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

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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sempre que fale e envie textos
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*Termos e condições no interior do jornal

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

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

514-389-0606
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Serviço de análise do seu vinho
MOSTO
CLÁSSICO

Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

34.99$
20 LITROS

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO
TINTO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

BRANCO • Sauvignon Blanc
• Chardonnay
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
São Martinho na Missão Santa Cruz

A Missão Santa Cruz organiza o tradicional jantar de São Martinho sábado 12 de Novembro pelas 18h30 no subsolo da Igreja Santa Cruz.
Ementa: Castanhas, sopa de legumes, pescadinhas de rabo na boca
com arroz e salada. Festa será animada pelo conjunto Estrelas da noite. Bilhetes a venda na secretaria da Missão . 514-844-1011

Jantar de São Martinho

O Clube Portugal de Montreal organiza o jantar de São Martinho no 12
de Novembro de 2011 pelas 19h00. Ementa: Entrade de melão com
presunto, sopa de caldo verde, o prato principal será Bacalhau à Clube
e a sobremesa creme de caramelo e finalmente as famosas castanhas
de são Martinho. A noite será abrilhantada pelo DJCPM que vai vos
brindar com muita música. Para mais informações 514-844-9489.

Clube Oriental Português de Mtl

O Clube Oriental Português de Montreal, sempre em festa, leva efeito
mais duas actividades, dia de São Martinho sábado dia 12 de Novembro pelas 19h30 jantar dançante com DJ Night Productions com Jeff
Gouveia. Ementa: Bacalhau no forno, sopa, salada e sobremesa e café.
Vindo de Toronto, o Rancho Foclórico da Casa do Alentejo e uma grande supresa da mesma casa sábado dia 19 de Novembro pelas 19h30
na sua sede. Ementa: Carne de porco no forno, sopa, salada, sobremesa e cafe. Animado pelo DJ Ente-nós com Luis de Melo.
Para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que dia
16 de novembro às 14h30 haverá uma sessão de informação com o
seguinte tema: Regresso a Portugal e impacto sobre as pensões. Se
pensa regressar a Portugal venha informar-se sobre tudo aquilo de
que necessita saber sobre este assunto. Para mais informações por
favor contactar com o CASCM através do telefone 514-842-8045.

Sport Montréal e Benfica

O Sport Montréal e Benfica realiza o almoço do sócio no Domingo,
dia 13 de Novembro pelas 13 horas. A entrada é gratis para os sócios.
Ementa: Entrada; Sopa; Bacalhau á Benfica ou Steak; Sobremesa.

A Associação Portuguesa de
West-Island convida todos que
queiram participar no
12º campeonato de sueca.
Deve contactar a administração
para se inscrever.
Esta competição terá lugar todas
as sextas-feiras e
haverá comida e bebida.

Humores depressivos
J

á não basta a “tragédia grega” que está a deprimir
a UE – é também o Outono, é o cair das folhas,
são os dias mais curtos e cinzentos que atraem humores depressivos - e uma vontade de hibernar – até
que os dias mais longos voltem com o sol. É o que
as pessoas sentem, daí surge a depressão sazonal. E
os sintomas só desaparecem com a chegada da bem-vinda Primavera.
Quando as temperaturas começam a baixar e o dia
escurece mais cedo, há a tendência para ficar em
casa, tornámo-nos menos activos. É uma reacção
normal que provavelmente a maioria das pessoas já
sentiu. É a chegada do Inverno. Mas há pessoas que
reagem de uma forma mais radical à alternância das
estações, dando lugar a uma letargia e fadiga sem
precedentes, a alterações de humor, ou pior, a sentimentos e comportamentos depressivos. São pessoas
que sofrem de depressão sazonal, também designada
como desordem afectiva sazonal. São sintomas que
desaparecem com os dias quentes e solarengos do
Verão. E tudo porque as noites são mais longas e os
dias mais curtos e cinzentos; o que está em causa é
mesmo o menor número de horas de luz e a qualidade da mesma. A luminosidade é menor em todos
os sentidos, factor determinante para as pessoas que
sofrem de depressão sazonal. A luz influencia o nosso
relógio biológico, interferindo nos ciclos de vigília
e sono mas também no humor. Estudos feitos sobre
a depressão sazonal indicam que a baixa luminosidade causa uma quebra na produção de serotonina,
um químico natural do cérebro que afecta o humor:
quanto menos serotonina, maior a tendência para a
tristeza e a depressão; pelo contrário, níveis acrescidos deste neurotransmissor aumentam o estado de

APWI: 514-684-0857 ou
José Almeida 514-867-6426

Augusto Machado

satisfação – é por isso que é chamada a hormona da
felicidade.
Por outro lado, a luz também tem influência sobre
a melatonina, uma hormona associada ao sono e que
é produzida durante a noite: ora, durante o Inverno,
as noites são mais longas do que os dias, o que faz
disparar os níveis de melatonina e, com eles, a sensação de fadiga e de falta de energia. É de notar que
a fadiga é permanente, mesmo se se dormem mais
horas durante a noite: o sono não cumpre o seu papel
retemperador, acorda-se com o cansaço e passa-se o
dia num estado generalizado de sonolência.
Não se conhecem as causas de depressão sazonal,
mas o conhecimento dos mecanismos da influência
da luz sobre a melatonina e a serotonina permite concluir que a depressão sazonal é mais um processo
biológico do que psicológico ou psiquiátrico. Esta
teoria é confirmada pelo facto de ser mais frequente
à medida que aumenta a latitude, ou seja, nos povos
que vivem mais distantes do Equador e, portanto,
com menos horas de luz por dia. A idade também
parece desempenhar o seu papel, na medida em que
este é um problema mais comum a partir dos 25 anos.
E é também mais frequente entre o sexo feminino,
embora no masculino os sintomas possam ser mais
acentuados.
Compreende-se, pois, a razão ou até a necessidade
de os habitantes dos países nórdicos procurarem os
países do Sul para obterem aquelas dozes necessárias
de sol para evitarem a depressão invernal e o estado melancólico para escapar aos rigores do Inverno.
Não é por acaso que o Sul de Portugal e o Sul de Espanha, durante os meses de Inverno, atrai os turistas
do Norte da Europa e os canadianos que, para evitar
‘the winter blues’, durante a longa invernia, procuram a Florida, Cuba e outros lugares onde há mais
sol e temperaturas amenas para retemperar a mente e
recuperar energias e, sobretudo, manter o bom humor
saudável.

Há 30 anos a servir
i a Comunidade
C
id d Portuguesa
P t

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

JANTAR NA SEXTA-FEIRA
EMENTA: BORREGO A MODA DA CASA
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ
FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO
RESERVEM O SEU LUGAR

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

Portugalíssimo
1280AM

Temos bons preços
• 514-844-0442
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SATA faz parceria com a canadiana WestJet
A SATA, transportadora aérea açoriana, anunciou uma parceria com a WestJet, a segunda maior companhia aérea
canadiana, que permitirá disponibilizar
mais destinos e tarifas mais competitivas nas rotas entre os Açores e o Canadá.
Esta parceria, que entrará em vigor a
19 de Janeiro, surge na sequência da
estratégia de reforço da presença da
SATA nos denominados mercados da
saudade, onde existe uma forte comunidade de emigrantes açorianos, como
é o caso do Canadá.
Na sequência deste acordo, a SATA
alarga a oferta de rotas entre os Açores e o Canadá, disponibilizando mais
destinos e tarifas mais competitivas, já
que será possível a partir de Toronto e
Montreal, destinos para onde a SATA
voa a partir dos Açores, seguir viagem
para locais como Winnipeg, Vancou-

ver, Calgary ou Otava, mas também
para cidades norte-americanas como
Nova Iorque, Miami ou S. Francisco.
A WestJet, que possui uma frota com
mais de 90 aeronaves, opera em 71 destinos da América do Norte, incluindo
30 cidades do Canadá e 17 dos EUA.
O presidente da SATA, António Gomes de Meneses, destacou a importância deste acordo ao nível da “captação
de tráfego dos Açores a partir do Canadá”, adiantando que “as novas tarifas
praticadas em conjunto pela SATA e
pela WestJet podem traduzir-se numa
poupança de várias centenas de dólares
canadianos para uma família do Canadá que queira visitar os Açores.”
Gomes de Menezes, citado num comunicado distribuído pela transportadora aérea açoriana, frisou ainda que
este acordo permite “o aumento da notoriedade da SATA no mercado inter-

nacional, através do estabelecimento
de parcerias estratégicas com compa-

ceram 19,5% entre 2009 e 2010, enquanto as ligações ao Canadá regista-

nhias de referência dos mais relevantes
mercados emissores turísticos”.
As rotas da SATA para os EUA cres-

ram naquele período um aumento de
11,9%.

BIJOUTERIE DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa
COMPRAMOS
OURO E PRATA
SOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTO

514-508-3482 | 514-209-6652

Groupe SuƩon Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares

CourƟer immobilier agréé

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

Conversamos imobiliário porque

« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

O IMPOSTO DE BOAS-VINDAS
O que é o imposto de boas-vindas? Este imposto é o que
podemos chamar uma renda
adicional para os municípios
e todo novo proprietário deve
pagá-lo.
Como é calculado este imposto?
0,5% nas primeiras 50 000 $;
1% na borda das 50 001 $ até
250 000 $;
1,5% sobre a parcela que excede 250 001 $.
Para a vila de Montreal desde

o 26 de Janeiro 2010; 1,5% na
borda de 250 001$ a 500 000$
e 2% a partir de 500 000 $.
Quanto tempo tem para pagar
este imposto?
Geralmente, receberá uma notificação de pagamento de 30
a 60 dias depois da assinatura
da escritura no notário. Note
que este período pode variar de
uma cidade para outra.
Depois de receber a conta, tem
30 dias para pagá-la.

Pensamento da semana
«Toda grande sociedade se fundamenta no direito da propriedade» - Voltaire
A VOZ DE PORTUGAL
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Homem mordeu cobra Homens no desemprego Papandreou abandona
para não ser engolido tornam-se domésticos
Governo grego
eprovação social em-

U

m camponês mordeu uma
cobra pitão para se libertar
do aperto mortal e usou a camisola para impedir o animal de o
engolir. A luta durou três horas.
Uma cobra pitão enrolou-se à volta de um homem,
no Quénia, e levou-o para cima de uma árvore. Ben
Nyaumbe agarrou-se à vida como pôde. Mordeu o animal na cauda e usou a própria camisola para tapar a
cabeça do réptil, evitando, assim, ser engolido. A luta
pela vida durou cerca de três horas. A polícia salvou o
homem e capturou a cobra, de quatro metros de comprimento. Ben Nyaumbe disse à polícia que conseguiu
usar o telemóvel para pedir ajuda num momento em que
a pitão aliviou a pressão que fazia sobre o corpo, para o
esmagar. O patrão de Ben Nyaumbe e alguns populares
conseguiram laçar a cobra com umas cordas, puxando
animal e homem para baixo da árvore. “A cobra estava
enrolada à volta das mãos e tentava engoli-lo, mas ele
lutou arduamente. Os polícias e os populares conseguiram salvá-lo”, disse Peter Katam, superintendente da
polícia de Malindi, no Quénia.

R

purra sexo forte para
gabinetes de psicologia.
Elas acordam mais cedo,
pegam no carro e vão trabalhar. Eles ficam em casa,
vestem as crianças, dão-lhes o pequeno-almoço e
levam-nas à escola. A crise
tirou-lhes o emprego, a família deu-lhes uma ocupação permanente. Profissão
actual? Domésticos. Pegar
no aspirador, tratar da louça
e do abastecimento da despensa são tarefas a tempo
inteiro a cada vez mais homens portugueses se dedicam. Perderam o emprego, mas adaptaram-se. São
donos de casa. Alguns são indiferentes ao que dizem
os vizinhos e os sogros, não baixaram os braços e
adaptam-se às novas rotinas. Procuram focar-se nas
vantagens, como um maior convívio com os filhos.

E

xecutivo helénico e oposição chegam a acordo
para a formação de um Governo de unidade
nacional. Georgios Papandreou cede o lugar e o
sucessor será nomeado esta segunda-feira.

As conversações decorreram domingo em Atenas
sob mediação do Presidente grego Karolos Papouilas, que designará amanhã o novo primeiro-ministro
helénico. O chefe de Estado irá igualmente convidar
todos os partidos a integrar o novo Executivo.
A saída de Papandreou deve-se sobretudo à insistência do líder da oposição de direita, Antonis Samaras, que recusou aceitar a permanência do primeiro-ministro.
A crise política grega acentuou-se de forma espectacular na última semana. Após o acordo a nível
europeu para um novo pacote de resgate e o perdão
da dívida de Atenas em 50%, Governo e oposição
divergiram profundamente sobre a aplicação de novas medidas de austeridade. Papandreou tentou uma
autêntica jogada de poker na última segunda-feira,
propondo um referendo que, perante a surpresa e o
receio além-fronteiras de um ‘não’ à ajuda externa,
visava encostar a oposição à parede e obrigá-la a
aprovar os termos do plano de ajuda.

Bancos vão pagar o
dobro dos impostos

O

s bancos com resultados líquidos superiores
a 10 milhões de euros verão a carga fiscal
quase duplicar ao longo de dois anos, com as alterações introduzidas no OE para 2012, avançou a
consultora Deloitte, citada pela Lusa.

Para chegar àqueles números, a consultora teve em
conta o aumento da tributação em sede de IRC, o
fim da Zona Franca da Madeira e o aumento do IVA
sobre a electricidade. Estes itens resultarão num aumento da tributação efectiva sobre a indústria financeira. Miguel Leónidas Rocha, partner da Deloitte,
explica que a taxa de tributação para as instituições
com um lucro superior a 10 milhões de euros passará
de cerca de 20% efectivos apurados em 2010, para
cerca de 39% em 2012.
O gestor deu o exemplo de um banco com 119 milhões de euros de resultados e com custos anuais de
electricidade de 4,5 milhões de euros. Neste cenário,
a instituição pagou, em 2010, 20,92% de taxa de tributação efectiva, mas em 2011, e em resultado da
tributação específica sobre a banca, passou a pagar
33,01%. Acresce o aumento da derrama estadual, do
IVA sobre a electricidade e o fim da Zona Franca da
Madeira, e a taxa de tributação efectiva passará para
39,28% em 2012.
A VOZ DE PORTUGAL
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AQUI CANADÁ

O Inverno está á porta!
Está pronto?
Q
uinta-feira abri a minha televisão e mostrava
neve no Quebeque, por sorte não era em Montreal. Mas bom, foi a indicação que o Inverno já
estava a chegar, e que eu devia preparar-me.
Como a todos anos, no Sábado fui comprar calçado
para a neve. Num país frio e com muita neve, há que
ter todo o cuidado. Desde do Outono 2008, a lei no
Quebeque obriga os automobilistas a equipar os seus
carros com pneus adaptados e fabricados para o nosso
Inverno,isto a partir do 15 de Dezembro. No entanto é

de aconselhar instalá.los antes, pois o Inverno pode fazer-nos surpresas antes dessa data. Saiba que a lei prevê multas de 200 a 300 Dólares para os retardatários.
É também aconselhável uma verificação completa do
sistema de arranque (bateria, velas, óleo e sobretudo
um bom anti-congelante no radiador ).
Com a chegada da neve, vem também a visita do Pai

Miguel Félix

especial sobre a lista de prendas de Natal. Aí poderá
verificar, quais são os melhores e os piores brinquedos
no mercado.
Bom tenho o meu calçado, a minha lista de Natal,
mas falta-me ainda uma outra coisa. Tomar conta da
minha saúde. Para isso há que comprar produtos que
reenforçam o nosso sistema imunitário. É recomendado às pessoas que tem mais de 60 anos, pessoas com
doenças crónicos, crianças entre 6 mês e 23 mês, ou
mulheres grávidas a partir do segundo ou terceiro trimestre, de se vacinarem contra a gripe, pois para esta
categoria de pessoas, a vacina é gratuita. O objectivo
da vacina é dar força ao sistema imunitário e evitar
que essas mesmas pessoas venham a congestionar as
já congestionadas urgências dos hospitais.
Ser fizermos tudo isto, estaremos certamente mais
aptos a enfrentar o Inverno Quebequence. Para já,
desejo-vos um bom Inverno com saúde e segurança.

Celebrem

as economias

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

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

35$ ilimitado
CitéFido

MC

por mês1

Natal. Oficialmente a sua chegada está prevista para o
19 de Novembro,com a tradicional parada na rua Ste
Catherine, pelas 11 horas da manhã.Podemos portanto preparar-nos para todos os pedidos de prendas que
vamos eventualmente receber da parte das crianças e
não só. Quanto a mim,não estou preocupado,pois a
minha lista já está completa, até já comecei a comprar as prendas “surpresa”. Todos os anos, no mês de
Novembro, a revista Protègez-vous sai um número
IGREJA BATISTA

VIDA NOVA
SANTUARIO DA

FAMILIA

Até quando viveras na angustia do medo, da insegurança, da solidão e da dor. Tome uma decisão em sua vida,
de não aceitar mais essas circunstâncias, porque Deus nos
preparou um cordeiro, um redentor, um consolador, para
não mais sofrer-mos, mas nos regozijar em sua presença,
JESUS CRISTO, Ele esta perto e só chama-lo.
“O choro pode durar uma
noite mais a alegria vira com o
amanhecer” (Sl.30:5)

FidoTROC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

MC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos
AndroidMC
Utilizem os vossos minutos em todas as nas zonas CitéFido.
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.

Com entendimento
Fido de 2 anos
Com entendimento Fido de 3 anos2

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

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

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

CitéFido

Pr.Balthazar Marins
A VOZ DE PORTUGAL

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

Por maiores que sejam as crises as
pessoas são sempre mais importantes

Paella simples

Manuel de Sequeira Rodrigues

N

INGREDIENTES:
750g de frango; 200g de ervilhas congeladas; 1/2
chouriço de carne; 200g de entremeada ou bacon aos
cubos pequenos; 1 copo grande de vinho branco; 300g
de lulas às rodelas; 2 tomates maduros aos cubinhos
pequenos; Sal, piripiri e açafrão a gosto; 1/2 pimento
vermelho; 1/2 pimento encarnado; 8 camarões tigre;
250g de arroz estufado; Mexilhão (opcional); 1/2 chávena de azeite; 1 cebola bem picadinha; 1 caldo de
marisco ou de frango (fica ao gosto de cada um).
Preparação:
Refogue bem a cebola no azeite. Junte depois o tomate e envolva bem. De seguida, junte o frango cortado e deixe cozinhar por dez minutos. Regue com o
vinho branco e adicione o chouriço, as lulas, o bacon
ou entremeada e as ervilhas, o caldo à sua escolha e
os temperos. Deixe levantar fervura durante 5 minutos. Junte o arroz lavado e adicione mais um pouco
de água até tapar o arroz. Deixe a cozer por cerca de
10 a 15 minutos. Quando faltarem mais ou menos 5
minutos para o fim da cozedura, junte os camarões e
os pimentos às tiras compridas.
No final da cozedura, sirva de imediato.

SUDOKU
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Boaventura Sousa Santos
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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

limite da natureza e da economia real do país.
É triste ver o governo tão viciado nos seus problemas
de lóbis antigos, modernos e troicas, que nada produziram e são milionários e acuzão os trabalhadores de
não trabalharem e o governo prefere agora mandar os
portugueses emigrar, no lugar de aplicar soluções que
podem ser alternativas na terra mãe.
Os tratados de livre comércio e regularização automática é uma ilusão curta e são uma forma de colonoalismo, que provoca dívida externa impagável, são
tratados injustos entre parceiros ricos e pobres.
Se tem vontade política de lutar por alternativas justas, deixe a televisão e participe nos movimentos socias e partidos políticos da sua confiança.
A sua presença tem um peso enorme, para se conseguir outras alternativas sobre temas tão diversos quanto: erradicação da violência, soberania alimentar, água
como bem comum imprivatizável, biodiversidade,
direitos dos emigrantes, educação para a democracia,
reconhecimentos dos conhecimentos ancestrais, reforma das instituições financeiras, alterrnativa ao consenso mediático, comércio justo, administraçãoda justiça
ao serviço dos cidadãos, as sementes como património dos povos, democratização das novas tecnologias,
responsabilidade social das empresas e trabalhdores,
reforma das políticas públicas com sectores imprivatizáveis tais como, água, eclectricidade, aeroportos,
hospitais e transportes.
Esta lista não exaustiva mostra o horizonte e a
vontade política de lutar por elas, em Portugal no
Canadá e no mundo, porque as pessoas são sempre
mais importantes.

O desenvolvimento do subdesenvolvimento
7
4
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um momento destes é particularmente importante desviar o olhar do nó cego da nossa
realidade e obesrvar outras realidades. As alternativas estão sempre presentes e a aspiração de
um mundo melhor é possivel, quando não se esmorece.
O governo em Portugal é hoje o símbolo do vício e
do marasmo, que consiste em racionalizar com retórica os sacrificios dos mais pobres, que vem de longe.
O mais justo seria focalizar a atenção num bom plano
estratégico no mundo rural familiar, valorizar o papel
do agricultor e para complementar, revitalizar e atrair
população, que foi perdida no tempo de uma agricultura de subsistência.
Hoje existem outras oportunidades, como um centro
de transformação de leite, fruta e legumes, artesanato,
o património histórico e natural, turismo rural, ou as
novas tecnologias, que não precisam de estar nas cidades.
As populações conhecem bem o seu território e os
seus recursos, falta apenas formação atualizada para
combinar com as necessidades do mundo actual e começar a produzir produtos locais mais saudáveis e de
qualidade especificamente para os seus emigrantes no
mundo e comunidades da região. Continuar a reforçar
o trabalho de pequenas e médias empresas, para lutar
contra o desemprego e a desertificação. Importantíssimo o mar, que é essencial a toda a forma de vida sob a
terra, que fornece oxigénio, divertimento, alimentação
e é a maior auto-estrada no mundo. A força da vontade
para mudar permite abrir caminho em direcção à soberania alimentar e boa qualidade de vida para todos, no

Falo
Português

E

stá em curso o processo de subdesenvolvimento
do País. As medidas que o anunciam, longe de
serem transitórias, são estruturantes e os seus efeitos
vão sentir-se por décadas. As crises criam oportunidades para redistribuir riqueza. Consoante as forças
políticas que as controlam, a redistribuição irá num
sentido ou noutro. Imaginemos que a redução de
15% do rendimento aplicada aos funcionários públicos, por via do corte dos subsídios de Natal e de
férias, era aplicada às grandes fortunas, a Américo
Amorim, Alexandre Soares dos Santos, Belmiro de
Azevedo, famílias Mello, etc. Recolher-se-ia muito
mais dinheiro e afetar-se-ia imensamente menos o
bem-estar dos portugueses. À partida, a invocação de
uma emergência nacional aponta para sacrifícios extraordinários que devem ser impostos aos que estão
em melhores condições de os suportar. Por isso se
convocam os jovens para a guerra, e não os velhos.
Não estariam os superricos em melhores condições
de responder à emergência nacional?
Esta é uma das perplexidades que leva os indignados a manifestarem-se nas ruas. Mas há muito mais.
Perguntam-se muitos cidadãos: as medidas de austeridade vão dar resultado e permitir ver luz ao fundo
do túnel daqui a dois anos? Suspeitam que não porque, para além de irem conhecendo a tragédia grega,
vão sabendo que as receitas do FMI, agora adotadas
pela UE, não deram resultado em nenhum país em

que foram aplicadas - do México à Tanzânia, da Indonésia à Argentina, do Brasil ao Equador - e terminaram sempre em desobediência e desastre social e
económico. Quanto mais cedo a desobediência, menor o desastre.
Em todos esses países foi sempre usado o argumento do desvio das contas superior ao previsto para justificar cortes mais drásticos. Como é possível que as
forças políticas não saibam isto e não se perguntem
por que é que o FMI, apesar de ter sido criado para
regular as contas dos países subdesenvolvidos, tenha
sido expulso de quase todos eles e os seus créditos se
confinem hoje à Europa. Porquê a cegueira do FMI
e por que é que a UE a segue cegamente? O FMI é
um clube de credores dominado por meia dúzia de
instituições financeiras, à frente das quais a Goldman
Sachs, que pretendem manter os países endividados a
fim de poderem extorquir deles as suas riquezas e de
fazê-lo nas melhores condições, sob a forma de pagamento de juros extorsionários e das privatizações
das empresas públicas vendidas sob pressão a preços
de saldo, empresas que acabam por cair nas mãos das
multinacionais que atuam à sua sombra.
Mas a maior perplexidade dos cidadãos indignados reside na pergunta: que democracia é esta que
transforma um ato de rendição numa afirmação
dramática de coragem em nome do bem comum?

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
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Será que o fado se deve
cantar num restaurante?

Diamantino de Sousa

E

m Março deste ano, num artigo
anterior, mencionei que existem
talentos no “Fado comunitário” em
Montreal que voltam a dar um novo
“alento” ao fado. A minha opinião
não se alterou e tive a oportunidade
de o verificar na passada sexta-feira
dia 28 de Outubro de 2011 no restau-

fadas de comida que propriamente pela
parte musical, mas isso faz digamos
parte do espectáculo em si.
Os artistas bem tentaram adaptarem-se ao ambiente que se vive aquando
de uma actuação num restaurante, mas
somente na segunda parte quando já só
restavam uma vintena de pessoas é que

rante Tasca.
Nesse serão de fado, quer os músicos
(Liberto Medeiros, Francisco Valadas,
José João e Luis Costa) quer os fadistas
(Marta Raposo e Victor Vilela) estiveram muito bem que se diga a verdade.
Com uma afinação que há muito não
ouvia e com as vozes bem coordenadas
o serão até foi agradável, já que constou apenas com uma quarentena de
pessoas presentes na sala.

podemos apreciar o espectáculo.
Quando um fadista está a cantar, para
se poder desfrutar melhor aquilo que
eles conseguem transmitir, o silêncio
é aconselhado, mas como bons portugueses que somos, ainda não conseguimos perceber essa parte e continuamos
a fazer barulho como se estivéssemos
numa feira.
O pouco público que assistiu há segunda parte deste espectáculo aprecia-

Como já é costume, quando a noite de
fados se desenrola num restaurante, a
primeira parte é sempre mais barulhenta, com muito pouca atenção e sem respeito para os artistas, as pessoas estão
simplesmente mais preocupadas pelas
papilas “degustativas” entre duas gar-

ram a actuação e o sentimento que os
fadistas conseguiram interpretar, cativando a audiência.
Uma noite agradável sem dúvida, mas
é pena não ter sido mais bem presenciada.

7

Coisas do Corrisco
José de Sousa
C
aros leitores: eu hoje estou levado do diabo, perdi ao dominó
e às cartas na sueca. Sei que à coisas piores, mas eu perdi contra dois
venenos. Eles são sempre, ou quase
parceiros e tenho uma raiva de leão
sempre que jogo contra eles.Tenho a
certeza que vocês não querem perder
contra certas “pessoas”, nem que seja
por feijões.
Vou-me explicar! Eles são daquele
tipo de jogadores que quando te sentas
à mesa para jogar, já os detestas, nem os
pudemos cheirar, há tipos assim e eles
são desse tipo. Querem saber quem eles
são? Estive na casa dos Açores, estava
gente da grada da nossa comunidade,
entre eles o novo director da Sata para o
Canada. Está a viver em Toronto, e por
acaso estudou comigo no Liceu Carlos
Botelho, um homem dinâmico cheio de
ideias para encher o Airbus da Sata. Só
que os portugueses já não estão nesta
coisa de ir às ilhas, sobretudo com alto
preço do bilhete. O que e que tem a ver
o dominó com a Sata.
Eu já vos explico. Os idosos não querem mais lá por os pés, têm medo de lá
morrer. Os jovens vão para o sul, mais
quente e meio dado. Se for comprar um
chouriço ao Sá, lá ouvirá os açorianos
e açorianas a falarem do último cruzeiro que fizeram nas Caraíbas; metade do
preço do bilhete pró Açores.
A Corretora tentou enviar para o mercado da saudade (nós somos o mercado
da saudade) latas de fava guisada, feijão

A VOZ DE PORTUGAL

guisado, polvo, eles pensam que aqui
não há isto tudo, com bons produtos e
fresquinhos, até o atum em lata por ser
dos Açores é mais caro, quase o dobro
do da Ferma.
Se os restaurantes portugueses estivessem à espera de viver dos portugueses imigrantes fechavam a porta mais
depressa do que a abriam.
Eles vivem dos Canadianos, que adoram a nossa cozinha e os nossos vinhos.
É este mercado que a Sata tem que conquistar, com bons preços e bons pacotes
turísticos, em colaboração com o hotéis

da Região. Eles são o Zé Guilherme e o
Angelo, não os hotéis, mas sim os meus
adversários do dominó, vejam lá, até
os passatempos nós não precisamos de
ninguém, temos cá bons jogadores.
Na Europa a Sata faz bons pacotes turísticos para vários países, porque lá há
adversários difíceis, como no dominó e
nas cartas, a empresa tem que dar o seu
melhor, ou seja bons preços.
Aqui como não há concorrência,ela
joga sózinha e faz a suas próprias leis.
Esta em nós de aceitarmos ou não.
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28º aniversário da Associação
Portuguesa do Espírito Santo

Antero Branco

A

Associação Portuguesa do Espírito Santo (APES), celebrou no
passado sábado o seu 28° aniversário, com um jantar preparado pela a
equipa da Conceição Couto.

Após a refeição, a mestra de cerimónias, Dora Barão, relatou um pouco a
história da APES e convidou Eduino
Martins, o único fundador presente a ir
cortar o bolo de aniversário.
Este por sua vez convidou Artur Couto, presidente actual e dois dos presidentes com quem trabalhou, Antero
Branco e Francisco Vieira a se juntarem a ele para esta cerimónia, um gesto
muito apreciado. Conversando com o

Sr. Américo Franco, um dos pioneiros
e sócio número um desta agremiação:
disse que no início que as coisas não

eram assim tão fáceis como o são hoje.
Na primeira tentativa para
possuírem sede própria não
correu bem. A firma com
quem fizeram negócio faliu
e perderam na transacção
dez mil dólares, uma soma
enorme três décadas atrás.
Mas que não desanimaram.
Arregaçaram as mangas
e um ano depois, fizeram a
aquisição do prédio da rua
Hochelaga.
A VOZ DE PORTUGAL

Como o banco não lhes quis fazer o
empréstimo, pediram aos membros a
metade do dinheiro e à Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal o
restante, mas meia dúzias deles tiveram de dar as suas casas como garantia.
Vinte e oito anos depois, continua a falar da APES com muito orgulho e diz,
com brilho nos olhos, que é a melhor

Américo Franco
associação de Montreal. Essa admiração a transmitiu a seu filho José, que
mesmo não sendo sócio, oferece todos
os anos, um bezerro para o Bodo.
Disse ainda que muita gente, no ini-

cio, ajudou e foi útil, mas que o saudoso José de Sousa, o tio Juca, como lhe
chamavam, foi o homem de todas as situações, pena não se falar mais
vezes dele. Muitos parabéns à
Associação e longa vida.
No dia seguinte, Domingo, foi
dia de apresentação de contas
e de Eleições. Foram reeleitos
por aclamação, Artur Couto,
presidente, Joaquim Silva, vice-presidente, Eduarda Leite,
secretária e como directoras,
Conceição Couto e Maria Medeiros. Para o novo executivo,
o maior dos sucessos.
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Estrela do Oceano no 40º Aniversário E…

“Na Luta Contra O Câncer”
Elisa Rodrigues

D

ia 6 de Novembro de 2011, 0 restaurante, “Estrela do Oceano’’ celebrou os seus aproximados, quarenta
(40) anos de existência. Muitas pessoas,
ainda se hão-de lembrar, do ano em que
abriu, e, do seu primeiro proprietário,
(Sr. Almeida) porque sem dúvida que
ainda haverá clientes desse tempo, a
frequentá-lo e a continuarem a ser clientes dos proprietários actuais, Sr. Alcindo
Alves, o Sr. Francisco Godinho e o Sr.

Manuel Barros (Chefe Cozinheiro).
Com um almoço, muito bem servido,
(serviço impecável) o qual, desde as
entradas ao prato principal, estava uma
delícia. (Parabéns à equipa da cozinha)
Terminou, com café e bolo, o qual que
para além de muito bem decorado, estava muito saboroso, confeccionado e
oferecido pela pastelaria «Romados».
Este dia, também foi escolhido, para a
angariação de fundos da ‘’Luta Contra
O Câncer’’ uma ocorrência, para uma
causa justa que este restaurante, já realiza há três (3) anos.
O Sr. Tavares Bello, iniciou esta “Causa’’ dando à locução toda a sua naturalidade, apresentando cada discursador,
com um certo humor, (bem sucedido)
tirando as pessoas um pouco do sério e
da emoção em que se encontravam.
Sr. Alcindo, (com um nó na garganta)
agradeceu a presença de todos, dizendo o quanto era importante apoiar esta
causa e realçou a presença dos membros
do Instituto “Des Cédars contre le câncer’’ do Centro Universitário da McGill,
chamando Rosie Santos, coordenadora
de pesquisas clínicas em Oncologia.
Rosie que tem dado o seu apoio, o seu
ombro, a sua ajuda até mesmo como intérprete, está também neste momento, a
atravessar “o tal’’ período difícil em que
muitas mulheres e homens (claro), por
motivos da mesma situação, sabem valorizar. Rosie, falou o quanto o ‘’Instituto des Cédars Contre Le Câncer (onde
trabalha) tem trabalhado e feito pela sua
situação. Ainda apelou para que principalmente as mulheres portuguesas, não
tenham medo, nem vergonha de falar do
assunto. O quanto é importante a Mamografia e que com o avanço da Tecnologia, será pois, avançar com a vida.
O Director Geral, Jeff J. Shawie também valorizou a importância das pesquisas da ‘’Luta Contra O Câncer’’ dizendo que o exemplo de Rosie como
Mulher de Coragem e apoio à comunidade portuguesa tem sido, algo distinto, assim como, o Dr. Henry Shibata,

cirurgião professor em Méritos, que
num pequeno resumo, nos revelou que
a situação de Rosie, além de não ser das
piores, é importante, a cirurgia “ A Tempo” ou seja que é de grande importância
fazer a triagem. Conceição Correia foi
também um testemunho e é mais uma
das mulheres corajosas, da nossa comunidade e de outras tantas que através
deste Mundo se encontram na mesma
situação na “Luta contra o Câncer”.
Continuou, dando toda a sua
força e coragem a Rosie e a
todas as mulheres que estão
na mesma ‘’Luta’’ incluindo
a sua filha que ainda muito jovem já passou por essa
experiência incrível. Conceição, mesmo assim, não deixa
de contar uma pequena piada
para nos secar as lágrimas e
fazer-nos sorrir, (pois, conseguiu), entre lágrimas, sorrisos e até palmas agradeceu
a Rosie Santos todo o apoio
que sua filha e ela receberam
no momento mais preciso.
Seguiu-se o discurso do Cônsul de Portugal em Montreal Dr. Fernando Demée
de Brito que ainda comovido apoiou
e deu o seu estimado valor a todas as
pessoas que por ali passaram e aos Srs.
Alcindo, Francisco e Manuel por esta
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Agência Algarve

681 Jarry, E., Montreal

514-273-9638 / 514-277-1934

Super Especiais
Novembro / Dezembro
Economize... 250.00$ por pessoa!!!
Ponta Delgada: 299.00$ +Tx
Lisboa: 399.00$ +Tx
Porto: 419.00$ +Tx
Partidas de Toronto

Verão 2012

Já chegaram...voos directos!!!

Lisboa e Porto...
à partir de 545.00$+Tx
Reserve Já... e economize!!!

Informe-se dos nossos especiais
para às caraíbas e cruzeiros este inverno 2012...
e economize 400.00$ por casal!!!

Boas férias...a bons preços!!!

iniciativa. Estas mensagens terminaram
com as poucas, mas, muito comovidas
palavras da nossa conselheira das comunidades, D. Clementina Santos que
conseguiu transmitir o seu apoio com
um carinho muito especial a todas as
mulheres. Cada um de nós tem a sua
maneira de se exprimir. Foi com as cordas da guitarra portuguesa que António
Moniz e a viola clássica de Luís Duarte, assim, como as vozes dos fadistas
Carlos Rodrigues, Luís Duarte, Jordelina Benfeito e Rosie Santos deixando
sair, todas as emoções, nos exprimiram
e deram o seu apoio nesta “Luta contra
o câncer”. A fechar este evento actuou
Eddy Sousa e Arlindo Andrade (Estados Unidos) também apoiando esta
causa num ritmo mais mexido e alegre.
A toda a equipa da Estrela do Oceano,
(Gabriela, Ocelina que sempre têm um
sorriso e uma palavra amiga para dar) a
todos os participantes, (artistas e oradores) proprietários (Alcindo, Francisco e
Manuel) Um bem-haja por este evento
espectacular! Rosie Santos, Conceição
Rosário, Jessica um obrigada por partilharem connosco algo tão emocional e
tão esclarecedor.
Com dois eventos tão especiais não
podemos deixar de focar que além de
não ser ‘‘Novela nem Filme’’ este artigo
terá a sua continuação na próxima semana, para conclusão do mesmo.
A VOZ DE PORTUGAL
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Boca do inferno

De quem é a última palavra, do homem ou da mulher?
Do homem: Sim, querida!

Os décimos terceiros
meses que paguem a crise

Porque é que Deus criou a mulher a partir da costela de adão?
Porque antes de uma obra de arte há sempre um esboço!
O que faz a mulher na cozinha? Vive o seu dia-a-dia...
O que faz na sala de jantar? TURISMO!
Um rapaz estava numa entrevista para conseguir um emprego ...
- Muito bem meu rapaz, estás contratado e podes começar amanhã às
8h00. Todo atrapalhado, o rapaz explica ...
- Mas senhor ... esqueci de mencionar ... é que tenho um pequeno problema físico ...
- A sério ? Que problema tens ? Não vejo nada de diferente em ti !!!
- É que na guerra, tive uns problemas com uma granada e acabei por
ficar sem testículos ...
- Ah... não há problema, faz o seguinte então... entras às 9 horas, tudo bem?
- Mas porquê essa diferença de horário?
- Bom ... todos aqui entram às 8h00 e ficam a coçar os tomates até às
9h, como tu não os tens, podes entrar às 9h mesmo ...

CANTINHO DA POESIA

DEDICATÓRIA AO
DIVINO ESPÍRITO SANTO

I
Rimando desta maneira
E mesmo sem espanto
com os colegas da Terceira
Venerando o Divino Espírito Santo
II
Eu estendo a minha mão
E a todos o bem estar
E mantendo a tradição
Para as Festas Celebrar
III
Nem riquezas nem bens
É com amor e alegria
O mordomo está de parabéns
Por causa da mormodia
IV
E é com muita gentileza
E com muita organização
Tudo à moda Portuguesa
Para recordas a devoção
V
Espírito Santo dê-nós sorte
Somos teus semelhantes
Aqui na América do Norte
Lembra-te de nós os emigrantes
Alvaro Azevedo

U

fa! Que sorte. Portugal livrou-se de um primeiro-ministro que dava o dito por não dito,
faltava às promessas e impunha sucessivas medidas de austeridade, cada uma mais dura que a
anterior. É bom olhar para trás, recordar esses
tempos longínquos e suspirar de alívio
Ricardo Araújo Pereira
“Há um limite para os sacrifícios que se podem exigir aos portugueses.”, Pedro Passos Coelho, 23 de
Março de 2011
“E eu vou descobrir qual é.”, Pedro Passos Coelho,
17 de Outubro de 2011
Ufa! Que sorte. Portugal livrou-se de um primeiro-ministro que dava o dito por não dito, faltava às
promessas e impunha sucessivas medidas de austeridade, cada uma mais dura que a anterior. É bom
olhar para trás, recordar esses tempos longínquos
e suspirar de alívio. Para o substituir, os portugueses escolheram um primeiro-ministro que dá o dito
por não dito, falta às promessas e impõe sucessivas
medidas de austeridade, cada uma mais dura que a
anterior. Trata-se de um conceito de governação tão
diferente que, por vezes, parece que estamos a viver
num país novo.

Ricardo Araújo Pereira

Quem vive em democracia tem de estar preparado
para estas mudanças radicais. Sócrates usava, normalmente, gravatas de tom azul, enquanto Passos
Coelho prefere os verdes e os ocres. No entanto, depois de um período de adaptação, os portugueses habituaram-se rapidamente à principal mudança política das duas legislaturas. Em abono da verdade, deve
dizer-se que o povo português, embora seja dado a
escolhas muito diferentes, de eleição para eleição,
tem uma notável capacidade de se adaptar à nova
conjuntura política.
Repare-se, a título de exemplo, no que acontece
com o estilo de Vítor Gaspar, e no modo como os
portugueses o aceitaram sem pestanejar - até porque
se torna bem difícil pestanejar quando se ouve o ministro das Finanças. Vítor Gaspar tem, como é óbvio,
aptidões em várias áreas do saber, embora nenhuma
delas seja, ao que parece, a economia ou as finanças.
Trata-se de um homem evidentemente versado em
hipnotismo e encantamento de serpentes. Cinco minutos a ouvir Vítor Gaspar e o contribuinte começa
a sentir-se com sono, muito sono. É nessa altura que
percebe que a carteira começa a sair-lhe do bolso, ao
som da voz encantatória do ministro. Seduzida pelo
magnetismo animal de Gaspar, a carteira abandona
o nosso bolso e dança até ao Ministério das Finanças, onde deposita os subsídios de férias e de Natal.
Depois, regressa à nossa algibeira, para reabastecer.
Gaspar, o encantador de carteiras, já demonstrou
ter capacidade para fazer este truque todos os anos.
Mas o povo, sempre pérfido, prepara-lhe uma partida
cruel: a tendência maldosa do trabalhador português
para o desemprego e o trabalho precário levará a que,
em breve, não sobre quase ninguém a beneficiar de
13º mês. Lá terá o governo de nos levar o décimo
segundo.

39º Festival do Outono em Portugal
no Velho Montreal no restaurante

SOLMAR
111 St-Paul Este, situado no Velho-Porto de Montreal

21 DE SETEMBRO AO 21 DE DEZEMBRO
RESERVE JÁ A SUA
Festa da Noite de São Silvestre
DATA PARA AS
O Restaurante Solmar convida
FESTAS DE NATAL todos a festejar a passagem do
(Já completos 9, 10, 16 e 17 Dezembro)

Ano connosco no 31 de Dezembro
dançando e bailando ao som
dos famosos artistas
da nossa comunidade.

Sugerimos LA SAUVAGINE para a caça
canadiana situado no rés-de-chão,
115 St-Paul Est. Diariamente das 12h às 23h.
Para mais informações: Tel.:514-861-4562 | Fax : 514-878-4764

Site web: www.solmar-montreal.com

E-Mail: info@solmar-montreal.com

A VOZ DE PORTUGAL
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COMUNIDADE

No Restaurante, A Quinta, realçando as
nossas tradições gastronómicas e canções

N

este fim-de-semana tivemos uma grande variedade de eventos em Montreal e arredores. No domingo, tive a oportunidade de apreciar um lindo jantar
no restaurante, A Quinta, situado no 1851, rua Ontário
Este, pertinho da ponte Jacques-Cartier.
A semana passada o restaurante organizou uma
lindíssima festa de Halloween. Desta vez o senhor
José Rebelo e Rosa Vieira
organizaram uma noite de
fados e canções com três grandes artistas.
Em primeiro, o “duo” José de Sousa, colaborador
deste nosso jornal e Manuel Macedo. Estes dois artistas foram companheiros durante muitos anos no Rancho Folclórico Cantares e Bailares dos Açores e têm
actuado aos fins-de-semana no Restaurante A Quinta
na rua Jarry, para dar um toque de Portugal neste lugar
do bem conhecido e apreciado ambiente deste restaurante.
Cantando canções tal como “shamarita”, “pézinho
da vila”, “eu sou marinheiro”, e “Muito Boas Noites
Senhores e Senhoras”, etc., deram um toque de alegria
através da noite. O terceiro artista é a grande fadista

da nossa comunidade Jordelina Benfeito “a Cotovia
Açoriana” encantando toda a sala com a sua presença.
Tivemos a prazer de ouvir a “Canção da Mãe”, da sua
autoria e uma das minhas preferidas, “A Casa Portuguesa”, “Besame Muito”, “Senhor Vinho”, “Pinheiro”

entre outras.
Durante a noite tivemos também o prazer de estar
presentes na festa da senhora Alda Vieira que festejou
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Sylvio Martins

os seus , 75 anos , em companhia da sua família. Parabéns, a esta senhora cheia
de energia e sempre com
um lindo sorriso. Podemos
notar, que nas últimas semanas, a gastronomia portuguesa esteve muito bem
representado em Montreal.
E mais uma vez tive a oportunidade de ver e apreciar
o que é bom no restaurante A Quinta. Valeu a pena dar
um passeio até este lugar.
Meus parabéns ao proprietário, que para onde
quer que vá, tem sempre successo.
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Banco Central Europeu corta juros
de uma forma inesperada...
Rui Bernardes Serra
CARNEIRO
Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. Amor: Poderá surgir uma nova
amizade ou um novo relacionamento. Saúde: A actividade laboral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo ao bom
caminho. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3
Pensamento positivo: Não desanimo perante as dificuldades nem desisto dos
meus sonhos!
TOURO
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Tendência para
romper definitivamente com uma situação que já há muito tempo lhe causava
mau estar. Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar desporto. Dinheiro:
Boas oportunidades de negócio. Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5
Pensamento positivo: eu sei que o momento mais importante da minha vida
é o “agora”.
GÉMEOS
Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. vai ter momentos de
grande felicidade, bem merecidos porque muito se esforçou para o conseguir.
Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana. Tenha algum cuidado com os seus olhos. Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3
Pensamento positivo: Agradeço a Deus a graça da Vida que se renova a cada dia.
CARANGUEJO
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a não os cometer segunda vez.
Pense bem naquilo que quer para não magoar os outros.
Saúde: O cansaço tomará conta de si. A actividade laboral exige-lhe demasiado
esforço físico ou mental. Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Seja mais determinado nos objectivos a que se propõe.
Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7
Pensamento positivo: Agradecer é sempre a melhor maneira de merecer!
LEÃO
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Invista mais no
seu relacionamento. Estará muito carente, procure ser mais optimista quanto ao
seu futuro sentimental. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício
físico. Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece.
Período positivo para colocar em marcha projectos.
Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42.
Pensamento positivo: Tenho o poder de corrigir os meus erros, porque sei que
tudo tem solução.
VIRGEM
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Terá a capacidade de perdoar o mal que lhe fizeram. Poderá surgir uma
nova amizade ou um novo relacionamento. Saúde: Poderá sofrer de problemas
no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. Uma maior
capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho. Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5.
Pensamento positivo: Eu venço as dificuldades com determinação e coragem,
eu sei que sou capaz!
BALANÇA
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê
mais atenção aos seus filhos. Não espere que o amor vá ter consigo, procure
ser você a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. Saúde: Evite ambientes
poluídos. Não esteja à espera de se sentir mal para ir ao médico, faça um exame
médico completo. Dinheiro: A sua situação financeira sofrerá algumas alterações.
Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6. Pensamento positivo: Eu sei que todos os
dias são bons dias, por isso esforço-me diariamente para melhorar.
ESCORPIÃO
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: terá a força e a determinação necessárias para fazer o que tem que ser.
Seja mais compreensivo com o seu par. Saúde: Modere os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período favorável ao desenvolvimento
dos seus projectos. Época favorável para pedidos de empréstimo, seja prudente.
Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7. Pensamento positivo: Procuro ser tolerante para com todas as pessoas que me rodeiam.
SAGITÁRIO
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Dê
mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo. Saúde:
Poderá sofrer um grande descontrolo nervoso. Dinheiro: Atravessa um período
em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de sono.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11.
Pensamento positivo: sei usar a minha inteligência para alcançar os meus
objectivos.

C

ontra as expectativas, na reunião de política monetária de 3 de Novembro, o Conselho de Governadores do BCE decidiu cortar a taxa de juro aplicável
às operações principais de refinanciamento da Zona
Euro, a refi rate, de 1.50% para 1.25%, revertendo a
subida efectuada em Julho. Recorde-se que, em Abril,
o BCE havia aumentado em 25 p.b., naquela que foi
a 1ª subida desde Julho de 2008, após ter colocado a
taxa nos 4.25% e de, posteriormente, ter adoptado um
ciclo vigoroso de descidas, que haveriam de colocar a
taxa em 1.00%, em Maio de 2009, um mínimo histórico.
Na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio
da decisão, o novo Presidente do BCE, Mario Draghi,
referiu que a decisão de corte de taxas foi unânime.
O BCE justificou este corte baseado em: i) apesar da
inflação estar nos 3.0% (Outubro) e acima do target
de 2.0% e de aí dever permanecer durante mais uns
meses, deverá abrandar posteriormente ao longo de
2012 para níveis inferiores ao target; ii) o crescimento
subjacente da moeda continua moderado; e, sobretudo
iii) as perspectivas económicas degradaram-se, nomeadamente devido à recente instabilidade nos mercados
financeiros. Se na passada semana admitíamos que o
BCE iria manter as taxas, também tínhamos referido
que “um cenário de descidas de taxas não poderia ser
completamente excluído, num eventual contexto de
deterioração expressiva das perspectivas de crescimento/inflação”. O que é certo é que diversos eventos
recentes acabaram por suportar a decisão do BCE. A
intenção do Governo grego de avançar com um referendo ao pacote de ajuda internacional ao país (decisão,
entretanto, já revertida) terá sido o evento mais decisivo para desequilibrar os pratos da balança, ao provocar uma nova onda de instabilidade nos mercados
financeiros. Adicionalmente, a taxa de desemprego na
região igualou os máximos de ciclo, em Setembro, e

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

CAPRICÓRNIO
Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Visite um
familiar que já não vê há algum tempo. Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o
espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro: Grandes mudanças
a nível profissional. Tente controlar a impulsividade nos seus gastos.
Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7.
Pensamento positivo: Procuro criar harmonia na minha vida todos os dias.
AQUÁRIO
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Está preparado
para enfrentar as novas emoções que o esperam. Poderá ser injusto com a sua
cara-metade, cuidado. Saúde: Controle os níveis de açúcar existentes no seu
sangue. Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com um colega de trabalho. Tente não andar muito tenso. Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9
Pensamento positivo: O Amor alegra o meu coração.
PEIXES
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Semana
propícia a novos encontros amorosos. Saúde: A sua boa disposição contagiará
os que o rodeiam. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos.
Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8
Pensamento positivo: Acredito que tenho força para vencer todos os desafios.

Condo espacioso com 3qts fechados. muita claridade. Bem situado
perto da bela rua Laurier. Electrodomésticos incluidos. Venha ver!
284 000$

WOW! Super Bungalow onde o
proprietário esteve là desde da
sua construcção em 1961. Casa
absolutamente impecável! 5 quartos. Belo quintal. Tecto refeito.
Bem-vindo a todos! 279 000$

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

Belo condo com cozinha renovada, Nova construcção. Muito lindo con2qts fechados. Chão de madeira. do com 1qto fechado. Materiais de
Em frente de um parque. A este pre- qualidade. Rés-de-chão.
ço não encontra melhor! 259 000$
160 800$ + TPS e TVQ

Impecável cottage com s-sol acabado. contrucção 1996. Lareira.
Belo quintal com piscina, não tem
vizinhos atras. garagem. 219 000$
negociável.

Belo duplex num sítio muito procurado em Ahuntsic Oeste. Possibilidade de um bachelor. Livre ao
comprador. MUITO INTERESSANTE
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os indicadores PMI evidenciaram uma degradação das
condições económicas mais intensa durante a 2ª metade do mês de Outubro, sinalizando uma contracção
da produção do sector privado ao ritmo mais elevado
desde Junho de 2009.
De acordo com os mesmos indicadores, a Alemanha
apenas terá crescido a um ritmo modesto, sendo que a
França terá registado uma contracção, pela 1ª vez desde Julho de 2009, demonstrando o contágio das fracas
condições económicas da periferia para o centro. A Espanha e a Itália contraíram pelo 5º mês consecutivo e
ao maior ritmo desde Maio e Junho do ano de 2009.
O BCE considera que em resultado dos efeitos desfavoráveis nas condições de financiamento e na confiança dos agentes económicos das tensões nos mercados
financeiros, é provável que se observe um abrandamento no ritmo de crescimento económico na Zona
Euro no segundo semestre deste ano e no início do
próximo, classificando o crescimento do 2º semestre
como “muito moderado”.
Mais, durante a conferência de imprensa, o Presidente do BCE admitiu, mesmo, uma ligeira contracção da
actividade no final deste ano. De resto, os indicadores PMI, caso permanecessem nos actuais níveis até
ao final do trimestre, sinalizariam uma contracção da
actividade no 4º trimestre de 0.4%, que consideramos
excessiva, mas que também já passou a transparecer
em alguns dos indicadores quantitativos que já foram
divulgados para Setembro (v.g. dados do sector industrial na Alemanha e em Espanha), levando um responsável do BCE a afirmar que a economia da Zona
Euro estava praticamente em “queda livre”. O facto
de a Alemanha também já estar a ser atingida, levou
mesmo alguns membros do BCE considerados mais
avessos à inflação a admitirem um corte adicional de
taxas, cenário que também não podemos rejeitar assim as condições económicas continuem a degradar-se. Note-se que caso os indicadores PMI permaneçam
nos actuais níveis, sinalizam a possibilidade de o BCE
cortar as taxas para 1%.
A autoridade continua a referir que uma série de recentes desenvolvimentos parece ter provocado uma
clara quebra na dinâmica subjacente na actividade da
Zona Euro, incluindo um abrandamento do ritmo de
crescimento económico global, quedas nos mercados
accionistas e na confiança dos empresários, e os efeitos desfavoráveis resultantes das tensões em curso nos
mercados de dívida soberana num conjunto de economias da região.
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PEQUENOS ANÚNCIOS

8 de Novembro de 2011
1 Euro = CAD 1.405780
CONTABILISTAS

SERVIÇOS CONSULARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

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

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

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

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Paisagista com experiência e
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
450-963-3462
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 senhora para limpeza
de uma casa privada com experiencia e deve falar ou francês ou
Inglês. 450-419-8505

Procura-se costureira com um mínimo de 10 anos de experiência.
(Para amostras). Deve falar inglês
ou francês.
Contactar Marie-Josée
514-524-0846
Procura-se pessoa para trabalhar
na cozinha e lavar loiça.
514-281-6947

Procura-se uma pessoa espanhol ou português com
experiência em “fashion imports”. Deve saber usar um
computador. Posição permanente. Enviar o cv a marialena@nuage.com ou fax:
514-337-8190.
Precisa-se de uma senhora para
limpeza um dia/semana, preferivelmente quintas ou sextas-feiras
para uma pequena casa em Mont-Royal. Deve ser meticulosa, de
confiança e querendo trabalhar 6
horas mínimo. Deixe por favor uma
mensagem em 514-733-1503.
Procura-se uma pessoa para
limpar uma casa em Boisbriand.
Deve ter um carro e deve falar
Inglês. 450-435-2537

$

514.849.2391

Procura-se de um mulher para
fazer limpeza de uma casa com
experiencia em Montreal.
Sandy 514-270-3378
Precisa-se de um seralheiro soldador. Para mais informações
telefona para o 514-621-6803
Precisa-se de um conductor que
está na reforma e que fala inglês.
Deve ter um carro. 450-435-2537

VENDE-SE
Vende-se por 150,000.00$ churraqueira especializada em encomendas para fora. Com vendas
anuais de 500,000.00$
(LUCRATIVO)
514-299-8572

VIDENTE

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

9.00*

TEL.: 514-284-1813

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

Me. EDUARDO DIAS

Silva, Langelier & Pereira inc.

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

Seguros gerais

RESTAURANTES
SOLMAR

111 St-Paul E.

514.861.4562

www.jassure.ca

MATEUS JORGE DE PINA

514.842.8077

CANALIZADORES
4267 Av. Coloniale

FARMÁCIA RITA NACCACHE

EMPREGOS

SEGUROS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

FARMÁCIAS

GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

681 Jarry Est

514.385.1484
514.385.3541

MERCEARIA

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

ELECTRO-LUSO

NECROLOGIA

EMPREGOS

seguros online

514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Guia do consomidor
TEL.: 514-284-1813

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

ST-LÉONARD
Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

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

ST-LÉONARD

†

António Jacob Gomes

†

Maria dos Anjos Cabral

†

Gualter Manuel Pacheco Pereira

†

António dos Santos
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Faleceu em Montreal no dia 5 de Novembro
de 2011, o Senhor António Jacob Gomes,
com 83 anos de idade, natural de Alcanena,
Portugal, esposo da senhora Albertina da Silva natural de Rio Maior, Portugal.
Deixa na dor sua esposo, filhos, netos. Agradecem as pessoas que os acompaharam
nestes dias difíceis.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O seu corpo será Transladado, hoje, dia 9 de Novembro para o Cemitério São João da Ribeira em Portugal.
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 8 de Novembro
de 2011, a senhora Maria dos Anjos Cabral,
com 82 anos de idade, natural dos Fenais da
Luz, São Miguel, Açores, esposa do senhor
Manuel Pereira.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos João
(Goretti Cabral), Carmen (António Faria), e
Isaura Pereira. Seus netos Shawn António e
Lucas. Seu irmão José, 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
O velório é hoje, quarta-feira, 9 de Novembro das 14h até 22h.
Missa de corpo presente, quinta-feira 10 de Novembro de 2011 às
11h00 na Igreja St-Ambroise situado no 1215 Beaubien Este. Irá a
sepultar no Mausoléu Santa Rita no Repos Saint François d’Assise.
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 Lombinha da Maia no dia 6
de Novembro de 2011, o senhor Gualter
Pereira, com 39 anos de idade, natural da
Lombinha da Maia, São Miguel, Açores,
filho do já falecido Messias Pereira.
Deixa na dor, sua esposa Sandy do
Rego, seu filho Benjamin, sua mãe Maria
de Lurdes, seus irmãos/as, seus sobrinhos/as, familiares e amigos.
Missa do Sétimo dia, domingo dia 13 de
Novembro de 2011, na Igreja Santa Cruz.
O vossa presença nesta cerimónia, será
de grande reconforto e de coragem. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Lachine no dia 8 de Novembro de 2011, o senhor António
dos Santos, natural das Caldas da Rainha.
O velório terá lugar quinta-feira 10 de Novembro das 14h00 até 17h00
e das 19h00 até 22h00. Funeral sexta-feira às 10h00 na Igreja Santa
Cruz. Irá a sepultar no cemitério Mont-Royal.

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descendente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos
Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

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

ROSEMONT

VILLERAY

Irene Morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Groupe sutton - accès inc.
Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

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

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

10 DE NOVEMBRO

HOCHELAGA
Bairro de Hochelaga triplex
impecável na rua Lacordaire,
preço $395 000.
Ocupação em Janeiro 2012

ADEGA DE CANTANHEDE - PORTUGAL

12 DE NOVEMBRO
COMANDANTE PICHÉ
NA CASA DOS AÇORES

LAVAL
Lindo bungalow destacado a
apenas cinco minutos do Métro
Cartier, com grande local que
poderia ser destinado a salão de
costura, infantário, etc. $275 000

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.
A VOZ DE PORTUGAL
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LIGA ZONE SAGRES

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

P
24
24
23
21
19
13
13
11
11
10
10
10
9
8
7
7

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10ª jornada - Resultados

V
7
7
7
6
5
3
4
2
3
2
3
3
3
2
2
1

D
0
0
1
1
1
3
5
3
5
4
6
6
7
6
7
5

GM GS
23 10
25 5
24 10
16 11
13 4
10 10
14 15
10 16
7
14
6
6
14 14
6
20
11 19
9
12
10 21
6
17

Em Braga às lágrimas de Capel

A

jornada 10 veio cheia de incidências e destacou
um claro vencedor: o Sporting bateu com algum
sofrimento a U. Leiria em casa e aproximou-se dos
eternos rivais. Foi aliás o único grande a vencer antes
da paragem na Liga e colocou-se a um ponto do Benfica quando se prepara para o derby.
Ora o Benfica, precisamente, que acabou por salvar o mal menor: o golo de Rodrigo a 20 minutos do
fim evitou a primeira derrota de Jorge Jesus em seis
meses, no regresso ao local da última. O jogo, esse,
levou mais que contar. Sobretudo a primeira parte,

Edgar, um hat-trick para a figura da jornada
O único que podia sorrir era Domingos, portanto,
no fim de um jogo que obrigou o treinador a sofrer
até para lá do minuto noventa. Podia sorrir, sim, mas
não o faz: um acidente com dois adeptos, que caíram
no fosso, colocou Diego Capel a chorar e retirou a
vontade de sorrir a todos os responsáveis.
A jornada 10, de resto, não foi boa só para o Sporting. O Marítimo, por exemplo, venceu em casa a
Académica, num jogo em que Baba marcou dois
golos e isolou-se na frente dos goleadores, permane-

que acabou por ser jogada às pinguinhas.
Uma falha no quadro eléctrico, explicaram os responsáveis bracarenses, que sofreu um pico anormal
de energia e por isso ia abaixo, provocou três quebras
na iluminação e uma primeira parte que demorou
mais de uma hora. No meio de três paragens, o jogo
acabou por ficar despersonalizado.
Artur Moraes disse frase da jornada
O que foi pena, porque estava a ser um bom espectáculo, intenso e emotivo, até as falhas de iluminação
quebrarem o ritmo. O empate no fim acaba por ser
justo e permite um suspiro do fundo da alma de Vítor
Pereira: o treinador do F.C. Porto pode continuar a
dizer que não vê ninguém à frente.
De resto há também muito pouco para ver na equipa azul e branca. Está descrente, sem entusiasmo, vê
problemas em todo o lado e nem de penalty consegue
marcar: Hulk fez o que ainda não tinha feito e falhou
uma grande penalidade que podia ter mudado tudo. A
partir daí ficou tudo mais difícil.

cendo num surpreendente quarto lugar, a apenas três
pontos da dupla de líderes. Admirável.
Hulk, no momento da jornada 10
No fundo da tabela, por outro lado, quem mais sorri
é o V. Guimarães: tirou a barriga de misérias na Mata
Real, deixou os lugares de descida e subiu ao quinto lugar entre as equipas mais concretizadoras. Edgar
fez o primeiro hat-trick deste campeonato e tornou-se
naturalmente na figura da jornada. Mas houve mais.
O Beira Mar, por exemplo, somou a primeira vitória
em casa, ele que tem a terceira melhor defesa e o pior
ataque. Dois golos na primeira parte permitiram a Rui
Bento deixar os lugares de descida e respirar de alívio,
ele que já não vencia há mais de dois meses e por isso
ouvia críticas. Tão feliz quanto Rui Bento deve estar
por esta altura Carlos Brito: o Rio Ave azedou a estreia
de Pedro Caixinha no Nacional com dois golos no último quarto-de-hora, que lhe permitiram dar a volta
ao resultado, somar a segunda vitória, deixar o último
lugar e os lugares de descida. É uma estreia.

Horário dos póximos jogos

P. Ferreira 1-5 V. Guimarães
Marítimo 3-2 Académica
Olhanense 0-0 FC Porto
Beira-Mar 2-1 Feirense
Rio Ave 2-1 Nacional
V. Setúbal 0-0 Gil Vicente
SC Braga 1-1 Benfica
Sporting 3-1 U. Leiria

25/11 Académica-Beira-Mar [SportTV1] 15:15
26/11 Nacional-Marítimo
[SportTV1] 12:00
26/11 Benfica-Sporting
[SportTV1] 15:15
27/11 Feirense-Rio Ave
11:00
27/11 Gil Vicente-U. Leiria
11:00
27/11 FC Porto-Sp. Braga
[TVI] 13:15
27/11 P. Ferreira-Olhanense [SportTV1] 15:15
28/11 V. Guimarães-V. Setúbal [SportTV1]15:15

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

E
3
3
2
3
4
4
1
5
2
4
1
1
0
2
1
4

A análise da jornada 10

P
20
15
15
14
13
13
13
13
12
12
11
10
10
8
8
7

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
6
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

E
2
3
3
2
4
4
1
4
3
3
2
4
4
2
2
1

D
1
2
2
3
2
2
4
2
3
3
4
3
3
5
5
6

GM GS
9
3
11 9
15 11
14 10
6
6
10 8
10 10
11 8
10 9
9
9
5
7
9
10
6
7
7
15
8
12
7
13

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

LIGA DOS CAMPEÕES 2011/2012

Grupo A
Equipa
1-Bayern M.
2-Man. City
3-Napoli
4-Villarreal

J
4
4
4
4

V
3
2
1
0

E
1
1
2
0

D P
0 10
1 7
1 5
4 0

Bayern M. 3-2 Napoli
Villarreal 0-3 Man. City
Napoli 22/11 Man. City
Bayern M. 22/11 Villarreal

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

J
4
4
4
4

V
2
2
1
0

E
2
2
2
0

D
0
0
1
4

J
4
4
4
4

V
2
2
1
0

E
2
0
2
2

D
0
2
1
2

P
8
8
5
0

J
4
4
4
4

V
2
2
1
0

E
2
1
1
2

D
0
1
2
2

E
0
2
2
2

D
1
1
1
2

P
9
5
5
2

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

J
4
4
4
4

V
4
2
1
0

E
0
1
1
0

D
0
1
2
4

P
12
7
4
0

Lyon 0-2 Real Madrid
Ajax 4-0 Dinamo Zagreb
Real Madrid 22/11 D. Zagreb
Lyon 22/11 Ajax

P
8
6
5
2

Valencia 3-1 Bayer L.
Genk 1-1 Chelsea
Bayer L. 23/11 Chelsea
Valencia 23/11 Genk

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

V
3
1
1
0

Trabzonspor 0-0 CSKA Moskva
Inter 2-1 Lille
CSKA Moskva 22/11 Lille
Trabzonspor 22/11 Inter

Man. United 2-0 FC Otelul
Benfica 1-1 FC Basel
FC Otelul 22/11 FC Basel
Man. United 22/11 Benfica

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

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

Grupo F
Equipa
1-Arsenal
2-Marseille
3-Borussia D.
4-Olympiakos

J
4
4
4
4

V
2
2
1
1

E
2
1
1
0

D
0
1
2
3

P
8
7
4
3

Arsenal 0-0 Marseille
Borussia D. 1-0 Olympiakos
Marseille 23/11 Olympiakos
Arsenal 23/11 Borussia D.

P
8
7
4
2

Zenit 1-0 Shakhtar
APOEL 2-1 FC Porto
Zenit 23/11 APOEL
Shakhtar 23/11 FC Porto

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

J
4
4
4
4

V
3
2
0
0

E
1
2
2
1

D
0
0
2
3

P
10
8
2
1

Liga: Baba ultrapassa Edgar
na liderança dos marcadores

C

om os dois golos marcados neste sábado à Académica, Baba ultrapassou Edgar na liderança

BATE 1-1 Milan
Plzen 0-4 Barcelona
Milan 23/11 Barcelona
BATE 23/11 Plzen

UEFA EUROPA LEAGUE 2011/2012

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

J
4
4
4
4

V
3
1
1
0

E
0
2
2
2

D
1
1
1
2

Lazio 1-0 FC Zürich
FC Vaslui 1-0 Sporting
Sporting 01/12 FC Zürich
FC Vaslui 01/12 Lazio

P
9
5
5
2

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

J
4
4
4
4

V
2
2
2
0

E
1
1
1
1

D
1
1
1
3

Birmingham 2-2 Club Brugge
SC Braga 5-1 NK Maribor
SC Braga 30/11 Birmingham
NK Maribor 30/11 Club Brugge

P
7
7
7
1

Venham ver o jogo da primeira liga

em ecrã gigante
A VOZ DE PORTUGAL

da tabela de marcadores.
O avançado do Marítimo
tem agora oito golos em
dez jornadas, mais um do
que o brasileiro do V. Guimarães, e mais dois do
que Cardozo e Van Wolfswinkel, que têm menos
um jogo.
Baba voltou a marcar um
golo de cabeça, reforçando
o estatuto de melhor cabeceador da Liga, com quatro
tentos obtidos desta forma.
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Cristiano Ronaldo é apenas o segundo português a conseguir tal feito, depois de Eusébio e Fernando Gomes

DESPORTO

Cristiano Ronaldo Ganha
mais uma Bota de Ouro

O

s 40 golos da época passada valeram a segunda Bota de Ouro
pela segunda época consecutiva. O
craque português recebeu o prémio.
Ronaldo fez questão de falar em português e dedicar o troféu à sua nação,
dizendo que é “um prémio para todos
os portugueses.” Também incluídos

15

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

pessoa. Quero felicitá-lo pelos seus
25 anos de carreira, ele merece. É um
grande treinador e uma grande pessoa,
desejo-lhe grandes êxitos. Está no lote
das pessoas mais importantes da minha
carreira,” foram as palavras de Ronaldo.
Também José Mourinho recebeu elogios, “José Mourinho está perfeito no

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
Eu apaixonei-me por um colega de trabalho. Ele foi de férias
para um lugar nas Caraíbas e
desde então a nossa relação,
mudou completamennte. Adoeceu e caíu numa depressão e
queria voltar para o seu país,
sem razão válida.Foi então que
realizamos que o nosso patrão, nos embruxou para poder separar-nos, pois sempre
mostrou interesse por mim. Obrigado SHAMAN da Amazónia,pela tua ajuda. RACHEL

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.

na dedicatória estiveram os colegas de
equipa, treinador e presidente do Real
Madrid, assim como a sua família.
O avançado atribui muita importância
à influência que Alex Ferguson teve na
sua carreira, também hoje Sir Alex Ferguson está de parabéns, comemora 25
anos ao serviço do Manchester United.
“É uma pessoa muito importante na
minha carreira. Faz parte do meu sucesso, estou-lhe grato por tudo o que me
ajudou a crescer, como jogador e como

Real Madrid. Oxalá possa ficar connosco por muitos anos.”
O bi-Bota de Ouro mostra-se confiante no sucesso da sua equipa e no apuramento da selecção nacional para o
Euro 2012. Recorde-se que Paulo Bento
incluiu Ronaldo na lista de convocados
para defrontar a Bósnia-Herzegovina.
Portugal tem 2,30 de odds para vencer o primeiro encontro do play-off
em Zenica, o adversário tem 3,20 e o
empate regista 3,10.

Figo acredita no Sporting:
«Momento extremamente positivo»
«É um momento extremamente positivo, significa que a equipa está a desenvolver um bom trabalho e a recuperar alguns pontos que tinha perdido no início
do campeonato. Só espero que consiga
o objectivo que é ser campeão», começou por destacar o antigo internacional à
margem de uma visita de solidariedade
ao Hospital Amadora/Sintra. O Sporting
está, agora, a apenas um ponto do topo
da classificação e, na próxima ronda,
terá a possibilidade de ultrapassar, pelo
menos, o Benfica, quando visitar o Estádio da Luz. «Na minha opinião, neste
momento, o campeonato não se decide
nada num derby. Para se ser campeão
tem de se ser a equipa mais regular e a
que demonstra melhor qualidade. Normalmente não são nestes jogos que se

Tudo ia perfeitamente bem na nossa relação, até que um
dia, eu notei que o
meu namorado esta
a mudar. Tornou-se
mais frio,fechado e sem interesse
pela nossa relação. Depois de visitar o SHAMAN ele descobriu a
razão. Obrigado SHAMAN pour
nos teres dado de novo a nossa
perfeita relação. KORNIKOVA

Tive um namorado que
sofreu com a sua ultima relação. Depois de
vários anos e começou
a sofrer duma doença
desconhecida e a causa desta situação foi a
má influencia que a sua antiga mulher lhe rogou para fazer a sua vida
desesperada e miserável. Obrigado
meu Deus pela cura do meu marido
e obrigado SHAMAN pela tua ajuda.
CAMPBEL FAMILY

Tinha um trabalho perfeito. De repente tudo
começou a ir para o fundo. Obrigado SHAMAN
por me teres mostrado
que a minha ex esposa
me rogou uma praga de magia negra,
para mostrar quanto me detesta. Agora que tudo está claro, a minha vida
voltou ao normal. SHAMAN tu fazes
milagres.!!!! Muitíssimo obrigado.
TOM
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

decidem os campeonatos, é lógico que pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em
se fosse nas últimas jornadas até podia ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São
ditar isso, mas neste momento são ape- pessoas que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
nas mais três pontos. Não se vai decidir
que foram enganadas por bruxos e feitiços.
nada neste momento», acrescentou.
Apesar do bom momento dos leões,
que vêm de sete vitórias consecutivas
na liga, Figo defende que num derby
«não há favoritos». «São jogos em que
tudo pode acontecer. Tem uma ligeira
importância para as equipas que jogam
em casa, mas como é do conhecimento geral, tudo pode acontecer num derby, tanto uma equipa pode ganhar fora,
como aquelas equipas que possam estar
numa situação pior, também podem
eventualmente ganhar. Mas acho que a
influência do público é mais importante», destacou ainda.

O ÍNDIO QUE

SEGURA O TEU AMOR

A VOZ DE PORTUGAL
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16 PUBLICIDADE

Des dizaines de milliers de consommateurs et d’entrepreneurs le
consultent régulièrement afin de comparer et de faire un choix plus judicieux.

UN JOUR OU L’AUTRE,
ON DOIT COMPARER!

AVEZ-VOUS
VOTRE RAPPORT
DU MARCHÉ?

Envoyez ce coupon au: Montréal AutoPrix: 4900, Métropolitain Est, St-Léonard
Montréal (Québec) H1S 3A4

Recevez votre « Rapport du marché»
GRATUITEMENT à tous les mois, un
outil de comparaison indispensable
vous permettant de payer le plus bas
prix possible.

Nom: _______________________________________
Adresse: _____________________________________
Code postal: _____________
Courriel (facultatif): _____________________________
Oui, je veux mon Rapport du marché pour les six prochains mois.

4900, Métropolitain Est, St-Léonard | 5800, Côte-de-Liesse, Ville Mont-Royal
3475, boul. Taschereau, St-Hubert | 1 866 638-2133
A VOZ DE PORTUGAL

