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A nossa Voz
também é sua!

C

omo é do vosso conhecimento,
e após o anúncio do meu cargo
de director por interim, publicado na
última edição deste jornal, é o meu
dever de saudar todos os leitores,
incansáveis colaboradores e toda a
direcção, de outra forma seria uma
falta de respeito ou então um director
invisível.
O semanário o jornal “A Voz de Portugal”, tem sido e contínua a ser a vitrina que melhor expõe as actividades da
comunidade portuguesa a residir nesta
província do Canadá e também tem
sido o comboio de ligação entre a terra
de acolhimento “Quebeque” e a pátria
mãe, “Portugal”, É tambem o vehiculo
que foi trazendo e levando notícias de
cá e de lá a cada lar português, e muitas
vezes o único companheiro de horas de
solidão e de saudade.
A Voz de Portugal, o mais antigo em
língua portuguesa no Canadá, comemorou o seu 50º aniversário este ano.
Uma data muito importante que todos
nós devemos orgulhar, meio século de
vida a servir a comunidade portuguesa
na Província do Quebeque.
Por razões alheias ao editor, a direcção devia ser renovada, para preencher
a vaga deixada pelo administrador Kevin Martins e do director recentemente
falecido António Vallacorba.
Fui surpreendido pelo editor Eduíno
Martins que convidou-me para ser diRe rector do Jornal A Voz de Portugal.
ci
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Este convite, que muito me eloe
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fa giou e honrou e o qual aceitei
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Torneio de golfo Organizado
pela Fundação Santiago

Ver Páginas 8-9

Elas ganham menos 18%
que os homens
A

s mulheres portuguesas ganham
em média menos 18% do que os
homens, apesar de a sua participação
no mercado de trabalho ter aumentado nos últimos anos. Os dados são de
um estudo da CGTP sobre a desigualdade no trabalho, e foi elaborado com
base em dados do Instituto Nacional de
Estatística. O estudo refere ainda que
emPortugal asmulheres representam
47,3% da população activa e 47% do
emprego total. No entanto, a remuneração base médiamensal dos homens
Continuação na página 2 (€1.003,7) era em2010 18% superior à

das mulheres (€822,7).
Entretanto, a eurodeputada e vice-presidente da comissão dos Direitos
da Mulher e da Igualdade de Género,
Edite Estrela, defendeu ontem a necessidade de serem aplicadas na União
Europeia (UE) medidas legislativas
para acabar com a diferença salarial
entre os sexos. Segundo a responsável,
a diferença que na Europa era de 15%
em 2005, subiu agora para os 17%. Segundo Edite Estrela, as mulheres estão
muito pouco representadas nas administrações das empresas da UE.

Serviço de análise do seu vinho
ESPECIAL

grappolo
d’oro

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
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Para mais informações, contactar MARCO
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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
Angariação de Fundos
para a Igreja N.D.A.

Dia 1 de Outubro de 2011 na Escola Lucille Teasdale, 1275 Boul. Celoron, Blainville, (saída 25 Blainville, direcção norte até ao boul. Cure Labelle, 117 à direita na boul. Celeron. Jantar e serão musical ao som do
DJ-Xmen e Eddy Sousa. Haverá uma surpresa! Preço: 28 igrejas para
os adultos (no preço está incluído um copo de vinho ou uma cerveja) e
15 igrejas para crianças até aos 12 anos. Venha divertir-se e traga os
seus amigos. Todos unidos podemos apoiar a paróquia de Saint Famille que muito tem apadrinhado a comunidade portuguesa de Blainville.
Contamos consigo! Faça já a sua reserva: Carlos Furtado 450-979-0792.

Festa de Halloween na FPM

Os jovens da Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma linda
festa de Halloween no dia 29 de Outubro na sua sede. Mascarados,
prémios, boa música. Para mais informações: 514 967 2709

Centro de ajuda à família

A nossa Voz também é sua!

Mário Carvalho

Continuação da página 1

por interim, afim que tenha o tempo necessário para
encontrar um director permanente, que tenha a disponibilidade necessária para bem servir este jornal.
Não foi por não ter vontade de servir este órgão de
comunicação social, mais velho do que eu, nem muito menos por não acreditar na equipa do jornal! Não
aceitei o cargo de director porque a minha vida profissional não me permite estar disponível, o tempo
necessário para dirigir e dar o melhor de mim mesmo

como dever de me comprometer a dar o meu melhor,
para bem servir e dar continuidade ao que foi feito
pelo meu predecessor, manter aquela que tem sido a
devoção deste jornal no decorrer dos últimos 50 anos,
isto é, ser a voz desta comunidade.
Aceitei esta pasta, mas não irei deixar a revista “O
Açoriano”, acredito e tenho vontade de trazer um
novo impulso ao Jornal “A Voz de Portugal”, porque
tenho um olhar diferente.

a tão prestigiado órgão desta comunidade, que merece ser bem servida.
Para além da minha vida profissional e familiar também tenho à minha responsabilidade a direcção da
revista “O Açoriano”, que muito me orgulha, por o
ter criado e ser aquilo que é hoje para a comunidade
açoriana. Para assumir o cargo de Director permanente deste Jornal, certamente que teria de desistir
das minhas responsabilidades na revista.
Ao assumir o cargo de director por interim, tenho

A reportagem, a fotografia, a opinião e o alargar do
jornal a todos os gostos são os objectivos que quero
trazer para a sua redacção.
Um dos desafios da nova direcção passa obrigatoriamente pelo controlo dos custos, pelo aumento das
receitas e pela inovação.
O meu desejo e desempenho durante o meu mandato será de fazer que cada um de nós faça deste jornal
a sua Voz.

Para acolher o Outono em beleza, o Centro de Ajuda à Familia convida
todos os interessados a participar uma colheita às maçãs e pêras que
se realizará no dia 24 de Setembro de 2011 - Vergers Pierre Tremblay,
Mont-S.Grégoire.
Para mais informações, contacte-nos : 514.982.0804.

Actividades de outono

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que as actividades de outono para a 3ª idade, recomeçam no dia 30 de outubro
com o almoço às 12h de “Fèves au Lard”. Esta atividade è feita em
colaboração com a policia de Montreal e tem por objectivo a recolha de
fundos para as pessoas mais carenciadas do Plateau Mont-Royal. O
preço é de apenas 7$. Para mais informações: 514-842-8045

Festa de Halloween

A Associação Portuguesa do Canadá organiza a Festa de Halloween
na Igreja St-Enfant Jésus no 29 de Outubro pelas 19h. Haverá um jantar, espectáculo, mascaras, baile e surpresas. A festa será animada
pelo DJ XMen e Eddy Sousa com a participação do Rancho folclórico
da Nazaré. Para mais informações: 514-844-2269.

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que está a
organizar, no quadro das atividades para a 3ª idade, uma excursão à
colheita das maçâs no dia 5 de outubro. O autocarro sai do Centro às
10h30 e regressa às 16h30. Se tem 55 anos e mais e quer participar
nesta atividade telefone para obter mais informações.

Clube Portugal de Montreal

O Clube Portugal de Montreal organiza uma excursão a Notre-Dame-de-Lourdes (Rigaud) e apanha das maçãs no domingo 9 de Outubro.
Para mais informações, contactar: 514-844-1406 ou 514-282-7624.

Festa da Marcha do Oriental

O Clube Oriental Português de Montreal organiza a “Festa da Marcha”
sábado dia 1 de outubro pelas 19h30 na sua sede, situada no 4000
Courtrai. Jantar/dancante com o DJ Entre Nós, Fátima Miguel e Jorge
Pimentel e esposa não faltem a esta Festa da Marcha, a mais antiga
do canadá todos são bem-vindos.
Para mais informações: 514-342-4373.

Sextar-feira, DOBRADA
aberto todos os dias, Cartas, dóminó
futebol português em directo
sábado, festa do sócio, reservem o seu lugar

Portugalíssimo
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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Comentário sobre a Escola
Portuguesa de Montreal

E

stando eu a passar férias com o meu marido
em São Miguel e indo visitar a minha terra
natal, Ribeira Grande, visitei o
Museu do Imigrante como já fiz
no passado. Desta vez tirei mais
tempo para folhear alguns livros. Houve um que despertou
a minha curiosidade Resolvi trazê-lo para casa para o ler com
mais tempo.
O livro intitulado “Pionniers,
L’avant garde de l’immigration
Portugaise Canada 1953”, escrito pelos Senhor Manuel Moura
e Imitério Soares. Qual não foi a
minha surpresa ao constatar que
a Escola Portuguesa em Montreal
tinha começado a funcionar em
1971 sob a direcção do então Padre Fatela .
As informações obtidas e descri-

Maria “Auxiliadora”
Piques da Silva

tas neste livro não refletem a realidade.
Com efeito,já existiam cursos de português, dirigidos pelo senhor Manuel Teixeira cerca de dez anos antes da data
mencionada, e só em 1971 é que
foram retomados pelo Padre Fatela.
Eu era prefessora oficial nas ilhas
de São Miguel e Santa Maria. Cheguei a Montreal em 1963 e fui
aproximada pelo Senhor Manuel
Teixeira para leccionar nos cursos
de português e francês. Era-mos
duas professoras renumeradas pela
Comissão das Escolas Católicas de
Montreal e ensinava-mos na Escola
Our lady of Mount Royal.
Acho que esta correcão é necessária, afim de melhor refletir o
começo da nossa comunidade em
Montreal.
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Breves

COLÔMBIA:
1961 minas desactivadas
O exército colombiano localizou e destruiu já este ano
1.961 minas antipessoais
postas pela guerrilha das
FARC em Putumayo, na
fronteira sul com o Equador
e Peru, informaram as autoridadesmilitares regionais.
Asminas são deixadas à deriva para atrasar o avanço
das tropas.
ÍNDIA: Sismo tira vida
a nove pessoas
.O sismo de magnitude 6.8
que abalou domingo o estado de Sikkim, perto do
Nepal, fez pelo menos novemortos e dezenas de feridos.
12 mortos em
manif. no Iémen
Pelo menos 12 pessoas foram mortas e perto de 500 feridas por disparos das forças
de segurança durante uma
manifestação em Sanaa contra o regime de Ali Abdallah
Saleh, segundo fontes médicas citadas por agências
internacionais. Vários manifestantes foram assistidos
por problemas respiratórios
causados pela inalação de
gás lacrimogéneo.

NOTÍCIAS

Angolana Leila Lopes
pode perder coroa de
Miss Universo 2011

Passos Coelho: Buraco da
Madeira é “irregularidade
grave e sem compreeensão”

O

primeiro-ministro,
Pedro Passos Coelho, afirmou que o executivo já está a elaborar
legislação para que tal
não se repita. Mas recusa
retirar confiança política
a Alberto João Jardim
O
primeiro-ministro,
Pedro Passos Coelho,
afirmou esta sexta feira
em Paris que a situação
da Madeira configura
“uma irregularidade grave”, afirmando que o executivo já está a elaborar
legislação para que tal
não se repita. “O que se
passou desde 2004 é uma
irregularidade
grave,
sem compreensão”, afirmou Passos Coelho, em
Paris, no final de um encontro com o presidente

francês Nicolas Sarkozy.
Em causa está uma nota
do Instituto Nacional de
Estatística e do Banco de
Portugal, que denunciam
um ‘buraco’ nas contas
da Madeira, com efeitos
no défice em 2008, 2009
e 2010, tendo um impacto
em 2008 é de 139,7 milhões de euros (0,08 por
cento do PIB), em 2009
de 58,3 milhões de euros (0,03 por cento) e em
2010 915,3 milhões de
euros (0,053 por cento).
Eleitorado da
Madeira é que decide
O primeiro-ministro remeteu, por outro lado,
para o PSD-Madeira e
o eleitorado regional o
desafio hoje lançado por
António José Seguro para

3

que Pedro Passos Coelho
retire a confiança política
a Alberto João Jardim, devido à situação das contas
na Madeira. “A confiança
política é uma questão
para o PSD da Madeira
e para o eleitorado da
Madeira”, afirmou Pedro
Passos Coelho em Paris,
em declarações aos jornalistas, no final de um
encontro com o presidente
francês Nicolas Sarkozy.
O secretário-geral do PS
exigiu hoje ao primeiro-ministro que ponha cobro
aos défices encobertos na
Madeira e que esclareça
se mantém a confiança
política em Alberto João
Jardim enquanto recandidato a presidente do Governo Regional.

A

jovem enfrenta a acusação de ter apresentado
documentos falsos para participar no concurso. A alegação está a ser investigada
mas, a confirmar-se, Leila
Lopes terá de entregar a coroa de Miss Universo.
Leila Lopes ainda não tem
a coroa de Miss Universo há
uma semana e já corre o risco
de ter de a entregar. Segundo
alguns títulos da imprensa angolana, a estudante de gestão
teria beneficiado de um documento falsificado por Charles
Mukano, organizador do Miss
Angola, que ratificaria a sua participação no concurso de beleza no seu país de origem.
Mukano teria inscrito Leila Lopes no concurso Miss
Angola/Reino Unido, em que só podem participar
mulher angolanas residentes no Reino Unido, o que
não seria o caso da jovem, uma vez que, apesar de
estudar administração de empresas no Reino Unido,
estava a viver em Angola antes do concurso.

Bijouterie DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa
Compramos
ouro e prata

Presidente de
volta ao país
GUINÉ-BISSAU. O Presidente Malam Bacai Sanhá
regressou domingo ao país
após mais de duas semanas
a receber tratamento médico
no Senegal.

somos os melhores
para dar o preço certo

514-508-3482 | 514-209-6652

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé

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

Conversamos imobiliário porque

« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

A importância de traballhar em
estreita colaboração com o seu agente

Ao contrário do que algumas
pessoas pensam, é completamente inútil de procurar uma
casa com três ou quatro agentes
simultaneamente. Na realidade,
é mais provável que perca o seu
tempo em vez de aumentar as
suas chances, pois a realiade faz
que todos os agentes acabarão
eventualemente por propor as
mesmas visitas.
Estabeleça uma relação de conﬁança com o seu agente, pergun-

te todas as informações que voçê
quer sobre a propriedade. Ele vai
fazer um ponto de encontrar respostas para todas as suas perguntas utilizando todos os recursos à
sua disposição.
Escolha um agente que escuta,
que toma cuidado de avaliar correctamente as suas necessidades
e também, alguém disposto a
realizar pesquisas e fazer visitar
todas as casas da sua escolha a
horas e dias que lhe convém.

Pensamento da semana

«O fato de continuarmos a pensar que uma determinada coisa não é errada, dá-nos uma aparência superﬁcial de estarmos certos». – Thomas Paine
A VOZ DE PORTUGAL
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Turbulências
N

ão deixam de manifestar-se turbulências as mais
diversas, quase diariamente, no seio da sociedade portuguesa, sem que se consiga uma ínfima aquietação social e uma melhoria na globalidade do estado
em que o País se encontra, seja por via da crise neoliberal sem fim que se instalou em grande parte do
Mundo, seja por culpas nossas, atuais e acumuladas.
COMO QUE À PROCURA DO NADA, aí está uma
das mais tristemente célebres ideias do Álvaro, e que
os partidos do arco da governação, como usa dizer-se, fizeram com que viesse a surgir no Memorando
de Entendimento com a Troika: a diminuição da Taxa
Social Única.
Claro que ninguém com um ínfimo de bom senso
acredita que tal ideia nos traga o que quer que seja
de bom, percebendo-se facilmente que há uma coisa
que essa infeliz ideia nos vai trazer: a destruição da
Segurança Social Pública, ou seja, o fim das reformas
e das pensões que os portugueses mais idosos hoje
usufruem.

Hélio Bernardo Lopes
NO MEIO DE TUDO ISTO, ATÉ MANUEL ALEGRE JÁ PERCEBEU que o caminho para a estrutura federal europeia, também defendido por António
José Seguro, para lá de nada resolver, acabaria por
pôr um fim no que resta da independência de Portugal. Hoje, como se pode já ver à saciedade, Portugal
está transformado, tal como Marcelo Caetano nos
preveniu, numa autêntica província da Europa.
Os arautos do federalismo europeu assentam a defesa desta posição em três razões fundamentais, quase
nunca explicitadas: reconhecimento da incapacidade
do País poder manter a sua real independência económica; possibilidade de, em nome da solidariedade, os maiores criadores de riqueza e de progresso
pagarem para os que o são menos; não perderem a
sua face política, depois de terem conduzido Portugal, sem consentimento, às posições de hoje, que os
portugueses não desejam. Nem os portugueses nem a
generalidade dos povos europeus. A maior violação
conhecida do real espírito democrático.

ital
iMpoRtatioNS

pluS
iMpoRtatioNS inc

AO MESMO TEMPO, SUBSISTE ESTA DÚVIDA: vai o PS de António José Seguro aceitar, de
modo mais ou menos encapotado, a introdução das
limitações ao défice e à dívida no ordenamento constitucional? Bom, o líder diz que não, mas a verdade
é que se implantou no seio da nossa comunidade a
perceção de que tal ideia, de um modo mais ou menos
encapotado, lá acabará por surgir.
De resto, existe a História da III República, e esta
sempre mostrou que, em matéria de revisão constitucional, a prática socialista foi sempre esta: a direita
exige, o PS obedece. No fundo, uma prática que resulta desta realidade simples: o socialismo democrático é, como de há muito se percebeu, uma simples
falácia política, que se foi esvaindo aos poucos. O
resultado está à vista…
COM ALGUMA ESTRANHEZA, eis que nos surgiu há dias a notícia de que a caridade social está a
servir para se ganhar bom dinheiro. Ao que se noticia
agora, e que faz todo o sentido, haverá por aí mil e
uma instituições (supostamente) dedicadas à caridade
que recebem muito e pouquíssimo fazem. Nada, pois,
que não fosse facilmente descortinável e de há muito.
Mas a estranheza deriva de ter tal realidade sido
noticiada, porque que teria de ser assim num tempo
como o atual, bom, seria coisa fácil de conjeturar. Eu
próprio referi a completa falta de lógica de retirar do
âmbito funcional da ASAE a fiscalização sobre as
IPSS, substituída por uns cursinhos breves sobre a
prática correspondente.
Seria interessante, e mais ainda de grande utilidade,
que a Procuradoria-Geral da República se determinasse a operar um levantamento global desta realidade, de molde a perceber-se, de um modo transparente,
quem recebe o quê de quem e como são geridas as
verbas assim recebidas. A uma primeira vista, tal domínio parece não ser acompanhado no seu desenvolvimento seja por quem for. Enfim, vamos lá esperar
um pouco mais.
Continuação na próxima edição
Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Podemos esmagar
aqui as suas uvas
Em utensílios
ultra modernos
em aço inoxidável

Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir

Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias
A VOZ DE PORTUGAL

Descedente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos
NAO FIQUE NA SOMBRA. APENAS
UMA CONSULTA PODE MUDAR SUA VIDA.

Especialista dos casos amorosos, resoluçao em uma semana dos casos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Problemas profissionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possìvel.

Tel. 438-998-7102

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

Coordenação de Jorge De Pina - AQUI CANADÁ 5
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V como
Véronique ou VLB

Terry Fox

A

N

sala estava cheia e até mesmo se notou a presença de um ministro de não sei bem de qual
departamento,n ão importa,pois o que conta é que estava lá. A televisão da nossa “Belle Province”, deliciou as suas plateias com a nossa Veronique National.
Vestidos griffés frente a um auditório bem attentivo.
Bebeu-se cognac e soda e ouviu-se o áspero estudo
da realidade humana... Façamos fantasia e o ganhante é 19-2!

Assim se festejou a Gala dos Gémios “Gala des prix
Gémeaux” neste último fim-de-semana. O único que
não esteve presente foi o escritor Victor-Levy Beaulieu. Um dos maiores escritores do Quebeque que
tanto escreveu para a televisão, como para o cinema,
homem de estatura do Jean-Paul Sartre ou Lobo Antunes e que nunca esperam homenagens para fazerem
uma fotografia perfeita do rei e o seu bobo da corte.
Os seus livros falam por eles.

iPhone
5 à venda
ão é a primeira vez que surgem rumores sobre a

N

data de lançamento do novo ‘brinquedo’ da Apple. Porém, a fonte desta data vem de quem costuma
acertar nas suas previsões. Nos EUA, comercialização pode começar uma semana antes.
A versão cinco do smartphone mais conhecido do
mundo deve começar a ser comercializada na Europa a 15 de outubro. Quem o diz é Stéphane Richard,
CEO da France Telecom. Embora a empresa da maçã
não tenha ainda confirmado oficialmente a data de
lançamento, o que é certo é que não é a primeira vez
que um rumor vindo deste senhor se torna verdadeiro.
No passado, Stéphane Richard acertou na previsão
sobre o lançamento de um cartão SIM mais pequeno
por parte da empresa de Steve Jobs.

Jorge De Pina
este domingo todos nós, canadianos, deviamos
estar orgulhosos. Foi a “Journée Terry-Fox”.
De Saint-John’s à Vancouver todo o país celebrou a
esperança de um dia poder-mos vencer luta contra o Cancro e ao mesmo tempo prestou-se homenagem
àquele que aos 31 anos de idade começou a sua Maratona dessa mesma
Esperança.
Terry Fox simples cidadão da cidade de Port Coquitlam, em Colombia
Britânica, com a sua perna artificial
devido a un Cancro correu o país
do Oceano atlântico ao Oceano pacifíco. A sua grande intenção era
de unir todo o Canadá nesta causa,
à razão de 42 quilómetros por dia.

Quando chegou à província do Ontario a sua saúde
enfraquecia, e teve de voltar para Vancouver para seguir tratamentos. Mostrou coragem e determinação
para todos aqueles que lutam contra
esta terrível doença que ainda hoje,
mata milhões de pessoas no mundo.
Deixou –nos não só uma Fundação
que até hoje já recolheu mais de
550 milhões de dolares distinados
às pesquisas e estudos sobre o Cancro, às ajudas para os laboratórios e
investigadores nesse domínio.
Mas o mais importante de tudo foi
a sua preciosa mensagem: “Gostaria sómente que todos acreditassem
que os nossos sonhos podem realizar-se,se tentar-mos”.
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O Festival Lusarts
O

Festival Lusarts é o encontro por excelência
da cultura lusófona em Montreal. Este festival
apresenta ideias e criações multidisciplinares feitas
por vários artistas de todos os estilos. Desde 2007,
a cada Outono, o festival cria um ambiente comunitário, com uma qualidade artística de alto nível. São
Brasileiros, Portugueses, Canadianos, Angolanos,
Moçambicanos e amigos que se reunem para apreciar
esta famosa e prestigiosa a riqueza cultural lusófona.
O Festival Lusarts é produzido e difundido por Arena
das Artes, organismo com fins não lucrativos, dedicado à criação e a divulgação das artes, das letras, e

o interculturalismo, em Montreal. A equipa de 2011:
Produção: Ana Burg, Fabio Saldanha, Maria Mriyeh,
Marilda Carvalho | comunicação: Ana Burg, Silvana
Fonseca, Vanessa Alencar | Desenho gráfico e sítio
web: Alvaro Marinho | administração: Marilda Carvalho e um magnífico grupo de voluntários fizeram
grandes esforços para realizar este festival. Vale a
pena dar uma vista d’olhos a este lindo festival que
tem um lindo toque português e açoriano.
23 DE SETEMBRO às 19h: Teatro
Piragy, uma fábula do paraíso
Amara, uma mulher imigrante nascida no Brasil deseja regressar às fontes. Mas, o seu país de origem
mudou muito. Através do encontro, por azar, com
duas outras mulheres numa aldeia ao lado do mar,
ela reconhece as realidades imprevistas e um novo
ponto de partida. De Marilda Carvalho com Emilie Monet, Flavia Terreault e Laurence Dauphinais.
Contribuição voluntária. Café du MAI - 3680 Rua
Jeanne-Mance. Info: 514-982-1812
24 DE SETEMBRO às 17h: Conferência
Pioneiras Açorianas Imigrante - Histórias a contarem.
A base de testemunhos recolhidos junto com testemunhos recolhidos através da primeira geração de
mulheres açorianas a estabelecer-se no Canadá, no
fim dos anos 50, Nisa Remígio partilha umas amostras das suas vidas, fortes e humilde, prontas a marcar
a memória colectiva.

19h: Sarau Poético
Um encontro informal e inspirador sobre a poesia, a
prosa e o português falado em Montreal. Animação:
Gisela Lima. Gratuito. Chez le Portugais no 4134
Saint-Laurent. Info: 514-849-0550
25 DE SETEMBRO das 10h à 13h:
VISITAS GUIADAS no BAIRRO PORTUGUÊS.
Venham conhecer as histórias, pistas, jardins e cafés
deste bairro caloroso! Com intérpretes do património
local, as voltas serão traduzidas Francês, em Inglês e
Português. Gratuito
Ponto de partida: Clube Portugal de Montreal 4397, boul. Saint-Laurent Inscrições: arenadesarts@
gmail.com
13h: Almoço – Karaoke
“VEM CHANTÊ, DANSÊ, COMÊ, E me VÊ”
O FEIJOADA MUSICAL!
Bilhetes - refeições: 15$
Clube Portugal de Montréal - 4397 Saint-Laurent.
30 DE SETEMBRO Abertura
20h30: Teatro CAF - Raízes de Sonhos
Julia Pessoa reuniu canções originais e poemas de
Jean Richepin para compor este espectáculo musical
bilingue baseado na estética do nordeste do Brésil.
Arranjador Oswaldo Barbosa. Direcção Giovanni
Amorim. Composição de Julia Pessoa, Grupo Ouça e
Oze Nomundo. Bilhete: 10$. Centro Calixa Lavallée
- Parc Lafontaine.
01 DE OUTUBRO às 20h: Barravento
O barravento é, para os pescadores brasileiros, um
vento que se levanta de repente no mar e que altera
abruptamente de direcção. Representa igualmente,
para os neófitos da religião afrobrasileira do Candomblé, o estado que precede a entrada transe: diz-se
que o Deus “rôde” em redor do neófito, procurando
“montá-lo”. O neófito entra num estado confuso onde
perde o equilíbrio, parece aturdido e adormecido:
perde pé como se um vento invertia-o. Vento, estado de transição, o barravento é uma metáfora para a
mudança, a transição. Quem diz transição, diz antes
e após, o momento momentâneo da transição que traz
a transformação. Portanto, a pergunta põe-se: a transformação para realmente? Ou não passam de uma
transição ao outro, do nascimento até à morte? A história da vida sobre Terra é igualmente apenas lento
uma transição contínua? A transição traz a percepção
das várias realidades simultâneas e sobrepostas. Faz-se frequentemente suave, ao abrigo do consciente:
apercebemo-nos que houve mudança único posteriormente. A realidade é enquanto que este estado
momentâneo no entanto permanente onde existimos
simultaneamente em várias realidades? A força da
mudança pode vir do interior ou pode ser provocada por uma força externa: outro ser humano ou uma
fonte misteriosa. Pode ter a força de um furacão e
projectar-nos violentamente no desconhecido ou ainda equilibrar-nos num outro estado com a doçura de
uma brisa; mas seja como for, não podemos opôr-se
e, que queira-o-se ou não. Bilhete: 10$ no Centro Calixa Lavallée - Parque Lafontaine.
21h30: Projeto Marambuco
Graças à uma afinidade musical e estética bem como
a amizade e a cumplicidade entre Isaac Neto e Drica Souza, o Projeto Marambuco nasceu em 2010 em

Montreal. Isaac Neto, guitarrista, autor - compositor
- interprete e coordenador. Já lá vão 15 anos que ele
trabalha no mundo da música na composição e sobre
o seu amor para a guitarra popular brasileira. Drica
Souza, percussionista, autor - compositor - interprete e etnomusicologo, investigadores e apaixonado da
rica diversidade dos ritmos no Brasil, apreende na
cultura popular a base diversos todos os sonoridades. A união dos dois artistas forma uma combinação
harmoniosa; uma agradável fusão entre a guitarra, as
vozes e as percussões em cada um das suas composições. Músicas originais e ritmos variados que vão
da cultura indígena e afrobrasileira à cultura “nordestine” (do nordeste do Brasil). Projeto Marambuco
solicita o diálogo entre o rústico e o moderno numa
proposta minimalista e, ao mesmo tempo, muito rico
pelo facto a guitarra, as vozes e as percussões são
exploradas sob todas as formas respeitando a linguagem procurada neste projecto. Com um directório
onde todas as canções são originais e ele compostos
por Isaac Neto e/ou Drica Souza, Projeto Marambuco
já tem-se apresentado ao Mercury Lounge, à Ottawa;
à sala o Trampolim, à Sherbrooke, e, este ano, juntar-se-á ao Festival Lusarts, à Montreal, para mostrar
a sua mistura musical à sabor original e universal.
Bilhete: 10$. Centro Calixa Lavallée - Parque Lafontaine.
2 DE OUTUBRO às 18h00
NOVA BOSSA-FRIZSON-BOTTAS QUARTET
Influenciado pela proposta oferecida pela Bossa
Nova, como tipo da música brasileira, o grupo concentra-se no directório brasileiro, que se inscreveu
nos temas de Bossa Nova, ou as canções conhecidas do imenso directório do MPB. Resumidamente,
o Bossa Nova significa nova maneira. Na gíria de
Rio de Janeiro, A Bossa significa maneira, caminho
ou estrada, e que esta denotação foi encontrada por
músicos locais para nomear a nova música que emergiu da fusão da música mais tradicional de Rio de
Janeiro e a harmonia jazz mais sofisticada americanos. Sobre este, quinteto prevê apresentar algumas
gemas do Bossa Nova e música brasileira que o seguiu. Por conseguinte, o objectivo do projecto não
é outro que de apresentar esta dinâmica, relembrar
a música com uma nova visão. Dedicado ao estilo
de musica mundial “world music”, Frizson alimenta-se de harmonias jazz, com um forte acento pan-americano. Frizson é o fruto de uma ideia pianista
Paulo Bottas, para criar uma linguagem homogénea
musical entre os directórios das Américas. Fundando
sobre a harmonia jazz e música clássica nova, Frizson apropriou-se das melodias para apresentar ao
público uma música que é ao mesmo tempo antiga e
moderna, familiar e imprevisível. Músico de origens
variadas, o Brasileiro Paulo Bottas estudou a música
clássica e música popular. A sua carreira permitiu-lhe
encontrar vários estilos musicais, indo do Barroca à
música contemporânea. Com vários diplomas no seu
activo (Universidade de Montreal, a Universidade
Indiana, Universidade Estadual de Campinas), Paulo
Bottas esteve em contacto com músicos e artistas tal
como Arno “Bebeto” von Buettner. Bilhete: 10$ no
Centro Calixa Lavallée - Parque Lafontaine.
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Torneio de golfo Organizado
pela Fundação Santiago
N

o dia 15 de Outubro, no “Club de Golf Métropolitain-Anjou”, a Fundação Santiago organizou
o nono torneio anual de Golfo para angariar fundos
para que esta organização, possa como já vem feito
nos últimos nove anos, ajudar as famílias mais pobres a passar as Festas de fim de Ano de uma maneira mais humana e respeituosa. Um grande grupo de
amadores e simpatizantes deste desporto estiveram
presentes.
O único que faltou a este encontro foi o Sol e o seu

21 DE setembro - 2011

Sylvio Martins
calor de Verão. Chuvas tempestuosas tem vindo a notar-se ultimamente, causando inundações em vários
sectores da Provincia. A esperança de ver uma mudança favorável para este dia foi em vão, pois a mãe

natureza não nos escutou. Apesar da temperatura não
nos ser favorável, tudo se passou de maneira admirável. Esta organização é muito sólida e bastante experiente e o resultado foi a altura desse “savoir faire”.
Houve prémios para alguns, para outros não tiveram
tanta sorte. Pessoalmente, tive a tentação de desistir da minha reportagem, pois o frio, chuva e vento,
não são o meu prato favorito, mas como um evento
de uma grande importância para a comunidade, meti
mãos à obra.
A mercearia “La Vieille Europe” e o restaurante Douro e o futuro novo restaurante Boca Ibérica, estavam
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ção e agradecendo a todos que ajudaram através dos
anos e, especialmente aos benévolos, que sobreviveram a temperatura deste dia, que não foi fácil.
Tive a oportunidade de encontrar o muito conhecido
Jacques Légaré acompagnado pelos seus filhos e o
seu neto. Novas caras tal como a Daphé Hébert Cha-

Segundo lugar no torneio de golf
presentes para ajudar os jogadores a se refrescar um
pouco e provar certos petiscos tradicionais, que também poderão saborear nos seus lugares comerciais.
Alguns disseram-me que o restaurante Douro pro-

priedade do Sr. Marcelino Alves
proporcionou a todos quantos aí
pararam, um excelente serviço e
a comida de excelente qualidade. Podemos dizer o mesmo da
parte da Boca Ibérica que fez a
sua primeira apresentação neste
evento. Para o jantar a sala estava cheia de portugueses, italianos, franceses e simpatizantes
desta linda causa, onde o doutor
Manuel Cardoso presidiu de forma admirável falando da funda-

telin e Céline Proulx do Alfred Dallaire | Memoria
estiveram presente nesta justa causa. Também havia
muitas outras personagens tal como o Presidente da
Junta de Freguesia de Anjou Luis Miranda que fez
um discurso durante o jantar para ajudar esta fundação, bastante importante para a comunidade em
Montreal e muitos outros que fizeram deste jantar um
grande sucesso.
Notamos que esta fundação é liderada por portugueses e onde podemos notar que os benévolos são
principalmente portugueses, referidos pelo próprio
doutor Manuel Cardoso, assim como pela doutora
Marguerite Cardoso, Conceição Rosário e o centro
CLSC St-Louis du Parc. Graças a Luís Miranda, Presidente da Junta de Freguesia de Anjou, à sua equipa
e a uma lista impressionante de voluntários da nossa
comunidade, o trabalho de vários meses do Dr. Cardoso e da sua equipa, pôde ser realizado e assim dar
esperança e felicidade a várias famílias pelo Natal…
e fim do ano.
Para mais informações, podem ir ao site web
www.fondationsantiago.com.
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10 crónica do inferno

anedotas
Dois alentejanos encontram-se no local de trabalho do primeiro. - Aã,
agora desti em marcenêro ?? - É verdadi, mas ê and’ aqui muito intrigado... - A porquê ?? - É qu’ê fiquê sem um dedo e nã sei porquêi
!! - Aã e quéi que ‘tavas fazendo ?? - Humm, nada de especiali... ‘Tava
aqui mexendo nesta serra rotativa e quando botei ali o dedo, assim
desta manêra... Olha, lá vai outro!
Tive um pesadelo horrível! Sonhei que estava a comer esparguete! - E
o que é que tem?! - Não consigo achar o fio da minha sapatilha.
O Paciente: - Doutor, eu não sei o que acontece, mas ninguém nunca
me leva a sério! O Psicanalista: - O senhor só pode estar brincando
comigo!
O médico recomenda a uma paciente que sofre de insónia: - Por que
o senhor não tenta contar números logo que se deita? - É que eu sou
boxeur, doutor. Quando chego a nove, me levanto!
Um bêbado para uma senhora: - Porque é que pôs tanta maquilhagem? - Ora, para ficar mais bonita! - E porque é que não ficou?
Iam dois bêbados na ponte, quando um deles se desequilibra e cai
no rio. De imediato o outro foi pedir socorro, mas quando o tiraram
da água já estava morto. - Então, como é que ele está? - perguntou
o outro bêbado. - Bebeu água a mais. - Está a ver. Bebe água pela
primeira vez e morre.

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. Que se refere a dois. Ir em socorro. 2. Que
se paga ao ano. Guarnecer de asas. 3. Desancar, maltratar. 4.
Fazer tatuagem em. Assume expressão alegre. 5. Pátria. Agastaram-se sem dizer o motivo. 6. Damas de companhia. Substância gorda e consistente das vísceras abdominais de alguns
animais. 7. Qualidade de polido. Outra vez. 8. Aquelas. O que
ressai de uma superfície. 9. Tinta apropriada para aplicação de
tons transparentes. 10. Jurássico inferior. Árvore leguminosa cesalpinácea. 11. Tornar-se pior. Discursar.
Verticais 1. Contr. da prep. de com o art. def. a. Agachar-se.
2. Junta. Camareiros. Medida itinerária chinesa. 3. Do lado do
austro ou do sul. Escudeiro. 4. Molusco gasterópode univalve
que adere aos rochedos. Rebocar. 5. Desplante (fig.). Divindade
feminina. 6. Contr. da prep. em com o art. indef. um. Pessoa ou
coisa de género feminino de que se fala. 7. Fruto do cacaueiro.
Nada. 8. Vestiras. Pêlo ou lã de carneiro, ovelha ou cordeiro. 9.
Oferecer. Fazer rolar. 10. Caminhar. Título honorífico aplicado
aos mestres da lei judeus. Camareira. 11. Delicado. O espaço
aéreo.
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Ponto da situação
Ricardo Araújo Pereira

P

assos Coelho bem avisou que iria fazer cortes na despesa. Só não disse que era na nossa. A nossa despesa com alimentação, habitação e
transportes está cada vez menor.
Os portugueses vivem hoje num país nórdico: pagam impostos como no Norte da Europa; têm um nível de vida como no Norte de África. Como são um
povo ao qual é difícil agradar, ainda se queixam. Sem
razão, evidentemente.
A campanha eleitoral foi dominada por uma metáfora, digamos, dietética: o Estado era obeso e precisava de emagrecer. Chegava a ser difícil distinguir o
tempo de antena do PSD de um anúncio da Herbalife.
“Perca peso orçamental agora! Pergunte-me como!”
O problema é que, ao que parece, um Estado gordo é
caro, mas um Estado magro é caríssimo. Aqueles que
acusavam o PSD de querer matar o Estado à fome enganaram-se. O PSD quer engordá-lo antes de o matar, como se faz com o porco. Ninguém compra um
bácoro escanzelado, e quem se prepara para comprar
o Estado também gosta mais de febra do que de osso.
Embora o nutricionismo financeiro seja difícil de
compreender, parece-me que deixámos de ter um
Estado obeso e passámos a ter um Estado bulímico.

Pessoalmente, preferia o gordo. Comia bastante mas
era bonacheirão e deixava-me o décimo terceiro mês
(o atual décimo segundo mês e meio, ou os décimos
terceiros quinze dias) em paz.
Enfim, será o preço a pagar por viver num país com
10 milhões de milionários. Talvez o leitor ainda não
tenha reparado, mas este é um país de gente rica:
cada português tem um banco e uma ilha. É certo que
é o mesmo banco e a mesma ilha, mas são nossos.
Todos os contribuintes são proprietários do BPN e da
Madeira. Tal como sucede com todos os banqueiros
proprietários de ilhas, fizemos uma escolha: estes são
luxos caros e difíceis de sustentar. Todos os meses,
trabalhamos para sustentar o banco e a ilha, e depois
gastamos o dinheiro que sobra em coisas supérfluas,
como a comida, a renda e a eletricidade.
Felizmente, o governo ajuda-nos a gerir o salário
com inteligência. Pedro Passos Coelho bem avisou
que iria fazer cortes na despesa. Só não disse que era
na nossa, mas era previsível. A nossa despesa com
alimentação, habitação e transportes está cada vez
menor. Afinal, o orçamento gordo era o nosso. Agora
está muito mais magro, elegante e saudável. Mais sobra para o banco e para a ilha.

Festa do Chicharro
Joao Arruda

P

ara encerrar este período festivo, teve lugar neste
fim de semana passado a festa do Chicharro da
Associação Portuguesa do West Island , com o tema
(o milho na boca).

bastante forte para realizar este lindo evento. Associação organiza uma festa par agradecer todos mem-

Boa comida não faltou, chicharros, sardinhas, salada, batata-doce, inhames, etc. O bufete foi espectacular e todos os presentes foram muito bem servidos. Uma
sala cheia de pessoas simpáticas,
numa festa familiar, onde mesmo
os que não se conheciam,fizeram
novos amigos e amigas. Não podemos esquecer aqui,a degustação
do milho que estava mesmo uma
delicia. Gostoso e fresquinho, todos comeram,dando assim razão

bros e outros que trabalharam de longe ou de perto nas festas do Divino Espírito Santo desta mesma
Associação, sábado, dia 24 de Setembro. São todos
bem-vindos e a entrada é livre.

ao tema desta festa “Milho na Boca” Os nossos agradecimentos ao jovem DJ Ricky Macedo que fez um
excelentíssimo trabalho durante toda a noite. Parabéns a todos os organizadores, aos sócios presentes
e amigos sem esquecer toda a equipa que trabalhou
A VOZ DE PORTUGAL
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Fernando Mendes
em Montreal
mendes.come é uma montra valiosa
e apetecível, que Fernando Mendes
oferece pelos seus 30 anos de carreira.
Tem uma viagem de sonho? Um automóvel? Algo ainda mais valioso? Claro que sim! Riso, alegria, carinho, fra-
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CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

misturado pelo chefe Fernando Mendes.
mendes.come não tem dietas de boa
disposição, e perfila-se desde já como
um dos grandes espectáculos de humor
português em 2011.

toDos os ProbLEmAs têm UmA soLUçÃo
toDAs As DoENçAs têm UmA CUrA...
NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO,
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

tEstEmUNHos rEAis:

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Trabalhei toda a minha vida
e alcancei sucesso tanto nas
ﬁnanças como no amor. Tudo
se destruiu à cerca de três
anos. Agora vivo e trabalho só
para pagar as minhas dívidas.
Tudo por causa da bruxaria.
Na minha primeira consulta
com Shaman, eu vi o meu inimigo. Obrigado
por me teres libertado, Shaman. CARDOSO.

ternidade… componentes que o actor
nunca dispensou em palco e no dia a
dia, que com mestria e seriedade, soube fazer chegar a um público fiel que
vai engrossando diariamente frente ao
écran e teatros deste país.
mendes.come é a ementa preferida do
humorista: o teatro de revista que tanto
ama, revisitado nos melhores momentos que partilhou com as grandes figuras desta arte maior em Portugal.
Inovar na tradição, é a receita com os
ingredientes necessários de um grande
espectáculo: representação bem temperada (Cristina Areia e António Vaz
Mendes), porções de música portuguesa peneirada(Luís Portugal), pitadas de
adoçante (bailarinas), tudo muito bem

Biografia
Fernando Mendes nasceu em Lisboa,
a 9 de Março de 1963.
Viveu os (e nos) palcos desde sempre.
Essa intensidade e estreita ligação ao
ambiente cénico tiveram origem no legado do seu pai, o actor Vítor Mendes,
que sempre acompanhou. Foi aliás por
sua “culpa” que cedo decidiu que a sua
vida seria dedicada ao meio artístico.

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.
Durante um ano a minha ﬁlha
quiz-se matar, por causa de um
desgosto amoroso. Andámos
muito preocupados durante
esse período. Graças a Deus ela
voltou, está recuperando aos
poucos e a paz voltou à nossa
casa. Muito obrigado pela tua ajuda e conselhos, Shaman. LURDES

Eu tinha perdido o paradeiro do meu ﬁlho; a mãe
dele deixou-me levando-o
consigo. Tudo por causa de
uma energia negativa,de
um amante de gravata, companheiro
de trabalho. Obrigado Deus por eles
terem voltado. Obrigado Shaman por
teres ajudado a trazê-los para mim.
MORGAN.

Estamos agora a celebrar
a nossa união, depois de
termos sofrido e lutado
contra situações muito
difíceis. Por causa de um
terceiro que utilizou um Guru africano
para nos separar. Obrigado Shaman por
teres destruído esta maléﬁca inﬂuência que tinha entrado nas nossas vidas.
Agora estamos reunidos e muito felizes.
Familia McDonald.
EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA

A SUA VIDA
Foi a 15 de Novembro de 1980, com
17 anos, que se estreou profissionalmente na revista“Reviravolta” no ABC,
GARANTIDO
com Eugénio Salvador e Florbela Queiroz. Estava decidido! Seria actor!
A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As
Em 1984, estreou-se na televisão. Foi pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em
na RTP que o seu talento para a coméninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São
dia atingiu notoriedade nacional, depessoas
que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
senvolvendo depois disso uma carreira
que foram enganadas por bruxos e feitiços.
ininterrupta, sempre em crescendo. De
todos os seus sucessos destacam-se as
participações no “Nico d’Obra”, com
Nicolau Brayner e “Nós os Ricos”, com
Rosa do Canto. Actualmente, o sucesso
de audiências do programa “O Preço
Certo”, consagrou-o, tornando-o num
dos artistas mais acarinhadas pelo público português.
É um amante da boa mesa. Por causa
disso, do seu peso, ganhou a alcunha
“O Gordo” e também pela capacidade
que tem de divertir e de estar na vida.
É um amigo dedicado e um animador
inveterado.

100%

AMERÍNDIO

ÍNDio CUrANDEiro DE NAsCimENto
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Comentário Semanal de Economia e Mercados

Mercados recuperam do susto
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização.
Amor: Poderá despertar a atenção daquela pessoa que
tem debaixo de olho há muito tempo. Nunca desista dos
seus sonhos!
Saúde: Pode sofrer algumas dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de não
ser correspondido. Aprenda a trazer para a luz o melhor
do seu ser!
Saúde: Cuidado com o calor, proteja a sua pele.
Dinheiro: Modere a possível tendência para gastar desenfreadamente.
Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Se se sentir sozinho saia e distraia-se mais. A vida
é uma surpresa, divirta-se!
Saúde: Poderá ter problemas de estômago.
Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais favorável.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Aproveite muito bem esta onda de romantismo que
o está a invadir. Que a alegria de viver esteja sempre na
sua vida!
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos gastos.
Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: a Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro que está
carente. Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá atingir o
sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Uma relação de amizade poderá tornar-se mais
séria. Abra o seu coração para o amor, seja feliz!
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus amigos tenham saudades
suas. Combine uma saída com eles. Que o seu olhar tenha o brilho do sol!
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera.
Amor: Saiba ouvir aqueles que necessitam da sua ajuda.
Seja bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e o bem-estar serão permanentes na sua vida!
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente.
Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

João José Fernandes

N

a semana passada, o sentimento de mercado desanuviou significativamente, em particular a partir de terça-feira, na medida em
que continuaram a ser divulgados dados quantitativos que dão a entender que a recente queda dos indicadores qualitativos e a consequente deterioração do cenário prospectivo a nível
Mundial, em geral, e dos EUA e da Zona do
Euro, em particular, terá sido excessiva e ampliada pela instabilidade que assolou o sistema
financeiro (com especial violência na primeira
metade de Agosto).
Os mercados aparentam assim estar a deixar para
trás o cenário extremo de recessão nos dois lados
do Atlântico, inclinando-se para um mais benigno
e provável cenário de abrandamento da actividade
económica, em especial no caso dos EUA. Neste país, não obstante a leitura recessiva de alguns
indicadores qualitativos, como sejam os indicadores de actividade nas regiões de Nova Iorque e
Filadélfia, a informação global disponível aponta
para um terceiro trimestre em aceleração face ao
anémico crescimento do trimestre precedente, em
particular ao nível da oferta, onde a actividade industrial tem surpreendido pela positiva e aponta
actualmente para um crescimento anualizado da
produção industrial entre 4.0% a 5.0%, valor robusto pelos padrões do corrente ciclo económico.
Este paradoxo, entre dados qualitativos em franco retrocesso e mais crescimento, é apenas aparente, essencialmente porque o corrente trimestre
beneficia do movimento de correcção dos efeitos
de natureza temporária que condicionaram a actividade económica na primeira metade do ano,
como foi o caso das interrupções no fornecimento
de componentes devido ao terramoto e tsunami do
dia 11 de Março, no Japão, pelo que os maiores
riscos ao cenário de crescimento se centram no
final do ano e após o esgotamento do referido movimento de recuperação.
Na Zona Euro, a situação não é muito diferente,
no sentido de que o cenário de recessão também
está mais distante.
No entanto, os dados disponíveis também não vão
para além de sugerir a manutenção de um anémico
crescimento, não muito diferente do observado no
segundo trimestre (+0.2%, em termos trimestrais),
com a agravante da actualidade económica estar

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Que
a sabedoria infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Possíveis dores em todo o corpo.
Dinheiro: Cuidado com os grandes investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

constantemente a ser analisada à lupa dos desenvolvimentos no âmbito da crise da dívida soberana dos países da Zona Euro com posições orçamentais mais fragilizadas, com especial ênfase
na (in)capacidade da Grécia em cumprir os seus
compromissos financeiros, o que aumenta os níveis de incerteza e os receios de que algo de muito
mau possa daí advir.
Como tem sido uma constante nos últimos meses, também esta semana este sentimento foi alimentado, ora por notícias que davam por certa a
reestruturação da dívida pública grega, ora por
declarações de responsáveis políticos de que estão
dispostos a fazer o necessário para evitar que a
Grécia saia da Zona Euro.
Ainda assim uma certeza, cada vez parece ser
mais difícil evitar a reestruturação da dívida grega, em especial quando responsáveis alemães, que
deviam defender a estabilidade europeia acima de
tudo, fazem declarações do tipo, em que já não excluem um incumprimento ordeiro (Philipp Rösler,
Ministro da Economia) ou que consideram como
prioritário evitar uma insolvência descontrolada
(Angela Merkel, Chanceler) ou, mais significativo, que se devia avançar já para uma reestruturação ordeira da dívida grega, com um haircut de
50% (Lars Feld, conselheiro do Executivo de Angela Merkel).
Este género de notícias acabou por penalizar largamente a dívida grega numa primeira fase, tendo
a probabilidade de incumprimento, aferida através
dos credit default swaps (CDS) a 5 anos, atingido
praticamente 100%.
O sentimento apenas aliviou com o aproximar
do fim-de-semana, com os mercados a reagirem
positivamente à manifestação de confiança quanto
ao futuro da Grécia, por parte dos líderes do eixo
Paris-Berlim (Merkel e Sarkozy). Este sentimento
beneficiou ainda do anúncio de que o Banco Central Europeu irá suprir a actual falta de liquidez
em dólares da Zona Euro, através de três operações de cedência, em coordenação com a Reserva
Federal dos EUA, o Banco de Inglaterra, o Banco
do Japão e o Banco Central da Suíça. Assim, os
preços dos títulos da dívida grega sofreram uma
autêntica montanha russa ao longo da semana,
tendo as suas yields (que variam inversamente aos
preços) a 10 anos passado do inferno, quando aumentaram 5.125 p.p para um máximo de 25.68%,
para regressarem à terra ao caírem 4.49 p.p para
21.191%, já na aproximação ao fim da semana.
No entanto, há uma ilação muito positiva a retirar
destes desenvolvimentos. Desta feita, não houve
contágio a outros países da região com posições
orçamentais mais fragilizadas.
Relativamente a Portugal, os mercados terão
visto com agrado as notícias das adicionais medidas de contenção orçamental apresentadas,
observando-se quedas nos spreads face à dívida
alemã, mais intensas nos prazos mais curtos,
com os 2 anos a recuarem 48 p.b..

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida.
Amor: Alguém que lhe é muito chegado pode desapontá-lo.
Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes.
Dinheiro: Momento sem preocupações.
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça.
Amor: Momento em que andará mais isolado dos seus
familiares. Que a luz da sua alma ilumine todos os que
você ama!
Saúde: Cuidado com o calor, pois o seu sistema imunitário anda mais
frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta.
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Descedente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas do
seu passado afectivo. Rejeite pensamentos pessimistas
e derrotistas. Dê mais de si!
Saúde: Procure com mais regularidade o seu oftalmologista.
Dinheiro: Segurança financeira.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

Especialista dos casos amorosos, resoluçao em uma semana dos casos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Problemas profissionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possìvel.

NAO FIQUE NA SOMBRA. APENAS
UMA CONSULTA PODE MUDAR SUA VIDA.

Tel. 438-998-7102
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CLASSIFICADOS | NecrologiA

PEQUENOS ANúNCIOS

$12.00*

por 2 semanas

tel.: 514-284-1813

20 de Setembro de 2011
1 Euro = CAD 1.361120
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

450.672.4687

EMPREGOS

Paisagista com experiência e
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
450-963-3462
Centre collision classique
Procura-se um bate-chapa com
experiência.
Gilberto
514-385-6161
Procura-se grelhador para restaurante.
Sr. Lopes
514-282-1519
Companhia de madeira architectural está à procura de Carpinteiros
com experiência em St-Leonard.
Principais características: corte e
montagem / Capaz de pegar medidas e de ler planos. 40 horas por
semana. Tempo completo de dia.
Franco Canuto:
514-727-9723 / 514-602-0117

COMPRA-se

ALBERT STATION SERVICE

Compramos livros, selos e moedas de colecção. 514-770-9974

MERCEARIA

vidente

4209 De Bullion

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

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

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

vende-se
Vende-se condo em Odivelas,
Lisboa. 5 1/2, com 2 quartos
fechados, sala de jantar e salão
aberta com lareira, cozinha muita grande. Tel.: 450-575-3505
Vende-se máquina de fazer vinho
completa e mais...
António 514-273-2127

SERVIÇO

Salwa Design
Contruir e instalar armários de
cozinha e casa de banho de alta
qualidade a bom preço.
514-321-4506 ou 514-969.4506
Garderie Villeray
4 lugares disponíveis para
crianças de 18 meses e mais.
7$ por dia.
514-750-5890

aluga-se

Grande 51/2 no 1º andar, perto do
metro Iberville. Livre a partir do
1º de Outubro. Preferência casal
tranquilo.
514-232-5369 de dia
514-909-4659 a partir das 20h

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

Me. LUCIEN BERNARDO

Rosa: 514 278.3956

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

Companhia de
colchas e cortinados

Procura costureiras
para trabalhar em máquinas de
costura, com um mínimo de
experiênca.

Tel.: 335.1070

†
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Cremilde Ferreira Correia

A senhora Cremilde Ferreira Correia, residente
de Laval, Faleceu em Laval no dia 14 de Setembro de 2011. A Senhora Cremilde Ferreira
Correia, natural dos Arrifes, São Miguel, Açores
com idade de 91 anos, viuva do falecido Francisco Correia.
Deixa na dor seus filhos Fátima(Dinarte),
Duarte(Lurdes), Idalina(Alfredo), Miguel(Nancy);
seus netos Gilles, Sylvie(Mario) Chantal(Pierre),
Sylvain(Andrée-Anne), David(Fanny), Sandie
(Alex). Seus bisnetos Gabrille, Kyle, Derek,
Charlie, 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 17 de Setembro pelas 10 horas, na Igreja
de Nossa Senhora de Fátima em Laval, Seguindo depois para o cemitério St-Martin em Laval, E foi sepultada no cimetério Saint-Martin.
A família vem por este meio, agredecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto.Bem Hajam.

†

José Maria Sousa

Faleceu em Montreal a 6 de de Setembro, o
senhor José Maria Sousa, natural da vila de
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, com 64
anos de idade, esposo da senhora Isaura
Andrade.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos José
Luis (Ana Lindo), Steven, Nélia(Éric St-Surin), Christopher e Kevin. Seus netos(as)
Samantha, Alicia. Seu irmão António (Lidia)
e sua irmã Maria dos Anjos assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memória
2159 Boul. St. Martin E., Laval
Tel. 514-277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
O vélorio tem lugar, hoje, quarta-feira 21 de Setembro das 14h às
17h e das 19h às 22h e amanhã, quinta-feira das 9h30 até 10h30. O
serviço funebre terá lugar amanhã, quinta-feira às 11h na Igreja de
Nossa Senhora de Fátima. Vai a sepultar em crypta no cemitério de
Notre-Dame-des-Neiges
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer
forma se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem Hajam.

†

Eduardo Gravito
1954 – 2011

Faleceu em Montréal no dia 13 de Setembro de
2011, com 57 anos de idade, Eduardo da Silva
Gravito, natural da Fajã de Cima, São Miguel,
Açores, filho de falecido João Gravito e de Eduarda Cabral.
Deixa na dor a sua mãe, a mãe dos seus filhos Olivia, as suas filhas Suzanne (Marco) e
Priscilla, o seu filho Nelson (Nathalie), os seus
netos Alessia, Kayla e Jayden, os seus irmãos
e irmã Antonio (Delfina), falecido Carlos, João
(Luisa), Luis (Nadia) e Angela (Luis), os seus
familiares residentes nos Açores, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
10300, Boul. Pie-IX, Montréal-Nord QC
Tél. 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
O velório teve lugar na terça-feira dia 20 de Setembro de 2011, das
14h às 17h e das 19h às 22h, e hoje quarta-feira dia 21 de Setembro
a partir das 8h.
Seguiu-se o funeral, com missa de corpo presente às 10h00, na Igreja
de Nossa Senhora de Fátima. Foi a sepultar no cemitério de Laval.

†

MEMORANDUM
Amadeu Mina Frazão
1936-2011

Faleceu em Monsanto, dia 16 de Julho
de 2011 com 74 anos de idade, o senhor
Amadeu Mina Frazão, natural de Monsanto, conselho de Alcanena, Portugal.
Será celebrada uma missa por sua intenção, sábado 24 de Setembro às 18h30 na
igreja Santa Cruz.

Esta semana no Montreal Magazine:

22 e 24 DE SETEMBRO

Homenagem a
anastasia de sousa
A VOZ DE PORTUGAL

6º Ano de Saudade

Maria Inês Ventura
Faleceu em 29-09-2005

Filho e filha, genro, nora, netos e bisnetos,
restantes familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo
seu eterno descanso, no dia 29 de Setembro 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.
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Liga dos Campeões 2011/2012
Grupo A
Equipa
1-B- München
2-Napoli
3-Man. City
4-Villarreal

J	V	
1 1
1 0
1 0
1 0

E	D	
0 0
1 0
1 0
0 1

P
3
1
1
0

Man. City 1-1 Napoli
Villarreal 0-2 B. München
B. München 27/09 Man. City
Napoli 27/09 Villarreal

Grupo C
Equipa
1-FC Basel
2-Man. United
3-Benfica
4-FC Otelul

J	V	E	D	 P
1 1 0 0 3
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
1 0 0 1 0

J	V	
1 1
1 0
1 0
1 0

E	D	
0 0
1 0
1 0
0 1

P
3
1
1
0

Chelsea 2-0 Bayer Leverkusen
Genk 0-0 Valencia
Valencia 28/09 Chelsea
Bayer Leverkusen 28/09 Genk

Grupo G
Equipa
1-FC Porto
2-APOEL	
3-Zenit
4-Shakhtar D.

E	D	
0 0
1 0
1 0
0 1

P
3
1
1
0

Lille 2-2 CSKA Moskva
Inter 0-1 Trabzonspor
CSKA Moskva 27/09 Inter
Trabzonspor 27/09 Lille

FC Basel 2-1 FC Otelul
Benfica 1-1 Man. United
Man. United 27/09 FC Basel
FC Otelul 27/09 Benfica

Grupo E
Equipa
1-Chelsea
2-Valencia
3-Genk
4-Bayer

Grupo B
Equipa
J	V	
1-Trabzonspor 1 1
2-Lille
1 0
3-CSKA
1 0
4-Inter
1 0

J	V	E	D	 P
1 1 0 0 3
1 1 0 0 3
1 0 0 1 0
1 0 0 1 0

FC Porto 2-1 Shakhtar Donetsk
APOEL 2-1 Zenit
Zenit 28/09 FC Porto
Shakhtar Donetsk 28/09 APOEL

Grupo D
Equipa
1-Real Madrid
2-Lyon
3-Ajax
4-Dinamo

J	V	
1 1
1 0
1 0
1 0

E	D	
0 0
1 0
1 0
0 1

P
3
1
1
0

Dinamo 0-1 Real Madrid
Ajax 0-0 Lyon
Lyon 27/09 Dinamo
Real Madrid 27/09 Ajax

Grupo F
Equipa
J	V	
1-Marseille
1 1
2-B. Dortmund 1 0
3-Arsenal
1 0
4-Olympiakos 1 0

E	D	
0 0
1 0
1 0
0 1

P
3
1
1
0

Olympiakos 0-1 Marseille
Borussia Dortmund 1-1 Arsenal
Arsenal 28/09 Olympiakos
Marseille 28/09 B. Dortmund

Grupo H
Equipa
1-Milan
2-Barcelona
3-Plzen
4-BATE

J	V	
1 0
1 0
1 0
1 0

E	D	
1 0
1 0
1 0
1 0

P
1
1
1
1

Barcelona 2-2 Milan
Plzen 1-1 BATE
BATE 28/09 Barcelona
Milan 28/09 Plzen

UEFA Europa League 2011/2012
Grupo D
Equipa
1-Sporting
2-FC Vaslui
3-Lazio
4-FC Zürich

J	V	
1 1
1 0
1 0
1 0

E	D	
0 0
1 0
1 0
0 1

FC Zürich 0-2 Sporting
Lazio 2-2 FC Vaslui
Sporting 29/09 Lazio
FC Vaslui 29/09 FC Zürich

P
3
1
1
0

Grupo H
Equipa
1-SC Braga
2-Club Brugge
3-Birmingham
4-NK Maribor

J	V	
1 1
1 1
1 0
1 0

E	D	
0 0
0 0
0 1
0 1

P
3
3
0
0

Birmingham 1-3 SC Braga
Club Brugge 2-0 NK Maribor
SC Braga 29/09 Club Brugge
NK Maribor 29/09 Birmingham

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

Os privilegiados
Q

uem não desejaria que o seu país fosse governado por gente competente e honesta? Políticos
que governassem com seriedade, que fizessem decisões pensando sempre no interesse nacional e nos
mais desfavorecidos – aqueles que trabalham e pagam impostos, que têm filhos para alimentar e educar
– porque estes serão os futuros cidadãos deste país,
os que julgarão as boas ou más decisões que hoje se
fazem.
Há em Portugal uma casta privilegiada que não pode
ser despedida ou despromovida, que vai crescendo e
se sente protegida. Criou-se por influência pessoal
ou política e em que ninguém tem a coragem ou se
atreve seriamente a tocar. Concretamente estamos a
falar no funcionalismo político, de que fazem parte
mais de 700 mil pessoas. Em campanha eleitoral, o
PSD, o CDS e, também o PS, costumam prometer
que vão diminuir esse número e reformar o Estado,
wishful thinking, sabendo perfeitamente que não o
podem reformar (e que o mais certo é aumentar ainda
mais) por causa da enorme multidão que o ocupa e
que tem com ele um poderoso “vínculo” indissolúvel
e perpétuo. A falta de coragem por parte da classe
política para mudar este estado de coisas, explica, em
parte, a crise portuguesa.
Noutros tempos, os filhos dos lavradores ou os filhos
daqueles que nem terra tinham para cultivar, vinham
para as cidades à procura de emprego e de uma vida
mais cómoda. Mas não vendiam a quinta ou as terras
que possuíam ou que eventualmente iriam herdar.
Porque o emprego na cidade era apenas o suplemento
daquilo que a terra não dava. A quinta ou a quintarola, era para onde eles, na idade própria, se retiravam
e davam continuidade aos trabalhos da lavoura, cultivando campos que hoje, infelizmente, estão deitados
ao abandono onde crescem silvas e mato.

Augusto Machado

Hoje, sabemos, que o emprego “com vínculo” é a
própria quinta, a principal propriedade do seu detentor e que ele acumula com outras no próprio Estado
e adjacências ou, em último caso, numa empresa privada, com necessidade de prestígio ou favores. Não
admira, pois, que ganhar o “vínculo” se transformasse na grande ambição de muita gente e que, não ganhar o “vínculo” seja uma insuportável derrota. E é,
pois, com este espírito que os nossos reformadores
convivem e que não lhes permite mudar o estado das
coisas.
É de notar que quando se lê nos jornais ou se ouve na
televisão que foi extinta uma excrescência qualquer
do Estado, logo se percebe que ela pura e simplesmente não desapareceu. São os negócios do costume.
“A coisa” pode ter mudado de dono ou de função,
deixou de se produzir um certo tipo de produto, mas
com certeza que a fauna “vinculada” continua, como
sempre, activa, e a gastar o nosso dinheiro para bem
da Pátria, como se dizia noutros tempos... Este novo
governo, dizem os críticos, já contratou cerca de 5
mil pessoas. Quantas despediu? Não se sabe. Só se
sabe que esta nova administração prometeu contenção na despesa pública – despesa essa que continua,
imperturbavelmente, a devorar o país.
Todos nós gostaríamos que Portugal estivesse numa
situação financeira mais saudável. Ou será que este
é o preço que devemos pagar por vivermos num dos
países mais maravilhosos do Mundo? A beleza natural, o clima moderado e toda esta costa atlântica, não
esquecendo o seu Povo acolhedor e simpático. Talvez seja esse o nosso problema – habituados a viver
neste paraíso à beira- mar plantado... E não termos
que nos preocupar com a neve nem com o frio; se
o banco nos levar a casa, por falta de pagamento,
podemos sempre dormir no banco do jardim público.

Perfeição Inteligência Complexidade

José da Conceição

N

ós somos perfeitos para corrigir os defeitos
dos outros, inteligentes para corrigir erros,
fraquezas e faltas.
Mas quando se trata da complexidade da nossa
pessoa, da majestade do nosso “Eu” o assunto muda
completamente de figura. É como estarmos a ver um
jogo, onde os nossos olhos só procuram a perfeição;
mas, quando surge um erro, nós somos especialistas
para criticar, condenar, caluniar, etc.
Eu não me estou a excluir! porque quando me refiro
a nós, já me estou a incluir. Mas, eu creio que esta
maneira de ser, já faz parte da nossa essência, porque
somos fogosos e procuramos a perfeição. Aceitamos
sem auto criticarmos as nossas fraquezas e os nossos
erros. Mas quando se trata dos outros; nós não somos
indulgentes! somos críticos e punitivos. Se o objectivo da vida é atingirmos o auge da perfeição: Creio
que ainda nos restam um bom par de quilómetros

A VOZ DE PORTUGAL

para atingirmos essa meta.
Nós sabemos que a solidariedade e a tolerância, não
podem ser conquistadas com programas de computador, o espírito humano precisa de ser educado, a
sabedoria deveria de ser lapidada, a sensibilidade
necessitaria das experiências existenciais, tais como,
pensar antes de reagir e se colocar no lugar dos outros.
Eu começo a alhear, todos estes problemas existenciais: Quando deparo com uma mãe a perdoar o seu
filho apesar de ele não merecer, quando vejo alguém
apostar num amigo que ninguém mais acredita nele,
um paciente com câncer acreditar na vida embora esteja morrendo, ou quando contemplo um mendigo a
dividir o seu pão, apesar de não ter qualquer outro
valor na sociedade. Fico encantado e embevecido,
e penso para comigo. “Que mundo maravilhoso é a
mente humana”.
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Campeão tropeça e dá tempero
extra ao Clássico que aí vem

P

ela primeira vez desde que venceu o título em
2010, o Benfica não está atrás do F.C. Porto no
campeonato. Depois de toda uma época a correr atrás
do prejuízo e de uma entrada em falso este ano, os
encarnados aproveitaram da melhor forma o primeiro tropeção interno do F.C.
Porto versão Vítor Pereira.
Quando subiram ao relvado da Luz,
os jogadores do Benfica sabiam que um
triunfo os colocava a par dos dragões
na liderança. Os campeões nacionais,
com a pior exibição da época, não conseguiram dar a volta a um Feirense organizado e atrevido, que até podia ter ganho. Sem
ideias, sem sorte e sem...ponta de lança, Vítor Pereira admitiu no final o dia mau (derrota e expulsão
de James) que veio apimentar o Clássico da próxima
sexta-feira.
Ora, como se disse, ao Benfica restava vencer a
Académica, uma das boas surpresas deste início de
temporada. Quando Danilo desfez a vantagem dada
por Bruno César, o cenário parecia complicar-se, mas
os corações encarnados não tiveram de esperar muito
para sossegar. Nolito marcou quase a seguir e bisou
perto do fim. Pelo meio, Aimar também festejou,
num raro golo de cabeça. Missão cumprida na Luz.
Quem perdeu o comboio foi o Sp. Braga. Num derby minhoto, cada vez mais nacional, com o V. Guimarães, a equipa de Leonardo Jardim conseguiu uma
igualdade a uma bola, depois de estar a perder. Na
próxima semana, o Sp. Braga recebe o Nacional já
com o resultado do Clássico na cabeça. Para já, a liderança está a dois pontos.
Benfica domina equipa da jornada
Quanto ao Sporting, conseguiu a segunda vitória na
prova, mais uma vez de forma sofrida. Inesperadamente sofrida, para quem tinha dois golos de vanta-

gem antes dos cinco minutos. O triunfo em Vila do
Conde, ainda assim, permite subir ao sexto lugar e
diminuir a distância para a linha da frente, agora fixada nos cinco pontos. O Rio Ave, lanterna vermelha,
é a única equipa que ainda não ganhou.
Marítimo embalado por Baba
Porém, por esta altura, o Sporting nem
sequer ocupa um lugar europeu. Esses,
para além dos três da frente, pertencem
a Académica e ao sensacional Marítimo
que só perdeu no arranque e foi ganhar
a um U. Leiria onde nem a troca de treinador faz a equipa carburar. E para além
de ganhar, o Marítimo mostra a qualidade do grupo:
Baba, com mais dois golos, passou a liderar a lista
dos marcadores.
Esta sexta jornada fica, ainda, marcada pelo primeiro triunfo do Nacional, conseguido pela margem
mínima frente ao Paços de Ferreira, que com Luís
Miguel, ainda não venceu. O V. Setúbal voltou aos
triunfos, batendo um Beira-Mar que só perde pela
margem mínima, e, na abertura da ronda, a Olhanense conseguiu um empate em Barcelos.

Venham ver os jogos
internacionais da champions
e da UEFA em ecrã gigante
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Liga Zone Sagres
P Equipa
1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Marítimo
5-Académica
6-Sporting
7-V. Setúbal
8-Olhanense
9-Feirense
10-Beira-Mar
11-Gil Vicente
12-V. Guimarães
13-P. Ferreira
14-Nacional
15-U. Leiria
16-Rio Ave

P
13
13
11
10
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
1

5ª jornada - Resultados

J	V	 E	D	GM	GS
5
4
1
0
12 3
5
4
1
0
13 5
5
3
2
0
7
2
5
3
1
1
8
6
5
3
0
2
8
7
5
2
2
1
9
8
5
2
1
2
5
7
5
1
3
1
6
6
5
1
3
1
3
4
5
1
2
2
3
2
5
1
2
2
7
9
5
1
1
3
6
8
5
1
1
3
5
7
5
1
1
3
2
10
5
1
0
4
6
12
5
0
1
4
3
7
Horário dos póximos jogos

Gil Vicente 1-1 Olhanense
Nacional 1-0 P. Ferreira
U. Leiria 1-3 Marítimo
V. Setúbal 1-0 Beira-Mar
Feirense 0-0 FC Porto
Benfica 4-1 Académica
V. Guimarães 1-1 SC Braga
Rio Ave 2-3 Sporting

23/09 FC Porto - Benfica
24/09 Sp. Braga - Nacional
24/09 Sporting - V. Setúbal
25/09 Beira-Mar - Rio Ave
25/09 P. Ferreira - Gil Vicente
25/09 Olhanense - U. Leiria
25/09 Marítimo - V. Guimarães
26/09 Académica - Feirense

[SportTV] 15:15
[SportTV] 13:30
[RTPI] 15:30
11:00
11:00
11:00
[SportTV] 14:15
[SportTV] 15:15

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

P
10
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
2

J	V	 E	D	GM	GS
4
3
1
0
6
1
4
2
1
1
3
1
4
2
1
1
5
4
4
1
3
0
8
7
4
2
0
2
7
6
4
1
3
0
5
4
4
1
2
1
4
3
4
1
2
1
5
5
4
1
2
1
4
4
4
1
2
1
4
4
4
1
2
1
3
3
4
1
1
2
4
5
4
1
1
2
4
5
4
1
1
2
2
4
4
1
0
3
4
7
4
0
2
2
3
8

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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