562

MATEUS JORGE DE PINA

514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 1 pessoa para trabalho
geral e 1 equipa (pave-uni) com
mín. 3 anos de exp.
Salário conforme experiência.
Contactar Jos
514-325-7729
Procura-se pessoa em paisagista.
Instalador de (Pave-uni) e muros
com experiência.
514-821-3457

Presica-se de uma empregada
de limpeza com experiência
com carro. Deve falar Inglês.
450-435-2537
Precisa-se de uma costureiraque
faz amostras (sample-maker/
échantillioniste) com experiência para uma companhia de alta
costura(qualidade).
514-385-7915
ou 514-808-3673

EMPREGOS
Procura-se pessoa para uma
máquina “Excavatrice” com
experiência. 514-992-1586

VENDE-SE

Vende-se um carro de marca Buick Century 993 em perfeito estado.
110000Km. 1100$. 514-728-6831

aluga-se
Aluga-se um espaço para
uma cabeleireira ou massagista ao canto da Rachel e de
St-Laurent.
514-979-5061
ou 514-287-2662

vidente

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514 278.3956

†

Joaquim Catarino

Faleceu em Montreal domingo, dia 7 de Agosto de 2011 com 85 anos de idade, o senhor
Joaquim Catarino natural do Fundão, Castelo
Branco, Portugal. Esposo de senhora Maria
Ressurreição.
Deixa na dor sua esposa, sua filha Maria
de Lurdes(Manuel Vieira), sua neta Natalie,
seu neto Paul, irmão(ãs) Alvaro, Maria Celeste e Luz(Antonio), cunhados Germano
Solipa(Luiza), sobrinhos(as) assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente vai ter lugar hoje, quarta-feira, dia 10 de
Agosto às 10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Vai ser sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A missa do sétimo dia terá lugar sábado 13 de Agosto as 18h30 na
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todos as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

†

Mariana de Jesus Costa
1929-2011

†

Deixa na dor seus filhos(as) António José(Lurdes), Joaquim
Silva(Orlete), Gracinda(António), Leidia(António), seus netos(as),
bisnetos(as), assim como restantes familiares e amigos.

Manuel Pereira
1929-2011

Faleceu em Laval no dia 5 de Agosto de
2011, o senhor Manuel Pereira, natural de
Ribeira das Tainhas, São Miguel, Açores
com a idade de 82 anos.
Deixa na dor sua esposa a senhora Maria Paulina Raposo Pereira, seus filhos
Abilio(Lisette), Fátima(Roger), Lucy (George), Naty(Danny) e Manuela (Jeff), seus netos e netas, suas irmãs e seu irmão, cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas.
Assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Grupo Yves Légaré
1350 Autoroute 13, Laval
(514)595-1500
Victor Marques
O funeral teve lugar no dia 9 de Agosto após da missa de corpo presente, pelas 10 horas na igreja Nossa Senhora De Fátima em Laval.
Seguindo depois para o cemitério St-Martin em Laval onde foi sepultado.
A família vem por este meio, agradecer a todos as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

†

Matilde Andrade

Faleceu em Vancouver quinta-feira, dia 28 de Julho de 2011, com 80
anos de idade, a senhora Matilde Andrade natural do Machico, Madeira, Portugal.
Deixa na dor seus filhos, seu netos assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, boul. St-Laurent
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente teve lugar segunda-feira dia 8 de Agosto às
10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Foi sepultar no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio, agradecer a todos as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

†

Antonio Valentim

Faleceu em Montreal sábado, dia 4 de
Agosto de 2011, o senhor Antonio Valentim
natural de Lomba das Flores, Açores. Esposo de senhora Maria Inês Freitas.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Antonio (Ana Testa) e Adriano (Annie Bonneau),
seus netas Martina e Rachelle, sua irmão
José e Elias, cunhados(as), sobrinhos(as)
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente teve lugar segunda-feira dia 8 de Agosto às
10 horas na igreja Saint-Grégoire-le-Grand em Montreal. Foi sepultar
no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio, agradecer a todos as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

†
Faleceu em Bufarda quinta-feira, dia 21 de Julho de 2011 com 81
anos de idade, a senhora Mariana de Jesus Costa natural de Bufarda, Peniche, Portugal. Esposa do já falecido senhor Ricardo da
Silva.

13

Francisco Henriques Matos
1929 - 2011

Faleceu em Montreal sábado, dia 3 de Agosto de 2011, com 80 anos de idade, o senhor
Francisco Henriques Matos natural de Olhalvo, Alenquer, portugal.
Deixa na dor muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1111 Laurier Oeste.
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

A missa do primeiro mês terá lugar quinta-feira 21 de Agosto as 10
horas na igreja Santa Cruz.

Domingo 7 de Agosto de 2011 às 20 horas foi
celebrado uma Liturgia da Palavra no salão
Alfred Dallaire | Memoria situado no 1111 Laurier Oeste.

A família vem por este meio, agradecer a todos as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado
e Bem-Hajam.

A família vem por este meio, agradecer a todos as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

Esta semana no Montreal Magazine:

11 e 13 Agosto
Festas do Espirito Santo em Anjou
A VOZ DE PORTUGAL

14 Análise da liga

Aí está a Liga 2011-12...
à espera de 31 de Agosto
A
Liga 2011-12 arranca na próxima sexta-feira,
com o Gil Vicente-Benfica. São 17 dias em que
os planteis podem sofrer importantes alterações. A
análise deve ser feita contando com esse pressuposto.
FC PORTO

Parece claro que, potencialmente, a equipa que pode
ver alteradas as suas condições na competição é o FC
Porto. Há muitas dúvidas, adensadas de resto com as
declarações produzidas por Vítor Pereira, logo após
a conquista da Supertaça (‘estou preparado para tudo
e... para enfrentar este mercado agressivo’), porque os
potenciais compradores também esperam pela melhor
oportunidade para desferirem os seus golpes, conhecedores dos protagonistas do mercado.
O FC Porto parte como favorito, eu diria como grande
favorito se mantiver todas suas unidades nucleares. Se
uma, duas, três, quatro ou cinco unidades do seu grupo de trabalho saírem (os alvos mais apetecíveis são
Falcao, Moutinho, Álvaro Pereira, Guarín e Rolando),
mesmo levando em linha de conta todos os argumentos de estabilidade que se reconhecem à estrutura do
FC Porto, estamos a falar de uma nova realidade e de
um tipo de exigência maior para Vítor Pereira.
Não acredito sinceramente que uma sangria imensa
atinja de forma fulminante o campeão nacional. O FC
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Rui Santos

Porto tomou algumas precauções, costuma ‘segurar’
os jogadores e controlar, na medida do possível, os
impulsos do mercado, mas, ainda assim, alguma coisa pode acontecer. Falcao, Moutinho e Álvaro Pereira são muito importantes para a afirmação do ‘onze’.
Com Rolando ou sem Rolando, há muito que sou da
opinião que o FC Porto necessita de um defesa central
de referência. Será Mangala?
BENFICA
O Benfica é a equipa que parece mais bem preparada
para o arranque do campeonato. Sabe que há um ano
cometeu erros que lhe foram fatais.
Vai começar o campeonato com o tónico de ter superado o primeiro obstáculo no acesso à fase de grupos da ‘Champions’ e também com a motivação de ter
vencido, com eloquência, um adversário difícil como
foi o Arsenal, na Eusébio Cup.
Tem Aimar em grande ‘forma’, Witsel a prometer ser
uma das grandes referências da temporada (pelo seu
‘jogo útil’), Nolito a afirmar-se e... Cardozo a perder
terreno. A sensação que se colhe é que o Benfica, no
seu ‘carrossel mágico’, com Gaitán, Aimar, Nolito e
Saviola, pode dispensar... o paraguaio, ou uma outra
alternativa próxima das características do goleador
‘encarnado’ que neste momento não existe na cabina.
São muitas as soluções que Jorge Jesus tem à sua disposição, o que lhe permite ajustamentos vários, consoante as circunstâncias. É isso que um treinador mais
deseja. Na defesa, se contar com Luisão-Garay, o Benfica terá a melhor dupla de centrais do futebol português. Mas, em Barcelos, Luisão, castigado, não poderá alinhar. Em quem JJ vai apostar? Pode contar com
Jardel, Miguel Vítor e mesmo Fábio Faria; não pode
contar ainda com Roderick. Melhor solução? Ainda
assim... Javi Garcia, com Matic (ou mesmo Witsel)
a ‘fazer’ a posição ‘6’. Parece certo que os ‘potros

loucos’ do Benfica -- do meio-campo para a frente --vão dar muito trabalho às defesas adversárias. Outra
questão: Jorge Jesus quer o Benfica a jogar a um ritmo
muito elevado. Isso volta a ser possível num plantel
renovado, com um naipe de jogadores disponível (física e mentalmente) para ser espremido... durante uma
época. Uma época inteira?
A questão da ‘gestão física’ não deve ser ultrapassada
pela ‘obsessão’ (positiva) de Jorge Jesus.
SPORTING
‘O Sporting está de volta’ -- a máxima que os responsáveis ‘leoninos’ querem entranhar na comunidade verde-e-branca. O Sporting bem precisa de voltar.
Mas, para regressar em pleno, tem de resolver algumas
questões que suscitou na pré-época.
Em primeiro lugar, a defesa. Recordo o que aqui
escrevi em 21 de Julho, ainda antes dos jogos com
a Juventus e Valência, respondendo a um leitor do
Relvado: ‘O Sporting contratou dois jogadores de indiscutível capacidade: Rinaudo e Schaars. E muitas
incógnitas. Repito: independentemente do valor dos
jogadores do Sporting, a equipa tem de mostrar ser capaz de competir sob um novo conceito. E para novos
conceitos, jogadores com melhor mentalidade. Não
entendo, por isso, a manutenção de Polga. É a imagem
do ‘velho Sporting’: ultrapassado e sem andamento. É
muito arriscado, numa época de esperança, começar a
temporada com estes quatro defesas centrais: Carriço,
Rodríguez, Onyewu e Polga. Parece ‘pouco’.
Uma nota para as contratações de Luís Aguiar e Bojinov, que passaram pelo crivo médico. Deveriam ter
passado?
Uma nota final para o Sp. Braga: vai
ser interessante acompanhar a sua
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DESPORTO

Maior potência
do futebol nacional
C
om a 18.ª vitória ontem alcançada
na Supertaça, o FCPorto ultrapassou o Benfica na lista dos clubes mais
ganhadores do futebol português. Os
dragões chegaram ao título 70, mais
um do que o Benfica, e não se pode

dizer que o país tenha sido apanhado
de surpresa. Desde 1970 que os azuis e
brancos recuperam terreno perdido nas
primeiras quatro décadas, ao ponto de
revelarem vantagem esmagadora sobre
o rival lisboeta desde então: se hoje o

Nuno Gomes regressa com
Euro2012 como objetivo

resultado está em 70-69, há 41 anos o
FCPorto tinha a desvantagem clara de
12-37.
Prova de que o ciclo de vitórias portista é o mais duradouro de todos os que
o futebol conheceu em Portugal – mais
do que o Sporting
dos violinos (até
aos anos 50) e do
Benfica de Eusébio
(até à década de 70)
– os números estão
aí. E esses não deixam mentir. Ontem,
na sua competição
mais emblemática
(18 vitórias em 33
edições), o dragão
não perdoou: ganhou ao V. Guimarães, alcançando assim o primeiro tri
da competição. Com uma particularidade interessante: um ano depois, o
início da cavalgada vitoriosa aconteceu
também nos primeiros minutos, com
um golo de Rolando.

Eusébio Cup: Benfica-Arsenal, 2-1

«Gunners» dominaram na primeira parte, Benfica superiorizou-se na segunda e arrecadou
um troféu que só por uma vez
tinha vencido. O melhor mesmo
são as muitas certezas com que
Jesus se pode congratular antes
do arranque oficial da temporada.
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O

avançado Nuno Gomes admitiu
que a presença no Euro2012 de
futebol é um dos seus objetivos para
a esta temporada, revelando estar feliz pelo regresso à seleção portuguesa dois anos depois.
“É óbvio que é um dos objetivos. Mas
tudo depende de como
correr a minha época
em termos individuais.
Porque para vir à seleção convém que eu jogue, que faça golos. Vou
trabalhar no meu clube
para continuar a vir à seleção”, afirmou.
Ausente da seleção
desde outubro de 2009,
Nuno Gomes disse que
mantinha a “esperança de poder voltar a ser chamado”, considerando que
a ida para o Sporting de Braga pode ter
sido importante.
“A minha opção foi continuar a jogar futebol, porque me sinto condições para isso e porque vi que ainda
não estava na minha altura de abandonar. Optei por Braga para poder jogar mais vezes e conseguir representar
Portugal. Mas também porque o Braga
é um grande clube e têm um excelente
projeto”, disse.

Para o avançado, quarto melhor marcador de sempre da seleção, “era ótimo” marcar no particular com o Luxemburgo, num jogo em que a equipa
deve “trabalhar bem para poder ganhar e realizar um bom futebol”.
“Acho que temos todas as capacidades para estarmos presentes [no Euro2012].
É uma luta a três, mas
temos capacidade para
chegarmos em primeiro.
Vamos tentar tirar o máximo partido deste jogo,
a pensar nos jogos difíceis que se adivinham
e são os mais importantes”, disse.
Nuno Gomes reencontra Paulo Bento, com quem jogou na
seleção, mas disse que não terá sido
por isso que foi chamado, deixando
elogios ao atual selecionador.
“Temos estado a praticar um bom
futebol. A seleção sofreu algumas alterações desde que ele chegou. Pelo
‘feedback’ que tenho tido, o ambiente
tem estado fantástico. Pelo que tenho
visto de fora, as pessoas têm apoiado a
seleção. É muito importante ter o país
junto da nossa seleção”, afirmou.

Aproveite para assistir a Liga Sagres, Liga Orangina, Taça de
Portugal,Taça da Liga e muito mais do desporto português.
Tudo isso por apenas $19.99 por mês!
Taxa de acesso $4.99 por mês.

ligue já e subscreva! 1-866-645-8792
portuguese@getnextv.com / www.getnextv.com
representante em montreal lumar electronics
contacte luis pereira ou daniel Boal
tel 514-947-1479 email: info-1@lumar-elect.com

NÃO É NECESSÁRIA ASSINATURA DE CONTRATO, e a instalação é muito simples.
Nossos aparelhos funcionam em qualquer parte de sua casa que tenha conexão com a
internet. Tudo o que você precisa, é ter acesso a Internet rápida (pelo menos 1,5 MBps)
e nós faremos o resto! Não é preciso o uso de computador!
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16 PUBLICIDADE

Somente 3 lugares

Nova fase

disponível no Outono 2011

Pour plus de détail, consultez votre agent de voyage

514-277-1934

Mais sítios, mais escolhas, mais espaços, e
sempre os mais vantajosos preços. Capela
luminosa, sala de recepção espaçosa, criptas
individuais, duplas ou familiares.

Aberto 365 dias por ano, das 8 horas às 21 horas
Acesso fácil, a 5 minutos de Montreal
Adjacente à magnífica arborização Papineau
Vasto estacionamento

2159, boul. Saint-Martin Este, Laval

450 667.8404

Com a apresentação deste cupão, obtenha

desconto de 5%

um
na compra de uma cripta em pré-construção
A VOZ DE PORTUGAL

