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 mês

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

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

*Termos e condições no interior do jornal
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Serviço de análise do seu vinho
ESPECIAL

GRAPPOLO
D’ORO

Mosti Mondiale 2000

42 VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

20 LITROS

GRAPPOLO D’ORO

40$

cada

20 LITROS

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI
MONDIALE É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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AGENDA COMUNITÁRIA
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-feiras e nível 2 serão às quartas-feiras.

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, máscaras, 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
sócio-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.

Jantar e Baile do Halloween

A Associação Portuguesa do West Island organiza um jantar e baile
do halloween no dia 29 de Outubro pelas 19h00. Haverá um concurso
de traje e máscaras em duas categorias, adultos e crianças até aos
12 anos. Ementa: Sopa de abóbora ralada, rosbife à quebecoise, sobremesa e café. Os lugares são limitados, reserve com antecedência.
José Almeida 514-867-6426 ou quinta e sexta-feira depois das
18h30 na associação 514-684-0857.

Jantar de Halloween

O Clube Oriental Português de Montreal organiza um jantar de Halloween sábado dia 29 Outubro pelas 19h30 na sua sede animado pelo
DJ Memórias. Ementa Carne de Porco à Alentejana com salada sobremesa e café. Haverá um concurso de mascaras. Para mais informações: 514-342-4373.

Semana Cultural da Casa dos Açores

A Casa dos Açores do Quebeque, vem por este meio informar da
Nossa Semana Cultural que terá lugar na sede da Caçorbec, nos dias
26 até ao 28 de Outubro de 2011 as 19h00.
26 de Outubro de 2011 – 19h00
- Abertura da Semana Cultural com varias exposições do Grupo “Reviver” e uma exposição sobre o povoamento dos Açores; - Marcha do
Grupo “Reviver”; - Palestra sobre os Jovens da 3º idade pelo Sr. Dr.
José António Morais;- Passagem de modelos “Sinto orgulho de ser
como sou” feita pelo Grupo “Reviver”;- Lançamento do livro “Memórias” de Sr. Afonso Tavares; - Degustação de produtos dos Açores e
outras iguarias.
27 de Outubro de 2011 – 19h00
- Actuação do Rancho folclorico “Ilhas de Encanto”; - Conferência sobre o povoamento dos Açores pelo Sr. Dr. Carlos Melo Bento de Ponta
Delgada; - Período de perguntas; - Degustação de produtos dos Açores e outras iguarias.
28 de Outubro de 2011 – 19h00
- Palestra pelo Sr. Dr. António Gomes de Menezes, Presidente da SATA
- Período de perguntas; - Actuação do Grupo de cantares “Recordações”; - Degustação de produtos dos Açores e outras iguarias
29 de Outubro de 2011 – 19h00
- Jantar comemorativo do 33º Aniversário da Casa dos Açores
(Preço 30$) com os convidados de honra : Sr. Dr. Carlos Melo
Bento, Sr. Dr. António Gomes de Menezes e eventualmente o Comandante Robert Piché.

A pílula amarga

C

hegou a hora de engolir a pílula amarga. O Orçamento do Estado para 2012 vai atingir milhões
de cidadãos. Os mais atingidos serão os pensionistas
que recebem uma pensão acima de mil euros, serão
afectados 732 000, nos cortes dos subsídios de Natal
e de férias; funcionários públicos da Administração
Central, 510 000, também vão perder o subsídio de
Natal e de férias, e o sector privado não escapa à austeridade, o Governo anunciou o prolongamento do
horário de trabalho em meia hora por dia e a redução
não qualificada do número de feriados para evitar
“pontes”. “Este é o modo mais eficaz e mais seguro
de operar um efeito de competitividade”, justificou o
primeiro ministro (PM), Passos Coelho.
Mas há mais. O Orçamento do Estado para 2012 reduz consideravelmente o âmbito de bens da taxa intermédia do IVA, ou seja, passam de 13% para 23%.
O PM não especificou, embora tenha ressalvado que
esta medida salvaguarda bens cruciais para sectores
de produção nacional, como a vinicultura, a agricultura e as pescas. Outros cortes muito substanciais
serão feitos na Saúde e na Educação – haverá uma
profunda reestruturação do Sector Empresarial do
Estado, agravamento da tributação das transferências
para off-shores e paraísos fiscais e combate “implacável” à evasão fiscal completam a lista de medidas
anunciadas por Passos Coelho. Medidas estas que o
PM fez questão de vincar, que se impõem face ao
`buraco’ orçamental deste ano, superior a três mil
milhões de euros. “Nesses primeiros meses que antecederam a minha posse no Governo, 70% do déficit
permitido para a totalidade do ano fora já esgotado”, denunciou o PM, aludindo que foi um problema
causado pelo seu predecessor, José Sócrates.
Como era de esperar, após o Orçamento do Estado,
ouvem-se as críticas ao Governo. São os partidos da
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á certas pessoas que sentem angústia ao entardecer e não compreendem o motivo. Quando sai
o dia e entra a noite elas recolhem-se dentro de si
e aumentam a sua solidão. Alguns querem riscar do
mapa o domingo à tarde, pois, têm necessidade de
movimento, de ver gente. Se eles ficam sem grandes
actividades, caem na rotina, interiorizam-se e produzem pensamentos negativos.
Há pessoas que estão sempre em pé de guerra. Para
elas, viver não é uma aventura de prazer, mas perigosa. São eloquentes e inteligentes, mas não sabem
relaxar, e vivem em constante agressividade.
Quando vivíamos em sociedades primitivas, nos
campos ou nas matas, tínhamos inimigos reais: as
serpentes, os leões.
Nas sociedades modernas o homem tornou-se o pior
inimigo do próprio homem. Assaltos a casas acidentes de trânsito, competição profissional, conflitos sociais guerras etc. Tudo isto causa uma ansiedade que

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
O

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

Augusto Machado
Esquerda que acusam a coligação, PSD-CDS de arrastarem o País pelo mesmo caminho da Grécia. “Isto
é um roubo ao trabalhador”, diz Bernardino Soares
do PCP. “Esta medida é completamente incompreensível e inaceitável (corte dos subsídios de férias e de
Natal”, reclama José Abraão, do Sindicato Trabalhadores da Função Pública. Outros dizem que estas medidas de austeridade são necessárias para corrigir os
erros e o descontrolo da despesa pública dos últimos
anos. “Não há alternativa”, dizem. Mas há quem comece a fazer contas à vida. Os pensionistas, Manuel
Machado e esposa Adelaide, os dois, perdem por ano,
2600 euros. Benjamim Fonseca e esposa, professores, ambos perdem por ano, 6600 euros. E esta medida vigora, pelo menos, até 2013.
E o que pensa o presidente da República sobre este
Orçamente? O presidente considera que as reformas
em curso são “imprescindíveis”, mas avisou que os
“sacrifícios pesados” só continuarão a ter o apoio da
sociedade se “não forem em vão”.
“As mudanças em curso são condições necessárias
para o reforço da sustentabilidade financeira e para
a recuperação financeira do País”. Cavaco Silva reconheceu também que estes são sacrifícios pesados
que se impõem aos cidadãos. Até para ir ao restaurante vai sair mais caro. O primeiro ministro não se
referiu especificamente aos produtos que mantêm o
IVA actual e os que sobem de taxa, mas se a versão
preliminar do Orçamento do Estado se confirmar, subirão de 6% para 23% todos os produtos considerados não essenciais.
Ou seja, com o IVA reduzido ficarão apenas os produtos alimentares. Será que o país irá ultrapassar a
crise? Os protestos de indignação do 15 de Outubro,
em várias cidades da Europa, incluindo Lisboa e Porto Já deram o primeiro sinal.

José da Conceição
coloca o corpo sempre em alerta para fugir ou lutar
contra os inimigos, que muitas vezes são imaginários.
A vida parece uma insolúvel rotina, mas no fundo
tudo é tão novo. Até a lembrança do passado nunca é
a mesma. Ao recordarmos o passado acrescentamos
cores e sabores do presente.
Há sempre algo de novo dentro da mesmice e belo
dentro da rotina.
Aqueles que olham os lírios dos campos dessa maneira sempre considerarão a sua beleza mais sublime
do que as vestes de um rei.
A felicidade cultiva-se no solo dos homens que
amam a vida e que aprenderam a despojar-se de tudo
o que os desumaniza. Devemos fazer perdurar os
sentimentos que alimentam o prazer e a serenidade.
Devemos ser tolerantes!
Porque a tolerância é um atributo dos fortes e não
dos fracos.
O mesmo principio ocorre com a capacidade de perdoar. Perdoar não é sinal de fraqueza, mas de grandeza.
Só os fortes perdoam, só eles conseguem ver o que
está por detrás dos comportamentos dos outros. Não
nos devemos deixar derrotar ou perturbar por pensamentos que nos roubam a tranquilidade e o prazer de
viver.
O ideal seria converter os pensamentos negativos
numa trajectória de prazeres, num sentimento de paz
e alegria, numa reacção de amor que se transformasse numa experiência contemplativa.
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Distúrbios em Roma provocaram 135 feridos
e mais de um milhão de euros de prejuízo

NOTÍCIAS

Greve geral vai em frente

s distúrbios mais graves das últimas décadas em Roma, ocorridos
durante a manifestação de indignados,
no sábado, provocaram 135 feridos, incluindo 105 polícias, e prejuízos superiores a um milhão de euros, disseram
hoje as autoridades italianas.
Entre os 30 manifestantes feridos, dois
ficaram com dedos amputados devido à
explosão de bombas fumegantes, disse
fonte oficial à agência italiana Ansa.
Alemanno disse que a estimativa dos
prejuízos em propriedades públicas ascende a um milhão de euros, faltando
ainda avaliar os estragos em proprieda-

O

des privadas, e adiantou que a cidade
vai pedir a ajuda do Estado para compensar os lesados.
O presidente da câmara de Roma
disse também que a cidade vai levar a
tribunal 12 manifestantes detidos pela
polícia, mas adiantou que não serão
efectuadas mais prisões a partir dos
vídeos feitos pelas autoridades durante
os processos. Horas antes, o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi,
tinha prometido punir os manifestantes
que causaram os distúrbios e considerou a violência registada no sábado
como “um sinal preocupante”.

Deutsche Bank entra para
o perdão da dívida grega

50 bancos com necessidades de reforço de capitais.

presidente do Deutsche Bank, Josef Ackermann, está a participar
nas negociações para o perdão até 50
por cento da dívida grega, de acordo
com o diário alemão Bild, citado pela
EFE. Segundo o jornal, que cita fontes
não identificadas do governo alemão,
a banca privada está disponível para
aceitar um perdão até esse limite máximo, faltando apurar se a decisão pode
ser fechada até ao final da semana.

O

grupo das 20 maiores economias
mundiais está a considerar identificar um total de 50 bancos com importância sistémica para a economia
mundial com necessidades de reforço
dos seus capitais próprios, avançou a
Bloomberg, citando fontes oficiais não
identificadas.
Os bancos identificados serão obrigados pelos respectivos reguladores a
reforçar os seus capitais próprios.

Cascais em votação

Haxixe apanhado

A

A

s 30 propostas aprovadas pela equipa técnica da Câmara de Cascais no
âmbito do Orçamento Participativo vão
estar sob votação pública por um mês a
partir do dia 27. A maioria diz respeito à
requalificação do espaço público, como
um acesso pedonal ao CascaiShopping,
a requalificação do Mercado da Parede
ou a abertura do Centro Cultural.

3

O

A

s centrais sindicais UGT e CGTP
acordaram propor a realização
de uma greve geral, em protesto contra as medidas de austeridade.
A data do protesto vai agora ser proposta ao conselho geral da CGTP, que
decorre hoje e amanhã, e ao secretariado nacional da UGT, cuja reunião
está marcada para amanhã. A decisão
de uma greve resultou de um “grande
grau de convergência das preocupações” partilhadas pelas duas centrais
sindicais, adiantou o líder da UGT,
João Proença, salientando que “todos

os dias” são exigidos sacrifícios “aos
mesmos”, que são os trabalhadores e
pensionistas. Numa conferência de
imprensa conjunta, o secretário-geral
da CGTP, Carvalho da Silva, explicou
ainda que a decisão da greve geral surgiu face “à gravidade da situação” que
o País atravessa, com a “intensificação
da exploração” dos trabalhadores e o
empobrecimento dos portugueses. A
realização da greve geral foi precipitada pelas várias medidas de austeridade no OE2012 anunciadas na passada
quinta-feira pelo primeiro-ministro.

71% acham que a crise vai piorar

A

esmagadora maioria dos portugueses (96%) considera que a situação
económica do País está mal e quase três
em cada quatro (71%) acreditam que
vai piorar, segundo um Eurobarómetro
divulgado em Bruxelas.
Segundo a sondagem, que foi realizada
em Junho – antes do anúncio das novas
medidas de austeridade –, apenas 3%
dos inquiridos dizem estar satisfeitos

com a situação económica portuguesa,
5% prevêem melhorias nos próximos
12 meses e 20% crêem que ficará na
mesma. A média europeia (UE 27) é de
67% de descontentes com a situação nacional, contra 30% de inquiridos insatisfeitos. Em relação ao futuro, 36% dos
europeus pensam que será pior, 20%
que será melhor e 40% julgam que estará na mesma.

BIJOUTERIE DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa

Polícia Judiciária (PJ) anunciou a
apreensão, em Lisboa, de 44.000
doses de pólen de haxixe, 1,10 gramas
de crack/cocaína e 65 doses de heroína
no apartamento de um homem que está
preso preventivamente.
O caso está relacionado com duas
operações policiais realizadas no mês
de Setembro.

COMPRAMOS
OURO E PRATA
SOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTO

514-508-3482 | 514-209-6652

Proprietários:
Leonor & Yoikel
Groupe SuƩon Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares

Cozinha Portuguesa e Cubana

CourƟer immobilier agréé

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

Licença Completa

Conversamos imobiliário porque

Especialidade Grelhados:

« Saber é poder » - Sir Francis Bacon
Testar os seus conhecimentos no sector imobiliário

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

Uma transacção imobiliária pode trazer perguntas inesperadas e exigir decisões difíceis, e em certos casos, resultar em resultados muito caros. Aqui
estão algumas perguntas para testar
o seu QI imobiliário e ajudar você a
descobrir alguns conhecimentos que
os agentes imobiliários têm e como
eles ajudam a poupar tempo e dinheiro numa transacção imobiliária.

2-Quanto tempo você tem para fazer uma
contra-oferta?

1-Que critérios são usados para estimar o
preço de venda de um imóvel?

4-Ao comprar uma propriedade, quanto
dinheiro deve reservar para cobrir os cutos da compra?

A) O valor das propriedades similares
vendidas na vizinhança.
B) As renovações feitas na propriedade.
C) O período de venda das propriedades
vendidas na vizinhança.
D) Todas as respostas acima.

A) 24 horas.
B) 48 horas.
C) Uma semana.
D) Depende do acordo estabelecido por escrito.

3-Qual é o valor máximo que você pode
retirar dos RRSP para comprar uma propriedade?
A) 15,000 $
B) 20,000 $
C) 25,000 $
D) 30,000 $

A) 1,5% do preço.
B) 3% do preço.
C) 7,5% do preço.
D) 10% do preço.
RESPOSTAS: 1.D, 2.D,3.C, 4.A

Peixes, Carnes,
Galinha à Portuguesa e à Cubana

Pensamento da semana
«A coisa mais indispensável a um homen é reconhecer
o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento.» - Platão
A VOZ DE PORTUGAL
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39º Festival do Outono

Noites prometedoras no Solmar

N

as últimas semanas Portugal é “rei da televisão”.
A emissão televisiva está mesmo a bater certo
em Portugal. Mostrando a língua, a cultura e a gas-

tronomia através do programa “Occupation Double”.
Vi mesmo na internet cursos sobre Portugal e como
viver à portuguesa no Facebook, na TVA e etc.
Nada acontece por azar. Sábado tive um encontro
bastante agradável com o senhor David Dias, falando
do que está a acontecer e do empenho que ele fez
através dos anos para dar a conhecer a cultura e a
gastronomia portuguesa em Montreal.

Através das décadas, se podemos ter uma referência será através do restaurante Solmar. Anos depois,
nos útlimos tempos, dois restaurantes portugueses
aumentaram a sua
qualidade.
Podemos
nomear o restaurante
Café Ferreira com a
sua cozinha “nouveau-genre” e o Portus Calle que de uma maneira
mais suave, entrou na
fina cozinha portuguesa. Apesar destes dois,
o único que guarda a
tradição mais à portuguesa continua a ser o
restaurante Solmar. Às
vezes estes dois restaurantes, podem surpreender os portugueses
apesar de serem bastante apreciados através da nossa
comunidade mas, no final, o restaurante Solmar está
aqui para as pessoas que gostam de se sentir em Portugal. Nesta altura chegamos ao Festival do Outono
no Solmar

Sylvio Martins
Durante uma linda noite de Outubro, e pela primeira
vez, fui sábado ao restaurante Solmar, onde há sempre fado. Fui lá para apreciar Fado e o grande artista
Fernando d’ Almeida.
Eu, já o encontrei o ano passado e surpreendeu-me,
pelo estilo e a as suas canções. Fernando d’Almeida
é o artista convidado, tal como a grande Fadista da
nossa comunidade Marta Raposo, o famoso José João
viola clássica e Liberto Medeiros na guitarra portuguesa. Eles tiveram a oportunidade de cantar e encantar toda a sala e, na minha opinião, o público também
os encantou.

ITAL
IMPORTATIONS

PLUS
IMPORTATIONS inc

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

Marta Raposo animou esta noite com os seus fados
para todos os gostos. Já lá vão tempos infinitos que
não a via, 5 anos em Portugal, e foi bastante incrível
como ela desenvolveu tanto, dando uma energia na
sala que foi “wow”. Com as canções “vianinha” na
letra do Padre José Maria Cardoso. Ainda cantou A
Margem, Namorico da Rita, Maria Madalena, Canto
o Fado onde toda a sala cantou em harmonia.
Os grandes apreciadores, puderam e poderão apreciar alguns Fados bem conhecidos de Amália Rodrigues como ‘Ai Mouraria’, ‘Gaivota’, ‘Uma Casa
Portuguesa’, e vários outros, tal como o fado Joaquim Campos, etc. Fernando d’Almeida conhece 5
línguas, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e, claro,
Português. Combinado com o seu talento, é muito
bom para poder realmente encantar o público. Falando com o artista, pudemos ver um pouco do seu
magnífico estilo e apreciar a boa música de Charles
Aznavour, Becaud, Joe Dassins grandes clássicos da
música francesa. Este festival vai ser mais um passo
à frente para o restaurante Solmar.
Na próxima edição deste vosso jornal, teremos
uma entrevista em destaque com este artista.
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O Emprego
O

mês de Outubro é muitas vêzes propício à procura de um novo emprego. Está à procura de um
novo emprego ou gostaria de mudar ? Se tal é o seu
caso, não é tempo de desperdiçar os salões e as feiras
de carreiras e empregos que abundam em Montréal.
Tivemos esta semana o Salão Carreira e Emprego na
sua 13° edição e o presidente fundador Éric Boutié
afirmou que houve muito mais exposantes que no ano
passado, ao total 130.
Para ele são todas empresas que empregam e mesmo grandes actores tais como a Société de transport
de Montréal, Costco, Entreprise, Revenu Québec
para mencionarmos alguns. As estatísticas recentes
nos mostram a verdadeira realidade do mercado do
emprego na bela província em relação ao resto do
Canadá. É que no Quebeque a criação de emprego
foi muito pobre no mês de Setembro. É uma tendência muito grave, a transformação de empregos de
tempo inteiro para empregos de tempo parcial. Foram 21 200 empregos deste tipo que foram convertidos em outros tantos de tempo parcial. Segundo os
dados,sómente 2 200 novos postos de trabalho foram
criados no mês passado em toda a província e sendo
a cidade de Quebec a grande vencedora pois a taxa
de desemprego é de 4,4%, uma das mais pequenas do
Canadá, e quase metade da taxa de Montréal.

“Les Chanteur de la
Reine” em Santa Cruz

Antero Branco

A

comunidade portuguesa teve o privilégio de assistir, na passada quarta-feira, na igreja Santa
Cruz, a um extraordinário concerto de música barroca, da autoria do autor compositor Manuel Cardoso. Natural de Porto Alegre, Alentejo. Deixou uma

Ralph Steinman,
Nobel da Medicina 2011

M

ontréal teve o seu Prémio Nobel este ano. Efémero dizem alguns, mais o que é este prémio?
Nada mais que alguns minutos de glória por um trabalho dedicado onde horas e horas de paixão foram
empregados por uma pessoa perseverante. Ralph
Steinman, é o exemplo.Biólogo e imunologista, estudou na Universidade McGill da rua Sherbrooke, e
dedicou toda a sua vida ao estudo das células do sistema imunitário à superfície e ao papel da imunidade
adaptativa na resposta de defesa às doenças como infecções crónicas e cancro. Ele mesmo victima de um
cancro no pâncreas há quatros anos, viria a falecer
três dias antes do seu nome ser anunciado como o
vencedor do Prémio Nobel da Medicina de 2011. A
vida tem destas,é que os prémios Nobel não podiam
ser atribuídos a título póstumo. Porém a situação inédita e o desconhecimento da morte do cientista canadiano que depois de alguns anos tem vindo a ensinar
e desenvolver as suas pesquisas na Universidade de
Rockfeller em Nova Iorque, conduziu à uma resposta

Jorge De Pina

inteligente do Comité Nobel – “Só podemos lamentar que ele não tenha tido a alegria de receber o prémio”. E assim a sua família vai fiicar com a parte que
lhe foi atribuída.
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valiosa e rica obra musical. Infelizmente algumas
delas foram destruídas durante o terramoto de 1755.
O grupo de cântico “Les Chanteurs de la Reine”, um
elenco profissional ofereceu, gratuitamente o concerto intitulado Sub Pontio Pilato. Trata-se exactamente da Missa Miserere Mihi Domine, de Manuel
Cardoso. Sob a direcção de John Wiens, maestro e
violonista, interpretaram Kyrie, Gloria, Credo, San-
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RECEITA DA SEMANA

Nossa Senhora Aparecida

Risotto de
Espargos e Salmão

S

ábado dia 15 de Outubro a Comunidade Brasileira comemorou o dia de sua Padroeira Nossa Senhora Aparecida. A Celebração realizada pelo Padre
José Maria contou com a união da comunidade Brasileira e Portuguesa.

INGREDIENTES:
150 gr risotto; 1/2 chávena (chá) de vinho branco; 1 lt de caldo de carne; Espargos frescos q.b.; 1 lombo grande de salmão; 1 colher (sopa)
de manteiga; Azeite, cebola e alho; Queijo parmesão ralado
PREPARAÇÃO:
Preparar o caldo de carne, fervendo 1 lt de água com 1 cubo de caldo.
Manter quente enquanto faz o risotto. Fazer um refogado, em lume
brando para não queimar. Juntar os espargos e deixar cozinhar um
pouco. Adicionar o risotto, deixar fritar, mexendo sempre, até ficar
translúcido. Adicionar o salmão em cubos e o vinho branco. Quando
evaporar, ir juntando aos poucos o caldo de carne, deixando sempre
ser absorvido pelo arroz, antes de deitar mais um pouco, até cozinhar
a gosto, mexendo sempre. Quando cozinhado, envolver um pouco de
manteiga e queijo parmesão ralado. Servir de imediato.

SUDOKU

Como sempre, o grupo coral “Nossa Fé”, animou
a celebração com muita alegria, cantando os cântico tipicos do Brasil. Até apetecia dançar enquanto se
rezava.
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Alessandro Braga
e fotos de Antero Branco

retiraram das águas do rio Paraíba, no Brasil, uma
pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, a
qual começou a ser invocada carinhosamente como
Nossa Senhora Aparecida.
Após a celebração da missa houve uma confratenização e um momento espiritual, liderado pelo Igor e
Cris. Durante o momento espiritual as pessoas entregaram a Nossa Senhora suas dificuldades e suas

preocupações em forma de um coração vermelho,
para que por intersecção de Nossa Senhora essas dificuldades cheguem a Deus. Foi muito agradável ver
a participação da comunidade portuguesa, mostrando
mais uma vez o forte relacionamento entre brasileiros e portugueses.

O Padre José Maria pediu para que um brasileiro
viesse ao altar dar um testemunho de como se vive
a fé à Senhora Aparecida. O jovem Erasmo Santos
deu esse testemunho, agradecendo principalmente a
Nossa Senhora pelo dom da vida de sua filha Maria
Teresa. Um testemunho muito comovente.
A Devoção a Nossa Senhora Aparecida teve início
a partir de 1717, quando três humildes pescadores

4

Coisas do corisco
C
aros amigos, cá estou, mais uma vez a falar de
amores... os amores por vezes traiçoeiros, amores
vádios e amores perdidos e achados. O amor que vos
vou falar hoje não tem nada a ver com o conversado da
última vez, mas é muito semelhante. Os dois pretendentes não conhecem a candidata, a noiva, mas estão
perdidos de amor por elas, só que neste caso sai-lhes
caro.
O caso desta semana saíu no La Presse, a jornalista
Marie Allard conta um romance de amor vigarista, sim
porque há amores vigaristas, um reformado de Repentigny de 69 anos, que se apaixonou através da internet
por uma jovem da Costa do Marfim, ele mandou dinheiro para o passaporte, e o bilhete de avião, para ela
vir e casar com ele no Canadá. Só que, quando ela ía
para o aeroporto, para tomar o avião, foi roubada. Imaginem! A carta de crédito, e, o carneiro que tinha que
ser sacrificado. Não bastou! veio então outra mulher,
que lhe comunicou a notícia que ele tinha sido enganado e que ela ía tratar de resolver este assunto.
Mais dinheiro…claro, até a policia e os advogados

José de Sousa

eram todos vigaristas. Para não levar isto muito comprido foram mais de 60.000 patacas que foram ao ar,
naquilo que se chama em Portugal “o conto do vigário”. Finalmente, para terminar esta crónica de uma
maneira mais ligeira e engraçada, conto-vos uma pequena anedota de um tipo que entra no restaurante e
diz pra o empregado: O teu restaurante não presta pra
nada, o teu vinho está azedo, mas m..da, tenho fome
e tenho que comer. O que é que tens como entrada?
Responde-lhe o empregado: a porta da saída.
Bom mais uma coisa, o meu amigo Luis comprou um
casinha na Achadinha, São Miguel, diz-me ele que vai
pra lá acabar os seus dias, ele festejou recentemente 60
anos, parabéns Luis, e disse com o seu senso de humor
que tem um bocadinho de terra, coisa pra se entreter, e
como sempre gostou de fumar e de um bom fervedouro, os nossos leitores da Ribeira Grande sabem o que
é, para os outros, é uma sopa de couves, bem recheada
de carne de porco, uma papia, dizia o Luis que lá havia
de morrer, trompicando num pé de tabaco e cair de
cara num pé de couve.

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
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●
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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.
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António Cabral Embaixador Luso
Canadiano aos 35 anos Eduino Martins

A

ntónio Cabral nasceu em Montreal, filho de João Cabral e de
Natália Ferreira, naturais de Livramento, São Miguel, Açores.
Foi com prazer que almocei com o
António e assim, ter a oportunidade
para conhecer um pouco sobre a sua
vida.
Estudou Direito Internacional, na
UQUAM de 1997 a 2001, obteu o seu
Mestrado na Universidade Montpellier,

internacionais: Director do Programa
de Justiça no Haiti e, Embaixador, dos
Países Membros da Organização Inter-

nacional da Franco fonia, nos Países da
zona das Caraíbas (Haiti,La Dominique) até Maio 2011.Regressei a Montreal, mas, por pouco tempo, pois, em
Janeiro 2012, vou para França como
Director de Programação de Apoio aos
países da Franco fonia.
Entretanto o almoço chegava ao fim
e também a nossa conversa com este
jovem cheio de talento e ambição, que
até á idade de 33 anos ainda vivia com

em França, no ano 2001. Soubemos
que trabalhou enquanto estudava, até
aos 21 anos na bem conhecida empresa
Empire Maintenance e fez um estágio
no Barreau do Québec de 2002 a 2003.
O seu primeiro trabalho como profissional, foi como agente de Inspecção
em Direitos Humanos, em Timor até

2006. Foi Conselheiro Jurídico Principal do Ministério do Trabalho, Arsénio
Bano, em seguida voltou a Montreal
para finalizar o estágio no Barreau do
Québec. Aos 30 anos o António começou a sua carreira como advogado criminalista. Tem o seu próprio escritório,
juntamente com 6 sócios, e, onde trabalham 14 outros advogados.
Como foi parar ao Haiti? Perguntei.
A Resposta foi simples e sem rodeios:
- Em 2009 fui para lá como Director
do Programa de Apoio à Justiça. Aí
sobrevivi ao terrível terramoto, voltei
a Montreal por um mês e voltei outra
vez para lá para ocupar duas funções
A VOZ DE PORTUGAL

os seus pais. Continua solteiro, pois, o
facto de andar sempre em viagens não
dá oportunidades para criar família,
mas promete que isso vai mudar logo
que volte de França.
O Senhor Embaixador, é um homem
simples e muito acessível. Fala com
todos como nos tempos que trabalhava na Empire Maintenance. Confiou-nos que se foi nomeado Embaixador
muito novo, foi porque estava no bom
lugar no momento oportuno, pois,
logo a seguir ao terramoto não havia
muitos candidatos. Caso de salientar:

no dia que foi nomeado Embaixador,
o Director da Franco fonia de França
telefonou-lhe para o felicitar e também
porque há 500 anos o Embaixador Português na Índia se chamava João Cabral, conseguindo este título prestigioso aos 53 anos, enquanto o nosso João
o conseguiu aos 35.Podem o contactá-lo ao 514-788-1436
A Voz de Portugal deseja ao Senhor
Embaixador as maiores Felicidades
e todo o Sucesso merecido.

19 DE OUTUBRO - 2011

COMUNIDADE

Fernando Mendes comeu ou não?

S

exta-feira, 7 de Outubro tivemos a honra de ter
um visitante gordinho. O, já bem conhecido, Fernando Mendes. Mais conhecido pelo seu programa
“O Preço Certo”. Mas,… desta vez não foi o programa televisivo que nós conhecemos, mas, uma retrospectiva bastante divertida dos 30 anos de carreira de
Fernando Mendes. É claro que ter este “ícone” das

comédias em Montreal não foi gratuito, tudo tem o
seu preço. Mas valeu a pena, pois o espectáculo que
assistímos na bela sala do Plateau Hall, 3710 Calixa
Lavallée, foi uma noite de riso e alegria.
Inovar na tradição é a receita, com os ingredientes necessários para um grande espectáculo: representação

9

BELEZA DA SEMANA

Sylvio Martins

bem temperada (Cristina Areia e António Vaz Mendes), porções de música portuguesa peneirada(Luís

Portugal), pitadas de adoçante (bailarinas), tudo muito bem misturado pelo chefe Fernando Mendes.
A pergunta mais importante foi se gostaram do espectáculo?
Muito contentes pelos temas
que lhe tocou mas, por outro lado, ficaram na dúvida.
É claro que uma retrospectiva profissional do Fernando
Mendes é bastante ligada a
Portugal, e nos últimos 10
anos a nossa comunidade está
mais informada sobre os problemas políticos e sociais em Portugal do que antigamente. Quando íamos à Portugal passar férias era
para ver a família e ir à praia, Os problemas políticos
e sociais não nos tocavam, então, como este “show”
se baseava no que se passa lá, muitos não compreenderam, isto causou, de uma certa maneira, a incompreensão do conteúdo, mas na geral o espectáculo foi
bom. Parabéns aos organizadores e obrigado Fernando Mendes por esta sexta-feira bastante memorável.

A VOZ DE PORTUGAL

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.

Tel. 514-381-1918

10 CRÓNICA DO INFERNO

ANEDOTAS
O João dirige-se à professora e diz: - Professora podemos ser castigados por coisa que não fizemos? A professora responde: - Claro
que não!
Ah então está bem,é que eu não fiz os trabalhos de casa.
P: Qual é o cumulo da lentidão?
R: Ver uma corrida de caracóis em câmara lenta.
Um alentejano para a mulher: - “Ó mulher mete a mesa no quintal que
vamos almoçar fora”.
Porque é que os alentejanos têm garrafas vazias no frigorífico? É para
as pessoas que vão lá em casa e não querem beber nada.

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. Entufado. Costume. 2. Nome próprio masculino. Lugar que, à beira de um rio ou porto, serve para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Sobre (prep.). 3. Caminhar. Pancada
com a correia. 4. Vir a ser. Proeminência lateral do corpo humano desde
a cintura à coxa. 5. Ostentação. Sétima nota da escala musical. 6. Espécie de veado das regiões do Norte. Tecido de linho, algodão, lã, seda,
etc.. 7. A minha pessoa. Ténue. 8. Diz-se da posição de dois planetas
que guardam entre si a distância da oitava parte do Zodíaco. Que ou
aquele que faz versos. 9. Prescindir de. O espaço aéreo. 10. Alternativa
(conj.). Redil. Pássaro. 11. Vai à rua. Desejarias.
VERTICAIS 1. Rédea. Parte da espada que serve para proteger a mão.
2. Cercadura. Desumana. 3. Medida itinerária chinesa. Figura das cartas de jogar inferior ao rei e superior à dama e a que também se dá o
nome de conde. 4. Volta. 5. Conjunto de sons que formam harmonia.
Transporta. 6. Oferecer. Órgão excretor que tem a função de formação
da urina. 7. Vertigem. Menina-do-olho. 8. Desenxabido. 9. Acção propositada para desgostar ou contrariar alguém. Grito de dor ou de alegria.
10. Substância filamentosa segregada pela larva do sirgo. Estrofe de
oito versos. 11. Folhoso. Deuses protectores do lar e da família, entre
os antigos Romanos.
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Orgias sexuais repletas de sexo,
Ricardo Araújo Pereira
cópulas, coitos e fornicações

O

caso das orgias promete ser ainda mais orgiástico do que parecia. Ora ainda bem. Não há nada
como uma boa orgia para animar um povo, e o nosso
bem precisa que o animem.
Uma rápida pesquisa na internet revela que os jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Sol e a
revista Lux noticiaram o caso, fazendo referência,
não a orgias, mas a “orgias sexuais”. Preocupados
com a confusão que sempre se estabelece quando se
fala de orgias, vários meios de comunicação puseram
um rigor especial nas notícias: as orgias de que se
fala são mesmo de carácter sexual. Uma confirmação
para aquela gente de horizontes limitados, que não
conhece orgias de outro tipo; uma desilusão para todos os que esperam há anos uma boa orgia contabilística: uma dessas festas de que tanto se ouve falar, em
que os convivas comparecem com dossiês e facturas
e desatam libidinosamente a calcular o IRS uns dos
outros.
Chamar “orgia sexual” a uma orgia constitui uma
orgia lexical reveladora de uma orgia de significados.
Por um lado, talvez os jornalistas sintam a necessidade de esclarecer que aquilo que se vê no vídeo é
mesmo sexo.
É possível que se trate de uma orgia tão canhestra

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
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que não cumpra os requisitos das orgias a que os jornalistas estão habituados. Por outro lado, pode dar-se
o fenómeno inverso.
Esta, sim, é a verdadeira orgia, com sexo a sério,
que se distingue das pífias orgias do costume a ponto
de requerer o qualificativo de orgia sexual. A terceira
hipótese, e mais preocupante, é a que aponta para o
facto de os jornalistas desconhecerem que uma orgia
é, por natureza, sexual.
Analisemos cada uma das hipóteses, que o caso merece estudo amiudado.
A primeira hipótese é provável, até porque não há,
até hoje, notícia de um vídeo caseiro de orgias que
seja satisfatório.
Por azar, são quase sempre filmes protagonizados
por gente que não fazemos questão de ver vestida,
quanto mais nua. As figuras públicas que realmente
gostaríamos de ver num vídeo deste tipo, por descuido ou maldade nunca filmam a sua participação em
orgias - sexuais ou outras.
A segunda hipótese parece inverosímil. Ficaria muito surpreendido se empresários do Norte e figuras do
jet-set soubessem protagonizar uma orgia decente.
Não duvido da sua capacidade de deboche, atenção.
A minha intenção não é ofender. Limito-me a não
acreditar que sejam capazes de deboche de qualidade.
Finalmente, a hipótese da ignorância dos jornalistas, que é intolerável.
Aceito que um jornalista, no âmbito do seu trabalho, por ter de se debruçar sobre vários assuntos,
não possa ser especialista em todos. Admito que um
jornalista não saiba muito sobre economia, fraqueje na história, hesite na ciência política. Mas recuso
ser posto ao corrente da actualidade por pessoas que
não sabem o que se faz numa orgia. Há um mínimo
de cultura geral de que uma sociedade civilizada não
pode abdicar.
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Uma tasquinha com
um novo sabor

H

oje em dia, vamos a tudo o que
é novo. Às vezes esquecemo-nos
do que é bom nesta linda comunidade.
Quero falar-vos do restaurante Tasca.
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Sylvio Martins

senhor com grandes ideias e bastante
activo neste lindo e grandioso restaurante. Informamos também que Sexta
Feira, 28 de Outubro,este restaurante

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
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
A mulher que eu amo verdadeiramente, voltou para mim. Depois de viver um pesadelo durante a nossa separação, a vida
deu-nos, mais uma oportunidade e a possibilidade de estarmos juntos e realizar os nossos
sonhos, agradeço ao SHAMAN por harmonizar
a nossa relação e destruir toda a energia maldita da influência de pessoas que nós pensávamos serem nossos amigos. MIKE

Na semana passada tive a oportunidade
de lá ir almoçar e fiquei extremamente
satisfeito.Foi mesmo muito bom.
Tive também a oportunidade de conhecer o novo sócio (Agostinho Filipe)
deste lindo restaurante. Não esquecendo o sócio principal e grande chefe,
Franklim Gomes. Agostinho Filipe, um

fará uma noite de fados com os famosos fadistas Marta Raposo e Victor Villela acompanhados por Francisco Valadas e Liberto Medeiros.Para animar
este serão teremos, Rui Mateus que vos
vai encantar. Parabéns ao Agostinho na
sua nova aventura no mundo gastronómico e vamos todos ao Fado.

Minha família foi sujeita à miséria, tudo
isto devido a uma
praga, da qual nos
não éramos capazes
de nos libertar. Hoje
pudemos dizer que
estamos livres de toda essa influência maléfica e graças ao Shaman, conhecemos agora a pessoa
que estava na origem de toda esta
calamidade. Família SINGH .

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.

Eu apaixonei-me por um
homem divorciado, nós
éramos muito felizes e
esperava-mos a nossa primeira criança. De
repente eu comecei a
senƟr-me muito mal e não conseguia
encontrar a razão. Eu senƟ que ia perder o meu bebé e o meu senƟmento
de mulher estava certo. O SHAMAN
mostrou-nos a pessoa que nos fazia
toda esta bruxaria, a ex-esposa do meu

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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Governo anuncia novas medidas
de austeridade para 2012

Rui Bernardes Serra

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Procure dar um pouco mais de atenção às crianças da sua
família. Saúde: Evite comidas com alto teor de gordura porque
o colesterol terá tendência para subir. Dinheiro: A sua situação
económica manter-se-á estável. Números da Sorte: 7, 28, 16, 38, 24, 41
Pensamento positivo: tenho o poder de tomar as decisões certas na
minha vida.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afectiva.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Sorte: 29, 32, 43, 14, 2, 27
Pensamento positivo: o amor glorifica a minha vida.

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro,
Cuidado. Amor: Deixe de lado as tristezas e aproveite mais efusivamente os momentos bons que a vida lhe oferece.
Saúde: Cuidado com as suas costas.
Dinheiro: Período sem alteração nas finanças.
Números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28
Pensamento positivo: estou atento ao que me rodeia.

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Apague de uma vez por todas as recordações do passado. Saúde: Não se auto-medique, procure antes o seu médico.
Dinheiro: Esta é uma boa altura para fazer uma doação de caridade. Números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7
Pensamento positivo: concentro-me no presente, só assim concretizo
os meus desejos.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Lute pelo verdadeiro amor, não se deixe influenciar
por terceiros. Saúde: Vigie o seu estômago.
Dinheiro: Não se precipite nas suas compras, pode sair prejudicado. Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3
Pensamento positivo: a amizade ajuda-me a preservar o equilíbrio na
minha vida.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas,
Colapso. Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá ver progredir a sua relação afectiva.
Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objectivo.
Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20
Pensamento positivo: estou sempre a tempo de começar de novo.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias
Inesperadas.
Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual.
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Números da Sorte: 25, 11, 33, 5, 17, 1
Pensamento positivo: Os amigos trazem mais alegria à minha vida.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: O 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus familiares mais afastados tenham
saudades suas, contacte com eles. Saúde: Possíveis problemas
com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos
amigos, pois nem sempre as pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras. Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14
Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança.

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos,
Interferências. Amor: Estará muito carente, procure ser mais optimista quanto ao seu futuro sentimental. Saúde: Tendência para
dores de cabeça. Dinheiro: Período favorável, aproveite bem
este momento. Números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6
Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e não desanimo com
os obstáculos.

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Guarde o seu sarcasmo e fique atento às queixas
do seu par. Saúde: Espere um período regular.
Dinheiro: Poderá investir em novos projectos, mas com prudência. Números da Sorte: 20, 27, 9, 14, 40, 32
Pensamento positivo: Reflicto nas novidades que a vida me apresenta,
para tirar delas o melhor.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e
Atento. Amor: Andará muito exigente ao nível dos afectos e das
carícias. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.
Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9
Pensamento positivo: estou vigilante e atento para não ser surpreendido por nada.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: O 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Não seja tão possessivo e ciumento. Saúde: Tente
dormir as horas necessárias para o seu bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: Não gaste mal o seu dinheiro.
Números da Sorte: 45, 9, 28, 34, 17, 41
Pensamento positivo: cultivo a afeição na•minha
vida, não
514-844-0442
deixo espaço para qualquer falsidade.

Astrològo 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. 514-518-3802

N

uma semana em que os indicadores de actividade conhecidos para a economia portuguesa
até se revelaram globalmente favoráveis, as atenções
estiveram naturalmente voltadas para as notícias que
foram sendo conhecidas ao longo da semana sobre
as prováveis novas medidas de austeridade que irão
constar no Orçamento de Estado para 2012 (OE
2012), cujas respectivas linhas gerais ficaram mais
evidentes na passada quinta-feira à noite, aquando
das declarações do Primeiro-Ministro após aprovação do documento em Conselho de Ministro. A Proposta só deverá ser conhecida esta segunda-feira (dia
17), data limite para a entrega do documento na Assembleia da República.
Nestas declarações ao país, o Primeiro-Ministro
anunciou algumas das novas medidas de austeridade
que o documento contempla e que implicarão alterações, designadamente, ao nível da Função Pública,
do Sector Empresarial do Estado, das autarquias, do
IVA, do IRS e da Saúde e Educação, ficando-se com
a sensação de que os funcionários públicos serão os
mais penalizados por esta nova vaga de austeridade,
destacando-se a mediática eliminação dos subsídios
de férias e de Natal para todos os funcionários da
Administração Pública e das empresas públicas com
vencimentos acima de mil euros por mês, bem como
para os pensionistas com prestações superiores a este
valor.
Trata-se de medidas duras, mas que o Executivo defende serem necessárias para garantir que Portugal
cumpra as metas de consolidação orçamental definidas com a Troika. As linhas gerais desta Proposta de
OE 2012 são suficientes para perceber que este novo
Orçamento implicará um esforço dos portugueses
superior ao registado em 2011, onde a consolidação
estrutural não deverá ter sido tão intensa como se
previa, atendendo a alguns desvios consideráveis que
já foram identificados na 1ª metade do ano.
Não se tratando de boas notícias para os portugueses, não surpreenderam, na verdade, muita gente,
esperando-se que a sociedade continue a revelar a
extraordinária “capacidade de encaixe” que tem vindo a demonstrar – deverá evitar-se, a todo o custo, o
filme grego! Mas, mais importante ainda, espera-se
Há 30 anos a servir
i a Comunidade
C
id d Portuguesa
P t

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

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

que estas “lufadas de capital” que o Estado português
tem conseguido receber (ou poupar) com as medidas
que tem vindo a adoptar sejam, efectivamente, bem
aproveitadas, exigindo-se a toda a classe política o
empenho na construção de um Estado mais eficiente
e, naturalmente, com um menor peso na economia,
o que passará, desde logo, pela eliminação de muitos desperdícios e redundâncias nas administrações
públicas.
A semana passada foi também bastante prolífera na
divulgação de indicadores macroeconómicos para
a economia portuguesa, os quais até se revelaram,
no computo geral, favoráveis, contrastando com as
“más notícias” sobre a Proposta de OE 2012, permitindo-nos continuar a defender um cenário de uma
contracção económica para este ano menos intensa
do que a admitida pela generalidade das entidades
(-1.6% vs -1.9%, pelo Banco de Portugal, e -2.2%,
pela Troika), o que, a confirmar-se, acabará por ter,
também, um efeito benéfico ao nível das metas de
consolidação orçamental, definidas em percentagem
do PIB.
Entre os dados conhecidos, e que nos permitiram
continuar a sustentar (já com alguns riscos ascendentes) a estimativa de queda do PIB de 0.4%, no
3ºT2011, destaque para os relativos ao sector dos
Serviços, cujo Volume de Negócios evidenciou o 2º
acréscimo mensal consecutivo, em Agosto, sugerindo a possibilidade do sector ter registado uma ligeira
aceleração do crescimento, depois de ter expandido 0.1%, no 2ºT2011. Na Construção, os dados de
Agosto também foram bastante favoráveis, evidenciando um forte acréscimo da Produção depois de 2
quedas consecutivas, pese embora o VAB do sector
deva ter voltado a contrair, depois de, no 2ºT2011,
se ter destacado largamente pela negativa (-6.0%).
Igualmente favoráveis foram os dados que mostraram um desagravamento do Défice Comercial, em
Agosto, quando ajustados de sazonalidade reflectindo um forte acréscimo das Exportações (em máximos
históricos) e encontrando-se a sugerir um contributo
positivo das Exportações Líquidas para o crescimento do PIB, no 3ºT2011.
De resto, a economia deverá continuar a ver-se essencialmente impulsionada pela Procura Externa,
num contexto de uma Procura Interna bastante deprimida. Na verdade, este também tem sido o principal escape para o Turismo, um sector com enorme
potencial no nosso país e cujos últimos dados sobre
a Hotelaria continuaram a confirmar a tendência de
evolução positiva que se vem verificando desde há
alguns meses.

• 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

Prof. SANKOUN

Vidente espiritual
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
A VOZ DE PORTUGAL

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

PROF. MESTRE AIDARA

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

514-374-2395

Falo
Português
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PEQUENOS ANÚNCIOS

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

18 de Outubro de 2011
1 Euro = CAD 1.410210
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

514.499.1624 #209-

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

ELECTRICIDADE

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

225 Gounod

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
ALGARVE
514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

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
514.
842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

681 Jarry Est

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

MERCEARIA

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

ELECTRO-LUSO

514.849.2391

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

NECROLOGIA

EMPREGOS

Restaurante português procura
um empregado de mesa com experiência. 514-240-3912
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 pessoa para trabalhar
no talho numa mercearia.
Manny ou Esmeralda
514-844-1813
Compania 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.
Flavio: 514-727-9723
514-992-1932

9.00*

$

TEL.: 514-284-1813

*TAXAS NÃO INCLUÍDAS.
APLICÁVEL A NOVOS
ANÚNCIOS UNICAMENTE.
TODOS OS ANÚNCIOS
DEVEM
SER PAGOS COM
ANTECEDÊNCIA.

NOTÁRIOS

Restaurante português procura Chefe de cozinha, chefe de
banquetes, cozinheiro, Mestre
de hotel.
Anibal Silva: 514-476-1338
ou assesora administrativa
Maria Mendes:414-962-0627

ALUGA-SE
51/2 no 1º andar perto do Metro
Iberville. Ocupação imediata. Casal tranquil (sem animais).
Elisabete:
514-909-4659 depois das 20h
ou Paula: 514-232-5369 de dia
Aluga-se 51/2 no 8979 Verville de
preferência 1 casal. Sem animais.
Luis Santos 514-692-5792

INFANTÁRIO
Temos um lugar disponível para
uma criança num infantário bastante caloroso em Rosemont.
Temos um grande e lindo terreno
para brincar. 514-729-1797

COMPRA-SE

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

VIDENTE

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

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.

514.861.4562

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Guia do consomidor
TEL.: 514-284-1813

†

Silvino Madruga

1929-2011
Faleceu em Nazaré, Portugal, no dia 16 de
Outubro de 2011, com 82 anos de idade, o
senhor Silvino Madruga, natural da Quinta
Nova(Nazaré).
Deixa na dor a sua esposa, Zulmira Ramos,
seu filho José, seu irmão José (Laurinda), seu
cunhado José Ramos(Isilda), seus sobrinhos,
restantes familiares e amigos.
Missa do sétimo dia, sábado 22 de Outubro às
9h00 na Igreja Santa Cruz.

A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos obrigado e bem hajam.

20 DE OUTUBRO
ENTREVISTA COM CARLOS LEITÃO SOBRE A ECONOMIA
FESTIVAL DE OUTONO NO SOLMAR

22 DE OUTUBRO

BENJAMIM MONIZ ANUNCIA SEMANA DA CULTURA
FESTIVAL DE FOLCLORE DE CHAMBLY
A VOZ DE PORTUGAL

†

Lázaro Contreiras Sales

†

Albertina Alves Casimiro

13

Faleceu em Montreal a 13 de Outubro de 2011 o Senhor Lázaro Contreiras Sales,com 80 anos,natural
de Entradas, Castro Verde, Alentejo, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Constança Pinto, sua filha Isabel (Joaquim Manuel Estragadinho) seu filho
Helder (Sandra McCrory) seus netos, David, Alexandre, Catherine e James, seu irmão, suas irmãs,
cunhados/as, sobrinhos/as, 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,17 de Outubro de 2011, às
10h00, na Igreja Santa Cruz. Será sepultado no Cemitério de Entradas em Castro Verde, Portugal. Missa do sétimo dia 19 de Outubro 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.

Faleceu em Montreal, dia 10 de Outubro de 2011
a Senhora Albertina Alves Casimiro de 76 anos de
idade, natural de Setubal, Portugal e esposa do Manuel Casimiro.
Deixa na dor, seus filhas Elizabeth(Christain Dubois), Ginette. Seus netos Marc-André e Julie, sobrinhos Carlos e Stéphane, cunhado Joaquim e
restantes familiares e amigos.
A missa de corpo presente foi celebrada, sábado 15 de Outubro de
2011, às 12h00 na casa funerária Fortin. Foi sepultada no Cemitério
Saint Jacques de Mineur.
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.

MEMORANDUM
Evelino Gouveia de Medeiros
1º Aniversário

Pai já là vai um ano que nos deixaste, agora
o que resta vivo de você nesta terra são recordações suas.
Da sua esposa, filhos, netos, bisnetos e restantes familiares.
Lembramos-te com saudade.

14 DESPORTO
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LIGA DOS CAMPEÕES 2011/2012

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

J
3
3
3
3

V
2
1
1
0

E
1
2
1
0

D
0
0
1
3

P
7
5
4
0

Napoli 1-1 Bayern München
Man. City 2-1 Villarreal
Bayern München 02/11 Napoli
Villarreal 02/11 Man. City

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

J
3
3
3
3

V
2
1
1
0

E
1
2
1
0

D
0
0
1
3

P
7
5
4
0

FC Otelul 0-2 Man. United
FC Basel 0-2 Benfica
Man. United 02/11 FC Otelul
Benfica 02/11 FC Basel

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

J
2
2
2
2

V
1
1
0
0

E
1
0
2
1

D
0
1
0
1

P
4
3
2
1

Bayer L. 19/10 Valencia
Chelsea 19/10 Genk
Valencia 01/11 Bayer L.
Genk 01/11 Chelsea

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

J
2
2
2
2

V
1
1
1
0

E
1
0
0
1

D
0
1
1
1

Grupo B
Equipa
J
1-Inter
3
2-CSKA Moskva3
3-Trabzonspor 3
4-Lille
3
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CSKA Moskva 3-0 Trabzonspor
Lille 0-1 Intern
Trabzonspor 02/11 CSKA Moskva
Inter 02/11 Lille

Grupo D
Equipa
1-Real Madrid
2-Ajax
3-Lyon
4-D. Zagreb
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Real Madrid 4-0 Lyon
Dinamo Zagreb 0-2 AjaxLyon
02/11 Real Madrid
Ajax 02/11 Dinamo Zagreb

Grupo F
Equipa
J
1-Marseille
2
2-Arsenal
2
3-B. Dortmund 2
4-Olympiakos 2
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Marseille 19/10 Arsenal
Olympiakos 19/10 B. Dortmund
Arsenal 01/11 Marseille
Borussia D. 01/11 Olympiakos
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Shakhtar 19/10 Zenit
FC Porto 19/10 APOEL
Zenit 01/11 Shakhtar
APOEL 01/11 FC Porto

Grupo H
Equipa
1-Barcelona
2-Milan
3-Plzen
4-BATE
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Milan 19/10 BATE
Barcelona 19/10 Plzen
BATE 01/11 Milan
Plzen 01/11 Barcelona

UEFA EUROPA LEAGUE 2011/2012

Grupo D
Equipa
1-Sporting
2-FC Vaslui
3-Lazio
4-FC Zürich
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FC Zürich 20/10 Lazio
Sporting 20/10 FC Vaslui
Lazio 03/11 FC Zürich
FC Vaslui 03/11 Sporting
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Grupo H
Equipa
1-Club Brugge
2-SC Braga
3-Birmingham
4-NK Maribor
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Club Brugge 20/10 Birmingham
NK Maribor 20/10 SC Braga
Birmingham 03/11 Club Brugge
SC Braga 03/11 NK Maribor

APURAMENTO EURO 2012 - PLAYOFFS
Bósnia e Herzegovina - Portugal
11/11 e 15/11

F1: Sebastien Vettel,
vence e… festeja em grande

N

o último domingo, 16 de Outubro, uma semana depois de se tornar o mais jovem Bi-campeão
do mundo da Fórmula 1, Sebastien Vettel, conseguiu
celebrar o titulo 2011 vencendo o Grande Prémio da
Coreia do Sul. O segundo posicionado na prova foi o
inglês Lewis Hamilton, seguido pelo australiano Mark
Webber, em terceiro. Em quarto lugar chegou Jenson
Button, com a dupla da Ferrari logo atrás, com Fernando Alonso e Felipe Massa, respectivamente. Jaime Alguersuari garantiu a sétima posição e Nico Rosberg um
brioso oitavo lugar. Sebastien Buemi em nono e Paul di
Resta em décimo, seriam os únicos pilotos a pontuarem
nesta prova asiática. “É bom ver que toda a equipe continuou a esforçar-se. Chegar aqui, ter os dois primeiros
dias complicados, dar a volta por cima na classificação
e na corrida foi fantástico. Foi divertido de pilotar e o
carro estava cada vez mais rápido. É fantástico ganhar
os dois campeonatos em fins-de-semana seguidos. Estou muito, muito feliz”, disse Vettel.
A partida foi emocionante com Hamilton a conseguir
manter os comandos , mas acabou por perder a posição
para Vettel ainda na primeira volta. Mais atrás, Massa
chegou a pular de quinto para terceiro, mas acabou por
ser ultrapassado por Webber. Quem não largou muito
bem foi Jensson Button, que caíu de segundo para sexto, enquanto Alonso ficava na quinta posição.
Após ter conhecido vários problemas e se ter encontrado em situações menos brilhantes nas últimas corridas,
onde se envolveu em confusões com Felipe Massa, da
Ferrari, Lewis Hamilton voltou a sorrir. Segundo no GP
da Coreia do Sul, o piloto da McLaren subiu ao pódio,
algo que não acontecia desde a vitória na Alemanha,
em Julho. Depois do bom resultado, Hamilton mostrou
confiança no seu potencial “Eu nunca deixei de acreditar em mim. Tive a confiança e o apoio da equipa, tentei
evitar problemas, afastar-me da sala dos comissários e
manter a minha cabeça em pé para conseguir melhores
resultados. Foi um bom fim de semana comparado aos
que tive recentemente, razões para estar feliz’’ dizia Ha-
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Hélder Dias

milton. O título de construtores é algo enorme. Fiquei
decepcionado por não chegar em segundo neste domingo, mas fizemos um bom trabalho na primeira parada e
ficámos numa boa posição. O carro de segurança acabou por juntar todo mundo e no segundo pit stop aconteceu o pior: paramos juntos com Hamilton. Próximo
encontro a 30 de Outubro no G.P. da INDIA em Jaypee.
DAN WHELDON MORRE NUM
TERRÍVEL ACIDENTE NA INDYCAR
an Wheldon, vencedor da edição de 2011 das
500 Milhas de Indianapolis e companheiro de
Alex Tagliani, faleceu
num terrível acidente na última prova da
época 2011 da Indycar,
na oval de Las Vegas.
Este é o primeira óbito na Indycar depois
do acidente mortal de
Paul Dana, em 2006. O
fatídico acidente surgiu na 12ª volta, Wheldon, Will Power, JR
Hildebrand, Tomas Scheckter e Paul Tracy, os quais
se envolveram num pavoroso acidente de nada mais
nada menos que quinze carros. O carro de Wheldon
levantou vôo e bateu violentamente contra o muro
de protecção do circuito. Dario Franchitti sagrou-se
campeão da Indycar pela quarta ocasião, mas não
teve qualquer motivo para festejar. Os pilotos fizeram uma série de cinco voltas para homenagear Dan
Wheldon. Alex Tagliani no final da prova era um
piloto verdadeiramente consternado e inconsolável.
Lamentando o acidente Alex Tagliani falou-nos não
somente do grande piloto, mas também da perca de
um grande amigo. Quanto a nós, entristecidos com o
acontecimento, de cabeça baixa desejamos:
PAZ À SUA ALMA

D
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Quem será o elo mais fraco
da seleção de Portugal? Mário Carvalho
É
de uma tristeza profunda, para milhões de
portugueses e adeptos da seleção de Portugal,
ver que a nossa equipa ainda não está apurada
para o europeu de 2012.
Ao contrário de muitos outros países da Europa teóricamente mais fracos que já obtiveram o visto e
caribaram o passaporte para o próximo Europeu, em
2012 que irá decorrer na Polónia e Ucrânia.
Portugal, mais uma vez, não conseguiu garantir a
sua presença no europeu ao perder com a Dinamarca,

quando necessitava apenas de um empate para ficar
qualificado, ficando assim tudo adiado para o “play-off”.
O sorteio do “play-off” do UEFA EURO 2012, realizado em Cracóvia, na Polónia, ditou a repetição do
“play-off” de acesso ao Campeonato do Mundo de
2010 entre Portugal e a Bósnia-Herzegovina, desta
maneira vão renovar rivalidades, depois de a selecção portuguesa ter vencido o “play-off” entre as duas
selecções rumo ao Mundial da África do Sul, com
um resultado total de 2-0: duas
vitórias por 1-0 em Novembro
de 2009. Os outros jogos são:
Turquia - Croácia, Estónia República da Irlanda, República Checa - Montenegro.
Os jogos disputam-se nos
próximos dias 11 e 12 de novembro (a primeira mão) e a
15 do mesmo mês.
Os vencedores destas eliminatórias vão juntar-se às 12
selecções já apurados para o
Campeonato da Europa de
futebol do próximo ano: Polónia, Ucrânia, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Inglaterra, Rússia, França, Grécia,
Dinamarca e Suécia. O nosso
destino ficou adiado e os responsáveis são os dirigentes da
Federação portuguesa de futebol, por deixarem os treinadores tomarem decisões onde a arrogância, egoísmo e a
falta de sensibilidade prima ao sucesso do colectivo.
Tudo começou com o Carlos Queiróz que deveria ter
sido despedido logo após ter terminado o Mundial de
2010 na África do Sul, desta maneira teria-se evitado
o ridículo das mútuas acusações entre os dirigentes
da FPF e o treinador Carlos Queiróz e a guerra entre
os dois campos afetou o desempenho dos jogadores
da selecção empatando em casa com o Chipre e perdendo em seguida na Noruega. Depois do mal feito

veio a tardia decisão de substituir o treinador Carlos
Queiroz, facto que só veio a acontecer a 21 de Setembro de 2010.Paulo Bento que se encontrava desempregado desde 6 de Novembro de 2009 por se ter
demitido do cargo de treinador do Sporting.foi o escolhido. Paulo Bento começou bem e deu esperança
a todos, mas, um ano depois de ter assumido o cargo
a sua arrogância foi mais forte, e a guerra começou
entre o treinador e o jogador do Real Madrid Ricardo Carvalho, aqui não interessa saber quem começou nem quem tem razão ou não,
mas quando somos responsáveis
de um grupo de trabalho, os interesses do empregador (selecção,
nação) tem de estar acima de tudo
e os líderes têm de saber gerir tais
situações, a comunição é primordial, tentar encontrar soluções e
o que se passa dentro da nossa
família, não se divulga na praça
publica. Quando a sós não somos
capazes de resolver o conflito, os
superiores têm de intervir, para
por água na fogueira.
Quem necessita mais um do outro?
Ricardo Carvalho da Selecção ou
a Selecção de Ricardo Carvalho?
Quem já ganhou mais na vida
Ricardo Carvalho ou Paulo Bento?
Pelos vistos Ricardo Carvalho,
não tem mais nada a provar como jogador, titular
numa das melhores e prestigiadas equipas do Mundo o Real Madrid, ao longo dos anos nunca se ouviu
falar dele por ser um jogador polémico, ao contrário
manteve-se alheio aos sucessivos conflitos no seio da
selecção. Quem não se recorda das muitas polémicas
que existiram entre Paulo Bento e alguns jogadores
do Sporting de então!
Deus quando criou o universo, meteu as estrelas
longe do alcance dos homens para que ele não se
pudesse aproximar delas, porque sabia que logo que

LIGA ZONE SAGRES
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
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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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6ª jornada - Resultados
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7ª jornada - Horário dos jogos

Atlético CP 1-0 Naval
Penafiel 3-1 Estoril Praia
Oliveirense 2-3 Moreirense
Sp. Covilhã 1-0 Santa Clara
Desp. Aves 2-0 Arouca
Freamunde 2-0 U. Madeira
Trofense 1-0 Belenenses
Portimonense 2-1 Leixões

Sp. Covilhã 20/10 Portimonense
Leixões 22/10 Atlético CP
Estoril Praia 22/10 Desp. Aves
Naval 22/10 Freamunde
Moreirense 22/10 Trofense
Santa Clara 22/10 UD Oliveirense
Belenenses 23/10 U. Madeira
Arouca 23/10 Penafiel

TAÇA DE PORTUGAL
Portimonense 0-2 Benfica; Pêro Pinheiro 0-8 FC Porto; 1º Dezembro 1-3
SC Braga; Beira-Mar 0-1 Marítimo; Torreense 1-0 Gil Vicente; Famalicão
0-2 Sporting; GD Joane 0-1 Gondomar; Penafiel 4-2 (a.p.) Merelinense;
Portosantense 0-2 Ribeira Brava; Académica 1-0 Oriental; Macedo de Cavaleiros 1-1 (2-4)g.p. Naval; Trofense 1-2 (a.p.) Belenenses; Desp. Aves
4-0 Infesta; Tirsense 3-1 Sampedrense; Mirandela 1-0 V. Setúbal; Sp. Lamego 1-4 Sp. Covilhã; Alcochetense 2-1 U. Leiria; Santa Maria 1-1 (3-1)
g.p. Monsanto; Feirense 0-1 Nacional; Lousada 1-0 (a.p.) Coimbrões; Leixões 1-0 Aljustrelense;Sp. Espinho 1-1 (2-4)g.p. S. João Ver; Anadia 2-3
(a.p.) Tondela; Vizela 2-2 (3-1)g.p. Fafe; Juventude Évora 2-0 Esp. Lagos;
Sp. Pombal 1-7 UD Oliveirense; Moreirense 3-1 Pontassolense; V. Guimarães 2-1 (a.p.) Moura; P. Ferreira 1-0 Chaves; Estoril Praia 3-1 Vila Meã; Rio
Ave 5-2 (a.p.) Sousense.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

o homem se aproximasse delas, faria tudo para as
destruir, pela sua arrogância, egoísmo, complexo de
superioridade e autoridade. O desencanto entre Ricardo Carvalho e Paulo Bento, afectou o rendimento
da equipa portuguesa, e o seu contributo teria sido a
solução para a defesa de Portugal. Ricardo Carvalho
tem muitos amigos no seio da selecção!
Qual será o ponto mais fraco da selecção de Portugal? E o burro sou eu?
A VOZ DE PORTUGAL

Venham ver o jogo da primeira liga

em ecrã gigante
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16 PUBLICIDADE

Agência Algarve

681 Jarry, E., Montreal

514-273-9638 / 514-277-1934

Super especiais para o Outono!
Boas ferias... A bons preços!

Joaquín Diaz (República Dominicana, Merengue Bachata)
Banda Ayde (Brasil, Axé Music, Samba, Carnaval da Bahia)
Cantelli-Valeria-Sara (Dança)

Montreal Carnaval Vibração,
apresenta sua selecção 2012
Abada Capoeira Montreal
DJ Tiss até às 3hoo da Manhã.

Lugares de Vendas:
Aulida Valéry (Pele) 438 764-7656
La Chilenita 514 982-9212
Video Latino 514 276-1453
Churros Montréal 514 271-6006
Librairie Espanola 514 849-3383
Abada Capoeira Montréal 438 777-5388
Juan Garzon Brown 438 401-1569
Montreal Carnaval Vibration 514 279-7997
Studio Uomo Coiffure Adriana Robado 514 727-3232
Cantelli 514 574-4614
Paula Abreu 514 885-5755
Bayou Brasil 514 847-0088

Cayo Largo
Hotel Playa Blanca 4*
ocupação dupla
629.00$/ por pessoa tudo inc.

Cancun
Oasis Cancun 4*
ocupação dupla
949.00$/ por pessoa tudo inc.

do 06 ao 14 de Novembro, 2011

do 31 de Outubro ao 07 de Novembro, 2011

Punta Cana
Grand Paradise Bavaro 4*
ocupação dupla
839.00$/ por pessoa tudo inc.

Cartagena
Occidental Grand Cartagena 4*
ocupação dupla
959.00$/ por pessoa tudo inc.

do 30 de Outubro ao 06 de Novembro, 2011

do 28 Novembro ao 05 de Dezembro, 2011

Varadero
Blau Varadero 4*
ocupação dupla
779.00$/ por pessoa tudo inc.

Holguin
Blau Costa Verde 4*
ocupação dupla
669.00$/ por pessoa tudo inc.

do 31 de Outubro ao 07 de Novembro, 2011

do 08 ao 15 de Novembro, 2011

*Todos os preços incluem taxas e fundos d’OPC*
Jà temos os preços para as ferias de Natal e Ano novo en Portugal!!
Part: Toronto
Ponta Delgada...449.00$ + tx, Porto...579.00$ + tx, Lisboa...399.00$ + tx
Contacte-nos para os nossos especiais para aluguer de
viaturas...149.00$ contentores e o
nosso popular cabaz de natal...150.00$!!
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

