Fido oferece-vos a liberdade

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

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

30

$

por mês1

Chamadas recebidas ilimitadas
Mensagem textos ilimitadas
Mensagem textos internacionais ilimitadas
Noite e ﬁm-de-semana ilimitadas
à partir das 19h 17h
150 200 minutos de dia

*Termos e condições no interior do jornal
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Agenda comunitária
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

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 actividade è feita em
colaboração com a polícia 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.

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 de Acção de Graças

O Clube Portugal de Montreal organiza o tradicional jantar de Acção
de Graças sábado, 8 de Outubro de 2011 pelas 19h00 na sua sede.
Ementa: Entreda de camarão, sopa de creme de legumes, carne porco
à alentejana e sobremesa.Esta noite será abrilhantada pela Discoteca
“CPM” que vai brindar com muita música e dança até às tantas.
Para mais informações ou reservações: 514-844-1408.

Clube Oriental
Português de Montreal

O Clube Oriental leva enfeito mais uma actividade sábado dia 15 de
Outubro pelas 19h30 com um jantar dançante animado pelo conjunto
Tropical e actuação do rancho foclórico Verde Minho. São todos bem-vindos ao oriental. Ementa salmão grelhado, sopa, sobremensa e
café.

Filarmónica Portuguesa de Montreal

A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai começar a sua escola de
música no dia 18 de Outubro. Pode deixar o vosso nome e número de
telefone a FPM: 514-982-0688. Os cursos de nível 1 serão às terças-feira e nível 2 serão às quartas-feiras.

Vernissage

Haverá um vernissage do famoso pintor português Carlos Calado,
hoje, quarta-feira 5 de Outubro pelas 18h00 no Atrium do Centro, 1750
rua Sauriol ao canto da Papineau.

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que o bazar
de outono organizado pelo grupo da 3a idade do CASCM será no 13 e
14 de Outubro das 9h às 17h. Como habitualmete teremos um prato
quentinho à hora do almoço. Para mais informações contactar o
CASCM através do telefone 514 842 8045.

Sextar-feira, Bacalhau na grelha com
grão de bico e batata a muro
aberto todos os dias, Cartas, dóminó
futebol português em directo
reservem o seu lugar

Portugalíssimo
1280AM

Temos Um Mundo Maravilhoso E Muitas
José da Conceição
Vezes Não Nos Damos De Conta

N

a realidade há mais de vinte anos que não apanhava o metro para ir à baixa de Montreal, mas agora
devido ao meu novo trabalho, de vez em quando sou
obrigado a servir-me deste transporte, nas funções das
minhas ocupações.
Todavia sinto-me como privilegiado que isso tenha
acontecido, devido, ao facto, de ficar embevecido e
maravilhado cada vez que apanho este transporte. A
minha curiosidade desperta, ao deparar com tanta beleza que me rodeia. Mulheres lindas, esbeltas, de todas
as cores de nacionalidades diferentes, evocando toda
a classe de sons idiomas e dialectos, que me dá a sensação de viver num turbilhão linguístico, onde certas
ondas magnéticas penetram no nosso estado de alma,
e, ao observarmos as expressões e os gestos reparamos que nessa mímica, há uma química que passa; que
nos dá a impressão de compreender tudo o que dizem,
mesmo sem sabermos até, qual é o idioma que está a
ser falado. Mas, como tenho que ser discreto, de vez
em quando visiono outras partes do corpo humano, tal
como as pernas, oh as pernas! Que partem em todos os
sentidos, e que seguem rumos diferentes.

A perigosa sociedade Carpe Diem...
Gustavo Pilizari

Q

uem aceita um chá de paciência com o tempo? Tem sabor amargo no começo talvez,
mas, com o tempo, você começa a perceber a sua
docilidade...
Levante a mão quem não sofre pelo desespero da
urgência!? As últimas décadas tem sentido na pele
uma das sensações, quiçá, nunca antes percebida
com tanta borbulha e que tanto nos mata: a urgência
das coisas prontas, das necessidades rápidas e das
coisas a serem consumidas de forma desesperadoramente aceleradas... Quem diria, não?
Tudo é veloz, tudo é rápido, tudo fica pronto em
três minutos - ou menos - ou melhor, é bom que fique pronto em menos tempo ainda para o nosso prazer esgotado em instantes aflitivos de uma busca pelas coisas, como se fossemos a qualquer sopro, ser
levados desta existência! Há verdade nisto! Nunca
sabemos a hora de nossa partida, do pó viemos ao
pó retornaremos, mas, precisava ser tão angustiante
assim? Estamos correndo em busca do fim?
Vivemos numa sociedade do consumo de tudo,
e este consumo deve ser feito de forma tão rápida
quanto o piscar dos olhos: parece que todos os humanos se apegaram àquela frase de Horácio: “Carpe
diem quam minimum credula póstero” – aproveita o
dia, não espere pelo amanhã.
Que besteira! A vida não pode ser resumida ao consumo dos momentos de forma sempre inesgotável,
como se um amanhã não fosse trazer sua aurora.
Imagina se você pudesse consumir suas energias a
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tal ponto de sentir-se como um corpo sem ossos?
E se após esgotá-la ao último você ainda tivesse
chance de um novo dia? Quererá você esbanjar seu
corpo e mente em um esgotamento de novo? Temos
que pensar que tal Filosofia não se justifica -; temos que caminhar, preparar a nossa vida a cada dia,
aproveitando-a de forma serena, plena, organizada,
para que um novo amanhã possa florescer sempre
melhor, com mais sabedoria, com mais vigor, disposição! Esgotar-se todo dia é achar-se incapaz de
viver - até porque se fossemos raciocinar, o corpo/
mente nunca está satisfeito com o consumo. Os filósofos já disseram: o ser humano sempre desejará
algo; ele terá o desejado, esgotará este desejo em
um momento e, no outro, sentirá este mesmo desejo – o eterno retorno: sempre vamos querer... É
bom pensarmos no que escreveu o grande Zygmunt
Bauman: “a sociedade de consumo consegue tornar
permanente a insatisfação”.
O problema de tudo isto não é o consumo, a urgência; o problema é interno e pertinente a cada um
– estamos criando indivíduos insatisfeitos com eles
mesmos! Isto é muito perigoso!
A necessidade da urgência e do consumo rápido
de hoje só nos levará a um completo estado de angústia, com perda de valores essências a todo ser
humano... Pense bem, para tudo na vida é indispensável uma balança de percepções em nossa mente...
“Ando devagar porque já tive pressa”...
É isto...

Armenia Teixeira

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto
publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
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Como dizia o Casanova num livro que li. (As pernas
das mulheres são como os compassos, que contralinham o globo terrestre em todos os sentidos dando-lhe
assim, o seu equilíbrio e a sua harmonia).
Mas ao mesmo tempo, fico triste e abalado quando
deparo com a indiferença de certos indivíduos, e o pouco de cavalheirismo que eles demonstram na presença
desta beleza natural que a vida nos oferece, seguem assentados meio adormecidos cabisbaixos, outros lêem
jornais ignorando tudo o que os rodeia sem a mínima
cortesia, não oferecem a cadeira a uma pessoa idosa,
ou a uma mulher grávida. Enfim os tempos mudaram,
há pessoas de um egoísmo monstruoso, que não se
prestam para ajudar quem quer que seja. Passam ao
lado de tanta beleza, sem a poderem decifrar. Não há
duvida que nós somos privilegiados neste contexto de
vida em que vivemos, só não vê quem não quer ver, e
só não ouve quem não quer ouvir, porque na realidade
cada pessoa tem o mundo que merece.
Eu sigo agradecendo à natureza o privilégio, que ela
dá aos meus olhos de poder desfrutar das belezas deste
mundo tão fascinante e maravilhoso.
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NOTÍCIAS

aumenta
Milhões em subsídios RTP vai emagrecer Turismo
O
O
de reintegração Augusto Machado
A

lguém ainda se lembra de ter lido
o título da primeira página, “CAROS DEPUTADOS”, no semanário
“O Independente”, de 31 de Janeiro
de 2003? Adelino Cunha, redactor do
jornal, nas primeiras três páginas,
informa os leitores do esbanjamento
do erário público pagando milhões de
euros em subsídios de reintegração
aos caríssimos deputados.
Nesse ano foram 72 deputados que
pediram e receberam subsídios de reintegração profissional. O curioso é que
grande parte desses ex-deputados continuam ou continuaram a viver na política e da política. Alguns exemplos: O
social-democrata Salter Cid recebeu um
subsídio de cerca de 13 800,00 euros
para regressar à sua carreira profissio-

secretário de Estado das Obras Públicas
nos tempos áureos de Jorge Coelho. A
experiência no sector do betão valeu-lhe
o convite para o cargo de administrador
da firma Mota & Companhia. Dos cofres da Assembleia da República recebeu 27 591,00 euros.
De entre muitos outros casos, ainda
se pode destacar Francisco Torres: ex-deputado do PSD, ex-deputado do PS,
ex-nomeado pelo Governo junto da
OCDE e professor da Universidade Católica. Este teve direito a 41 387,00 euros. E Artur Torres Pereira, ex-secretário-geral do PSD, que passou a exercer
funções na Universidade Atlântica – por
indicação de Marques Mendes -, recebeu 44 836,00 euros. A lista conta ainda
com Sílvio Cervan, Ex-líder do CDS-PP

ministro Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares, Miguel Relvas,
disse em Vila Nova de Poiares, que
o plano de reestruturação da RTP vai
emagrecer “claramente” a empresa,
que gasta mais de um milhão de euros
por dia. Confrontado pelos jornalistas sobre eventuais despedimentos de
trabalhadores na televisão pública, o
governante respondeu que “o plano de
reestruturação é vasto, está ainda a ser
estudado, e não há ainda sequer uma
posição definitiva”.

no Porto e antigo braço direito de Paulo Portas na conquista do então partido
de Manuel Monteiro – e que continua
a ser aquilo que sempre foi, advogado.
Este recebeu 41 387,00 euros. Gonçalo
Ribeiro da Costa foi secretário-geral de
Manuel Monteiro e também a exercer
o que sempre exerceu: a advocacia. O
Parlamento pagou-lhe 22 101,00 euros.
Até os militantes e dirigentes das juventudes partidárias receberam subsídios para regressarem à anterior vida
profissional. A socialista, Ana Catarina
Mendes, ex-candidata a líder da Juventude Socialista, teve direito a 24 142,00
euros. O jovem Ricardo Castanheira
que foi presidente da juventude socialista de Coimbra o seu subsídio foi de 41
387,00 euros. Também Gonçalo Velho,
que foi dirigente da Juventude Socialista, recebeu de subsídio pago pelo Estado de 41 387,00. Contas feitas, saem
mensalmente dos cofres do Parlamento
muitos milhares de euros para pagar a
reintegração em curso dos deputados
que não chegaram a completar 12 anos
de funções. É este o tempo exigido para
terem acesso a uma pensão vitalícia.

número de dormidas em hotéis
da Costa do Estoril, Cascais, registou um aumento de 4% em Julho e
Agosto, em relação ao mesmo período
do ano passado, revelam dados da Câmara Municipal de Cascais.
Segundo o autarca, Carlos Carreiras,
os meses de Julho e Agosto registaram
um acréscimo no número de dormidas
(4%), no número de hóspedes (3,4%)
e na estadia média (7,3%), resultados
que reflectem uma “boa performance
do sector do Turismo no concelho”.

Número de empresas
‘falidas’ subiu 60%

O

número de insolvências aceites
pelos tribunais subiu 60 por cento
nos primeiros três meses deste ano face
ao primeiro trimestre do ano passado,
passando de 1.374 para 2.195 casos,
segundo dados do Ministério da Justiça.Segundo as Estatísticas Trimestrais
sobre Processos de Falência, Insolvência e Recuperação de Empresas, o
peso das ‘falências’ entre as pessoas
singulares no total dos casos duplicou,

passando a representar metade dos processos declarados judicialmente, quando em 2007 valia apenas 17 por cento
do total.
Globalmente, os dados do MJ mostram que o número de processos de falência e insolvência de empresas mais
que triplicou nos primeiros três meses
deste ano em comparação com o primeiro trimestre de 2007, com uma subida de 206 por cento.

Avião volta atrás

Mercado cai um terço

U
nal, mas acabou por ser nomeado pelo
Governo para o cargo de administrador
da empresa pública Companhia das Lezírias. Pedro da Vinha Costa foi afastado por Durão Barroso das listas do PSD
por ser amigo de Marques Mendes,
mas quando assumiu o cargo de ministro levou-o como seu assessor jurídico.
Recebeu de subsídio de reintegração
como ex-deputado: 41 387,00 euros - e
continuou na Assembleia da República
e a desempenhar um cargo de nomeação política no Mercado Abastecedor da
Região de Lisboa. O socialista António
Saleiro é funcionário de carreira. Presidiu à Santa Casa da Misericórdia de
Almodôvar, era ou ainda é, presidente
da Galp e proprietário de várias bombas
de gasolina no Alentejo. Recebeu um
subsídio de 27 600,00 euros.
Também há vários antigos secretários
de Estado socialista na lista dos “reintegrados” na “vida civil” da Assembleia
da República. Incluindo José Lamego
que foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e que, na altura, ocupava um cargo na administração da PT
Internacional. Recebeu como ex-deputado, 41 387,00 euros. Luís Parreirão foi

3

m avião da TAP com destino a
Amesterdão regressou no domingo ao Aeroporto da Portela, em Lisboa,
depois de já ter levantado voo. Em causa esteve uma avaria no trem de aterragem do avião.

Bijouterie DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa
Compramos
ouro e prata
somos os melhores
para dar o preço certo
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O

mercado automóvel recuou um
terço em Setembro, mês em que
nenhuma fabricante conseguiu vender
mais de 1.000 ligeiros de passageiros. Desde Janeiro de 2011, as vendas
de ligeiros de passageiros já recuaram
23,5%.
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Os portugueses de cá e de lá!
A

situação actual de Portugal faz-me lembrar a famosa fabula de La Fontaine “A cigarra e a formiga” que nos foi contada na escola primaria. É que nos
últimos anos muitos portugueses vivendo em Portugal
escolheram viver como a cigarra e os que emigraram
para a América do Norte,em grande número, como a
formiga, no sentido que não se esqueceram que o Inverno é rigoroso e neste lado do Oceano, o estado não
é responsável por nós, cada um tem de fazer por si.
Quem de nós aquando de passagem de férias em Portugal, nunca ouviu os seguintes comentários: Vocês
no Canadá não sabem viver! São as moscas de Verão!
Para quê trabalhar tanto?
“Era uma vez um português em Portugal que vivia
saltitando e cantando, sem se preocupar com o futuro, um dia encontrou um emigrante português, que lhe
disse que no Canadá trabalhava em dois empregos.
Então o residente fez-lhe o seguinte comentário: - Ei,
para quê todo esse trabalho? A vida é para gente
aproveitar e divertir! Responde-lhe o imigrante: Não,
tu não fazes bem, a vida não é só divertimento! Nós,

emigrantes, não temos tempo para diversão. É preciso
trabalhar agora, para garantir comida no futuro”.
Durante muitos anos, os portugueses em Portugal
continuaram se divertindo e passeando por todo o lado
festas e arraiais, futebol, etc. Quando precisavam de
dinheiro, dirigiam-se ao Banco e toca a usufurir do
crédito que lhes era disponibilizado.
O imigrante bem tentava explicar-lhe que preferia
poupar para pagar a casa o mais rápido possível, e meter algum dinheiro de lado (REER) regime de economia para a pensão.
Nada disso repetia o residente:
- Deixa essa vida para os outros! Vamo-nos divertir.
Vamos, cantar! Vamos dançar!
O emigrante gostou da sugestão. Ele resolveu viver a
vida que o português levava e ficou encantado. Resolveu então viver como o seu compatriota.
Acabadas as férias regressou ao Canada, no entanto
a vontade de trabalhar era pouca, chegava ao trabalho
cansado e, claro já não produzia como antes, apareceu
o patrão e ao notar a sua falta de seriedade, olhou feio
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Mário Carvalho
para ele e ordenou-lhe que voltasse ao trabalho, mas a
sério, pois a vidinha boa, tinha terminado.
Muitos economistas avisaram os portugueses: - Se
não mudarem de vida, em tempo de crise você vão se
arrepender! Vaõ passar momentos difíceis, podem até
vir a perder a casa e o carro, quererem trabalhar o e
não haver, etc.
Os português não ligaram. Estes tipos de comentários, obviamente não lhes convinham.
“Isto agora são outros tempos, vocês ainda vivem no
passado, não falta dinheiro, quando não me apetecer
trabalhar peço ao medico para me dar baixa médica,
vou receber o rendimento mínimo,se precisar de comprar carro o banco empresta e ainda nos sobrará para
mobilar a casa,comprar carro novo, etc.”
Para o português, o que importava era aproveitar a
vida, o presente, sem pensar no amanhã. Para quê assegurar o futuro? Para quê armazenar dinheiro? Pura
perda de tempo. Mas como sempre acontece,chegou
a crise e Portugal,não escapou. O governo socialista
perdeu o poder, os bancos com grandes dificuldades
financeiras, fecharam o crédito, muitas empresas na
falência e falta de trabalho. Portugal desesperado,
foi obrigado a pedir ajuda ao FMI ,afim de evitar falência. Os que não apreciavam o modo de vida dos
imigrantes,aperceberam-se depressa que tinham cometido um grave erro e louvavam agora o nosso estilo
de vida. Nos anos 70 e 80 as remessas que os emigrantes enviavam para Portugal foram muito importantes
na economia de Portugal, não havia carta que não levasse alguns dólares. Compraram-se, construíram-se e
renovaram-se casas. Nos últimos anos até as cartas e
postais de Natal deixaram de ser enviados,a imigração
parou consequentemente,Portugal deixou de contar
com estas receitas que tanto ajudavam a sua economia. Pior ainda foi o mundo do futebol que começou
a contratar jogadores estrangeiros, com mais evidência do Brasil. O que acontece eles recebem grandes
salários, dinheiro este que é proveniente do povo que
assiste aos jogos de futebol, mas como são estrangeiros enviam o dinheiro para o seu pais de origem, lá é
que constroem, e investem o dinheiro que ganham em
Portugal, uma das razões porque a economia do Brasil
vai de vento em popa. Para haver uma economia forte
e sustentável, é necessário que o dinheiro seja investido no lugar aonde foi ganho de forma a suportar a
economia local. Quem tira e não mete, mais tarde ou
mais cedo, nada encontrará!
Distando a realidade actua, precisamente 101 anos
desde a Revolução Republicana de 5 de Outubro de
1910, forçoso é dizer que “a História se repete” e nos
pode dar importantes lições para o futuro, uma vez
que a situação e os problemas de hoje não são muito
diferentes dos enfrentados no passado. Portugal, vive
uma situação não muito diferente da vivida durante a
Primeira República portuguesa. No último quartel do
século XIX, Portugal pediu empréstimos para se equipar em termos de construção de infra-estruturas viárias
e ferroviárias que garantissem ao país a constituição
de um espaço económico nacional. Efectivamente, de
1891 a 1902 instalou-se uma grave crise financeira no
país devido à dificuldade de pagar aos credores externos, numa situação em que Portugal se encontrava em
plena bancarrota. Em meados dos anos 20 o País estava à beira do colapso financeiro nos anos finais da 1ª
República (1924-1926). Não nos esqueçamos que anteriormente o envolvimento de Portugal (1916-1918)
na 1ª Guerra Mundial tinha deixado as finanças públicas na penúria. Em 1977 e em 1983 Portugal pediu
auxílio ao Fundo Monetário Internacional. As novas
potências emergentes (China, Índia, Brasil, etc.) têm
alargado o grupo dos países mais ricos do mundo (G7,
que passou a G8, que passou a G20) e a Europa tem
perdido peso económico nesta transformação geopolítica. O Outono já começou e o inverno anuncia-se
longo e difícil.
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Cabo Verde
e o seu Jazz

O

Jazz é reconhecido como a única música capaz
de transmitir todas as emoções e traduzir os estados da alma em todas as línguas. Nascido nos finais
do século passado, a música Jazz teve a sua origem
no Sul dos Estados Unidos onde um povo humilde

cantava a sua miséria e desespero. Hoje, temos uma
música sofisticada em constante evolução e que se
renova incessantemente como o demonstrou muito
bem a artista convidada, Carmen de Sousa, no quadro
do programa “Jazz todo o Ano”. Nascida em Portugal
de pais caboverdianos, ela considera interessante o
projecto que tem desenvolvido com Theo Pascal e
outros músicos, projeto este que os levou a actuar por
quase todo o mundo e gravarem três albums.
Vai actuar, pela primeira vez, em Montréal no dia
5 de Outubro pelas 20h00, na sala Astral, mesmo no
coração da cidade. Não falhar!
Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $9.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação
de forros de casacos
de couro e camurça

Temos bons preços

Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

Boa Sorte Senhora
Alison Redford!
A
s vezes sinto-me mais próximo dos Estados Unidos que de certas províncias do Oeste Canadiano. Não falo da Columbia Britânica porque esta
província com o seu mar e a recente realização
dos Jogos Olímpicos do Inverno tem agora para
mim uma atracção enorme. Falo de Alberta e
Saskatchewan duas grandes províncias do Oeste que ganharíamos muito em melhor conhecê-las, pois estamos no mesmo país e o carácter
único do Quebeque não pode ser um impedimento a isso.
Mesmo sabendo que as regiões dos grandes
Lagos e do rio St-Laurent são as que historicamente
foram as mais povoadas, existem belas cidades com
pessoas formidáveis para là das Prairies.
Uma dessas pessoas é sem dúvida a senhora Alison
Redford, candidata à chefia do partido Progressista-

ilimi
CitéFido

Jorge De Pina

-Conservador de Alberta, foi a segunda pelo número
de votos na primeira volta das eleições em meados
de Setembro. Pouco tempo depois, a sua mãe
faleceu, o que lhe obrigou a suspender temporariamente a sua campanha e anular muitas actividades. Defensora de um sistema público de
Fido vos oferece
liberdade
saúde, Alison Redford conseguiu
vencer oaseu
opositor e assim ser eleita
primeira-ministra
Chamadas
enviadas de
ilimitadas
Alberta e a primeira mulher a ocupar este posto.
Chamadas recebidas ilimitada
Lembramos que Alberta tem sido governada peNoites 40
e ﬁns-de-semanas
los conservadores nos ultimos
anos com su- ilimit
Mensagem
textos
ilimitadas
cessivos governos estáveis,
entretanto
as coisas
parecem mudar com a crescente
oposição textos
ao petróleo
Mensagem
internacionai
e ao super projecto da construcção do oleoduto, tanto
os seus minutos em todas as zonas CitéFido . Alguma
no Canadá como nos EstadosUtiliseUnidos,
para não falarmos do conjunto de personalidades internacionais
detentoras do prémio Nobel, que também se opõem.

Fale e texte em

MC

ilimitado
CitéFido

-----------------------------------------------------------------------

Fale e texte
em qualquer
altura
olhem!
quem
disse longo
Fido vos oferece a liberdade
Fido
oferece-vos
a liberdade
Chamadas
enviadas
ilimitadas

30
35

$ $

Mont-Royal
1042-A, Mont-R
514-303-9304
www.action-page.com

Chamadasrecebidas
recebidasilimitadas
ilimitadas
Chamadas
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas por mês1
Mensagem textos ilimitadas
por mês1
Mensagem textos ilimitadas
Mensagem
ilimitadas
Mensagemtextos
textosinternacionais
internacionais
ilimitadas
Utilise os seus
em todas as zonas CitéFido
. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.
Noite
e ﬁminutos
m-de-semana
ilimitadas
à partir das 19h 17h
MC

150 200 minutos de dia

CULTO DE LIBERTAÇÃO PODER E CURA
O Tempo da sua vitoria chegou,
venha participar conosco nos
dias 12 e 13 de Outubro, CULTO DE LIBERTACAO E CURA,
com o Pr. Costa Junior diretamente do Brasil, na qual pessoas
ja foram ate curadas de cancer
(onde esta havendo o maior avivamento deste ceculo) afinal e
uma questao de fe, se voce realmente crer, seras transformado e
veras o milagre acontecer.

Sómente
Somente
na
no

Faça
a sua
------------------------

escolha

2

Com
entendimento
Fido
sobrealgumas
alguns planos
numa das
nossas
opções
dados
3 anos
2
Com
entendimento
Fido
sobre
modalidades
e uma
opção
de de
dados
dede
3 anos

Pr. Costa Junior
(Conhecereis a verdade e a
verdade vous libertará Jo.8 :32)

1886 Rue Tillemont, Montreal, Qc
Cultos: Domingos as 11h00am
Quarta-Feira as 20h00pm

www.action-page.com

Telefone para contatos

Pr.Balthazar Marins (514) 576-7705
Diacono Gerry Ferramenta (514) 726-3131

Pr.Balthazar Marins

Mont-Royal
Centre Du Domaine
DuGranby
Domaine
1042-A,Mont-Royal
Mont-Royal Est
3235,Centre
ave de
1042-A, Mont-Royal Est514-999-0555
3235, ave de Granby
514-303-9304
514-303-9304
514-999-0555

Offres peuvent être modiﬁées sans préavis. Des frais uniques d’activation de 35 $/ligne peuvent s’appliquer.1.Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais de service d’urgence
9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et taxes sont en sus et facturés mensuellement. Forfait comprend les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-ﬁl canadien, américain ou international. Textos entrants et
sortants à tariﬁcation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés aux tarifs en vigueur. Sous réserve des Modalités de
service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido; ﬁdo.ca/modalites. 2. Avec nouvelle activation et Entente Fido de 2 ans pour l’appareil Samsung Q et Entente Fido de 3 ans pour les appareils Sony
Ericsson Xperia Pro et LG Optimus 2X, engagé sur forfait mensuel de 25$ et plus et option Donnée; des frais de résiliation anticipées’appliquent. Taxes en sus. MC Fido et les noms et logos apparentés sont des
marques de commerce utilisées sous licence. © 2011
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Ainda não temos o
que merecemos
A

receita da semana

Cataplana de Frango

Ingredientes:
4 peitos de frango; 1 cebola grande; 2 tomates madurinhos; 2 dentes
de alho; 1 folha de louro; 1/2 pimento verde; 1/2 pimento laranja; 1/2
pimento amarelo; 500g de batatas; 1 cubo de caldo de galinha; Sal e
pimenta q.b.; Coentros; 50ml de vinho branco.
Preparação:
Comece por partir o frango em tiras grossas. Parta as batatas em rodelas também grossas e os pimentos e o tomate e as cebolas em rodelas
mais finas. Leve a cataplana ao lume. Junte a cebola e o alho. Por
cima, coloque o tomate e metade dos pimentos. Ponha alguns coentros. Espalhe as batatas e novamente pimentos e coentros. Por cima
coloque as tiras de frango. Esfarele o cubo de caldo e espalhe. Tempere com sal e pimenta. Regue com vinho branco. Feche a cataplana e
deixe cozinhar por 30 minutos, em lume baixo. Antes de servir, ponha
mais coentros.
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Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

pós uma recepção organizada no final de um torneio de golfe recentemente, fomos vários a juntar-se de pé à volta da mesa que nos tinha dado a oportunidade de poucos momentos antes, saborear uma deliciosa
refeição. Como dizia, depois de analisar-mos as nossas
performances como jogadores de golfe, e colocar as já
esperadas e obvias desculpas na condição do terreno,
que diga-se de passagem, estava terrível, pois mais parecia um charco, que um agradável terreno de golfe, não
contando com uma temperatura a rodar os 10 graus, que
só por si, teria afastado qualquer amador deste desporto,
mas como a causa era de notável interesse para as famílias
pobres da nossa comunidade, ninguém hesitou a atirar-se à agua e planear nela durante 5.5 hrs,para finalmente
recolher aos balneários e no calor e conforto destes,se
aquecer e se preparar para a tal refeição bem merecida.
Mas vamos ao essencial deste comentário: a conversa
virou inevitavelmente para a política e como não podia
deixar de ser, para a política no nosso Portugal e suas
consequências face a esta crise que, mesmo nós aqui de
longe, nos sentimos autorizados a fazer evaluacções pessoais. Pois bem, a certa altura um dos participantes nesta
paleia, um senhor já duma idade respeitável, aposentado
ao que sei, vivendo ora seja em Montreal, Florida ou São
Miguel, teve esta avaliação da crítica situação em Portugal: “Quanto a mim, os portugueses ainda não tiveram
o que eles merecem, pela maneira como se comportaram nos últimos 10 anos, merecem bem pior do que o
que lhe está a acontecer”. Convidado a esclarecer tal declaração prosseguiu: “Lembro-me das várias vezes que
visitei a minha terra e de quantas vezes tive que houvir
os comentários sarcásticos daqueles que nessa altura
achavam que nós os imigrantes trabalhávamos como escravos, não sabíamos gozar da vida,éramos demasiado
poupados,para não dizer “furretas”,que eles viviam em
bem melhores condições que nós, etc. Quase se podia
apalpar um certo consenço nestes comentários pela parte
dos restantes.Sem ir tão longe nos detalhes, era evidente
que a certo momento nas nossas vidas, todos se deram
de frente com circunstâncias mais ou menos semelhantes. Pior ainda, continuou: Se por acaso lhes quisesse dar
alguns conselhos, (coisa que no principio ainda tentei
fazer, mas que frente às suas reacções depressa desisti)
ou tentasse convencê-los que as atitudes que tinham face
ao trabalho, à poupança, ao modo de vida que viviam
em geral, não era bom, então era eu que não sabia nada
e que voltasse donde tinha vindo, pois não tinham lições
a receber de imigrantes. Certamente que nem todos os
imigrantes foram vitimas de tais comentários, logo das
sua visitas a Portugal, no entanto a base do problema financeiro do nosso Portugal, tem definitivamente a ver
com todos aqueles tinham como dever contribuir no
desenvolvimento do País e não o fizeram, quer seja por
desmazelo, ignorância ou simplesmente irresponsabilidade. Para todos aqueles que conscientemente contribuíram para a stuação em que agora o País se encontra, o
comentário do nossa colega “ainda não tiveram o que
merecem” é justo e equitativo.
Hoje queixamo-nos muito da “invasão chinesa”, por
acaso já esquecemos que as enormes quantias de Euros
que Portugal recebeu, deveriam ter sido aplicadas à modernização das nossas emprezas, afim de sermos mais
competitivos na futura Europa e sua União, e evitar assim
que outros Países, como a China por exemplo, viessem
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Tony Saragoça

concorrer com os nossos mercados! Claro que nestes Países, não só a modernização justifica tudo. Há outras razões como as condições de trabalho, salários, benefícios
sociais, etc., que não só seriam totalmente inaceitáveis,
como indesejáveis para uma sociedade justa e moderna,
mas a parte que nos incumbia fazer, não foi feita, e teve e
continua a ter as suas consequências. Pessoalmente segui
este Verão através da nossa RTPI, uma sessão de programas à razão de 4hrs por dia, 5 dias por semana. Para fins
destes, uma equipa de profissionais, muito bem pagos ao
que pude ler, se deslocava todos os dias a uma cidade ou
região diferente, tudo isto para nos dar a conhecer os pratos tradicionais dessas regiões respectivas. Não bastou,
a apresentação diária e em detalhe destes, sem dúvida,
saborosos pratos, foi preciso, ao fim de quase 3 meses
de programação, realizar um Gala, digno daqueles que
nos apresenta Hollywood, para escolher qual destes ganharia o prémio de melhor, ou seja o preferido dos portugueses. Adoro a gastronomia portuguesa, portanto longe
de mim a ideia de a criticar negativamente, o que quero
comentar aqui, é a tal noção de crise e como ela nos é
apresentada pela Televisão Nacional. Imaginem por um
instante: um País a beira da bancarrota, uma equipa de
televisão que custa aos contribuintes portugueses uma
pequena fortuna (segundo informação, da boca mesmo
do nosso primeiro Ministro 235 milhões de Euros por
ano) saboreando cada dia o que de melhor a cozinha portuguesa tem para oferecer, (delícias que possivelmente a
maior parte dos seus espectadores nunca terão a oportunidade de saborear) estagiando certamente nos melhores
Hotéis da Região e tudo isto não chegou, pelo que teve
que acabar com uma perca de tempo adicional e mais
despesas ainda, com esse tal acima referido, Gala. Será
que a Troika vai ser agora mais gentil e consiliatória com
Portugal logo que esteja ao corrente que as Alheiras de
Mirandela foram nomeadas nas 7 melhores maravilhas
da nossa culinária? Ou por acaso o numero dos desempregados diminiui substancialmente pelo facto do caldo
verde estar também nessa prestigiosa categoria?
Que devem pensar os pequenos empresários que trabalham forte para que as suas empresas continuem produtivas, dando assim a oportunidade a milhares de famílias
de terem qualquer coisa para comer nas suas casas? E
que pensar dos jovens e menos jovens inventores que
passam inúmeras horas estudando a fim de inventarem
mecanismos que possam contribuir para um melhor futuro de Portugal e quem sabe do mundo? E todos os voluntários e benévolos que nestes tempos difíceis se dedicam corpo e alma a trabalhos comunitários, servir idosos
e doentes sem a menor renumeração a não ser um sorriso
da parte dos seus “clientes”. Será que uma certa forma
de reconhecimento para com estes cidadãos (sem falar
de um Galá) da parte deste órgão de informação não seria mais apropriado e por uma causa bem mais importante que a sempre eterna avaliação da nossa comida?
Como dizem os ingleses “It’s all about priorities”, tudo
é uma questão de prioridades. Até a nossa televisão nacional deveria compreender isso. A história nos dirá se o
nosso colega tem ou não razão, se iremos ainda ter mais
daquilo que quanto a ele, merecemos. Quanto a mim,
uma coisa é certa: o futuro nunca mais será o mesmo, a
lição foi dura e custosa, se com isto tudo nada aprendemos, então aí sim, mereceremos mais ainda.

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
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Portugal em vedeta
T

odos os anos, os artistas abrem as portas para
fazer conhecer os seus trabalhos culturais, no
quadro do dia da Cultura. Já lá vão 15 anos, que
a comunidade artística, com o apoio do ministério
da Cultura do Quebeque, ofereça assim actividades gratuitas para os mais pequenos e mais grandes da nossa sociedade.
Este ano, a cultura portuguesa foi posta em vedeta
no domingo passado 2 de
Outubro, no Centro Cultural Marius Barbeau, situado
no subsolo da Igreja Saint-Pierre-Claver. Este Centro
especializa-se no domínio
folclórico. Foi neste ambiente, que o Rancho folclórico Praias de Portugal apresentou durante uma hora,
umas danças tradicionais do
nosso Portugal. E para aprofundar mais a diversidade da
cultura portuguesa, a fadista
Marta Raposo cantou umas
canções do seu álbum. Também a nossa cozinha tradicional esteve em destaque.
Os visitantes tiveram a
oportunidade de descobrir
duas exposições. Uma primeira realizada pela comunidade crioula de Montreal, celebrada durante todo
este mês, e organizado pelo organismo Kepkaa. Uma
segunda exposição de trajos de dança folclórica, de
vários países do mundo. Portugal estava representa-

9

Miguel Félix

PARABÉNS A
NELLY E PEDRO

do com 6 vestidos tradicionais portugueses.
Este evento, que valorizo a cultura tradicional portuguesa não seria possível sem o apoio da comunidade portuguesa. Salientemos em particular, a padaria Romados, a padaria Nossa Senhora do Rosário,
o restaurante Casa Minhota, o restaurante Chez le

Portugais, o rancho folclórico Praias de Portugal e
a Missão Santa Cruz. Sem eles, este evento não teria
sido possível. A todos os nossos parabéns e agradecimentos.

A direcção da Associação dos pais e todos os membros têm a honra de felicitar pelo posto de Director (por ínterim)
do prestigioso jornal A VOZ DE PORTUGAL e também, a título de Director da revista O AÇORIANO, o senhor
Mário Carvalho membro Director da
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS. Mário
Carvalho que sempre desempenhou
um trabalho em excelência, resta-nos
desejar a este homem de grandes capacidades uma continuação de sucesso
nas suas novas funções na sua carreira
tanto Professional que pessoal. Os HOMENS não se MEDEM aos PALMOS,
bravo MÁRIO.

A direcção e membros
Associação dos Pais
A VOZ DE PORTUGAL
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João Segurado no
Concurso Internacional
de Orgão

A

segunda edição do Concurso Internacional de
Orgão do Canada,terá lugar
em Montreal du 5 ao 16 de
Outubro,2011
A comunidade Portuguesa
de Montreal,será este ano preveligiada com a participação
neste Concurso de um famoso
organista português.
Vindo de Portugal e já vencedor do concurso nacional de Orgão de Lisboa
em 2007,finalista do segundo Concurso Internacional de Hertford na Alemanha em 2008,o Senhor João Segurado,tem também no seu reportório atuações em concertos do
mesmo instrumento musical em
Portugal,Espanha,Suécia,Noruega
e Alemanha. Com bolsas totalizando $72,000.00 e prémios no valor
de $60,000.00, é de apostar que o
nosso conterrâneo dará uma contribuição digna da sua já conhecida
reputação mundial. Para informação dos nossos leitores as competições terão lugar
desta forma: 1a Prova: 5, 6 e 7 de Outubro na Igreja
Immaculée Conception,1855 Rachel este.
2a Prova: 10 e 11 de Outubro na Igreja Saint Jean
Baptiste. 305 Rachel este.
Prova Final: 14 de Outubro na Basilica Notre Dame.
Para a próxima edição tentaremos colher mais informações sobre este ilustre concurrente e sobre a sua
performance neste Concurso.
Para já, os nossos votos de BOA SORTE.

Comemorações dos 25 anos da Igreja

Os tempos que já lá vão

Antero Branco e fotos de Manuel Neves

N

o quadro das comemorações dos
25 anos da Igreja, a
Tuna d’Oiro, da UTL,
apresentou, no salão de

José Maria ao apresentar
o grupo, anunciou que
os padres José Manuel,
José Luís, Leblanc, Jasson e ainda a irmã Maria

José Aperta o Laço. De
seguida iniciaram-se os
vários “sketches”, de poesia, musicais e teatrais.

los Açores. Autores de
grande talento, com um
senso de humor natural.,
deram um espectáculo

festas de Santa Cruz, no
passado Domingo, com
a sala completamente
repleta, um espectáculo
de variedades intitulado “Os tempos que já
lá vão”. Tal como tinha
sido anunciado, lá estava
a tasquinha dos Pirilampos vendendo petiscos e
malassadas. Para a surpresa de todos, venderam tudo, só restou um
pouco de sopa no fundo
de um tacho. O Padre

José, estarão presentes a
20 de Outubro, na grande celebração, presidida
pelo Cardeal Turcotte.
Disse ainda que quando
se tem hóspedes em casa
que as despesas são outras, por isso estava grato pelo grupo ter tomado
a iniciativa de verter o
lucro deste espectáculo
a esse fim. Finalmente entraram em cena os
músicos, artistas e autores, animando o público
e fazendo-os rir às gran- Foram tantos, que acades gargalhadas. A Tuna, bei por perder a conta.
dirigida pela talentosa Durante cerca de quatro

de qualidade. Por vezes
esquecíamos que estávamos a assistir a um teatro

MISSÃO
SANTA CRUZ

CURSOS UTL 2011-12
INFORMAÇÕES
514.844.1011 ou
missaosantacruz@hotmail.com

1-Pintura

13-Falando sobre a fé

2-Artes e labores

14-Vamos comer Juntos

3-Pergaminho

15-Dança em linha
a.Nível 1
b.Nível 2

4-Tapetes de Arraiolos
5-Tuna d’oiro
6-Saúde e ginástica
7-Inglês oral e escrito
a. Nível 1
b. Nível 2
8-Francês oral
9-Português
a. Nível 1
b. Nível 2
c. Nível 3

16-Dança de salão

Filomena Amorim abriu
a “matinée,” interpretando Fado de Santa
Cruz, Lisboa Antiga, Ó
Tempo volta para tràz e

17-Cavaquinhos
a. Nível 1
b. Nível 2
18-Concertina
19-Rancho
20-Escultura e azulejos
21-Bordado de
ponto aberto e crivo

10-Computadores
a. Nível 1
b. Nível 2

22-Arte de bem receber

11-História das religiões

24-Yoga

12-A religião na nossa vida

25-Desenho e hist da arte

23-Viola

A VOZ DE PORTUGAL

horas, artistas, com lindas vozes, interpretaram
a música portuguesa,
do norte ao sul do país,
sem deixar de passar pe-

amador. Honestamente o
Isidoro e a Mena conseguiram motivar os artistas fazendo com que eles
dessem o máximo de si
mesmo. A alma deste
grupo é sem dúvida alguma o Manuel Isidoro.
Cada vez que entrava em
palco, o público delirava.
A finalizar o espectáculo,
a Tuna D’Oiro interpretou, pedindo à assistência para os acompanhar,
os parabéns à Igreja.
Excelente iniciativa. A
comunidade precisa de
mais
acontecimentos
desta natureza. Rir é saudável!

10 crónica do inferno

anedotas

O Joãozinho entra em casa a correr e mostra ao pai um canivete novo
que achou na rua. - Mas tens a certeza que foi perdido? - Pergunta o
pai. - Foi perdido foi, que eu bem vi o homem à procura dele.
Um tipo fez análise durante cinco anos, até que descobriu que ele, o
pai, o avô e os cinco tios tinham tendências homossexuais. O psicólogo estupefacto perguntou-lhe: Mas não há ninguém na sua família que
goste de mulheres? Claro que há, as minhas quatro irmãs!!!

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. Anormalidades. 2. Imposto automóvel (abrev.).
Incriminaria. 3. Queridos. Forma antiga de mim. 4. Indicação de
época, ano, mês ou dia emque se deu ou vem a dar-se umfacto. Cordel. 5. Época notável. Ovelha com menos de um ano. 6.
A mim. Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar,
providência (prep.). Indivíduo do povo (fig.). Caminhar. 7. Fruto do
alpercheiro. Debaixo de. 8. Fisgar com arpão. Cãozinho (fam.). 9.
Contr. da prep. a com o art. def. o. Oferecer em holocausto. 10.
Que pertence a uma região. A si mesmo. 11. Misturaram.
Verticais 1. Adorno com que se cinge a testa. Altar cristão. 2.
Planta poligalácea de sabor amargo. Sobre (prep.). 3. Fruto da
ateira. Maldição. 4. A não existência. Posteriormente. 5. Vazio. Falso. Ósmio (s.q.). 6. Família de plantas do tipo das briófitas ou muscíneas, relativamente pequenas e que se desenvolvem em locais
húmidos e pouco iluminados. Pêlo comprido do pescoço e da cauda do cavalo. 7. Aquelas. Planta ericácea tipo. Grande massa de
água salgada. 8. Sinal para começar alguma coisa. Cabeça (gír.).
9. Inflamação da íris. Unidade monetária do Peru. 10. Lamento.
Usurários. 11. Chiste (fig.). Relativo ou semelhante a árvore.
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Panurgo está vivo e
mora no Funchal Ricardo Araújo Pereira
T

er dívidas, diz Panurgo, é um dos segredos da vida
longa e feliz. Se estiver certo, os portugueses serão
dos povos mais bem-aventurados do mundo - e Alberto João Jardim o cidadão mais feliz. Que a vida imita a
arte já eu sabia desde que vomitei uma salada de frutas
igualzinha a um quadro do De Kooning (uma semelhança extraordinária, embora a minha salada de frutas
tivesse um lirismo que falta à composição do pintor. É a
diferença entre produzir uma arte comercial ou outra que
corresponde, de facto, a uma necessidade interior). Mas
não esperava que a vida portuguesa imitasse tão perfeitamente o Pantagruel. Não me refiro ao livro de receitas,
uma vez que neste momento não há dinheiro para imitar
pratos com tantos ingredientes, mas sim à história do gigante de Rabelais. Em certo ponto do terceiro livro, Pantagruel oferece o Governo de Salmigondin a Panurgo, o
que surpreende todos os leitores: os atentos, porque não
esperavam ver uma personagem como Panurgo no Governo; os desatentos, porque ainda hoje estão para saber
como é que um livro de receitas pode dar o Governo de
qualquer coisa a alguém. Pouco tempo depois de ser empossado, Panurgo conduz a economia de Salmigondin
à bancarrota. Pantagruel, que é uma espécie de Tribu-

nal de Contas, mas mais diligente e atento, pergunta-lhe
quando é que ele tenciona pagar as suas dívidas. É então
que Panurgo responde celebremente: nunca. Ter dívidas,
diz ele, é um dos segredos da vida longa e feliz. Quando se contrai uma dívida, prossegue, os credores rezam
por nós para que Deus nos dê muita saúde, intercedem
a nosso favor junto de toda a gente para que nada de
mal nos aconteça e tentam angariar quem nos empreste
mais dinheiro, para tentarem recuperar o deles. Se Panurgo estiver certo, os portugueses serão dos povos mais
bem-aventurados do mundo - e Alberto João Jardim o
cidadão mais feliz. O elogio da dívida que Jardim tem
feito excede, em invenção e desfaçatez, o de Panurgo,
uma vez que Rabelais era um génio mas não conseguia
efabular tão alto. A cronologia dos factos é interessante
e difícil de acompanhar. No domingo, Jardim negou que
houvesse dívidas. Na segunda-feira, admitiu que havia
dívidas, mas negou que as tivesse ocultado. Na terça, admitiu que tinha ocultado as dívidas em legítima defesa
da Madeira. Na quarta, negou ter admitido que tivesse
ocultado as dívidas. Hoje é quinta, e não se sabe ainda
o que vai dizer - e nenhum de nós tem imaginação suficiente para se deitar a adivinhar.

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

Prof.Vidente
SANKOUN
espiritual

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

A VOZ DE PORTUGAL

Falo
Português

21 ano de experiencia
Vidente especializado na resolução de problemas
emocionais. Retira a energia negativa.Traz de volta
a pessoa amada. Resolve os seus problemas legais.
Aumenta a sua sorte,proteção total contra as forças
desconhecidas.Sucesso nos seus negócios,etc.
Resultados concretos, Dá nova direção a sua vida.

Resultados em 7 dias, tel.: 438-998-2524
Metro Cote Vertu. Falamos Francês e Inglês
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CAF: Serviço
centrado na família

O

Centro de Ajuda a Família (CAF)
é um projecto aberto à comunidade portuguesa e aos canadianos, que
aposta nas ajudas às famílias e procura
assegurar condições facilitadoras deri-

Sylvio Martins

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

a sua diversidade no campo educacional, social, e cultural. Com as suas novas instalações este grupo comunitário
está a realizar muito com pouco.
Em Setembro tivemos a oportunidade

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

vado à nossa sociedade, quer seja
de prevenções, reparações e desenvolvimento que
conduzam ao reequilíbrio pessoal,
familiar e social.
Com mais de uma
década de existência, o CAF nasceu da necessidade
de haver um espaço polivalente, onde
pudessem desenvolver acções dirigidas
às várias faixas no grupo familiar, com
especial atenção na formação de base e
ajudas a todos os níveis para as famílias, favorecendo o desenvolvimento familiar. Este Centro trabalha com a ajuda
do governo e de vários grupos de ajuda
através de Montreal. Podemos observar

Depois de fechar a minha empresa, por causa de problemas
ﬁnanceiros, a minha saúde começou a deteriorar, passei vários tipos de testes medicais e
nada encontraram. ﬁnalmente
com a ajuda espiritual, conheci a causa real dos meus problemas. um ritual
de magia negra, que um dos meus empregados me jogou. agora voltei a ver a luz na minha
vida. ROCO.

de visitar estas instalações num evento
bem português. Uma boa sardinhada realmente gostosa onde encontramos várias pessoas que trabalham nestas instalações e algumas pessoas presentes que
este organismo ajuda. Parabéns a esta
organização e a todos as realizações
que fizeram através dos anos e aos fu- Eu sou um mestre
turos projectos que estão a desenvolver
espiritual,
para a comunidade.

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.
Tinha um lar muito feliz
na companhia dos meus
ﬁlhos. Esta felicidade desapareceu por causa da
inﬁdelidade do meu marido. Não consegui arranjar
nenhuma relação por mais de 10 anos. Fui
marcada por uma bruxaria que me impedia de ser feliz. Com a ajuda espiritual do
SHAMAN, a minha vida mudou. CHANTAL

Fui passar umas férias
numa ilha, e aí conheci o meu futuro marido. Pouco depois a
minha vida começou a
ir abaixo. Perdi o meu dinheiro, a minha saúde e a minha relação. Visitei o
SHAMAN e ele indicou-me a pessoa
responsável. Obrigado. PAULINE

A minha ﬁlha tinha uma tendência e um comportamento
de homem, devido a isso só
tinha atracção por mulheres.
Meu marido e eu sofremos
muito com esta situação e esperávamos
desesperadamente que a nossa ﬁlha voltasse a ser ela mesma. Depois de consultar
o SHAMAN que lhe fez uma limpeza espiritual, a nossa ﬁlha voltou a comportar-se
como uma mulher. FAMÍLIA PETROVA
EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São
pessoas que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
que foram enganadas por bruxos e feitiços.

AMERÍNDIO

ÍNDIO CURANDEIRO DE NASCIMENTO
A VOZ DE PORTUGAL
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Défice Público cai
no primeiro semestre
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o optimismo. Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em
sua casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que
pode fazer hoje. Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29
Pensamento positivo: Dou valor às coisas realmente importantes
da minha vida.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de
ser ridículo. Saúde: Cuidado com o frio.
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49
Pensamento positivo: Escolho de acordo com a minha intuição.

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando
errar. Saúde: Agasalhe-se mais, pois as constipações
andam por aí. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40
Pensamento positivo: Procuro ser sempre justo, bom e generoso.

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense bem
naquilo que diz. Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas dores de cabeça podem estar relacionadas com os
seus olhos. Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48
Pensamento positivo: sei que tenho uma estrela que me guia e
protege.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Se existir desconfianças entre o casal, será difícil
a harmonia.
Saúde: Na saúde em geral não se sentirá muito bem.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que habitualmente.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49
Pensamento positivo: concluo os meus projectos.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental.
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica.
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele projecto
com êxito. Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47
Pensamento positivo: Sou bem sucedido nos meus projectos, não
desanimo enquanto não alcanço o que desejo!

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pessoa
que tem ao seu lado.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47
Pensamento positivo: Tenho determinação e espírito de iniciativa.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.
Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar
com isso. Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está
com tendência para se constipar. Dinheiro: Se pretende investir, esta
é uma boa altura para o fazer.
Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41
Pensamento positivo: Encaro cada desafio como uma oportunidade.

A

s necessidades líquidas de financiamento das
administrações públicas recuaram 19.9% no
primeiro semestre do ano, face ao período homólogo de 2010, mas o seu rácio em percentagem do
Produto Interno Bruto ascendeu a 8.3%, mais 2.4
pontos percentuais do que o objectivo assumido
para 2011.
As contas nacionais trimestrais por sector institucional, divulgadas na sexta-feira pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE), mostram que o défice das administrações públicas ascendeu a 6 995 milhões de euros
(M€) no conjunto do primeiro semestre do ano, valor
que representa um significativo desagravamento de
20% face ao período homólogo. Aquele défice público
representa 8.3% do Produto Interno Bruto (PIB), valor
que compara favoravelmente com os 9.2% e 10.4%
dos dois semestres precedentes, mas que mostra um
desvio ainda significativo face ao objectivo de 5.9%
acordados com a Comissão Europeia (CE), o Banco
Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), comummente designados por troika.
Em termos de trimestre, o défice aumentou de 7.7%
para 8.9% do PIB. Esta variação deve ser entendida
com cautela, pois os dados não estão corrigidos de saAstrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

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 possível.

Tel. 438-998-7102

Companhia de
colchas e cortinados

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

Tel.: 335.1070

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Festeje as datas importantes da sua
relação. Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo de
decisão nesta área.
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33
Pensamento positivo: O meu sentido prático ajuda-me a tomar as
decisões mais acertadas.

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: A harmonia reina na sua família.
Saúde: Previna-se contra otites.
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra acentuada.
Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46
Pensamento positivo: Empenho-me na conquista do sucesso, sem
criar falsas ilusões.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera. Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, ninguém o poderá adivinhar. Saúde: Cuidado
com o excesso de açúcar no seu sangue, pois poderá ter
tendência para diabetes. Dinheiro: Este é um período em que pode
fazer uma pequena extravagância, mas não se exceda.
Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49
Pensamento positivo: Sou um amigo verdadeiro e atraio o mesmo
para mim.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que
tem a seu lado. Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a
precisar de um dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42
Pensamento positivo: Crio na minha vida as condições para que
haja prosperidade, riqueza e abundância.

zonalidade, pelo que há que ter em conta as distorções
causadas por factores como, por exemplo, o pagamento dos subsídios de férias da função pública, o que terá
contribuído para um agravamento trimestral das despesas com pessoal de cerca de 2.3% do PIB trimestral
(ou 0.6% do PIB anual de 2011).
Tentando perceber as implicações do défice do primeiro semestre, em termos do objectivo de 5.9%, são
possíveis tirar duas ilações. Por um lado, se as contas
públicas tiverem um saldo nulo no segundo semestre,
o “carry over” implica um rácio final de 4.1%, ou por
outras palavras, que o défice do segundo semestre não
pode ultrapassar 1.8% do PIB de 2011 e, por outro,
que a manutenção do ritmo de descida (cerca de 20%)
implica um rácio final de 7.9%. Estes são os dois valores extremos que balizam o intervalo esperado, sabendo de antemão que o ritmo de recuo do défice será
maior no trimestre que estamos a iniciar, resultante
das já anunciadas medidas de consolidação via receita
(IVA e sobretaxa de IRS).
Saliente-se que todos estes dados são calculados
tendo por base os princípios da contabilidade nacional (perspectiva macroeconómica), os relevantes para
o reporte dos défices excessivos e para os objectivos
acordados com a troika, por oposição aos princípios da
contabilidade pública (perspectiva microeconómica),
utilizados mensalmente na Síntese de Execução Orçamental, publicada pela Direcção-Geral do Orçamento.
Refira-se que foi o desvio detectado no primeiro trimestre (os tais 7.7%) que levou o executivo a anunciar
medidas de austeridade adicionais e a antecipar outras
para este ano, designadamente o aumento das taxas do
IVA da electricidade e do gás natural, ocorrido no dia
1 de Outubro, sendo que mais para o final do ano teremos a cativação de uma parte do subsídio de Natal, no
âmbito da sobretaxa de IRS.

Professor
Balamine
Célebre Médium de Grande Classe

O seu sonho tornar-se-á realidade.
Amor, sorte, segurança, bruxaria, empresas em
dificuldade, mesmo
casos desesperados. Posso ajudar-vos a resolver
os seus problemas, ao fim de 3 dias.
Resultados 100% garantidos e à sua satisfação.
Trabalho por correspondência.
Metro
Pagamento depois dos resultados.
Sauvé.

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

COMPANHIA ALIMENTAR procura
Empregados para fazer a
embalagem dos produtos congelados

João José Fernandes

Tel. 514-381-1918

COMPANHIA ALIMENTAR procura
Empregados para fazer
montagem de espetadas.

• Ambiente refrigerante (7º C)

• Ambiente refrigerante (7º C)

• Rapidez necessária

• Boa desteridade manual
requerida

• $10.85 a hora mais vantagens
(TRABALHO DE tarde)
• 1-3 Meses de ex periência na
indústria alimentar
recomendado
• Aplicar directamente
no lugar SÓ

8205 Transcanadienne
St. Laurent
(Métro Cote Vertu)
A VOZ DE PORTUGAL

• $9.85 a hora mais vantagens
• 1-3 meses de experiência na
indústria alimentar
• Aplicar directamente
no lugar SÓ

8205 Transcanadienne
St. Laurent
(Métro Cote Vertu)
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Pequenos anúncios

EMPREGOS

4 de Outubro de 2011
1 Euro = CAD 1.399800
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

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

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

CLÍNICAS

450.672.4687

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

225 Gounod

FARMÁCIAS

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

ALGARVE

ELECTRO-LUSO

MERCEARIA

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

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

514.849.2391

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
SOLMAR

111 St-Paul E.

SEGUROS

514.861.4562

MATEUS JORGE DE PINA

514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Guia do consomidor
tel.: 514-284-1813

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 ou 514-267-2761
Homem dinâmico para trabalho
geral de edifícios comerciais, para
pequenos trabalhos arranjar e manutenção geral para companhia
imobiliária a tempo inteiro no distrito de ANJOU.
514-355-1233
INFO@PLEXON.CA
Procura-se carniceiro e cozinhei-ro(a) para a cozinha de uma mercearia.
Manny ou Esmeralda
514-844-1813
Precisa-se de um homem para trabalhar num super-mercado e deve
ter menos de 55 anos e ter a carta
de condução.
Isabel ou Ramiro: 514-849-6307
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$

.00*

tel.: 514-284-1813
*Taxas não incluídas.
Aplicável a novos anúncios unicamente.
Todos os anúncios devem
ser pagos com
antecedência.

†

NecrologiA

EMPREGOS

Precisa-se de “concierge” deve
saber fazer reparações e pintar.
Alojamento+salário. 514-276-3523

Restaurante português está a procura de um cozinheiro ou cozinheira. 514-385-9290
Precisa-se de um padeiro com experiência para pão português.
URGENT. 514-385-4361

ALUGA-SE

Aluga-se 51/2 no 8979 Verville de
preferência 1 casal. Não há animais.
Luis Santos 514-692-5792

COMPRA-se

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

MASSAGEM
Massagens sensuais de Lina. Receba em privado, perto do metro
Jarry ou em sua casa.
Françês ou Inglês
514-607-8047

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

Alcina Moreira

Faleceu em Montreal no dia 3 de Outubro
de 2011, a Senhora Alcina Moreira, com
83 anos. Natural da Ribeiradio, Viseu,
Portugal e esposa do já falecido António
Alves Abrantes.
Deixa na dor seu filho Carlos Abrantes(Mary
Shalisha), filha Helena. Seu neto Eduardo,
Irmãos(as), Cunhados(as), sobrinhos(as)
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente, sexta-feira, 7 de
Outubro às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Irá
a sepultar no Cemitério Notre Dame des
Neiges. Missa do Sétimo dia, domingo 9 de Outubro às 11h30 na Igreja
Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignem
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 José Vieira

†

João Miguel Cabral

†

João Calado

†

Maria de Lurdes Leite

†

Alcino Silva Monteiro
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02-08-1920-03-10-2011

Faleceu em Montreal, dia 3 de Outubro de 2011 a Senhora Maria José Vieira de 91 anos de idade, natural
da Vila de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores e esposa
do já falecido Domingos Vieira.
Deixa na dor, seus filhos José Domingos(Terezinha),
Gabriel(Rina), Adelaide(Luís) e Fátima(José). Sua irmã
Adelaide Moniz, seus 8 netos, 9 bisnetos, sobrinhos e
sobrinhas, restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Danny Pena
O velório terá lugar hoje, quarta-feira, 5 de Outubro das 14h00 às 17h00 e
das 19h00 às 22h00. A missa de corpo presente será celebrada, Quinta Feira 6 de Outubro de 2011, às 11h30 na Igreja St. Edouard (Beaubien esquina
St-Denis). Irá a sepultar no Cemitério Repos St-François D’Assise. Missa do
sétimo dia, domingo 9 de Outubro às 11h30, na igreja St-Arsene no 1015
Bélanger E. (esquina de Christophe-Colomb).
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignem
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 3 de Outubro de 2011, o
Senhor João Miguel Cabral, 83 anos de idade, natural
de Porto Formoso, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Maria de Jesus Paiva, seus
filhos Leonor(Yoikel de Armas Martin), José Luis,
Roberto(Vielmina Vieira), João(Antonieta Galego), Manuel
Francisco, Humberto, Mariana e Dionisio, seus Netos
Dazy, Amanda, Christopher, Tammy, Cody e Mathieu, sua
Irmã Emericiana, seu cunhado Albano (Conceição) e sua
cunhada Zilda, restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar, hoje, Quarta Feira 5 de Outubro de 2011 das 14h00 às
17h00 e das 19h00 às 22h00. Missa de corpo presente, amanhã às 10h00
na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Notre Dame des Neiges.
Missa do sétimo dia, domingo 9 de Outubro às 11h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignem
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

1933– 2011

Faleceu em Montreal, a 27 de Setembro de 2011,
o senhor João Calado, natural de Moitas-Vendas,
Alcanena, Portugal. Deixa na dor sua esposa, Maria
Ferreira, seus filhos Adilia,(António Amaral) Arlindo
(Anik Schoenfeldt) e Ermelinda (Marie-Pier Vendette).
Seus netos, David, Sandra Amaral, Christopher,
Liane, Alys e Brian Calado. Sua irmã Aurora(Carlos
Pires) e seu cunhado Dionísio(Mevília Ribeiro).
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente, sexta-feira, 30 de Setembro 2011 às 11h00 na
igreja Santa Cruz. Foi sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignem
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 30 de Setembro 2011, a
Senhora Maria de Lurdes Leite, com 89 anos. Natural
dos Fenais da Ajuda, São Miguel, Açores e esposa
do já falecido Manuel Maucabelo.
Deixa na dor seus filhos e filhas, netos(as), noras,
genros e restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente, segunda-feira, 3 de
Outubro às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério Notre
Dame des Neiges. Missa do Sétimo dia, quinta-feira às 18h30 na Igreja
Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignem
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

1933 – 2011

Faleceu em Montreal, sábado, dia 24 de Setembro de
2011, com 78 anos de idade, Alcino Silva Monteiro,
natural das Quintas, Boticas, Portugal, esposo da Senhora Adelina Lage.
Deixa na dor seus filhos: José, (Filomena Miele) João
(Marianne Zalzal) e António (Kathy Bitzas).Seus netos
Ashley, Lucas, Sasha, Laura, David e Adam. Sua irmã,
Maria de Lurdes Monteiro (João Mamada) Cunhados
(as), Sobrinhos (as), restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
A missa de corpo presente foi celebrada no 27 de Setembro 2011 às 10h00
na Igreja de Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério Mont-Royal.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignem
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
À família do falecido, A Voz de Portugal apresenta as suas sinceras condolências, rectificando o engano cometido.

Esta semana no Montreal Magazine:

6 e 7 DE outuBRO

Lançamento do livro
de Adelaide vilela
A VOZ DE PORTUGAL
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Liga dos Campeões 2011/2012

Grupo A
Equipa
1-B. München
2-Napoli
3-Man. City
4-Villarreal
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Man. City 1-1 Napoli
Villarreal 0-2 B. München
B. München 2-0 Man. City
Napoli 2-0 Villarreal

Grupo C
Equipa
1-FC Basel
2-Benfica
3-Man. United
4-FC Otelul
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Grupo D
Equipa
1-Real Madrid
2-Lyon
3-Ajax
4-Dinamo
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FC Porto 2-1 Shakhtar Donetsk
APOEL 2-1 Zenit
Zenit 3-1 FC Porto
Shakhtar Donetsk 1-1 APOEL

Grupo F
Equipa
J
1-Marseille
2
2
2-Arsenal
3-B. Dortmund 2
4-Olympiakos 2
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FC Zürich 0-2 Sporting
Lazio 2-2 FC Vaslui
Sporting 2-1 Lazio
FC Vaslui 2-2 FC Zürich

Luís Carmo

N

a projecção do jogo com a Lazio, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, o
treinador do Sporting confessou que gostava de
marcar cedo como tinha acontecido nos jogos anteriores.
Os leões não marcaram um golo madrugador, é certo, mas aos 20 minutos já venciam e Domingos, pode
dizer-se, viu concretizado o seu desejo.

bandas de Alvalade, a Lazio empatou pelo experiente
Klose, aos 40m, após a cobrança de um livre. O alemão marcou na cara de Rui Patrício, com a defesa
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Olympiakos 0-1 Marseille
Borussia Dortmund 1-1 Arsenal
Arsenal 2-1 Olympiakos
Marseille 3-0 B. Dortmund

Grupo H
Equipa
1-Barcelona
2-Milan
3-Plzen
4-BATE
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Barcelona 2-2 Milan
Plzen 1-1 BATE
BATE 0-5 Barcelona
Milan 2-0 Plzen

UEFA Europa League 2011/2012

Grupo D
Equipa
1-Sporting
2-FC Vaslui
3-Lazio
4-FC Zürich

Vitória com garra de leão

Dinamo 0-1 Real Madrid
Ajax 0-0 Lyon
Lyon 2-0 Dinamo Zagreb
Real Madrid 3-0 Ajax

Chelsea 2-0 Bayer Leverkusen
Genk 0-0 Valencia
Valencia 1-1 Chelsea
Bayer Leverkusen 2-0 Genk

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

V
1
1
0
0

Lille 2-2 CSKA Moskva
Inter 0-1 Trabzonspor
CSKA Moskva 2-3 Inter
Trabzonspor 1-1 Lille

FC Basel 2-1 FC Otelul
Benfica 1-1 Man. United
Man. United 3-3 FC Basel
FC Otelul 0-1 Benfica

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

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

P
6
2
1
1

Grupo H
Equipa
1-Club Brugge
2-SC Braga
3-Birmingham
4-NK Maribor
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Birmingham 1-3 SC Braga
Club Brugge 2-0 NK Maribor
SC Braga 1-2 Club Brugge
NK Maribor 1-2 Birmingham

Apuramento Euro 2012
Portugal 07/10 Islândia
Dinamarca 11/10 Portugal

Mais um golo do holandês VanWolfswinkel e que
golo, de calcanhar (!), após centro de Capel. O Sporting estava a vencer e justificava-o, pois era a melhor
equipa. Todavia, num lance visto e revisto para as

Vidente médium Alhadj

Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

A VOZ DE PORTUGAL

leonina a fazer pouco mais do que olhar para a bola.
Só que aos 45m uma bomba de Insúa, de fora da área,
recolocou o Sporting em vantagem. O argentino festejou com um “chutão” na bola, do qual se viria a
arrepender, pois no início da 2.ª parte pôs a mão na
cara de Álvaro González, viu o segundo amarelo e
consequente vermelho. O Sporting tinha pela frente
uma parte quase inteira com dez elementos e a Lazio
não é uma equipa qualquer, pelo que se esperava uma
tarefa hercúlea. Só que o Sporting aguentou.
Domingos, obrigado a colocar Evaldo e a tirar Carrillo, também lançou André Santos e Carriço para defender o resultado. Viu uma bola no ferro e Rocchi
falhar de forma incrível o empate, mas o “score” não
se alterou e os leões somaram a sua quinta vitória
consecutiva.
Foi um triunfo saboroso e suado que deu a liderança
do Grupo D aos leões. No outro jogo do grupo, Vaslui
e Zurique empataram 2-2.

5 DE OUTUbro - 2011

DESPORTO

Menos um na frente, Sporting a subir

M

enos um a bailar no topo. Benfica e F.C. Porto já mandam no campeonato, Sporting dá
excelentes sinais de retoma. Beira-Mar tem a melhor defesa e o pior ataque.
Distâncias curtas, mas com menos um a bailar no
topo. A jornada 7 da Liga 2011/12 confirmou a luta
entre Benfica e FC Porto, mostrou um Sporting cada
vez mais competitivo e um Sp. Braga que perdeu pela primeira vez no
campeonato. Também houve uma
estreia e mais uma derrota para o
Rio Ave, a única equipa que ainda não venceu. Na Luz, o Benfica
colocou-se em primeiro, sozinho.
Venceu o P. Ferreira por 4-1, mostrou que tem mais opções no plantel
e bom futebol, para um visitante pouco incómodo
e que foi subjugado pela equipa encarnada. Vitória
tranquila, marcada pelo regresso do melhor Saviola,
talvez o ponto mais positivo nas águias, logo a seguir,
claro, ao triunfo. O argentino mostrou que ainda tem
demasiado futebol para não estar na linha da frente
no Benfica. Em Coimbra, o FC Porto voltou a sorrir. A equipa respondeu ao triunfo encarnado e, mais
importante até, acabou com série de três resultados
negativos. A Académica teve óptimo início de Liga,

Liga Zone Sagres

maisfutebol.pt

mas se alguém esperava que o campeão escorregasse, Walter começou por desfazer a ideia. O avançado
fez o 1-0, desbloqueou a partida e os azuis e brancos
saem de Coimbra com uma boa notícia: se é preciso
ponta-de-lança, Walter é opção. A nota de maior destaque vai, assim, para o Sp. Braga. Leonardo Jardim
rodou o onze e deu-se mal. Sem jogos no calendário no imediato, o técnico entendeu
poupar alguns titulares da noite europeia com o Brugge. O Sp. Braga
caiu em Leiria, perdeu pela primeira
vez na Liga, deixou FC Porto e Benfica soltos na liderança, mas também
é verdade que nada hipotecou. Do
lado contrário, Manuel Cajuda estreou-se com um triunfo, no regresso ao clube do Lis. Os minhotos permitiram que o
Sporting chegasse ao segundo lugar. Em Guimarães,
Capel arrancou para o golo da vitória, outra vez cedo;
e pela segunda vez em três dias o leão ficou reduzido
a dez. Mostrou garra, união e que está determinado
em chegar à frente. Tudo isto não teve o Vitória, que
está em lugar de descida, e talvez seja a equipa da
Liga mais necessitada da paragem que aí vem.

Venham ver o jogo
Portugal 07/10 Islândia
em ecrã gigante

P Equipa
1-Benfica
2-FC Porto
3-Sp. Braga
4-Marítimo
5-Sporting
6-Académica
7-V. Setúbal
8-Olhanense
9-Gil Vicente
10-Feirense
11-Nacional
12-Beira-Mar
13-U. Leiria
14-V. Guimarães
15-P. Ferreira
16-Rio Ave
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7ª jornada - Resultados
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Horário dos póximos jogos

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

21/10 P. Ferreira-Académica
22/10 Olhanense- Guimarães
22/10 Beira-Mar-Benfica
23/10 Marítimo-V. Setúbal
23/10 Rio Ave-U. Leiria
23/10 FC Porto-Nacional
23/10 Sp. Braga-Feirense
24/10 Sporting-Gil Vicente

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

$

19.99*

Residencial

*Para assistir às transmissões televisivas do
futebol de Portugal no seu estabelecimento comercial
(Bares, Cafés, Clubes e Associações),
ligue para o 647-871-3133 ou para o 1-877-871-1122

Assista à Liga Zon Sagres, Liga Orangina, Taça de Portugal, Taça
da Liga e muito mais do desporto português no conforto da sua
casa. Tudo isso por apenas $19.99 por mês!
Taxa de acesso $4.99 por mês.

Ligue já e subscreva! 1-866-645-8793
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

NAO É NECESSARIA ASSINATURA DE CONTRATO PARA ACORDOS RESIDÊNCIAIS, a
instalação é simples e, os nossos aparelhos funcionam em qualquer parte da sua casa
que tenha conecção com a internet. Tudo o que você precisa é ter acesso à internet rápida (pelo menos 1.5 MBPS) e nós faremos o resto! Não é preciso o uso de computador.

Para poder ver a Sport TV Americas, você deve comprar o
receptor para $149.99 se você subscrever o mês ao mês. Ou,
você pode comprar a caixa para $99.99 e pagar por 1 ano
A VOZ DE PORTUGAL
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16 PUBLICIDADE

Agência Algarve
681, Jarry, Este, Montreal

514-273-9638

Organiza uma excursão a

NEW YORK
14 a 16 de outubro de 2011

A Partir de

Visitará
Central Park,
5th Avenue
Empire State Building
e mais...

159.00$

por pessoa

(taxa incluídas)

Um programa fantástico com o seu guia
acompanhador, Tony, em autocarro de luxo

Contacto Cristina

514-277-1934
Passaporte canadiano válido necessário

Proprietários:
Leonor & Yoikel

Cozinha Portuguesa e Cubana
Licença Completa

Especialidade Grelhados:
Peixes, Carnes,
Galinha à Portuguesa e à Cubana
No especial do dia um
Prato Diferente todos os dias
E as Famosas Sandwiches à Leonor
Encomendas para fora

Servem-se Pequenos Almoços
com Menu para Crianças
Aberto: De Terça-feira a Sábado das 8h às 22h
Domingo das 9h às 22h
Segunda-Feira - Encerrado

4641 Boul. St-Laurent, Montreal, Qc, H2T-1R2
Reservações tel: 514 544-8721

A VOZ DE PORTUGAL

