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A vida! Será
um direito, um
privilégio, ou
uma dádiva?

anos

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

S

e a vida é um direito, pode ser justificado; se a vida é um privilégio,
pode-nos ser resgatado; se a vida é
uma dádiva, terá que ser agradecida.
Nós que indagamos, a cada minuto que passa, a derivação da nossa
existência, em pensamentos e imaginações que encenam o nosso intelecto.
Sobre o tempo antes do tempo os tramas insondáveis do vácuo onde o tudo
e o nada são a mesma coisa.
Que sentido existencial irrigava a
nossa emoção, se não ouvíssemos falar de um ser superior, se não houvesse um átomo para observar, uma
imagem para contemplar, quem suportaria a solidão por mais alegre e
emocionalmente forte que fosse.
Foi transcendendo através do tempo
e do espaço que nasceu o amor que nos
anima, é um sentimento que não pode
ser comprado negociado ou transferido, porque ele exige terrenos férteis
de liberdade e espontaneidade para
florescer, porque só se ama quando se
é livre, se o amor não pode ser negociado ou transferido, é porque é uma
dádiva de deus.
Deus! artesão do tempo, do espaço e
da vida, diz aos árabes que abracem os
judeus sem medo, e os encarem como
Re membros da família humana.
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Kadhafi encurralado
ou em fuga? Ver Página 3
Cancro na próstata foi diagnosticado em 2010

Líder da oposição canadiano
Jack Layton morre aos 61 anos
O

líder da oposição canadiano,
Jack Layton, morreu nesta segunda-feira de manhã, aos 61 anos,
depois de uma longa batalha contra
o cancro.
Layton morreu na sua casa em Toronto, rodeado pela mulher e filhos, informou a família em comunicado. “Jack
morreu pacificamente cercado por
entes queridos”, disseram. O político
anunciou que lhe tinha sido diagnostiContinuação na página 2 cado cancro na próstata em Fevereiro

de 2010.
Jack Layton, antigo político municipal de Toronto demitiu-se em Julho
como líder do partido de esquerda, o
Novo Partido Democrático (NPD), depois de o ter conduzido a segundo lugar nas eleições federais a 2 de Maio.
MOSTI
MONDIALE
2000 • MARCO
No
entanto,
apesar da derrota,
o NPD • 514-728-6831
tornou-se,
pela1 primeira
vez, na opo- 2 FÉVRIER 2011
PUB PAGE
• 1E PUBLICATION:
sição oficial, destronando os Liberais
dessa
posição.
A VOZ
DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. ST-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W 1Z4

T. 514.284.1813

Serviço de análise do seu vinho
ESPECIAL

GRAPPOLO D’ORO

39$

Mosti Mondiale 2000

42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

ACTION-PAGE INC • BENJAMIN ROY • 514-750-2545 • MAI 2011
FORMAT : 10,00 PO L X 16 AGATES H • COULEURS : CMYK • LANGUE : PORTUGAIS
JOURNAL A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT • MONTRÉAL (QC) H2W 1Z4
T. 514.284.1813 F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

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

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

35

$

por mês1

cada

20 LITROS

atenção: Se não tem Selo da moSti
mondiale É porQue não É moSti mondiale

para mais informações, contactar marco
5187 Jean-Talon e., st-leonard - Tel.: 514.728.6831

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.

2 CRÓNICA

24 DE AGOSTO - 2011

Agenda comunitária
Convivo em honra de
São Paulo da Ribeira Quente

A Associação Saudades da Terra QuebeQuente organiza, mais uma vez o seu tradicional convívio em honra de Convivio de Sao Paulo da Ribeira Quente. Venha
festejar sábado, 24 de Setembro às 19h00 com Jantar
e Balile. Não perca esta grande noite de boa comiga e
animação, com as Bombocas vindo de Portugal, a Orquestra Tropical de Montreal, e o Eddy Sousa. Reserva
o seu lugar.

Festa do Sagrado Coração de Jesus

A festa do Senhor Sagrado Coração de Jesus vai se realizar nos dias 3 e 4 de Setembro na Missão Santa Cruz.
Domingo 4 de Setembro:
14h00: Missa Solene
16h00: Saída da procissão

Convívio do Círculo dos
Amigos de Rabo de Peixe

O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe informa a todos para celebrar 11º convívio do Círculo dos Amigos de
Rabo de Peixe no dia 8 de Outubro no Salão Le Château
Classique situado no 6010 Boul. Des Grandes Prairies
em St-Leonard. Para mais informações: 514-323-0365.

Concurso de Vídeo AcoresTube

«A equipa do AçoresTube e a Associção Solidared’arte,
com o apoio do Governo dos Açores, estão a organizar
o “1º Concurso de Vídeo AcoresTube”. «Este concurso
tem como objectivo incentivar a produção de vídeo na
Região Autónoma dos Açores, bem como promover os
Açores e o seu potencial cultural utilizando recursos multimédia, nomeadamente através dos site acorestube.
com. «Este concurso irá premiar os melhores vídeos filmados na Região Autónoma dos Açores. «O concurso,
também, abrange as comunidades de emigrantes nos
Estados Unidos da América e Canadá. Os concorrentes residentes nestes dois países ficam sujeitos apenas
à atribuição do prémio Menção Comunidades, sendo o
vencedor premiado com uma viagem aos Açores. «Qualquer vídeo inscrito no concurso, independentemente de
ganhar ou não p prémio, habilita-se ao “Prémio Público” que será o vídeo mais votado no AcoresTube.com a
partir dos “like’s” do Facebook. «…toda a informação se
encontra disponível em: http://concurso.acorestube.com
bem como no Facebook: http://www.facebook.com/event.
php?eid=134250046659703 »

Salada de César
Bitoque na brasa à Portuguesa
aberto todos os dias
Cartas, dóminó
futebol português em directo

Portugalíssimo

Muito Bons Somos Nós

Já não sei falar inglês
T

odos o sabemos: é uma época do ano com especial propensão para a idiotice, esta que atravessamos. Como se não bastassem a crise, a instabilidade da meteorologia e os setenta e seis reforços do
Benfica, homens de barba rija passeiam-se de chinelos pelas ruas, televisões e jornais e revistas enchem-se de histórias sobre as férias dos “famosos” no Algarve, automóveis param nas estações de serviço e
logo de dentro deles saltam quatro grunhos de trinta
anos para se porem a jogar à bola entre as bombas
de gasolina.
Sempre tivemos jeito para a idiotice. Contudo, e por
muito que abundem os exemplos de como sempre
tivemos jeito para a idiotice, sobrevivemos bem no
meio da idiotice e tantas vezes até nos superámos
nos domínios da idiotice, creio que poucas vezes fomos tão escandalosamente idiotas como
quando decidimos, ainda um dia destes, distribuir nas salas de cinema
portuguesas o filme dos Estrumpfes com o nome inglês da série, “The Smurfs”.
Notem que pouco me
une à coisa. Por acaso
(não por acaso, está bem,
não por acaso), “Estrumpfe Resmungão” até era
uma das minhas alcunhas
de infância. Mas, se vamos falar dos desenhos
animados do meu tempo, eu lembro-me muito
mais rapidamente do Tom
Sawyer, sobre todos os outros inspirador para um rapaz
do campo como eu, do Dartacão,
que fez de mim o mais exímio espadachim da Terra Chã, ou do Conan, o
rapaz do futuro, pelo qual, ao contrário do que alguma vez aconteceu com os Estrumpfes, ainda troquei
algumas tardes a jogar à bola.
Mais: se há uma coisa que eu não sou, é um saudosista dos anos 80, a mais pirosa década da história
da cultura pop, com os seus casacos de chumaços,
os seus solos de guitarra eléctrica e a sua deificação
de K.I.T.T., o carro de Michael Knight. E mais ainda: fosse o dito filme sobre os Estrumpfes ou o Capitão América, o Panda Taotao ou os Jovens Heróis
de Shaolin, para mim era-me igual ao litro, porque,
como já aqui disse, estou farto de cinema para bebés
grandes até à mais fina pontinha dos meus cada vez
mais escassos cabelos.
Não deixa de ser fascinante, porém, constatar como,
quando queremos mesmo sê-lo, nós conseguimos
com toda a facilidade ser superlativamente idiotas. E

Joel Neto

como, quando queremos mesmo sê-lo também, com
maior facilidade ainda conseguimos ser espectacularmente provincianos. Chamar “The Smurfs” aos
Estrumpfes, por acaso, é as duas coisas ao mesmo
tempo: superlativamente idiota e espectacularmente
provinciano.
Não duvido nada de que um estudo de mercado tenha aconselhado o título em inglês, note-se. Persistem entre as nossas gerações mais velhas uma falta de
mundo e um analfabetismo tais que um adolescente
com noções rudimentares da língua de Shakespeare
se torna automaticamente na superestrela lá de casa,
o raça do miúdo, que fala inglês como um papagaio,
e mais ó camandro. Iletrados de todas as idades rendem-se de paixão a um livreco com histórias de feiticeiros e dragões e depois, sem mais o que dizerem
sobre ele, dizem que “está brutal”, tirando “alguns problemas de tradução”,
protesto com o qual, de novo, não
pretendem outra coisa senão
deixar claro que falam inglês como papagaios,
os raças dos miúdos, e
mais ó camandro.
Mesmo eu, confesso,
sempre me orgulhei
idiotamente do meu
inglês. Nascido numa
ilha que me permitia o
contacto com militares
americanos, cedo me familiarizei com o sotaque
das Appalachians – e ainda
hoje, passando uma boa parte
da minha actividade pelo jornalismo de golfe, incluindo comentários na TV, dou por mim, pacóvio
também, a armar-me aos cucos em
directo com os greens in regulations e os scramblings
e os up-and-downs, todos cantadinhos no mesmo tom
em que os cantariam (e, aliás, cantam) Jim Nantz,
David Feherty e Peter Kostis.
Pois acaba aqui. A partir de agora, e à maneira de
Eça, hei-de falar orgulhosamente mal inglês – e, se
me exigirem que chame aos Estrumpfes algum nome
em língua estrangeira, então hei-de chamar-lhes “Les
Schtroumpfs”, que ao menos é o seu nome original.
Com tudo isto, não conseguiram os senhores da Columbia TriStar Warner outra coisa senão pôr-me a
admirar espanhóis, franceses e italianos, com quem
durante tanto tempo gozei por não conseguirem dizer
uma palavra noutra língua que não a sua. Afinal, tão
espertos, tão espertos, tão espertos que nós somos,
e ainda fomos afundar-nos na crise primeiro do que
eles.
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A vida! Será um direito, um
privilégio, ou uma dádiva? José da Conceição
árabes em especial os palestinos, como filhos da humanidade que lutam pelo seu bem estar, e a todos
os povos que vêem os emigrantes como invasores da
sua nação, que os vejam simplesmente como hóspedes do generoso planeta terra,
porque discriminar, excluir, controlar pessoas que

Continuação da página 1
têm a mesma complexidade intelectual por causa da
fina camada da cor da pele, ou por diferenças religiosas, politicas, culturais sexuais, é uma atrocidade
contra os direitos humanos, é desonrar a arte de pensar, é sobrepor-se ao artesão da humanidade, ou seja
o nosso Deus, todo poderoso.
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NOTÍCIAS

Breves Kadhafi encurralado
ou em fuga?
O

Um terço dos
desempregados
no Luxemburgo
são portugueses
Cerca de um terço das pessoas que estão oficialmente
registadas como desempregadas ou à procura de emprego no Luxemburgo são
portuguesas, revelou hoje o
embaixador luxemburguês
em Portugal, Paul Schmit.
Itália: Vulcão
Etna entrou em
erupção, libertou
rios de lava e criou
nuvem de cinzas
O Etna, na ilha italiana de
Sicília, entrou em erupção
depois dos episódios do início do mês, e criou várias
correntes descendentes. O
vulcão, a montanha mais alta
de Itália, a sul da cordilheira
dos Alpes, com 3222 metros
de altura, manteve intensa
atividade durante três horas,
segundo a imprensa italiana.
Bolsa de Tóquio abriu
sessão em baixa
A bolsa de Tóquio abriu a
sessão em baixa, ao perder
27,43 pontos, menos 0,31 por
cento, com o índice Nikkei a
cotar-se nos 8.691,81 pontos. O segundo indicador, o
Topix, também perdeu 2,76
pontos (0,37 por cento), até
aos 748,93 pontos. O índice
Nikkei reflete a média não
ponderada dos 225 valores
vedeta da Bolsa de Tóquio,
enquanto o indicador Topix
agrupa os valores das 1600
maiores empresas cotadas.

s combates entre
os grupos rebeldes e as forças leais
a Kadhafi estendem-se a vários bairros de
Tripoli, com especial
intensidade junto à residência do líder líbio,
cujo paradeiro permanece desconhecido, embora os EUA acreditem
que não tenha saído do
país. Mas com o regime
por um fio, o clima é de
festa.
Os rebeldes garantem
que já controlam 95% da
capital líbia, incluindo a
sede da televisão estatal,
mas horas depois da tomada da simbólica Praça
Verde, na última noite,
Tripoli ainda é palco de
violentos
confrontos,
sobretudo junto ao complexo residencial de Kadhafi, que nem se sabe se
permanece na cidade.
Fontes diplomáticas, citadas pela France Press,
garantem que o líder líbio
está encurralado dentro
de casa, apesar de, nos
últimos dias, se terem
itensificado os rumores
de que Kadhafi teria fu-

gido para o estrangeiro.
No entanto, segundo o
porta-voz do Pentágono,
coronel David Lapan,
Muammar Kadhafi, ainda está na Líbia. “Achamos que ele ainda está
no país. Não temos in-

formações de que tenha
deixado o país”, disse o
coronel Lapan aos jornalistas, sem avançar mais
detalhes.
Vários líderes internacionais apelaram já ao
líder líbio que se renda
para evitar um banho de
sangue em Tripoli.
Seis meses depois do
início da revolta, tudo
indica que está por horas a queda do regime.
Nas palavras da NATO,
o regime de Kadhafi
está “a desmoronar-se”.
“Quanto mais cedo Ka-

dhafi compreender que
não pode vencer esta
batalha contra o seu
próprio povo, melhor”,
considerou, em comunicado, o secretário-geral
da NATO, Anders Fogh
Rasmussen.
Os rebeldes assumiram
no domingo o controlo
de vários bairros da capital, depois de atacarem a
sede de uma unidade de
elite do exército de Kadhafi e aproveitaram as
armas que aí encontraram para lançarem uma
ofensiva contra a capital.Durante a tarde de
domingo, Kadhafi falou
novamente à nação para
garantir que não se vai
render e que sairá “vitorioso” da batalha pelo
controlo de Tripoli.
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« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

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

Boas férias as
todas e a todos.
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Ecstasy modificado
pode ajudar a
combater o cancro

U

ma equipa de investigadores da Universidade
de Birmingham, na Grã-Bretanha, e da Universidade da
Austrália alega ter conseguido aumentar em cem vezes
a eficácia da droga a matar
células cancerígenas. A capacidade do ecstazy matar
células de determinados tipos de cancro, como leucemias, linfomas e melanomas já tinha sido demonstrada em experiências anteriores, mas este novo estudo,
publicado na revista científica internacional Investigational New Drugs, envolveu uma modificação da
droga, com vista a aumentar-lhe esse potencial.

Passos a meio tabela
rendimentos declarados
por ministros

O

primeiro-ministro declarou 122 mil euros de
rendimentos ao Tribunal Constitucional, o que
o coloca em sétimo lugar na lista de rendimentos dos
12 ministros do XIX Governo, que terminaram hoje
a entrega obrigatória de declarações relativas a 2010.

4 Crónica da madeira
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Sempre em frente! *
S

aúdo o magnífico trabalho que vem liderando,
mesmo quando inteligente e civilizadamente
possamos ter opiniões diferentes. Saúdo e agradeço em Vossa Excelência, o leal companheirismo de
percurso (...)
Mais um ano em que, no decurso da Autonomia Política conquistada, o Concelho do Funchal celebra o
seu Dia do Município.
Festa legítima que merece ser comemorada à boa
maneira madeirense, daquela maneira que ninguém o
sabe fazer tão bem como nós.
Idiossincrasia esta que não apenas forjou a Identidade de que nos orgulhamos como Povo, mas que
nos deu ânimo, força, que nos catapultou ao longo da
História para sairmos triunfantes dos obstáculos que
nos foram surgindo.
Cá e nas mais diversas parte do mundo.
Hoje, quando olhamos para os séculos que passaram, vivendo agora a maravilha das tecnologias, confortos e facilidades do nosso tempo, só na maneira de
o Povo Madeirense estar no mundo, só apenas nesta
Identidade feita de profunda força interior, é que encontramos explicação para o como foi possível resistir e sobreviver tanto, mesmo quando emigrámos.
Mesmo agora, no pouco tempo de Autonomia Política constitucional, existente apenas há poucas décadas, é espantoso o salto que o Povo Madeirense
soube dar.
Ninguém de bom senso, há trinta anos atrás, arriscaria prever a qualidade de vida que conseguimos na
Madeira e no Porto Santo de hoje.
Como também ninguém intelectualmente honesto,
se atreveria a dizer que não valeu a pena o que alcançámos, mesmo com os naturais erros de percurso,
incontornáveis dada a natureza humana.
E também é natural que as pessoas olhem como um
pesadelo, para o passado recente de confronto com a
República. E, respirando mais fundo, se interroguem
como foi possível resistir, como foi possível sobreviver, como puderam as coisas não parar ante a força e
a vontade de quem nos atacou.
Já caíram politicamente, como outros vários que
nos foram fazendo mal.
Esta Resistência de que nos orgulhamos, herdada

Alberto João Jardim

daqueles que ao longo da História da Madeira souberam enfrentar, aguentar e sobreviver ao colonialismo,
à extorsão interna e exterior e às injustiças sociais,
mais uma vez se afirmou com sucesso. Precisamente
quando também soubemos enfrentar serena, firme e
planeadamente as tragédias de Fevereiro do ano passado. Toda esta luta, todo este grito permanente de
afirmação e de Identidade de um Povo, teve a Câmara Municipal do Funchal, os seus Autarcas e a sua
população, na primeira linha da coragem, da acção e
do bom combate. Por isso, Senhor Presidente da Câmara do Funchal, saúdo Vossa Excelência e, em Vossa Excelência, todos os Munícipes e Autarcas deste
Concelho. Saúdo o magnífico trabalho que vem liderando, mesmo quando inteligente e civilizadamente
possamos ter opiniões diferentes. Saúdo e agradeço
em Vossa Excelência, o leal companheirismo de percurso, em que a comunhão de Valores e de Princípios
e a fé nos objectivos fundamentais de Bem Comum,
nos leva, cada um, pelo seu legítimo próprio caminho, mas que não nos permeabiliza ante aqueles que
sabem que o bloco autonomista que solidificámos
nestes mais de trinta anos, apenas é quebrável por
dentro.
Portanto, Senhor Presidente da Câmara, persistem
os meus compromissos com esta Edilidade.
Teremos a nova central de transportes públicos para
o oeste da ilha, na Penteada, e os transportes para leste, na beneficiação do silo do campo da Barca, assim
se tornando ainda melhor a circulação automóvel na
Cidade. Começam já as obras do Centro para Deficientes Motores e a remodelação do Centro de Saúde
do Bom Jesus.
Durante o próximo mês de Setembro, concursos
para a beneficiação do Caminho do Lombo e para a
construção da nova Escola Básica de 1º ciclo, com
pré-escolar, do Imaculado Coração de Maria.
No mês de Julho, foi aberto o concurso para a obra
do Centro Cívico de S. Roque.
Em Agosto, aberto o concurso para a construção da
nova Escola Básica de 1º Ciclo com pré-escolar das
Romeiras, Santo António, que inclui o polidesportivo
coberto destinado à utilização de toda a Freguesia.
Na mesma Freguesia, em Setembro, abre concurso
para requalificação da Escola Básica do Lombo dos
Aguiares. Foram adjudicadas as obras dos jardins e
arranjos no Pico dos Barcelos, no final da primavera,
estando o seu arranque dependente de uma reclamação de uma empresa concorrente da adjudicatária.
Ainda em Santo António, inaugurada em Setembro
próximo a primeira fase da ligação a três Paus e Viana, este Governo conta construir a sua segunda fase,
até ao «Madeira Shoping».
A obra de requalificação da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar, no Palheiro Ferreiro, foi adjudicada na Primavera, mas impedimentos legais poderão obrigar a novo concurso que nunca ultrapassará
Setembro.
O Centro de Saúde, Segurança Social e Centro de
Dia de S. Gonçalo ficará instalado no novo Bairro
em construção.
O Governo tem contrato-programa para a Paróquia
do Sagrado Coração de Jesus, na Boa Nova, a fim de
a Comissão Fabriqueira poder iniciar a construção do
respectivo Centro Paroquial.
Para além dos alojamentos, bem como das intervenções de emergência que foram já realizadas na recuperação de infra-estruturas destruídas pelos aluviões
de Fevereiro de 2010, nomeadamente linhas de água,
intervenções já publicamente apresentadas à população, estão lançados, já durante este Verão, concursos
públicos para a construção das seguintes obras, uma
vez concluídos os respectivos e imprescindíveis projectos:
- Troço Terminal da Ribeira de São João.
- Troços Terminais das Ribeiras de João Gomes e
A VOZ DE PORTUGAL

Santa Luzia, incluindo o aproveitamento urbanístico
do depósito de inertes, a poente, e a protecção marítima a nascente da foz das ribeiras.
- Cais acostável no Porto do Funchal para navios
de cruzeiro, em aproveitamento da necessária contenção do depósito dos inertes provenientes do 20 de
Fevereiro.
- Construção de 12 açudes (4 em cada ribeira) nas
Ribeiras de João Gomes, Santa Luzia e São João,
para retenção de material sólido.
- Regularização e Canalização dos troços intermédios das Ribeiras de João Gomes, Santa Luzia e São
João, incluindo construção de travessões e reparação
e/ou substituição de pontes.
- Regularização e Canalização dos seguintes ribeiros: da Corujeira, no Monte, de Santana e Água de
Mel, em São Roque, do Lazareto, em São Gonçalo,
do Vasco Gil, em Santo António e da Carne Azeda,
no Imaculado Coração de Maria, bem como, ainda
a reparação da Estrada Regional entre o Monte e o
Poiso.
Todos estes concursos públicos terão as sequências normais, impostas pela lei, quanto à análise de
propostas e à decisão de adjudicação, com início de
obras ainda este ano.
Dada a situação financeira de todos conhecida, e
porque não é meu hábito fazer “promessas” impossíveis, apesar da enorme quantidade de obras inauguradas ou a inaugurar no Funchal, assumo lealmente que houve que adiar para o próximo mandato, a
reconstrução do Campo do Encontro em S. Roque,
sendo necessário um projecto mais barato, as obras
de restauro do edifício antigo da Quinta do Leme,
com ginásio, o futuro Centro Cultural do Laranjal, os
alargamentos da vereda de Santa Rita e do Caminho
do Lazareto e a cobertura do polidesportivo do Colégio do Infante.
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Hoje, dia de festa municipal, celebramo-la com a
Alegria de que também somos feitos.
Não esquecemos a História.
Mas nenhum ressentimento temos, seja para com
quem for, porque, a tê-lo, mancharíamos a grandeza
da Alma madeirense e estaríamos a perder energias.
Estas hoje tão necessárias, visto termos pela frente o
desafio de mais uma vez resistir, agora ante a situação
a que irresponsavelmente foi trazida a República Portuguesa, desgraçadamente sob intervenção estrangeira, com os portugueses da Madeira e do Porto Santo
a sofrer injustamente as consequências de políticas
do Estado central e de um sistema capitalista sem regulação, situações contra as quais alertámos sempre
e somos permanentemente oposição desde há mais
de trinta anos. E é bom lembrar que são culpados de
todos estes problemas que temos de superar, que se
o Povo Madeirense quiser vamos saber ultrapassá-los mais uma vez, são culpados daquilo que estamos
e vamos sofrer, todos aqueles que, em Lisboa, nos
recusaram uma Autonomia com amplitude bastante
para nos permitir acautelar ante tanto disparate.
São culpados, todos aqueles que nos agrediram financeiramente por medíocres razões político-partidárias. Todos aqueles que, localmente, optaram por
rasteiro demérito sócio-cultural, se deixaram subjugar por patologias psíquicas e foram colaboracionistas dos adversários do Povo Madeirense.
Mas vamos em frente.
Sem jamais abdicarmos de atingir a Autonomia a
que temos Direito e que patrioticamente só reforça a
Unidade Nacional. Vamos em frente porque, como é
nossa Cultura e Tradição, mais uma vez, pelo Trabalho, ganharemos sempre todos os desafios.
*Discurso proferido pelo Presidente do Governo
Regional na Câmara Municipal do Funchal no Dia
da Cidade.
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Pauline 0, François 1 e o
novo movimento 2!
S
e vos falo da questão da independência do Quebeque, hoje,... é porque ela me parece cada vez
mais a um “ménage à trois” e isso nunca é de bom
augúrio. É que domingo passado, dia do senhor, um

Jorge De Pina

amontoado de pessoas resolveram pôr em questão o
lugar do Quebeque no seio do Canadá.
Terão eles descoberto que a população não saíba?

Terão sidos iluminados por uma força do bem ou do
mal, quem sabe? Mesmo se o Quebeque, em muitos
aspectos parece um veículo em ponto morto, terão

eles encontrado o anjo Tótó para lhes mostrarem o
botão de arranque do mesmo veículo ?
No fundo, um conjunto de três ou quatros deputados, de segundo plano, não teriam um acolho de centenas de pessoas, se não fosse a franja da população
da nossa sociedade, sempre perdida, acreditando que
todos os problemas do nosso pequeno mundo milagrosamente seriam resolvidos com a opção de um
Quebeque independente.
Nunca imaginamos que, no momento em que este o
artigo foi escrito, o anuncio da morte de um grande
leader político cujo nome é Jack Layton, viesse tão
rápido.
Aquele que nasceu em Montreal, humanista dos
mais grandes do Canadá, contemporâneo e visionário
por um Quebeque forte e unido, lhes sirva de exemplo. Assim o esperamos!

Jorge, senhor
presidente

P

ara os nossos leitores de Cabo Verde e amigos,
podemos dizer que as eleições presidenciais deste domingo é um alto motivo de orgulho da democracia na Lusofonia. Primeiro, Cabo Verde um país
pequeno e de escassos recursos que fez votar mais de
300 mil eleitores num acto livre e cívico. Segundo
com o seu centro de informática moderno e jovens
muito competentes, conseguindo uma votação cujos
primeiros resultados provisórios oficiais foram conhecidos duas a três horas após o enceramento das
urnas. Terceiro, e não menos importante a população
fez uma escolha judiciosa do candidato Jorge Carlos
Fonseca para o quarto Presidente da República de
Cabo Verde. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros
entre 1991-93, advogado e professor universitário,
constitucionalista reconhecido em Portugal e países
da língua portuguesa pelas suas inúmeras obras e artigos de cariz científico, na área do direito. Na era da
internet e do facebook enviei a minha mensagem de
felicidades ao novo presidente e convido os leitores
a lerem a mensagem enviada pelo Presidente Cavaco
Silva na www.presidencicia.pt.
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de “auditórias” para responder a um “certo número”
de queixas à ponte A25, abertos ao tráfego desde 21
de Maio.
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ponte.
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receita da semana

Queques de
Cenoura

Ingredientes:
500g de cenouras; 200g de açúcar; Raspa de um limão
ou laranja; 30g de margarina derretida; 2 ovos; 1 pau de
canela; 1 colher de canela em pó; 6 colheres de farinha
Preparação:
Num tacho, coza as cenouras num pouco de água com o
pau de canela. Depois de bem cozidas, reduza-as a puré.
À parte, misture o puré com o açúcar, a canela em pó, a
raspa de limão ou laranja, as gemas, a margarina derretida e a farinha. Misture tudo muito bem. Bata as claras em
castelo e junte ao preparado anterior. Coloque a massa
em forminhas de papel e leve ao forno pré-aquecido, a
180ºC, durante 30 minutos. Cinco minutos antes de acabar o tempo de cozedura, coloque um pouco de amêndoas palitadas a gosto por cima dos queques. Bom apetite.
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Regressei
Hélio Bernardo Lopes

P

ois é verdade, meu caríssimo amigo e leitor:
regressei a Lisboa, depois de cerca de vinte e
três dias de férias fora desta minha casa. E devo
dizer que regressei pleno de vontade, porque as
minhas férias deste ano foram muito diferentes
das dos anos anteriores: conversei pouco, pouco
saí de casa, mormente durante o dia, nunca tomei
uma refeição em casa e nunca havia lido tanto
como desta vez. De resto, o calor foi um fator decisivo para este meu tipo de férias, só saindo e conversando pela noite, quase completamente à revelia do que se foi passando por cá e pelo Mundo.
Estive em Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Barca de Alva, Sabugal, Manteigas, Serra da
Estrela, Covilhã, Guarda, Vilar Formoso, S. Pedro do Rio Seco, Malpartida, Fuentes de Oñoro,
e Ciudad Rodrigo, se acaso não esqueço alguma
outra localidade. Nalguns casos, tudo no mesmo
dia e com a finalidade de almoçar ou jantar. Mas
mais: pela primeira vez na minha vida de adulto,
dormi boa parte dos dias à tarde, logo após o almoço. Ou seja: devo estar a envelhecer.
Mas li imenso, e muitíssimo mais do que em
qualquer outro Agosto passado fora de Lisboa.
Logo na primeira noite, mau grado o cansaço da
viagem, consultei a Constituição dos Estados Unidos, comentada por Nuno Rogeiro, esclarecendo
uma dúvida que me havia ficado da véspera, por
uma notícia dada na TVI 24 por Cristina Reyna,
mas que não acompanhei completamente.
Li também, A Morte, de Maria Filomena Mónica, em torno do tema, mas a propósito do suicídio
assistido, da eutanásia e de outras atitudes perante uma vida de sofrimento sem retorno. Um tema
cuja atualidade eu previ há mais de uma década,
logo que se me tornou evidente e crise de pobreza
e de miséria que o neoliberalismo viria a trazer ao
Mundo.
Também li, como se o fizesse à velocidade do
som, o mui interessante romance de Luís Miguel
Rocha, A Virgem, sobre o qual acabei por contagiar três familiares. Um interessantíssimo romance, que mostra muito bem, e com um interesse
profundo, uma realidade que teve lugar.
Li, de igual modo, Fortaleza Digital e A Conspiração, de Dan Brown, que, por razões diversas,
nunca adquiri, nem para mim nem para ninguém
amigo e acessível. Gostei muitíssimo mais do primeiro que do segundo, embora este transmita muito da real impostura que hoje varre o Mundo, em
geral, e o da política, em particular.
Voltei a ler, Gente Comum, de Aurora Rodrigues,
no que foi a minha segunda leitura. Desta vez
muito anotada e comentada, porque deverei vir a
escrever sobre o que na obra se contém ao longo

seguros online

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
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deste ano letivo, digamos assim.
Reli, e com um gosto enorme, por vezes marcado por sorrisos de graça, a obra, já com uns bons
anos, de José Medeiros Ferreira, A Nova Era Europeia: De Genebra a Amesterdão, numa decisão
marcada pelo que se tem vindo a passar com o
que sempre percebi ser um suicídio fortemente
provável: a (dita) União Europeia. Uma leitura
que valeu a pena, como de resto sempre se dá com
quanto escreve ou diz José Medeiros Ferreira, se o
não interromperem com frequência.
Li também, Economia de Crise, de Nouriel Roubini e Stephen Mihm, mas apenas através de pequenas partes, porque se trata de uma obra que
requer dominâncias já capazes para poder ser
acompanhada de um modo útil. Um texto que irei
lendo talvez até ao Natal que se aproxima.
Li, de igual modo, as interessantíssimas biografias, Hillary Clinton, de Carl Bernstein, e Churchill, François Bédarida, que aconselho vivamente, mormente a segunda, de molde a que se possa
compreender um pouco melhor os recentes acontecimentos passados em cidades inglesas diversas.
E também, O Meu Pai Espião, de Lucinda Franks,
que se me revelou de extremo interesse e que até
suscitou uma conversa acalorada, até com algum
cinismo e uma ponta de intolerância, já pelo final da tarde de certo dia, com gente conhecida. E
ainda a magnífica, Aliança, Jonathan Fenby, onde
se narra, quase ao dia-a-dia, as conversas entre as
grandes personalidades dos Aliados, durante a II
Guerra Mundial. Um texto que vale a pena ler, até
mesmo numa biblioteca, como comigo teve lugar.
Por fim, a essencial obra, Salazar e a Conspiração do Opus Dei, da autoria de António José Vilela e Pedro Ramos Brandão, recentemente posta
à venda. Uma obra a não perder, mas que tem a
seguinte caraterística: as suas plenas potencialidades pressupõem um bom conhecimento do que
realmente teve lugar no Estado Novo, e de quem
era quem. Com esta condição, abrem-se, com esta
obra, novos horizontes de compreensão histórica.
Quem o não adquirir, perde.
E agora sim, finalmente, uma graça: é uma chatice saber demasiado sobre o tempo que passa e os
seus esquemas. Isto mesmo pude eu observar na
minha viagem para Lisboa, ao receber um telefonema de pessoa amiga da família, com a (suposta)
finalidade de saber como estávamos todos… Ao
saber-se do meu regresso a Lisboa, o que costuma
ser raro, logo houve preocupações diversas, não
fosse eu vir-me a deparar ao jantar, por exemplo,
ou logo após ele, com um qualquer encontro imediato de grau elevado… De molde que logo alguém telefonou à tal pessoa amiga da família e
que sabe que não mentiríamos, para que nos telefonasse: vínhamos, de facto, para Lisboa... De
molde que se tomaram as medidas tidas por necessárias, o que se tornou logo evidente no percurso
pelas zonas mais dominadas: Portugal, pois, no
seu melhor.
Enfim, um Verão repousante e muito frutuoso,
que até permitiu ler imenso e descansar de um
modo absolutamente inusual. Estou de regresso.
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variedade

A verdade, com
apreço e respeito
H
oje abordaremos o assunto da Virgem Maria,
mãe de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada. Não
contenderemos com a fé dos crentes religiosos, nem
com quaisquer das determinações dos concílios humanos particularmente confessionais. Nosso objectivo é a Verdade bíblica para os que tacteiam nas
buscas do Caminho divino e verifiquem que Deus
consente a liberdade ao ser humano mas não abdica
da responsabilidade que cada um assume pela sua
preferência contraditória.
A virgem Maria era da linhagem real; pertencia à tribo
de Judá, da Casa de Davi. Será interessante assinalar
que a profecia de Isaías 7:14 não tem objectivo de inicio
para ela.. O Rei Acaz estava com problemas sobre os
juízos de Deus na linha da Aliança, e o Santo de Israel (Jehová) estava sendo o promotor de promessas na
direcção do Messias, digamos, e do exílio para a Terra
Prometida. Então o profeta insistiu: -- “O Senhor vos
dará um sinal. A jovem dará à luz um filho; por-lhe-ás
o nome de Emanuel”
Os termos gregos de “uma alma”, “a jovem”, “uma virgem”, corresponderam à sequência nas traduções, e a tradição cristã aplicou o texto à mãe de Jesus Cristo. O Evangelho de S.Mateus é coincidente, acrescentando: -- “o nome
de Emanuel, traduzido é, Deus connosco” (Mat.1:23).
A esposa do rei Acaz deu à luz um filho, e foi sinal
para aquela altura. Isaías escreveu o seu livro profético
à volta dos anos 760 a.C, e seguintes.
Há divergências nas idades, tanto da virgem Maria,
como de S.José: imagina-se: ela uma adolescente, ele
um velho... O que podemos assinalar com verdade, salvando a diferença no tempo de existirem, é que ambos
foram maravilhosamente conduzidos por Deus, com
escolha divina para Maria. Já corriam os esponsais da
tradição quando José se deu conta de que ela estava
grávida, e intentou deixá-la sem escândalo. O Anjo do
Senhor lhe apareceu e lhe disse: -- “José, filho de Davi,
não temas receber a Maria tua mulher, porque o que
nela está gerado é do Espírito Santo” (Mat.1: 18,20). O
Senhor já tinha enviado o Anjo Gabriel a Maria, que a
sossegou, dizendo-lhe: -- “Não temas pois achaste graça diante de Deus; darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. (...) O Senhor lhe dará o trono
de Davi” (Lucas 1:30,31).
Ambos, favorecidos, se comportaram de modo exemplar!
Maria, num contentamento, diremos, de muita unção,
foi visitar Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, também
de idades diferentes, ela estéril, mas que veio a ser mãe
de João Baptista, e ambas entraram no gozo extraordinário dos acontecimentos. Foi então que a virgem Maria
explodiu no cântico, conhecido por “magnificat”, afirmando: -- “A minha alma engrandece ao Senhor, e o
meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque
contemplou a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão Bem-aventurada” (Lucas 1:46-48). Poema que o leitor pode ler em completo,
e onde transparece a capacidade e a inteligência de Maria. Aconteceu que César Augusto convocou a população do império para recenseamento e, Maria, com José,
subiram da Galileia a Belém para alistar-se. Está escrito: -- “completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogénito, que envolveu em panos e deitou numa
manjedoura, porque não havia lugar na estalagem”
(Lucas 2:6’7). Quando se trata de afirmar a identifica-
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Poesias da semana

Alcácer Quibir
A nossa história contém
Mil vitórias, mas também
Não poderá omitir
A grande perda fatal
Que enlutou Portugal
Lá em Alcácer Quibir.

J.J. Marques da Silva

ção de Jesus com Deus, o termo bíblico é geralmente
“unigénito”; quando sua mãe humana é referida, a palavra é “primogénito”. Não temos espaço para referir os
eventos que nos provam que a mãe de Jesus foi sempre
duma humildade, diremos celestial, e não de grandiosidade acima de seu Filho, ou dos discípulos dele. Os
passos da sua vida terrena são lógicos, e o seu conceito
maternal é sublime até ao Calvário, onde Jesus a entrega
aos cuidados do seu discípulo amado, João Evangelista.
A fuga para o Egito, e a matança das crianças inocentes
por Herodes, deram ao casal horas de muita aflição!
O comportamento da virgem Maria aparece também
nas Bodas de Caná, da Galileia e, “tendo acabado o vinho”, acabou por dizer aos serventes: -- “Fazei tudo que
ele (Jesus) vos disser” (João 2:5). Todos sabemos deste
milagre. Na Bíblia não se relatam milagres feitos por
ela. Chamar-lhe “Mãe de Deus”, porque Jesus é Deus,
tem requerido mudanças sobre as origens da mãe de Jesus. Quando se afirma que “foi concebida sem pecado”,
salvadora do mundo, auxiliadora da Redenção divina, e
que subiu ao Céu como Jesus, entra-se em discussão e
dúvida, porque não há afirmações bíblicas e, se fossem
concebíveis estas afirmações, cairíamos no abismo de
destruir a eternidade de Deus.
Co-redentora da humanidade, e no mesmo plano de
Jesus, também põe o estudante em apuros porque está
escrito: --”Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação:
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro”(1ª Timóteo 1:15).,
disse o apóstolo Paulo, e foi mais peremptório: “o qual
deseja que todos os homens sejam salvos (...) e cheguem ao conhecimento da verdade. porque há um só
Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus” (1ª
Timóteo 2:4-5). Afirma-se também que Maria é tão poderosa quanto Deus, e até mais do que Deus, porque em
Jesus ainda pertence punir, e a Virgem tem o ministério
da comiseração; que ela é a Senhora do Céu e da Terra,
rainha dos Anjos e de todos os Santos... Por efeito há
mais cultos à Virgem do que a Jesus, em todo o mundo,
embora Ele se tenha dado em uma só oblação completa,
pelo preço da Redenção. É difícil compreender, e também aceitar, que uma jovem, escolhida pelo Criador,
em face das suas virtudes extraordinárias, viesse a ser
matrona do mundo, superior a Deus. igualmente seu
Criador. É ainda difícil aceitar, que ela própria ponha de
parte as qualidades sublimes que possuía, podendo ser a
Senhora da divindade outorgada por Deus, e ser a maior
testemunha no objectivo salvífico deste mundo.
“Virgem das virgens”, e sempre virgem... Uma virgindade que Deus aceitou!
Conhecemos passagens do Antigo Testamento onde os
primos da mesma família se tratam por irmãos, e temos
lido literatura referindo damas que ofereceram sua virgindade ao Senhor. Mas sobre a Virgem também está
escrito:--”Não é este o filho do carpinteiro? E não se
chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, e José, e
Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs?
(Mat.13:55-56). “Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria,
mãe de Jesus, e com seus irmãos” (Actos 1:14).
Deixamos, pois, ao leitor, o ajuizar sobre a posição da
virgem Maria, na Terra e no Céu, à margem dos concílios humanos. Nós pensamos que ela não tem perdido
nada da sua bem-aventurança nem da sua consagração!

El-Rei Dom Sebastião
Em desmedida ambição
Com seu povo em divergência
Move a guerra sem sentido
Que nos custou ter perdido
Nossa honrosa independência...
Nesta batalha homicida
Quem não perdeu nela a vida
Ficou preso em cativeiro.
Mas Portugal a chorar
Esperava El-Rei voltar
Em manhã de nevoeiro...
Mitos a nutrir história
Deste feito sem vitória
Mas dum Povo esperançado
Que aguardou sempre com fé
Ver voltar numa galé
O seu Rei tão desejado !…

Euclides Cavaco

A memória do amigo
António de Melo
Foi depois de eu saber
Que eu noto esta dedicatória
Muito novo para morrer
Ficaras na nossa memória

Trabalhando no mesmo local
Em departamentos diferentes
Foi no Royal Victória Hospital
Aonde nós nos conhecemos
Soube que tinhas partido
Na tua última viagem
Foste um bom amigo
E a família muita coragem
Além de trabalharmos no hospital
Visitávamo-nos na ocasião
Representado o pessoal
Pertencíamos à mesma união
Desejando muita coragem
A esposa principalmente
Nesta difícil passagem
E a família igualmente

Alvaro Azevedo

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
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:
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Festas do senhor da pedra em LavaL

Festejando Tradiçionalmente
O

Senhor Bom Jesus da Pedra foi
celebrado na Missão de Nossa Senhora de Fátima em Laval, no
fim-de-semana transacto, com chuva a prejudicar as actividades profanas no exterior.
Felizmente, domingo, o grande dia
festivo começou pelas 10h30, com
eucarística concelebrada pelos padres Alvaro e Carlos Dias com acompanhado pelo
grupo coral local, sob a gerência de Lourdes Andrade.
Logo após a missa, pelas 16h00 se pôde organizar a
respectiva procissão sem qualquer incidente, acompanhada pela Filarmónica do Divino Espírito Santo
de Laval. Apesar de tudo podemos constatar que a
procissão não era tão grande como nos últimos anos
mais foi bastante linda. O resto da tarde do serão foi
organizado no interior da missão, o entretenimento
animado pelo Disco Mobil
“Entre Nós”, com Mario Silva.
E, evidentemente, não terão
faltado todos os serviços.
Sábado foi bastante agradável, com a mudança da imagem do seu altar para o templo,
acompanhada pela Filarmónica do D. Espírito Santo de Laval, e seguida de nobre missa,

Sylvio Martins
concelebrada pelo padre Carlos Dias acompanhada
pelo referido coral, foi sobretudo uma missa de agradecimentos por tudo o que o Senhor nos tem dado. O
conjunto Tropical fizeram um bom espectáculo com
boa animação. Para finalizar a animação e espectáculo

a Filarmónica do D. Espírito Santo de Laval fizeram
dois concertos durante o fim-de-semana para a agrado
de todos, foram mesmo impecável. Com toda aquela
abundância de bons petiscos, serviço de bar, bazar e as
divinais malassadas locais - loirinhas e tamanho bastante generoso foi mesmo para lamber os lábios.
O António Vallacorba dizia muito bem “As festas
fazem-se com gente. Com gente para trabalhar e com
gente para celebrar”. E com isto tivemos realmente
uma linda celebração sábado e domingo. Saudamos
a Missão, os cavalheiros e as senhoras que têm mantido a devoção e encontrado coragem para continuarem
com esta muito saudosa festividade micaelense. Esperamos que esta celebração tradicional continuará para
muitos anos.

Esta semana no Montreal Magazine:

25 E 27 DE AGOSTO

ANA MOURA NO FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREAL
ENTREVISTA COM EMANUEL CABRAL DE GLOBALINC
A VOZ DE PORTUGAL
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Tracy Rodrigues na
Miss República Portuguesa

H

á dois meses informamos que
Tracy Rodrigues, que ganhou a
Miss Portugal em Montreal em 2008
é a nova candidata para o programa
Miss República Portuguesa 2011.
Miss República Portuguesa é o concurso que representa em Portugal quatro dos maiores eventos de beleza a
nível mundial: Miss Mundo, Miss Internacional e Miss Queen Turismo Internacional e Miss Supranacional.
Em concurso para Miss Público estão

30 candidatas representantes dos vários distritos do país, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e ainda
de 10 comunidades portuguesas no estrangeiro: Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Luxemburgo, Angola, África
do Sul, Canadá, Brasil e Venezuela.
A candidata coroada Miss Mundo
Portugal 2011 representará o país no
Miss Mundo 2011 em Londres em Novembro, as vencedoras nas categorias
Miss Internacional, Miss Queen Turismo Internacional e Miss Supranacional
representarão igualmente o país nos
respetivos concursos internacionais na
China e na Polónia. Há ainda outros
certames internacionais que contarão
com a miss eleita em representação da
beleza nacional.
Das 30 candidatas apresentadas, podem votar na nossa Miss Portugal do
Canadaá e eleja a MISS PÚBLICO,
que terá acesso direto à semi-final do
concurso Miss República Portuguesa!
Dia 2 de setembro, às 22h00, veja a
grande final na SIC Mulher, em Portugal, e no resto do mundo através da
SIC Internacional e saiba quem é a
vencedora.
Até lá, acompanhe as candidatas
através dos diários da Miss República Portuguesa!

P

odem votar no http://sic.sapo.pt/internacional/2011/08/17/miss-republica-portuguesa---eleja-a-miss-publico (Miss Canada, Tracy Rodrigues).
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anedotas
Morreu na fábrica de cervejas um empregado que,
coitado, caiu dentro de um tanque de cerveja. O
homem ainda resistiu por algum tempo, mas a elevada
temperatura e a profundidade do tanque impediram que
os seus colegas tentassem fazer qualquer coisa para
o salvar. Testemunhas deste terrível acidente contam
que ainda viram o homem a vir à superfície pedir uma
coisa...TREMOÇOS!!!
Um jovem a lamentar-se a um amigo: - A minha vida é
uma mer*da: o meu pai está preso, a minha mãe bêbada, a minha irmã prostitui-se, o meu irmão é drogado.
A única coisa positiva que eu tenho na vida é o teste
da SIDA.
Numa certa época implantaram a pena de morte em
Portugal. Matavam os criminosos na cadeira eléctrica.
Um dia na altura de matar um assassino faltou a luz!
Após alguns minutos ouvem-se gritos altíssimos. O director da cadeia não entende o que se passa e pergunta: “O que é que se passa?? Porquê a gritaria ??” “É
que estamos a matá-lo com a vela chefe!”

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. Galhofa. Guarnecer de asas. 2. Figura arquitectónica formada por dois arcos iguais que se cortam superiormente. Muito
gordo. 3. Mulo. Cavidade interior da região onde o braço se liga ao tronco. Arsénio (s.q.). 4. Progenitor. Desejo veemente. 5. Nome da letra R.
Parte posterior do pé. 6. Graceja. A classe sacerdotal ou clerical. A tua
pessoa. 7. Criador. Aniversário natalício. 8. Árvore meliácea da América.
Alguma. 9. Preposição. Descendência. O espaço aéreo. 10. Remessa.
Género de carnívoros digitígrados que tem o porte de um grande cão.
11. Tecido de malha para cobrir o pé e parte da perna. O Universo.
Verticais 1. Rasgar. O mesmo. 2. Manjar apetitoso, delicioso. Nome
da letra N. 3. Sétima nota da escala musical. Mover-se de um sítio para
outro. A unidade. Seis em numeração romana. 4. Ovário dos peixes.
Anomalia de um órgão que está fora da sua posição normal. 5. Imposto.
Engano propositado contra alguém. 6. De dentro. 7. Untar com óleo.
Órgão do sentido da visão. 8. Investe contra. Aqui está. 9. A si mesmo.
Aqueles. Despido. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 10. Membro guarnecido de penas que serve às aves para
voar. Relativo à Turquia. 11. Flor da roseira. Vestiras.
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A morte do artistaRicardo Araújo Pereira
O
terrorista norueguês acha que, matando 11 000
portugueses, este país passa a comportar-se
como ele deseja. Ou seja, julga que há 9 989 000 nativos que simpatizam com a sua conceção do mundo
assassina, fundamentalista cristã e de extrema-direita.
Obviamente, o que este homem conhece de Portugal
são as caixas de comentários dos jornais na internet
A morte de Amy Winehouse fez aumentar em 300%
a procura dos seus álbuns em Portugal.
Os portugueses nunca apreciam tanto as capacidades de um cantor como quando ele deixa de as ter. A
promessa de um álbum novo não entusiasma tanto os
fãs como a garantia de que nunca mais se editará nenhum. Bem pode um artista apresentar o currículo, o
número de discos vendidos e as críticas elogiosas que
não comove o público português. Ou o cantor avança
com uma certidão de óbito assinada por um médico
legista autorizado, ou não nos convence.
Como é evidente, apreciar artistas mortos não é um
fenómeno exclusivamente português, mas acredito
que, em Portugal, seja mais acentuado.
Aqui, não só as pessoas compram com outro entusiasmo os discos de artistas mortos como são capazes
de frequentar concertos de bandas que já faleceram
há muito. Ainda no outro dia o concerto dos Pink
Floyd estava cheio.
A expressão “a morte do artista”, que costuma designar uma fatalidade, é desadequada. É precisamente a morte do artista que lhe permite experimentar o
verdadeiro sucesso. Cantor que seja capaz de falecer
uma vez por ano passa a obter dupla platina em todos
os discos.

É uma pena que a maior parte só tenha habilidade
para conseguir fazê-lo uma vez. Morrer é a melhor
manobra de marketing do mundo artístico.
Talvez o raciocínio do público seja: “Bom, este artista morreu.
Deixa-me comprar os seus discos antes que morra
eu também.” Numa semana em que os portugueses
se confrontaram com a sua própria mortalidade, essa
inquietação pode ter sido mais intensa. Pelo menos
11 000 portugueses receberam uma ameaça de morte.
Primeiro eram os finlandeses que não queriam emprestar-nos dinheiro, agora é um norueguês que nos
quer matar. Estes nórdicos andam a embirrar connosco.
E a insultar-nos: o terrorista norueguês acha que,
matando 11 000 portugueses, este país passa a comportar-se como ele deseja. Ou seja, julga que há 9
989 000 nativos que simpatizam com a sua conceção do mundo assassina, fundamentalista cristã e de
extrema-direita.
Obviamente, o que este homem conhece de Portugal
são as caixas de comentários dos jornais na internet.
O caso demonstrou uma vez mais o lugar de Portugal no mundo. Os terroristas destroem edifícios nos
EUA, fazem explodir comboios em Espanha, dinamitam o metro em Inglaterra e arrasam a Noruega.
Sobre Portugal, dizem apenas: “Nós, se tivéssemos
vagar, até íamos aí matar-vos. Infelizmente, já temos
coisas combinadas, senão iam ver.” Sim, sim. Não
nos enganam. Como é óbvio, sabem perfeitamente
que comprámos dois submarinos de guerra novos e
têm medo de cá vir.

RDPi Onda Curta
A
RTP decidiu suspender provisoriamente, para
avaliação, as emissões da RDP Internacional na
Onda Curta, a partir do dia 1 de junho.
Esta decisão teve por base um conjunto de fatores
como a diminuição dos ouvintes servidos por esta
plataforma de distribuição, os custos acrescidos dos
últimos anos e as necessidades de investimentos para
melhoria das estações. Esta situação não inviabiliza

ria dos ouvintes da RDP Internacional.
A decisão agora tomada pela RTP enquadra-se
numa tendência mundial seguida por vários operadores, que têm optado por uma diminuição ou mesmo
pelo fim das emissões de Onda Curta.
Assim, após consulta prévia à Anacom, a partir de
dia 1 de junho a RTP suspende provisoriamente, para
avaliação, as emissões da RDP Internacional na Onda

a captação das emissões da RDP Internacional pelos
ouvintes, uma vez que esta é assegurada através de
satélite, cabo, DTH e internet. Encontrando-se desta
forma uma alternativa, com menores custos e maior
qualidade de emissão, que serve a esmagadora maio-

Curta. No final deste período, serão avaliadas as consequências e será tomada uma decisão definitiva.
Esta medida, pelo seu carácter temporário, não representa qualquer alteração ao contrato de Concessão
do Serviço Público de Radiodifusão Sonora vigente.
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Lenda das Três Gémeas
N
o tempo em que Silves pertencia aos Mouros,
vinha o rei Mohamed a passear a cavalo quando
encontrou um destacamento do seu exército que trazia reféns cristãos.
Entre estes estava uma lindíssima jovem, sumptuosamente vestida, acompanhada da sua aia, filha de
um nobre morto durante o saque ao seu castelo. Mohamed ordenou que a nobre dama fosse levada para
o seu castelo, onde a rodeou de todas as atenções, e
lhe pediu que abraçasse a fé de Maomé para se tornar
sua mulher.
A jovem chorou de desespero porque Mohamed não
lhe era indiferente, mas a sua aia encontrou a solução:
ambas renegariam a fé cristã apenas exteriormente
para agradar ao rei mouro e possibilitar o casamento.
Passado algum tempo, nasceram três gémeas a
quem os astrólogos auspiciaram beleza, bondade e
ternura, para além de inteligência, mas avisaram o rei
que este deveria vigiá-las quando estas chegassem à
idade de casar.
O rei não as deveria confiar a ninguém. Passaram alguns anos e a sultana morreu, ficando a aia, que tinha
tomado o nome árabe de Cadiga, a tomar conta das
jovens. Quando estas eram adolescentes o rei levou-as para um castelo longe de tudo, onde havia apenas
o mar por horizonte.
As princesas tornaram-se mulheres, mas embora gémeas tinham personalidades muito diferentes. A mais
velha era intrépida, curiosa, porte distinto e de olhar
insinuante e profundo.
A do meio era a mais bela, de uma singular beleza e
apreciava tudo o que era belo, as jóias, as flores e os
perfumes caros.
A mais nova era a mais sensível. Tímida e doce,
passava horas a olhar o mar sob o luar prateado ou o

foto da semana

pôr-do-sol ardente.
Um dia, contra todas as indicações do rei aportou
perto do castelo uma galera com reféns cristãos, entre
os quais se salientavam três jovens belos, altivos e
bem vestidos.
Curiosas, as princesas perguntaram a Cadiga quem
eram aqueles homens de aspecto tão diferente dos
mouros.
Cadiga respondeu-lhes que eram cristãos portugueses e contou às princesas tudo sobre o seu passado.
Como as princesas começassem a ficar demasiado
interessadas com os jovens cristãos, Cadiga pediu ao
rei que levasse as filhas para junto de si, sem lhe explicar a razão.
Cavalgavam as princesas com o rei e o seu séquito a caminho de Silves quando se cruzaram com os
três cativos cristãos que não respeitaram a ordem de
baixarem o olhar. As princesas quando os avistaram
levantaram os véus e o rei, furioso, mandou castigar
os cristãos insolentes.
As princesas ficaram muito tristes mas conseguiram convencer Cadiga a arranjar maneira de se encontrarem com os jovens cristãos. A paixão violenta desencadeada por aquele encontro foi alegria de
pouca dura. Os três cristãos foram resgatados pelo
rei português e iriam embora em breve. As princesas dispuseram-se a segui-los e a converterem-se à fé
cristã antes de casarem com os nobres cristãos.
Cadiga rejubilava por conseguir resgatar para a fé
que secretamente professava as filhas da sua ama. Foi
então que a princesa mais nova se recusou a partir e
a abandonar o pai.
Ficou para trás e, conta a lenda, morreu de tristeza
pouco tempo depois. A sua alma ainda hoje se lamenta e chora na torre do castelo nas noites sem luar.

parabéns

Feliz aniversário Sónia

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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Comentário Semanal de Economia e Mercados

Troika dá nota
positiva a Portugal
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: O Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Saberá notícias através
de um amigo. A sua vida social andará muito animada.
Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor!
Saúde: Atenção com as noitadas e os excessos, seja comedido. Dinheiro: Um amigo irá pedir-lhe ajuda financeira. Lembre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser você a
precisar de ajuda!
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco perdido e em
busca de si próprio. Que o seu auto-conhecimento seja a
ferramenta fundamental para a sua felicidade.
Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento como o
yoga e a meditação.
Dinheiro: Prepare o seu trabalho desenvolvendo novas ideias.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Momento em que estará confiante e, por isso, encontrará um clima de equilíbrio nas suas relações. Faça
as escolhas que lhe trazem a possibilidade de ser feliz.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão surgir. Dinheiro: Aposte na projecção profissional e poderá alcançar os seus objectivos, mas não gaste demasiado.
Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor: O amor acontece quando menos se espera. Que
a sua alma seja bela e transparente! Saúde: Durma o
máximo de horas que puder. Dinheiro: O seu bom desempenho poderá ajudá-lo a subir para um cargo de chefia. Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: É necessário que deixe de exigir tanto
do seu par. Agora é tempo para partilhar
Saúde: Retire da sua alimentação comidas ricas em gorduras e consulte um especialista em cardiologia.
Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder evoluir na carreira.
Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os desentendimentos
através do diálogo. Os problemas e dificuldades do dia-a-dia resolvem-se através do diálogo, mas agravam-se
através da violência! Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-lo e dar origem a uma constipação.
Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da sua
actividade profissional.
Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo renitente. Que a compreensão viva no seu coração!
Saúde: Dedique-se a actividades que lhe dêem prazer.
Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o
melhor possível. Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: O seu estado de ansiedade poderá
originar discussões. Encare a vida de uma forma mais
optimista e verá que tudo corre melhor!
Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.
Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

N

o passado dia 12 de Agosto, a missão conjunta
do Fundo Monetário Internacional, Comissão
Europeia e Banco Central Europeu, vulgarmente
designada de Troika, deu nota positiva na primeira
avaliação trimestral ao programa económico do Governo, apesar de se ter confirmado “a existência de
um desvio previsível, face à meta estabelecida para o
Défice de 2011, de cerca de 1.1% do PIB”, segundo
as palavras do Ministro das Finanças, Vitor Gaspar.
A passagem deste primeiro teste garante a Portugal
o acesso, em Setembro, a uma nova tranche, de 11.5
mil milhões, do empréstimo total acordado de 78 mil
milhões de euros.
O Ministro das Finanças e a Troika são unânimes ao
explicitar que “as perspectivas de sucesso foram altamente melhoradas pela decisão, na cimeira da área
do euro, de 21 de Julho de 2011, de baixar as taxas
de juro dos empréstimos para valores próximos dos
custos de financiamento do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF), alongar a maturidade
do financiamento e, ainda mais importante, pela determinação em disponibilizar o financiamento até ao
restabelecimento de acesso aos mercados em condições normais”. Ou seja, com a ressalva de que Portugal tem de prosseguir o esforço de ajustamento, o entendimento garante que o país tem tempo e condições
para provar aos mercados que é capaz de cumprir os
seus compromissos financeiros, por mais difíceis que
sejam os obstáculos.
O cumprimento destes não é, por si só, o objectivo
do programa económico, pois mais importante é restaurar a competitividade e colocar a economia portuguesa no caminho do crescimento sustentado, o que
implica alterações estruturais, designadamente ao
nível da redução do envolvimento do Estado na economia. Neste particular, foram dados os primeiros
passos através da recente eliminação dos direitos especiais do Estado na EDP, Galp e Portugal Telecom.
Apesar de enaltecer o que já foi feito, a Troika deixa
o alerta de que as alterações mais difíceis ainda estão
por fazer e que a determinação do Governo vai ser
testada por forças de oposição de quadrantes vários,
situação que tem tendência a agravar-se à medida
que a economia atravessa um período de ajustamento
marcado pela contracção da actividade económica,
pela perda de poder de compra dos salários e por elevados níveis de desemprego.
Passando à análise dos dados económicos, a Troika
ST-LÉONARD

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Converse com o seu par para resolver divergências conjugais. Fale sobre o que é verdade, necessário e
carinhoso. Saúde: Tente descansar mais.
Dinheiro: Acredite mais na competência dos seus colaboradores.
Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.
Amor: Passe mais tempo com os seus amigos. Estreite
os seus laços de amizade.
Saúde: Lembre-se das sessões de tratamento que tem

esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

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

ST-LÉONARD

que fazer.
Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar os seus
desejos.
Números da Sorte: 6, 5, 3, 2, 10, 11

Bom duplex todo renovado

Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: O seu par poderá estar demasiado exigente consigo. Que a beleza da Aurora invada a sua vida.
Saúde: Faça uma selecção dos alimentos que mais beneficiam a sua saúde.
Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um projecto.
Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

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

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma mudança de planos pode afectar a sua relação. É tempo de um novo recomeço!
Saúde: Procure estar em paz espiritualmente.
Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário.
Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

VILLERAY

ROSEMONT

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

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

A VOZ DE PORTUGAL

João José Fernandes

é muito sintética, referindo que as Exportações têm
permanecido relativamente fortes, os indicadores de
Confiança dos Consumidores estão firmes e o Emprego tem permanecido genericamente estável. Sendo que a Troika espera que o Produto Interno Bruto
(PIB) caia 2.2% este ano e que a recuperação se inicie em 2013, cenário partilhado pelo Governo.
Neste contexto, os dados económicos divulgados
esta semana trouxeram boas notícias, designadamente o recuo da Taxa de Desemprego, de 12.4% para
12.1%, e a interrupção de um período de dois trimestres de contracção da actividade económica (ambos
de 0.6%), no segundo trimestre do ano. Refira-se que,
se a descida da Taxa de Desemprego tem um carácter
marcadamente sazonal, pelo que deverá ser revertida,
já a inesperada estagnação da actividade económica,
bem melhor do que a contracção trimestral de 1.4%
projectada pela Troika, indicia que o PIB poderá surpreender pela positiva em 2011, não contraindo tanto
quanto o previsto oficialmente. A actividade terá sido
suportada, sobretudo, pelas Exportações Líquidas,
já que do lado da Procura Interna o Consumo Privado e o Investimento em Capital Fixo terão caído.
Os Gastos Públicos poderão ter contribuído para o
crescimento, atendendo ao funcionamento dos estabilizadores automáticos e às “derrapagens” que têm
vindo a ser referidas pelo Governo. Refira-se que, em
termos da segunda metade do ano, é previsível que
as exportações percam ímpeto, em face do esperado
abrandamento económico global, enquanto a despesa
pública deverá corrigir, reflectindo essencialmente a
tomada de adicionais medidas de austeridade no âmbito da consolidação orçamental pelo lado da despesa.
Neste âmbito, há que tomar em consideração o congelamento das progressões no regime remuneratório
no Ministério da Administração Interna e no Ministério da Defesa Nacional, já em Setembro. Esta é a única medida apresentada para controlar a despesa, para
além das que já constam no Orçamento do Estado
para 2011. Quanto à consolidação pelo das receitas, a
receita é já conhecida. Junte a sobretaxa extraordinária em sede do IRS de 3.5%, aplicável ao rendimento
colectável que exceda o valor anual da retribuição
mínima mensal garantida, ao aumento da taxa do IVA
sobre a electricidade e gás natural (de reduzida para
normal). Deixe marinar e terá um significativo aumento da receita fiscal.
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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.

23 de Agosto de 2011
1 Euro = CAD 1.430080
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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

ELECTRICIDADE
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

IGREJAS

681 Jarry Est

514.499.1624 #209-

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

ALGARVE

514.849.2391

GARAGENS

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

CLÍNICAS

450.672.4687

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

Paisagista com experiência e
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
450-963-3462

EMPREGOS
Precisa-se de uma senhora para
limpeza de uma casa em Westmount nas sextas-feiras.
514-726-4245

aluga-se

Manucure/Salão situado no Boul.
St-Laurent tem um espaço para
alugar bom para uma cabeleireira,
massagista ou tatoo ao canto da
Rachel e de St-Laurent.
514-979-5061 Francês
ou 514-287-2662 Inglês

Santropol Roulant, um serviço de “Refeições-sobre-Rodas” situado no
Plateau Mont-Royal.
Nós estamos a procura de voluntários para entregar refeições à clientes com dificuldades de locomoção. As entregas são feitas a pé, de
bicicleta ou de carro nas segundas, terças, quartas, sextas e sábados
das 14h45 às 18h. Um jeito divertido de encontrar novas pessoas, explorar os bairros da cidade e se envolver na comunidade!
Orientações aos voluntários são oferecidas duas vezes por mês aos
sábados das 11h ao meio-dia.
Obtenha mais informações pelo telefone: 514-284-9335.

Precisa-se de
pessoal com
experienca
para
renovações de
casa.
Tony
514-593-6649

vende-se
Vende-se condo em Odivelas,
Lisboa. 5 1/2, com 2 quartos
fechados, sala de jantar e salão aberta com lareira, cozinha muito grande.
Tel.: 450-575-3505

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

NOTÁRIOS

514-564-1416

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

Vende-se um
lava-loiça
de marca
com 3 anos
de uso
quase novo.
125$

vidente

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514 278.3956
MEMORANDUM
Joaquim Catarino
A esposa Maria Ressurreição, 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),
restantes familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada a missa dos 30
dias pelo seu eterno descanso, terá lugar quarta-feira 7 de Setembro as 18h30 na igreja Santa
Cruz.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.

†

António Fernandes
(1925 - 2011)

Faleceu em Montreal sábado, dia 20 de
Agosto de 2011 com 86 anos de idade, o
senhor António Fernandes natural de Torre,
Amares, Braga, Portugal. Esposo da já falecida Maria Andrade e filho de Glória Oliveira
e João Fernandes.
Deixa na dor sua filha Glória(Augusto), seus
netos Nelson e Patrick, seu bisneto Mathieu,
sobrinhos(as) assim como outros familiares
e amigos.
O funeral vai decorrer no sábado, 27 de Agosto às 11 horas na igreja
Santa Cruz em Montreal. O seu corpo será sepultado no cemitério Le
repos St-Francois em cripta na secção Padre Pio.

†

13

Wesley Ferreira Silva Rebelo

Faleceu em Montreal sábado, dia 13 de
Agosto de 2011 com 30 anos de idade.
Deixa na dor os seus pais, Manuel Rebelo e Maria dos Anjos Ferreira. Seu avô
materno Manuelk Furtado Ferreira sua
irmã Kelly Silva. Tio (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, quinta-feira, dia 18 de Agosto às
10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Foi sepultado 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.

†

Maria Helena Nico
(1935 - 2011)

Faleceu em Montreal domingo, dia 19
de Agosto de 2011 com 76 anos de idade, a senhora Maria Helena Nico natural
de Vila Moreira, Alcanena, Portugal. Esposa do senhor António Rodrigues Silva.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos
António (Helena Damião) e Steve. Seus
netos Marco Antonio e Lenie Lucci, Alexandre e Jacqueline Damião Rodrigues,
mãe da já falecida Ana Maria Rodrigues.
Seus irmãos(as) Isaura, Fernando, José
Nico, cunhados(as), sobrinhos(as) assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo
de:
Alfred Dallaire | Memoria
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente terá lugar, quarta-feira, dia 24 de Agosto às
10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal.
A missa do sétimo dia terá lugar quarta-feira 25 de Agosto às 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.

MEMORANDUM
2º ano de saudade

Abílio Jacinto Tavares
f. 30 de Agosto de 2009

A sua esposa Glória, filha Celina
(Hermano), netos Samuel e Meagan, restantes familiares e amigos
recordam com profunda saudade
o seu ente querido.
Participam que será celebrada
missa pelo seu eterno descanso,
terça-feira, dia 30 de Agosto de
2011, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel
Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.

Daddy
It’s so hard to believe that you’re Really Gone
And to know that We will no longer
See your smiling face,
Or Hear the sound of your laughter
You left So many memories, Which will never part
You will always live deep inside our hearts
We are thankful that God graces Us
With someone as Special as you
It’s just hard to believe
Your Life on Earth is Really Through
I miss you Dad...
you daughter Celina

MEMORANDUM
5º Ano de Saudade

Maria Alice Amaral dos Santos
faleceu em 22-08-2006

A missa do sétimo dia terá lugar domingo 28 de Agosto às 10h00 na
igreja Santa Cruz.

Querida Alice, já nos deixaste
há quatro anos, mas sempre
continuarás a viver nos nossos corações.

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.

- Teu marido Virgílio; teus filhos Mário e Marta; teu neto
Rafael.

A VOZ DE PORTUGAL
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NASCAR NATIONALWIDE

Marcos Ambrose vence Nationwide Alex
TAGLIANI um belíssimo segundo lugar

M

ontreal viveu este último fim-de-semana mais
um FESTIVAL, bem diferente de tantos outros
durante este verão se viveram na belíssima cidade de
Montreal.
Depois da Formula 1, foi a NASCAR, uma série
bem americanizada, que trouxe até nós milhares de
pessoas, oriundas das mais diversas partes do continente norte-americano e do resto do Canada, que encheram ao completo este lindíssimo recanto da Ilha
Notre-Dame, mais precisamente o Circuito Gilles
Villeneuve.
Polémicas, bocas ou simples boatos de padoock,
não sabemos, mas tudo leva a crer que esta sería a
última prova da Nascar em Montreal. Os promotores
dizem que farão tudo para guardar a serie em Montreal, o Governo declarou não querer contribuir com

o subsídio que lhes foi pedido, e, mesmo se as receitas generadas pelos inúmeros visitantes são sem
dúvida alguma bastante compensadoras, não se deixa
de dizer que este foi o verdadeiro adeus a NASCAR!
Quanto a nós, estamos convencidos, que um acor-

do acabará por ser concretizado e estas SERIES, tais
como NATIONWIDE, CANADIAN TIRE, GRANDE AM ROLEX, etc, continuarão entre nós, por
muito tempo ainda, pois o público tem sede destas
corridas e amantes do barulho inconfundível destes
potentes motores, já disseram que estariam de volta
no próximo ano, e nós, também esperamos lá estar na
próxima época...
Como já se esperava, este sim, foi o adeus as corridas do veterano Patrick Carpentier! Um Patrick

que já conhecemos há muitos anos, mesmo antes
de ter começado a sua carreira de piloto na Formula
Atlantica... simpático, sempre pronto a responder as
inúmeras perguntas pelo batalhão de jornalistas que
a cada evento cobriam as mais variadas provas nas
quais Patrick participava. Um Patrick que este fim-de-semana e depois de uma longa carreira que começou em 1992 fez a sua última volta a pista, uma
pista que lhe deu muitas alegrias e tristezas .
Retribuindo, os seus fans, reservaram-lhe uma grande ovação, transmitindo-lhe todo o amor e carinho,
assim como todo o respeito, quando ele efectuou a
sua volta de honra, ao circuito GILLES VILLENEU-

Helder Dias
Fotos de João Arruda

VE. “Depois de vinte e sete anos a viajar é tempo que
passe um pouco mais com a minha mulher Annick e
os meus dois filhos, disse-nos Patrick”.
As provas entre elas foram vividas da mesma forma,
com muita garra, muita competição e sobretudo com
muito respeitos entre eles (os pilotos )desde os mais
jovens aos veteranos. Na SERIE CANADIAN-TIRE,
mais uma vez, Andrew Ranger defendeu o seu titulo
e, do começo ao fim dominou e venceu .
Vencedor em 2007 e 2010, conseguiu aqui a sua
segunda victoria em quatro corridas esta época. “foi
uma corrida onde trabalhei bastante forte para me
poder manter nos comandos da prova e isto prova
que o nosso carro estava bastante rápido aqui neste
circuito’’, acescentou Ranger.
Na SERIE NATIONWIDE, a prova rainha deste
“festival de motores’’, foi quanto a nós uma das mais
bem disputadas, desde a sua implantação em Montreal. Depois de ter trabalhado bastante forte Marcos
Ambrose, conquistou a sua primeira vitoria em Montreal.
Foi um dia verdadeiramente excitante para Ambrose ele que, oito horas antes deixou a sua equipa na
Coupe Sprint em Broocklin, no Mexigan, para dirigir
-se a Montreal. O seu dia começou as dez da manha
quando entrou num helicóptero, depois num avião ,
um barco e mais um avião, para se encontrar no circuito Gilles Villeneuve e vencer inteligentemente a
sua primeira prova neste circuito.
Faco agora votos para que no próximo ano ,eu possa levar ate junto de si caro leitor do nosso jornal A
VOZ de PORUGAL o tudo que se passa neste maraviulhoso mundo das maquinas .
Até a próxima semana no GRANDE PREMIO DA
BELGICA ,sim claro, de volta com a FORMULA 1.

Finally I am free from all evil bonda
find myself healed; Before everyth
my health, my finances and my lov
in prosperity and happiness. ROY

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
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Portugal deixa cair sonho
do “tri” no prolongamento
A

seleção portuguesa de futebol de sub-20 perdeu sábado uma excelente oportunidade para
conseguir o “tri” no Mundial da categoria, ao cair
na final, face ao Brasil (2-3), no prolongamento,
em Bogotá, na Colômbia

Depois de um percurso sensacional, sem qualquer
golo sofrido em seis jogos, Portugal esbarrou na felicidade de Óscar, que marcou três (cinco, 78 e 111
minutos), e em algumas oportunidades perdidas em
momentos decisivos. Nelson Oliveira, que marcou o
segundo tento luso, aos 59 minutos, poderia ter “acabado” com o jogo aos 73, e Caetano, que substituiu
Alex, autor do primeiro, aos nove, falhou clamorosa
ocasião. Portugal caiu na final, mas foi “gigante”, fez
bem mais que os mais otimistas esperavam e esteve
muito perto do “ouro”. Portugal, que ainda perdeu
Danilo, por lesão, lutou até ao final, mas as forças já
eram muito poucos. A equipa de Ilídio Vale ficou sem
título, mas caiu de pé.

Benfica: sem descanso
a pensar no Twente
E

ncarnados regressaram ao trabalho no dia a seguir à vitória sobre o Feirense, para preparar a
segunda mão do play-off da Champions
O Benfica regressou ao trabalho neste domingo,
após a vitória da véspera sobre o Feirense, para preparar a segunda mão do play-off de acesso à Champions.
Depois do 2-2 registado em Enschede, na Holanda,
o Twente visita a Luz nesta quarta-feira, dia 24, às
19h45.
Na sessão, os jogadores que defrontaram o Feirense
realizaram apenas treino de recuperação.
Os encarnados prosseguem a preparação da eliminatória nesta segunda-feira, pelas 17h30, no Seixal,
e à porta fechada.

Tamara
Ecclestone
diz que Hamilton é
melhor que
Button

F

ilha mais velha de
Bernie
Ecclestone
não gosta de Jenson Button e voltou a demonstrá-lo. Lewis Hamilton é melhor que Jenson Button – é
a opinião de Tamara Ecclestone, filha mais velha
do detentor dos direitos
comerciais da Fórmula 1,
também modelo e às vezes apresentadora de TV.
Tamara não perdoou Button ter atendido o telemóvel a meio da entrevista e
chega mesmo a dizer que
Hamilton é melhor que
Button “tanto como piloto como pessoa”. É certo
que a opinião da filha de
Bernie Ecclestone sobre
a Fórmula 1 tem o valor
que cada um lhe quiser
atribuir. Mas não é menos
certo que a opinião de Tamara é partilhada por muita gente que acompanha a
disciplina mais de perto.

Liga Zone Sagres
P	Equipa	P	J
1-FC Porto
6
2
2-Académica
6
2
3-Benfica
4
2
4-SC Braga
4
2
5-V. Setúbal
4
2
6-P. Ferreira
3
2
7-Olhanense
2
2
8-Sporting
2
2
9-Beira-Mar
2
2
10-Nacional
1
1
11-Rio Ave
1
2
12-Gil Vicente
1
2
13-Feirense
1
2
14-Marítimo
1
2
15-V. Guimarães
0
1
16-U. Leiria
0
2
2ª jornada - Resultados
FC Porto 3-1 Gil Vicente
Benfica 3-1 Feirense
Académica 1-0 Rio Ave
P. Ferreira 2-1 U. Leiria
Beira-Mar 0-0 Sporting
SC Braga 2-0 Marítimo
Olhanense 2-2 V. Setúbal
Nacional 04/09 Guimarães

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: 29, 30, 31 de Agosto
1, 6, 7, 8 de Setembro
Hora: 9h00 às 11h00

inglês básico - tarde

Datas: 29, 30, 31 de Agosto
1, 6, 7, 8 de Setembro
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
Sítio web: www.hsmontreal.ca
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3ª jornada - Horário dos jogos
19/08 FC Porto-Gil Vicente

[SportTV1] 20:15

20/08 Benfica-Feirense

[SportTV1] 19:45

21/08 Académica-Rio Ave

18:00

21/08 P. Ferreira-U. Leiria

18:00

21/08 Beira-Mar-Sporting

[TVI] 18:15

21/08 Sp. Braga-Marítimo

[SportTV1] 20:15

22/08 Olhanense-V. Setúbal

[SportTV1] 20:15

04/09 Nacional-V. Guimarães

16:00

Liga ORANGINA
P	Equipa	P	J
1-Moreirense
3
1
2-UD Oliveirense
3
1
3-U. Madeira
3
1
4-Leixões
3
1
5-Penafiel
1
1
6-Trofense
1
1
7-Arouca
1
1
8-Atlético CP	
1
1
9-Santa Clara
1
1
10-Sp. Covilhã
1
1
11-Belenenses
1
1
12-Estoril Praia
1
1
13-Desp. Aves
0
1
14-Naval
0
1
15-Freamunde
0
1
16-Portimonense
0
1
1ª jornada - Resultados

HigH ScHool oF montreal adult centre

15

Trofense 2-2 Penafiel
Belenenses 0-0 Atlético CP
Naval 0-1 Leixões
UD Oliveirense 2-0 Freamunde
U. Madeira 3-2 Desp. Aves
Moreirense 2-0 Portimonense
Santa Clara 0-0 Arouca
Estoril Praia 0-0 Sp. Covilhã
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2ª jornada - Horário dos jogos
Portimonense 27/08 Naval
Penafiel 27/08 Belenenses
Leixões 28/08 Santa Clara
Freamunde 28/08 Trofense
Sp. Covilhã 28/08 U. Madeira
Desp. Aves 28/08 UD Oliveirense
Atlético CP 28/08 Estoril Praia
Arouca 28/08 Moreirense

Dias da Cunha entende
que futebol português
está «em falência»

O

antigo presidente do Sporting coloca-se ao
lado dos actuais dirigentes “leoninos” na
questão da arbitragem. À TSF disse que o futebol
português é incapaz de tomar conta de si próprio
e que está “em falência”.
Numa alusão ao jogo do Beira-Mar-Sporting (0-0)
da Jornada 2 ter sido moderado por um árbitro das
distritais de Aveiro, devido à decisão de João Ferreira
em não arbitrar o encontro, Dias da Cunha afirmou
que «em causa não está apenas a recusa do senhor
João Ferreira, mas a total falência do futebol profissional português em tomar conta de si próprio».
Ouvido pela TSF, Dias da Cunha sublinhou a necessidade de intervenções legais e políticas para que
situações como a falta árbitros para orientar jogos de
futebol voltem a acontecer.
“São necessárias medidas legais para que uma situação destas não se volte a repetir. É apreciso a intervenção do poder político. O futebol e a arbitragem a
baterem no fundo”, destaca.
O antigo dirigente “leonino” considera que o Sporting está a ser afastado do título e que o Benfica seguirá o mesmo rumo.
“Há erros que forjaram o resultado e pontos roubados aos clubes que defrontaram o FC Porto e o
Benfica”, disse à TSF.
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Nova fase disponível no Outono 2011

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
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