35$ ilimitado
CitéFido

MC

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

grElHaDos sobrE carvão

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

514-389-0606

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

por mês1

CitéFido

Fale e texte
em qualquer
altura textos
sempre
que
fale e envie
+ Mensagens textos internacionais ilimitados
Fido vos oferece a liberdade
Chamadas enviadas ilimitadas
Chamadas recebidas ilimitadas
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas

*Termos e condições no interior do jornal

35$
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50 anos ao serviço da comunidade
Mensagem textos ilimitadas

por mês1

Mensagem textos internacionais ilimitadas

Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFidoMC. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
Somente
no

Adeus a um grande
homem, Isaias Lopes
Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2

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

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

Grupo Amigos do Telhado

O Grupo Amigos do Telhado organiza um jantar para angarição de fundos que serão utilizados na construcção de um centro de terceira idade
(TECTO). No proximo dia 03 de Dezembro 2011 na sala da Igreja Nossa Senhor de Fátima de Laval, 1815 Favreau, Chomedey pelas 19h00.
Ementa: Para mais informações: Arthur Gomes 514-219-6831 ou
Lidia Lopes 514-241-2294.

Clube Oriental Português de Montreal
O Oriental celebra, dia 10 de dezembro, o seu 33 aniversário na sede
pelas 19h30 com jantar e espectáculo com o conjunto Tropical e a
maior supresa de sempre no oriental. 31 de Dezembro passagem de
ano e como sempre todas as seixtas-feiras jantares. O Oriental sempre
em movimento e boas festa a cumonidade portuguesa.
Para mais informações: 514-342-4373.

Filarmónica Portuguesa de Montreal

A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa aos seus sócios que haverá eleições para a presidência deste organismo comunitário para o
11 de Dezembro pelas 14h00 na sua sede situado no 260 rachel Este.
Para mais informações contactar 514-982-0688.

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O CASCM informa que o almoço de Natal da 3ª idade terá lugar no restaurante Estrela do Oceano no dia 16 de dezembro ao meio-dia. Como
sempre este almoço destina-se especialmente às pessoas que participam nas atividades durante o ano. Venha passar uma tarde agradavel
em boa companhia. Vai ver que vale a pena. Inscreva-se telefonando
para o CASCM através do telefone: 514-842-8045.

Convite Encontro dos Jovens da
Missão Santa Cruz dos Anos 60 e 70

3 DE DEZEMBRO 2011 ÀS 16H00, no salão Nobre do Centro Comunitàrio da Missão Santa Cruz. Convidamos a trazer um prato de comida
para partilhar por favor confirmar a sua presença para uma das
seguintes pessoas. CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA PARA
RELEMBRAR OS BONS TEMPOS
Teresa dos Santos: 450-681-6506; José Candido: 514-335-0523; Teresa Batista: 514-729-3503

Jantar na sexta-feira
Ementa: raia à moda da casa,
aberto todos os dias, Cartas, dóminó
futebol português em directo
reservem o seu lugar

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $10.00 • 1 camisa $2.00

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

Temos bons preços

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

Desde 1980

Portugalíssimo
1280AM

Produtora: Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362

Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosac@sympatico.ca
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Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

O que podemos dar de nós aos outros
Texto de Eduino Martins
Caro(a) Leitor(a)
Devo começar por confessar que me encontro entre
aqueles que apreciam o Inverno. E é sempre com
expectativa que vejo chegar os dias em que recuperamos algum tempo para nos dedicarmos a nós próprios e às nossas ambições e em que a única coisa
que apetece é encontrar um sítio confortável para
conversar com a família e os amigos. Se o calor
convida à evasão, o inverno interpela-nos para uma
introspecção e para a actualização de compromissos
antigos. Em que altura senão no Inverno, com o Natal à porta, damos por nós a pensar no que podemos
melhorar, no que podemos dar de nós aos outros?
É consciente deste estado de espírito, que a todos
nos atravessa, que apresentamos mais uma edição do

Jornal A Voz de Portugal, carregada de sugestões e
motivações para preencher estes dias de Inverno. O
difícil é mesmo escolher por onde começar. O importante é que, de uma maneira ou de outra, aproveite
este Inverno da melhor forma e, se possível, com a
nossa ajuda, actualizando ou começando novos hábitos e vontades, ou com a ajuda dos nossos colaboradores.
E porque o Natal se aproxima, não poderia deixar
de renovar os nossos sinceros votos de um Santo Natal, na plena convicção de que, também com o nosso
contributo, conseguirá vivê-lo da melhor forma. Independentemente da religião, a chegada de um novo
ano convida-nos a todos, a encontrar as ambições
necessárias para oferecer um Mundo melhor a quem
mais gostamos e por quem mais nos preocupamos.
Boa leitura.

“ViVa”, novo trabalho
discográfico de Joe Puga

J

oe Puga apresenta no dia 10 de dezembro de
2011 o seu 9º. Álbum.
Iniciamos com uma referência muito especial: Mãe
há só uma! Oh! Bengala transformada em canção
também! Assim nasce o sonho de acordar o sentido,
“remédio revelador” para aliviar a mão da mãezinha
aterrada pelo estorvo da bengala, a companheira para
o resto da vida.
Bengala agora em single; Bengala agora uma canção plena de ritmo, vida, dinamismo e alegria.
O novo CD é composto de originais com letras de
Adelaide Vilela, Hernâni Raposo e algumas escritas
pelo próprio cantor. “ViVa” é o título deste novíssimo
CD que promete alegria e muitas emoções.
Com onze belíssimos temas, teremos o privilégio de
ouvir em inglês uma das canções célebres, na linha
romântica de Demis Russos, dos anos 70, e também
uma interpretação inovadora de um dos mais belos
fados de Amália Rodrigues. Com este tema, Joe Puga
prestará uma magnífica homenagem àquela que foi a
maior Rainha do Fado, emprestando a sua magnífica
voz ao trecho: Ó Gente da minha Terra. Com uma
orquestração adequada e moderna, Joe Puga tem a
certeza de que todos os luso-canadianos, a partir de
agora, irão acarinhar e aprender a conhecer melhor a
canção nacional, o Fado.
Realçamos agora um leque de canções originais:
Viva, Falta de amor, Tola Bengala, Sangue quente e
Maria Portuguesa.
Viva, entre o título do álbum e da canção o artista
pretende, com este tema, dar vivas à vida e enaltecer
o Ser: o homem, a mulher e a criança envolvidos nesta mensagem de esperança. VIVA BEM!
Falta de amor, revela a grande vontade que o artista
tem quanto ao desejar que o mundo se torne melhor
e, que todas as famílias possam viver felizes dentro
da sua própria liberdade.

Tola Bengala, é a canção que atravessa e derruba
todas as barreiras da tristeza. A Bengala foi escrita
para uma mãezinha muito especial, para aquela que
é a rainha do artista, a mãe Águeda Puga. Cheia de
ritmo, energia e satisfação, Bengala traz a alegria que
convém até aos que hão-de bailar com ela!
O lançamento terá lugar no Centre Leonardo da
Vinci, em Montreal, no nº. 8370, Boul. Lacordaire,
Saint- Leonard, perto da rua Jarry. Nº de telefone:
514-955-8350.
A festa compreende dois tempos: o primeiro será o
do Cocktail com início às 18h30 para terminar inclusivamente às 19h30. O Espectáculo começará pelas
20h00. A preços módicos, podem adquirir os bilhetes
nas padarias Notre Maison, La Jeunesse e St. Miguel,
em Laval. Para o evento virão de Toronto Hernâni
Raposo, músico compositor e a sua orquestra, os
quais irão acompanhar Joe Puga na apresentação das
suas canções.
Sara Pacheco chega-nos igualmente do Ontário e
fará parte do elenco artístico, bem como Jordelina
Benfeito e Kathleen, artistas da comunidade portuguesa de Montreal.
Convidamos a comunidade portuguesa de Montreal
a juntar-se a este leque de gente boa. Sejamos muitos
a dar Vivas à Vida através da bela música e da alegria
de viver que nos traz, com certeza, este trabalho discográfico do Joe Puga.
Aproveitamos para informar que os Cds do Joe Puga
estarão à venda depois do espectáculo. Também ele
ficará disponível para uns momentos de confraternização e autógrafos.
Bilhetes à venda: Padaria Notre Maison, 4101
Boul St. Laurent: 514-844-2169; Padaria LaJeunesse 533 Gounod: 514-272-0362; Padaria S. Miguel, 4385 Boul. St. Martin O. Laval:450-978-9667
ou Eddy Silva: 514-409-4451.

Advogados Portugueses em Portugal
(Continente e Ilhas)

Soledade e Rui Correia
Tratam de todos os assuntos legais,
Procuradoria e Representação
Telefone: 011 351 262 843744
Telemov: 011 351 965 241718
Contacto Montreal 438 580 8510
E-Mail Soledadecorreia@gmail.com
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notícias

Fado, Património
Imaterial da Humanidade

E

ram 12h15 em Portugal, 20h15
em Bali, Indonésia, quando domingo o Comité Inter-Governamental
da UNESCO proclamou o Fado como
Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A decisão foi tomada por unanimidade: todos os 23 delegados presentes
– faltou apenas um – votaram a favor
desta eleição. A candidatura do Fado
foi uma das últimas a ser analisada
pelo comité. Foi António Costa, presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
entidade que formalizou a candidatura
junto da UNESCO, que fez o último
discurso para o júri.
E uma curiosidade: no fim, pegou no
seu telefone, levou-o junto domicrofone e pôs a tocar “Estranha Forma de
Vida”, na voz de Amália Rodrigues.
“Finalmente tocou-se o Fado. Foi um
grande tributo que a UNESCO prestou
aos fadistas, aqueles que têm cantado,
que têm tocado, composto, aos poetas

que têm dado as suas letras ao fado,
que são os que justificam estarmos aqui
e que asseguram a grande salvaguarda
do Fado, dando-lhe futuro e perenidade”, afirmou António Costa. “‘Estranha Forma de Vida’ é uma homenagem

a todos eles.”
O Presidente da República, Cavaco
Silva, e o secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, congratularam-se com a distinção. Muito feliz
estava também a directora do Museu
do Fado, em Lisboa.

3

Sara Pereira disse, depois de uma noite inteira com o museu aberto, que a
distinção é uma “grande alegria”, mas
também uma “responsabilidade acrescida” para cumprir o plano apresentado

à UNESCO.
Este tem cinco eixos estratégicos:
a rede de arquivos, o arquivo digital
sonoro, o programa editorial, a implementação de roteiros temáticos de
Fado e o programa educativo.

Doze restaurantes portugueses
distinguidos no Guia Michelin

oze restaurantes portugueses estão
distinguidos na edição de 2012 do
Guia Michelin Espanha e Portugal, dois
dos quais com duas estrelas.

O “Ocean”, chefiado pelo austríaco
Hans Neuner, conquistou a segunda estrela Michelin. Já o “Vila Joya”, comandado por Dieter Koschina, viu renovada
a distinção de duas estrelas Michelin
que tem recebido desde 1999.

Quanto aos estabelecimentos com uma
estrela, a lista do próximo ano, conta entre as novidades o “Feitoria”, cuja cozinha é da responsabilidade de José Cordeiro, e “The Yeatman” (Vila Nova de
Gaia), que tem à frente Ricardo Costa.
Ambos os chefes de cozinha já trabalharam na Casa da Calçada, em Amarante, para quem haviam conquistado uma
estrela Michelin. Na edição do próximo
ano, que estará à venda esta sexta-feira
por 23,90 euros, Portugal regista uma
saída: o Amadeus (Almancil), que perde
a estrela que detinha. Mantêm a estrela
os restaurantes Tavares (Lisboa) - que
em 2011 viu sair o chefe José Avillez,
sucedido por Aimé Barroyer -, Willie’s
(Quarteira), São Gabriel e Henrique
Leis (ambos em Almancil), Il Gallo
d’Oro (Funchal), Arcadas da Capela
(Coimbra), Casa da Calçada (Amarante) e Fortaleza do Guincho (Cascais).

Bijouterie DIVA

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

Groupe
on Centre-ouest
Groupe Sutt
Sutton
Centre-ouest
Agence
Agence immobilière
immobilière

Amélia Tavares

Courti
er immobilier
Courtier
immobilier agréé
agréé

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

Conversamos
Conversamos imobiliário
imobiliário porque
porque

« Saber é poder »

-- Sir
Sir Francis
Francis Bacon
Bacon

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
JÁ PENSOU
SOBRE O TESTAMENTO?
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

5-Quando várias ofertas são apresentadas a um vendedor, ele deve:
a) Responder a todas as ofertas
b) Deve inicialmente responder à
primeira oferta recebida
c) Pode responder à oferta de sua
escolha
d) Idealmente, responder a todas
as ofertas

7-O saldo do preço de venda é:
a) Um preço de venda menor
do que o preço pedido
b) Uma forma particular de
empréstimo consentido ao
comprador pelo vendedor
c) O ganho de capital na
propriedade

Logo que se torna propriétário,
é importante ter um testamento.

Para mais informações,
8-Durante a venda de uma propriedade, um vendedor deve deentre em contacto com
a danos
nossa
notária,
clarar
causados
pela água
a) Não, se os reparos foram
Jocelyne Sequeira 514.844.2383.
feitos;

6-Quanto tempo tem um comprador para inspeccionar o edifício?
a) O período para inspeccionar
foi negociado entre o vendedor
e o comprador
b) O período não deve exceder
cinco dias
c) O comprador pode controlar o
tempo para inspeccionar o edifício

514-508-3482 | 514-209-6652
A VOZ DE PORTUGAL

b) Sim, sempre
c) Sim, somente se o comprador
solicita a informação.

Respostas: 5. C e D; 6. A; 7.B; 8. B

D

Pensamento
Pensamento da
da semana
semana

Dizia
umatem
alma
de Deus:
«Quem não sabe
nada
de ambiciosa
acreditar em
tudo» - Jan Neruda
«Felizmente, nós não somos eternos!» Josémaría Escrivá
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beleza da semana

Rescaldo dos 25 Anos
Texto de Victor Hugo

A

s emoções fortes, são sempre arriscadas para os
corações débeis e envelhecidos, mas como viver
já é um risco, decidi arriscar e dar a minha opinião
sobre um acontecimento bastante marcante da Comunidade. Foram bons momentos, vividos com amigos, alguns vindos de longe e outros que por vários
motivos andavam afastados.
Gostaria de salientar todo o ênfase posto na homenagem a todos os que de algum modo contribuíram
para chegarmos às bodas de prata.
A gratidão é dos sentimentos mais nobres do ser

nuam há tantos anos, é porque têm algum interesse,
e na verdade têm razão, é o interesse de se sentirem
felizes ao ajudar a Comunidade.
Num período em que a afluência nas Igrejas vem diminuindo, com frequência vemos a Santa Cruz cheia
de gente.
É de louvar todas as pessoas, que ao longo de muitos anos vão ensinando a catequese às crianças e aos
jovens, onde lhes mostram o valor da fé. Todos nós,
algum dia teremos de recorrer a Alguém superior e
nessa altura será mais fácil, se soubermos falar com
Ele.
Muito me agradece a minha filha, por quase a ter

Poema da semana
25º Aniversáro da Construção da Igreja Santa Cruz
I
Canadá País amigo
tu és nossa segunda mãe
os Portugueses estão contigo
que te querem tanto bem,
És um País de Paz no Mundo
que recebes todas as raças
és como um mar sem fundo
tu ó Canadá,a todos nos abraças
II
A nossa Igreja de Santa Cruz
eis o símbolo de gratidão
que tanto peço a Jesus
a vossa Divina Protecção
Senhor,te peço com fervor
que à juventude dês paz e amor
e a toda a nossa geração
que fique gravado na memória
dos portugueses de amanhã
mais um nome na nossa história
desta grande obra Cristã.
III
De porta a porta a campanha cristã
de um grupo simpático cheio de brio
aceitando um sim,uma palavra vã
sofrendo a neve,ao vento e ao frio
Uma comunidade que lutou e venceu
oferecendo a esta terra que nos colheu
dia 30 de Novembro esta inauguração
do símbolo marco sinal de Fé e Gratidão!
IV
Aqui fica o esforço de todos nós
de um povo humilde e trabalhador
com o teu poder os guies Senhor
eu peço a Deus por todos vós
para que mostrai ser sempre português
Tu jovem,herói e lutador
gritai com alegria e altivez
o nosso padrão de Fé e de Amor
te peço muito ó Pai Clemente
para que no coração de Montreal
fique vincado para sempre
O Glorioso nome de Portugal
V
Viva o Centro Comunitário Português
que com orgulho quero gritar mais uma vez
Aos fundadores da nossa Igreja
a vós Padres colaboradores desta missão
e a ti colaborador irmão
que a todos Deus vos proteja
a colaboração preciosa e feliz
do Senhor Padre José Luis
Aos jovems que da venda de chocolate se ocuparam
àqueles que os acarinharam
a todo o generoso coração
até aos governantes desta Nação
aqui fica a minha saudação fiel
em especial ao Sr. Padre José Manuel.
VI
25 anos são de prata
são de prata que reluz
30 de Novembro de 1986 é a data
que nasceu a Igreja Santa Cruz
Ela é linda,é um amor
Abençoai-a SENHOR.

Odette Vasconcelos

humano. Foi muito agradável ver o reconhecimento
feito a tanta gente. Mais do que os elogios ou as medalhas, é o orgulho que cada um deve sentir por ver
reconhecido o seu esforço, não importa se foi grande
ou pequeno, cada um dá o que pode. Costumo dizer
que é muito fácil, a um pai rico, dar muitos presentes
aos filhos, o difícil é dar-lhes tempo, ou brincar com
eles.
Mesmo aqueles que já não estão entre nós, certamente, que estarão felizes pelo que fizeram.
Algumas vezes escutamos comentários negativos,
daqueles que nada fazem, a dizer que se lá contiAstrològo curandeiro

PROF.
MORO
Medium / Vindente

Descendente 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

Vidente médium Alhadj

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

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível
A VOZ DE PORTUGAL

forçado a ir à Escola Portuguesa, que depois de mais
de 40 anos, tem proporcionado aos nossos filhos e
netos de aprender a nossa língua.
Todos aqueles que tornaram possível o Lar Santa
Cruz, que tem ajudado muitos idosos.
A bela iniciativa da UTL, onde muito gente vem
aprendendo muitas coisas. Digo-o por experiência
própria, nos cursos de história e agora nos tapetes
de Arraiolos, que é o meu passatempo favorito. Que
dizer do comer juntos onde as pessoas convivem e
quebram o isolamento. Enfim muita coisa tem sido
feita, graças ao esforço de todos os benévolos.
De modo algum pretendo desvalorizar os clubes ou
associações, todos têm a sua utilidade, mas na Santa
Cruz, alem da religião, há festas, bailes e convívios,
e não é preciso ser sócio, todos são bem acolhidos,
mesmo os estrangeiros, ainda melhor se falarem português.
Não possuímos a bola de cristal, para predizer o
futuro, mas confiemos que as novas gerações, vão
continuar a fazer da Missão Santa Cruz o expoente
máximo e mais visível da Comunidade Portuguesa
de Montreal.

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
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Conselho das Comunidades Portuguesas

Da Língua, Ensino E Cultura
Clementina Santos
Conselheira - Conseillère
1. O CPCCP entende ser necessário saber distinguir entre as políticas de língua, ensino e cultura no contexto de
internacionalização da língua e cultura portuguesas e as
políticas de língua, ensino, cultura e identidade para os
portugueses e luso-descendentes na diáspora. Para isso
são necessárias estratégias e objetivos diferenciados.
2. O CPCCP considera ser necessário corrigir as insuficiências identificadas, de forma a que possam ser criadas condições para renovar, requalificar e dignificar a
rede de ensino nas Comunidades plasmada no princípio
da língua como fator agregador de identidade.
3. O CPCCP considera que a visão estratégica e os objetivos programáticos para o EPE contidos no Decreto-Lei nº 165/C-2009 que estabelece o regime jurídico do
EPE e na Portaria nº 914/2009 do Ministério da Educação são limitativos no respeitante ao ensino da língua na
sua vertente como língua materna.
4. É neste contexto que entendemos que o despedimento de 50 professores que trazem como consequência o encerramento de cursos de português deixando vários milhares de alunos sem aulas, não se coaduna com
uma necessária política de ensino da língua que tem em
conta o ensino de português como língua materna.
5. O atual Governo na consulta dirigida ao CCP no
passado 22 de Novembro reduziu o EPE a uma simples oferta de cursos e modalidades de ensino omitindo
a existência de programas específicos para português
enquanto língua materna, a falta de formação científico-pedagógico dirigida à docência do estrangeiro independentemente do local de recrutamento; o investimento na
investigação científica em domínios ligados ao ensino
de português para os luso-descendentes e ainda ao cumprimento de uma avaliação sistémica da rede do EPE.
6. Tal como o Governo o CCP sempre defendeu a redefinição da rede de ensino sustentada no princípio de
equidade aplicado à generalidade de países e locais em
que vivem Comunidades Portuguesas.
7. Tal como o Governo o CCP sempre defendeu uma
planificação linguística diferenciada que melhor se enquadra às realidades de cada Comunidade, privilegiando modalidades de ensino como o integrado, o paralelo,
o associativo, o cooperativo, o privado e o público.
8. Tal como o Governo o CCP sempre defendeu um
modelo concertado de envolvimento responsável das
Missões Diplomáticas na fiscalização, acompanhamento e avaliação de todas as atividades ligadas ao ensino
da língua e cultura portuguesas, incluindo também, as
coordenações do ensino.
9. O CPCCP, no quadro das suas competências e da
consulta que lhe foi endereçada, aconselha o Governo a
ponderar, completar e a corrigir alguns aspectos e medidas recentemente anunciados que pretende aplicar ao
EPE de forma a poder cumprir o seu objetivo anunciado
que é o de considerar o ensino como a “o ensino como
âncora das políticas dirigidas às Comunidades”.
DA REESTRUTURAÇÃO DA
REDE DIPLOMÁTICA E CONSULAR
Dentro do contexto da reestruturação da rede Consular
e das missões diplomáticas, consignamos que não houve uma consulta prévia ao C.C.P. Quando da reunião do
C.P. C.C.P. com o Sr. Secretário de Estado e com o Sr.
Ministro dos Negócios Estrangeiros em 24/11/2011, de
facto houve uma apresentação sucinta das eventuais decisões pelo governo na matéria. Este Conselho lamenta ter sido colocado perante um facto que se apresenta
como consumado, manifestando-se no entanto e a título
exemplificativo, conforme se segue:
1) Andorra - expressiva presença da comunidade portuguesa. Afigura-se injustificado o encerramento do
Consulado quer sob o ponto de vista económico e/ou
politico. Geograficamente situado nos Pirinéus, cujo
acesso se torna quase intransponível nos meses de inverno, tornando impossível a formulação de alternativas viáveis.

5
económica e politica da comunidade é um valor acrescentado como “lobby”no presente e para o futuro, orientado
no eixo económico e politico, acomodando às presentes
orientações do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
5) Nantes – Vice-Consulado rentável, apresentando
valor acrescentado ao Estado, cuja pequena equipa vem
desempenhando a sua missão com empenho, dedicação
e profunda interacção com a comunidade e o seu movimento associativo. O desempenho da equipa consular desabrochou o respeito do conjunto das autoridades
locais. Região que poderá no futuro desempenhar um
bom papel de “lobby”económico e politico para o Pais.
6) Lille – escritório Consular fortemente penalizado
na anterior reestruturação, de Consulado para Escritório Consular. Dentro do eixo de proximidade de França
com a Bélgica e estrategicamente no Canal de Mancha,
com custo de operação deveras baixo e com potencial
futuro no enquadramento económico e politico. Dadas
as actuais circunstâncias económicas e financeiras do
País, levando à emigração no seio da Europa, as áreas
consulares previstas na presente revisão circunscrevem
às opções migratórias. Com as considerações expostas,
salvo melhor juízo, consideramos inoportuna a presente
reestruturação.
AQUI CANADÁ

2) Frankfurt – Situação do conhecimento do CCP, num
processo anterior de reestruturação da rede consular,
alertou para as consequências negativas da despromoção de Consulado-Geral para Vice-Consulado, perdendo a sua capacidade de intervenção na diplomacia económica ativa, no principal centro político e económico
da Alemanha, onde estão sediados mais de 90 consulados estrangeiros e uma importantíssima e influente Comunidade Portuguesa residente.
O CPCCP considera, assim que no decorrer da atual
revisão das estruturas consulares este posto se deveria
reposicionar diplomaticamente como Consulado-Geral.
3) Osnabruck - Vice-Consulado que mais actos consulares realiza e o menos oneroso dentro da rede diplomática
portuguesa na Alemanha, sendo em número de 6117 no
ano de 2010. Prestando grande serviço e de aproximação
da comunidade e dando um bom exemplo de eficiência
que muitas vezes faltam nos órgãos institucionais.
4) Clermont-Ferrant – Vice-Consulado com espaço físico que é propriedade do Estado Português. A influência
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receita da semana

A Excelente Qualidade da Justiça Brasileira

Camarão frito com
Cerveja

A

Ingredientes:
Camarão; Azeite; Alho (1 cabeça); 1 lata de cerveja; 1/2 limão; 2 caldos de marisco; Paprika; Açafrão
Preparação:
Ponha numa frigideira o azeite, o alho picado e os
caldos de marisco. Quando os caldos estiverem
desfeitos, junte os camarões. Deixe fritar e vá virando.
Acrescente o sumo de 1/2 limão e, quando estiverem fritos, deite a cerveja até cobrir. Juntar um
pouco de paprika e açafrão e deixar cozinhar por
mais 10 minutos.
Servir com pão torrado na hora.
Observações:
Pode juntar um bocadinho de piri-piri seco ou líquido se gostar de sabores mais picantes.

Casal da semana

Texto de Hélio Bernardo Lopes

s opiniões são como as cerejas, cuja cor pode ir
do rosa ao vermelho venoso, passando por um
contínuo de cambiantes, muitas vezes distribuídos
pela superfície de uma só cereja. Vem isto a propósito do valor e da qualidade da Justiça do Brasil, bem
como desses dados, mas ao nível das diversas polícias
dos nossos irmãos do outro lado do Atlântico.
Estamos todos bem recordados da explicação inicialmente dada por personalidades do Vaticano, mal se
começou a perceber que já não era possível continuar
a negar a realidade histórica da pedofilia, entretanto percebida como tendo tido lugar por quase todo o Mundo:
escondeu-se para evitar atingir a imagem da Igreja Católica, por via de tais desvios. Ora, a tendência geral, em
matéria de magistrados e de polícias, mormente nos países mais atrasados, é a de seguir, precisamente, a prática
prosseguida pelo Vaticano durante muitas décadas, mas
de que veio a arrepender-se profundamente, e relativamente à qual, com avanços e recuos, tem procurado operar modificações estruturais, dado que a causa principal
desta praga era, precisamente, estrutural. Acontece que,
há dias, veio a saber-se que cerca de sessenta e dois juízes brasileiros estão a ser investigados por sobre eles recaírem indícios fortes da venda sentenças. Uma realidade que está a ser tratada pela Corregedoria Nacional de
Justiça, certamente correspondente ao nosso Conselho
Superior da Magistratura, e de que fazem parte membros
da Polícia Federal, do Banco Central e do Conselho de
Controlo das Atividades Financeiras. Mas mais: a investigação foi também estendida a familiares e amigos dos
magistrados indiciados, que se admitem ser suscetíveis
de potencial cumplicidade. De molde que eu pergunto
ao meu caríssimo leitor: acha toda esta realidade como
sendo imaginável entre nós? Claro que não! Nem no domínio factual, nem, por exemplo, no da composição do
órgão a operar a referida investigação. Neste ponto, con-

vém perguntar: mas qual foi o cerne desta investigação a
correr agora no Brasil, em torno dos tais sessenta e dois
juízes? Bom, eles são suspeitos da ilibação ilegal de políticos que estavam a ser investigados. Uma prática que,
para aqueles que vierem a ser condenados, os envolve no
crime de corrupção para ato ilícito, digamos assim.
Mas se esta é a realidade com estes magistrados judiciais, tal como já tem tido lugar com colegas seus e
com promotores de justiça – procuradores do Ministério
Público –, o mesmo sempre se deu com membros das
mais diversas polícias, desde as estaduais à federal. Ou
seja, o Brasil dá todas as garantias de possuir um sistema
político global que, sem conseguir evitar a prática de crimes, seja por quem for, também consegue levar à barra
dos Tribunais gente graúda, desde a deste caso de agora, como ao próprio Presidente da República, Fernando
Collor de Melo.
Por tudo isto, tem toda a razão o Bastonário da Ordem
dos Advogados, António Marinho e Pinto, quando, há
umas semanas atrás, num dos nossos canais televisivos,
salientou ser o Sistema de Justiça do Brasil muito melhor e mais eficaz que o nosso, embora excetuando o
caso do complexo prisional, ainda hoje muito desumano e desprotetor. Termino, complementando este caso,
com uma chamada à memória dos meus leitores sobre
uma intervenção das autoridades judiciárias dos Estados
Unidos em Porto Rico, onde cerca de um milhar de elementos das diversas forças policiais prenderam mais de
uma centena e meia de elementos do mundo judiciário
daquela localidade, incluindo gente com funções judiciárias as mais diversas, que se encontravam envolvidos
em criminalidade a mais variada, incluindo a organizada
e já internacional. Estes dois exemplos – o brasileiro e
o norte-americano – mostram, precisamente, a qualidade da globalidade da estrutura judiciária dos dois países, porque consegue obter resultados fortes, frequentes
e plenamente abrangentes. Recordando agora palavras
muito antigas de Salazar, no Porto, também nós podemos agora comparar.

Cobrar Dívida a Mortos
Texto de Augusto Machado
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nda muita gente desnorteada e no meio da confusão são sempre os do costume, os inocentes - a
pagar as favas. A mão direita não sabe o que faz a mão
esquerda. Senão vejamos: as Finanças enviaram uma
carta registada a João Alcino para pagar quase 300
euros de portagens. Seria um procedimento normal se
não se desse o caso de o pretenso titular da infracção
estar morte há 16 anos, e nunca ter tido carro nem sequer carta de condução.
Com a devida vénia a Madalena Ferreira, jornalista do JN, autora da reportagem, eis o que aconteceu:
“Os oito filhos de João Alcino nem queriam acreditar quando, na semana passada, receberam uma carta
das Finanças em nome do pai, falecido em Março de
1995. Enviada em correio registado, a missiva pedia
a liquidação do montante incluindo as coimas, taxas
e custas, relativas à falta de pagamento de portagens
desde 2008”, relatou a jornalista. “Isto, no mínimo, é
uma falta de respeito para com uma pessoa que morreu
sem dever um tostão a ninguém”, afirma, indignado,
Valdemar Alcino, de 61 anos, um dos filhos do homem
indevidamente notificado pelo Fisco. E acrescente, “o
meu pai não tinha carro, nem carta. Nem sequer sabia
ler”, espantado com o facto de ser possível exigir dinheiro a alguém por um serviço de que, atendendo às
circunstâncias, nunca poderia ter usufruído. Na mesma
carta, e associado ao nome do falecido, está o seu antigo endereço no nº30 do Bairro 25 de Abril, na Guarda,
sendo que a habitação em causa, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, está actualmente desabitada.
Ainda incrédulo com a situação, o filho dirigiu-se à
repartição de Finanças da Guarda, onde lhe foi pedido
que requeresse a anulação da dívida. “Não bastava o
engano, ainda transferem para nós a obrigação de o
A VOZ DE PORTUGAL

desfazer”, comentou o filho do infractor ‘fantasma’.
Para o efeito, Valdemar Alcino terá agora de preencher um requerimento – tipo solicitando que a coima
em nome do pai seja apagada do sistema e juntar-lhe
a certidão de óbito correspondente. “A minha vontade,
desabafou o filho, é deixar que mandem mais cartas e
deixá-los a falar sozinhos... E, se mudar de ideias, será
apenas para limpar o nome do meu pai”.
Entretanto, mais tarde, foi apurado que o valor da
coima imputado pelas Finanças ao cauteleiro e engraxador do antigo e emblemático Café Mondego,
da Guarda, pertença a um automobilista do Norte do
país, residente na área Metropolitana do Porto, e que
é proprietário de um Opel de matrícula recente. Mais
bizarro ainda, o nome do verdadeiro infractor não tem
qualquer semelhança com o nome do indivíduo ‘escolhido’ para pagar. Mas há mais; as Finanças exigem a
Hugo Oliveira, morador em Vila Nova de Gaia, que
pague multa de carro que nunca teve – o pagamento
é de 2174 euros em coimas, custos e taxas de portagens ou, imaginem, o ordenado ser-lhe-á penhorado...
Porém, o veiculo que passou nas portagens sem pagar
nunca foi seu, mas de outra pessoa com o nome quase
igual ao da mulher de Hugo, que apenas tinha mais um
‘Silva’ que ela. Em três dias, receberam sete cartas
com a dívida acumulada por passagens na Via Verde
em 2008.
Estas situações são apenas alguns exemplos daquilo
que se passa no País em termos de cobrar dívidas... As
dívidas são tantas que as Finanças não têm mãos a medir – daí, a ocorrência de possíveis erros. Depois, há
também, quem veja estas notícias do lado ainda mais
negro bradando aos céus!... “Claro, se eles não são
capazes de cobrar dívidas de centenas de euros como
deve ser, como cobrar os milhões de euros que empresas e indivíduos devem ao Estado?
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Relacionamento Conjugal

A Baleia Alegre
Texto de Rosana Brasil, LMFT
“A baleiazinha era jovem cheia de vontade de brincar, nadar e saltar. Era cheia de vida e sempre muito
bem disposta. - Que mosca mordeu você? Perguntavam os outros habitantes do mar. Ninguém sabia a
resposta. Mas a verdade era que a baleiazinha estava
causando graves problemas aos pescadores. Eles saíam
inocentemente em seus pequenos botes e, de repente,
encontravam-se com uma muralha de ondas, levantadas
pelas brincadeiras da baleiazinha. E assim, quase sempre soçobravam. Mais de um pescador havia morrido
afogado e a baleiazinha continuava brincando perto da
costa, alheia às desgraças que causava. - Baleiazinha,
fico muito contente vendo você sentir-se tão feliz e
brincalhona. Mas, por ser estouvada, já causou algumas
desgraças aos pescadores, disse-lhe o golfinho. - Oh!
Lamento muito, amigo golfinho! Exclamou a Baleiazinha, muito arrependida. Diga-me o que posso fazer para
remediar o mau que causei? Perguntou ela.
- Basta que você brinque em alto mar, longe da costa,
aconselhou-a ele. A Baleiazinha tinha um coração bondoso. Desejosa de fazer o bem aos outros e evitar novos
prejuízos para os pescadores, rumou para o mar alto.
A partir desse dia acabaram-se as desgraças dos pobres
pescadores. E a baleiazinha pode continuar a alegrar os
habitantes do mar, sem prejudicar os habitantes da terra.” Quando casais discutem, e como uma sequência de
ondas do mar, cada onda contem varias emoções. No
entanto o que determina a resolução do conflito inicial,
será a atura das ondas provocadas pelo nível de raiva,
ambiguidade emocional de um ou ambos os cônjuges.
Quando indivíduos são extremos em uma destas emoções, as possibilidades de uma solução são retardadas ou
impedidas, normalmente porque o outro cônjuge sente-se empurrado ao outro extremo da balança emocional.
Quando casais estão extremamente aborrecidos, com
raiva ou em retirada emocional, ambos são incapazes de
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sugerindo uma possível solução, ou procurando um
meio termo satisfatório à ambos ou solicitando tempo
para pensar. Observe suas emoções e palavras, quando o leitor encontrar-se movendo em direção a um dos
extremos—raiva ou fuga—procure dizer a si próprio:
“Eu tenho que controlar minhas emoções, evitando agir
irracionalmente.” Ou “Estou sentindo a necessidade de
recuar, vou tentar não faze-lo e escutar meu esposo(a).
Estou recuando porque não tenho controle da situação
ou por está com medo?” Verbalize suas emoções e pensamentos. Solicite tempo para continuar discutindo o
assunto. “Estou sentindo que não consigo pensar claramente neste momento, necessito de tempo para entender melhor o seu ponto de vista. Poderíamos continuar
este assunto em uma hora? ” Seja especifico. Exaustão
durante uma discussão diminui as chances de resolução.
Argumentos podem ser estimulante ao crescimento
pessoal e conjugal quando certas regras são estabelecidas e respeitadas pelo casal: Controle de forte emoções
como raiva ou fuga durante uma discussão; Lembre,
Ciúme deriva-se de sentimentos de insegurança pessoal; Contenha seu impulso à fazer criticismo. Criticismo
danifica a confidencia da pessoa criticada, aumentando
o sentimento de raiva; Contenha seu desejo a reviver o
passado. Reviver momentos negativos do passado impede o casal de viver no presente. Contenha seu desejo
de machucar um ao outro utilizando vulnerabilidade ou
idiossincrasia um do outro como arma. Limite o tempo para discussões; Contenha a discussão ao problema
central; Seja atento e sensível ao sentimentos de seu
esposo(a); Respeito seu esposo(a) e espere o mesmo em
retorno. Sugerimos algumas perguntas as quais o leitor
pode fazer a si próprio e a seu cônjuge: Quando discutimos, qual você diria ser meu estilo: raiva ou recusar
a discutir o assunto? Quando discutimos permito sentimentos de ciúme e insegurança dominar minhas emoções? Quando discutimos, trago assuntos do passado
como arma para encobrir minha insegurança? Quando
discutimos, utilizo aspectos vulneráveis do outro como
arma para encobrir minha insegurança? Aceito meu
cônjuge como pessoa passível de defeitos e qualidades
inerentes ao ser humano?
COMUNIDADE

estarem atentos ao comportamento e estado emocional
do outro, mantendo a balança emocional desequilibrada, como a baleiazinha alheia aos danos causados pelo
movimento do seu corpo perto das embarcações. No entanto quando ambos são capazes de expressarem seus
sentimentos, estando ao mesmo tempo atentos ao comportamento é sentimento do outro, o casal será capaz de
oscilar á balança entre raiva e retirada, com o objectivo
de buscarem uma resolução benéfica ao relacionamento
e não ao indivíduo. Destarte controlando a altura das
ondas, aumentado a probabilidade de resolução do
conflito inicial. Ao invés de adotar um comportamento negativo e destrutivo ao relacionamento sugerimos o
leitor reflectir é responder as seguintes perguntas: Será
este assunto importante amanha? Dentro de 1 mes? Será
que estou pensando claramente neste momento? O que
devo fazer parar clarificar está situação? O que devo fazer para ser mais positivo e menos negativo? Será está
situação importante o suficiente a ponto de arruinar o
meu dia, o meu relacionamento? Como posso modificar está situação positivamente? Será importante vencer este argumento fazendo meu cônjuge perder? Como
irá afectar o nível do nosso relacionamento? Como irá
afectar a auto-estima de meu cônjuge?
Retirada ou fuga emocional durante um argumento é
visto como uma maneira efectiva de evitar conflitos, ou
de fuga quando a situação é difícil de ser contornada
ou resolvida. Pode no entanto, ser entendido como falta
de interesse e tende à aumentar a raiva do outro cônjuge. Está estratégia de retirada, estimula o sentimento
de rejeição, e pode escalar a situação o invés de solucionar. Recomendamos expressar seu ponto de vista

HigH scHool of montrEal aDult cEntrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. 514-788-5937
inglês básico
informaÇÕEs para inscriÇÕEs 2011

Inglês básico - manhã

Datas: 28, 29, 30 de Novembro
1, 5, 6, 7, 8 de Dezembro
Hora: 9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde

Datas: 28, 29, 30 de Novembro
1, 5, 6, 7, 8 de Dezembro
Hora: 17h00 às 19h00Um dos

um Dos sEguintEs DocumEntos (original unicamEntE) é ExigiDo:
• Documentos de Imigração Canadá / Québec
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana
um Dos sEguintEs provas DE rEsiDência
no (original unicamEntE) é ExigiDo:
• Cartão de assugurança medical
• Carta de condução
• Outras provas (informar-se com os empregados)

Horários Das aulas DE
inglês DE basE DE manHã E DE tarDE
Manhã: Do 9 de Janeiro até 30 de Março de 2012
De Segunda a sexta: 8h30 às 12h30
tarde: Do 9 de Janeiro até ao 29 de Março de 2011
De Segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)

Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes: Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte
Sítio web: www.hsmontreal.ca
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Passagem relâmpago do
“Ciclone Açoriano” por Laval
Texto de Mário Carvalho
Fotos de Sylvio Martins

C

omo o programa e o
respectivo horário da
sua visita a Montreal não
havia sido detalhadamente anunciado pelos responsáveis da sua vinda, para
comemorar os 15 anos
do jornal Luso Presse, ou
talvez para não fazer com
que as pessoas aproveitassem a ocasião de encontrar o Pauleta em outros
locais que não fosse no sábado 26 de Novembro na
sala Château Princesse aonde iria haver um jantar com a presença do convidado de honra e o jornalista açoriano José Silva, onde custo do ingresso
era de 70 dólares canadianos.
Em tempo de crise nem todas as famílias podem ou
tem possibilidades de desbolçar este montante, não
porque o Pauleta não mereça e não tenha um lugar de
privilégio nos corações dos seus admiradores, jovens
e idosos, homens e mulheres, mas fazendo bem as
contas eram necessárias algumas centenas de dólares
para que um casal com filhos pudesse marcar presença neste evento.
Na quinta-feira à noite recebi um telefonema de
um amigo, para me informar que o Pauleta iria estar
na sexta-feira dia 25 de Novembro pelas 17h30 no
centro comunitário da Missão Portuguesa de Nossa
Senhora de Fátima em Laval para uma sessão de autógrafos a convite da associação portuguesa local.
Como não queria perder esta oportunidade, na sexta-feira depois do trabalho, dirigi-me ao centro comunitário, poucos minutos passavam das 17h00 da
tarde, penso eu, que até cheguei antes dos responsáveis da associação, estacionei o carro e aproveitei
para escutar o relato do final do jogo do hóquei em
patins sobre gelo, entre a equipa dos Canadianos de
Montreal e os Flyers de Filadélfia aonde o encontro
terminou com a vitória dos americanos por 3-1.
Pouco a pouco foram chegando, alguns estavam
informados outros ficavam surpreendidos que era
necessário pagar 5 dólares para entrar na sala, de depois tive a oportunidade de ser informado que estes
5 dólares era para a fundação de Pauleta “Escola de
Futebol Pauleta”. Por volta das 18h30 eram à volta
de uma centena, desejosos de encontrar o rei dos golos da selecção portuguesa.
Como demorava a chegar, aproveitei para recordar
a sua história:
Pauleta, é o quarto futebolista na história da selecção das quinas pois conta com 88 internacionalizações, à sua frente, Rui Costa, Fernando Couto e Luís
Figo e o que mais o destaca dos outros jogadores é
ele neste momento ser o melhor marcador de todos os
tempos da Selecção de Portugal, com 47 golos, seis
golos a mais do que o “Rei” Eusébio.
Pedro Miguel Carreiro Resendes, mais conhecido
como Pauleta, nasceu em Ponta Delgada, a 28 de
Abril de 1973. Jogou durante vários anos na Selecção
Portuguesa. Pauleta tornou-se o primeiro internacional português a nunca ter jogado no campeonato português (Primeira divisão de Portugal) a representar a
Seleção Portuguesa. Tornou-se o recordista histórico
de golos pela seleção, ultrapassando a marca de 41
golos de Eusébio, a 12 de Outubro de 2005 contra
a Letónia. Representou as Quinas no UEFA Euro
2000, no Campeonato do Mundo de 2002, no UEFA
Euro 2004 e no Campeonato do Mundo de 2006, na

Alemanha. O seu instinto goleador, combinado com
um toque de bola habilidoso com ambos os pés, um
impressionante jogo aéreo e excelente mobilidade
compõem o seu cartão-de-visita. “Pauleta é um lutador, muito forte e completamente imprevisível”,
disse Vahid Halihodzic, seu treinador no Paris Saint-Germain.
A estreia de Pauleta pela selecção portuguesa aconteceu em Agosto de 1997, frente à Arménia, mas a
titularidade só chegaria 18 meses depois, diante da
Holanda. Para o seu primeiro golo com a camisola
das quinas, Pauleta teria de esperar ainda mais um
mês. Foi num jogo frente ao Azerbaijão que o açoriano contribuiu com dois golos para a vitória de Portugal por 7-0. Revelando-se um jogador de equipa no
Euro 2000, Pauleta foi um líder no Mundial de 2002,
marcando por três vezes em igual número de jogos.
Dois anos mais tarde, e apesar de apenas ter falhado apenas um dos encontros da fase final do torneio,
Pauleta não marcou qualquer golo no Euro 2004, disputado em Portugal.
O primeiro clube com o qual Pauleta assinou um
contrato profissional foi o C.U. Micaelense, onde
alinhou por uma época, mudando-se depois para o
Grupo Desportivo Estoril Praia, onde viria a apontar
19 golos.
Em 1996, os golos continuavam a fluir depois da
transferência para a U.D. Salamanca. Pauleta voltou
a marcar por 19 vezes, ajudando o clube a subir ao
escalão máximo do futebol espanhol em 1998. Na
época seguinte, o avançado adicionou mais 15 golos

à conta pessoal.
No ano de 1998 a sua média de golos valeu-lhe a
transferência para o Deportivo da Corunha. Pauleta esteve dois anos ao serviço da turma galega,
apontando 33 golos em 92 jogos, incluindo oito
em 12 jogos onde alinhou de início na época em
que o “Depor” conquistou o seu primeiro título de
campeão (1999/00). Em 2000, Pauleta transfere-se para o Bordéus, estreando-se com um hat-trick
diante do Nantes, em jogo que o Bordéus venceu
por 5-0. No total, o açoriano apontou 65 golos na
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Ligue 1 em 98 jogos com a camisola do Bordéus e
foi duas vezes eleito o futebolista do ano em França.
Na temporada 2003/04 ingressou no Paris Saint-Germain no início da época, assinando um contrato de
três anos por um valor anunciado de 12 milhões de
Euros. Pauleta ajudou os parisienses a conquistar o
seu primeiro troféu em seis anos, ao apontar o único
golo na final da Taça de França, diante do Châteauroux. No campeonato, o “ciclone dos Açores” (alcunha por que é conhecido) demonstrou a eficácia habitual, assinando 18 golos em 37 jogos, tendo o PSG
terminado a época na segunda posição. Em 2010,
Pedro Pauleta foi eleito melhor jogador de sempre do
PSG. Pauleta faz parte da lista de Fernando Gomes
para as próximas eleições da federação portuguesa de
futebol a realizar-se dia 10 de Dezembro 2011.

A noite avançava e o “ciclone açoriano” demorava a chegar mas como era inicio do fim-de-semana
, ninguém dava sinais de desespero, finalmente, por
volta das 19h45, chegou o grande Pauleta, entrou na
sala acompanhado do seu amigo o jornalista açoriano José Silva, e alguns responsáveis pela sua vinda a
Montreal, de imediato a assistência foi avisada que o
Pauleta apenas iria estar presente entre 15 e 20 minutos porque tinha outros compromissos, entre autógrafos e fotografias todos saíram felizes por terem
conseguido levar para casa uma recordação e terem
estado ao lado de um homem que tem sido um exemplo a seguir na vida como desportista e como homem
pela sua simplicidade, honestidade e humildade.Infelizmente a falta de tempo, não deu para dialogar e
trocar impressões com o Pauleta. No final tive o prazer de ser informado que o montante angariado foi de
300 dólares, e a associação dobrou-o montante para
um total de 600 dólares para a fundação da “Escola
de Futebol Pauleta”. Parabéns à associação de Laval
por esta excelente iniciativa e a todos que estiveram
presente a este evento.
Que saudades do tempo em que o açor voava sobre
os relvados, levantando multidões, ao som dos aplausos e gritos. Por todo o mundo ouvia-se: é golo de
Portugal marcou, Pauleta.
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Fado na Casa dos
Açores do Quebeque
D

Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

esde sempre o Fado cantou histórias e continua a fazê-lo. Inicialmente eram as típicas histórias de
bairro, hoje o Fado canta a vida de um
povo. Depois de Amália ter rasgado todas as fronteiras e aberto todos os caminhos no mundo inteiro, encontram-se apaixonados pelo estilo musical

que teve como berço Lisboa.
Sábado dia 26 de Novembro, a Casa
dos Açores resolveu organizar um serão de fados. Caldo verde e bacalhau
são quase imperativos, num jantar de
fado, e, o bacalhau estava tão bom que
houve quem repetisse uma segunda

dose.
A parte musical começou com uma
bonita guitarrada entoada por Luís Duarte à viola e António Moniz à guitarra
portuguesa. Excelentes tocadores!
Apenas os microfones do Luís pareciam querer brincadeira e de pouco a
pouco caíam.
O serão prosseguiu e foi Jordelina
Benfeito a fadista convidada.
Jordelina Benfeito nasceu no arquipélago dos Açores, na formosa ilha
de São Miguel tendo emigrado para o
Canadá com a família em 1964. Desde
sempre ela trauteou o fado e daí que
começou a cantar em casamentos, baptizados, aniversários e foi em 1980 que
começou mais seriamente a cantar. Em
1985 lançou três cassetes e em 1992
gravou o seu primeiro CD, intitulado
“Pai Inteiro”. Pouco depois lançou o
segundo CD “Ser Avó”.
Tem cantado na maioria dos restau-

rantes portugueses através da comunidade, participou no Festival des
Lumières em Montreal, foi convidada
pelo Presidente do Governo Regional
dos Açores a participar em diferentes
eventos nas ilhas, foi convidada de
honra para encerrar uma noite de Fados, após um mês inteiro de festividades à portuguesa, para além de já ter
participado em eventos organizados
em centros de idosos.

Jordelina tem levado o fado para longe da sua terra natal. Quando canta,
ela transmite uma história, cantada e
acompanhada musicalmente. Ela cantou com muita elegância e sobriedade.
Deu-me a impressão que ela já sabia
cantar bem antes de aprender a ler. António Moniz e Luís Duarte são
excelentes tocadores tanto tecnicamente como sentimentalmente. Tecnicamente porque a
guitarra portuguesa tem a fama
de ser difícil de tocar e ambos
tocaram
maravilhosamente
bem e em termos de sentimento
porque conseguem aquilo que
outros não conseguem: colocar num instrumento a alma e
o sentimento dum povo! Luís também
canta e encantou os presentes.
Foi deveras um serão muito bem passado em companhia de bons artistas.
Houve alguém que me disse:

- Gosto pouco de fado mas garanto-vos que esta noite até gostei.
O resto do serão foi animado por
Emanuel Freitas que tocou música para
todos dançarem.
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Comunidade

9

10 Crónicas

anedotas

Um elefante pisa uma pulga. A pulga sai debaixo da pata do elefante,
olha para ele refilando, e diz-lhe:
- Vê lá se gostavas que te fizesse o mesmo?
Diz o cego para o paralítico:
- Então como tens andado?
- Olha, como tens visto.

Estava um alentejano à procura da palavra “lógica” num dicionário. Um
outro pergunta-lhe: - Mas o que está procurando aí? - Estou a ver se
descubro o que é que quer dizer lógica. - Mas isso não tem nada que
saber, por exemplo. Você tem um aquário em casa? - Tenho. - Ora o
que lhe faz lembrar o aquário? - O mar. - E o que lhe faz lembrar o mar?
- Peixes. - E os peixes o que lhe lembram? - Hummm... uma sereia,
uma louraça boazona. - Então é lógico que o compadre não é maricas.
Todo satisfeito visita um outro compadre: - Compadre, compadre, descobri o que é a lógica. - Lógica? Mas o que é isso? - É assim compadre.
Tens um aquário em casa? - Não. - Então é lógico que és maricas.
Um alentejano tinha os pais nas Américas, e constantemente pediam
ao seu filho para os ir visitar. Um dia lá resolveu ir, comprou a passagem, fez as suas malas e despediu-se da mulher. Chega ao aeroporto,
era um voo da PANAIR, olhou para o avião, deu meia volta e foi embora
para casa. A mulher muito admirado ao vê-lo de volta: - Então homem,
o que que te esqueceu!!?? - Não me esqueceu nada. Estava lá escrito
no avião em letras bem grandes que era “pa na ir” eu “na” fui.
Porque é que os Alentejanos tem duas camas no quarto? Uma é para
dormirem e a outra é para descansarem um bocadinho quando acordam.
Um casal de alentejanos foi a Lisboa. Como estavam com pressa,
meteram-se à frente de uma fila. Diz logo o lisboeta que estava atrás”
Então compadre não acha que esta a meter a carroça à frente dos
bois”. - Diz logo o alentejano “Maria passa lá a carroça para trás e deixa
lá passar os bois!!!”

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. Camareiros. Camada gordurosa do leite. 2. Contr.
do pron. pess. me e do pron. dem. o. Natural de Aragão ou relativo a
Aragão. 3. Contr. da prep. em com o art. indef. um. Grande massa
de neve que se despenha da montanha. 4. As regiões superiores da
atmosfera. Designação popular da guitarra clássica. 5. Unidade monetária do Peru. Conjunto de monitor e teclado ligado ao computador.
6. Caminhar. Banto ou bantu. Autores (abrev.). A unidade. 7 - Segurar.
Costume. 8. Abrasado. Juntar. 9. Navega ao largo. Germe (fig.). 10. O
que fugiu ao cumprimento do dever. Aqueles. 11. Inclinação da alma e
do coração. Empunhar.
Verticais 1. Perda total ou parcial da memória. Jornada. 2. Concede. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 3.
Doçura (fig.). Eventualidade. 4. Imposto Automóvel (abrev.). Tiritar. 5.
Além disso. Frequentar. 6. Resguardado. Grande artéria que nasce no
ventrículo esquerdo do coração e a partir da qual o sangue arterial é
conduzido a todo o corpo. 7. Desviar-se rapidamente. Contr. da prep.
a com o art. def. os. 8. Que tem nós ou saliências. Graceja. 9. Desejo veemente. Indivisível. 10. Nome da letra t. Que alude. 11. Membro
guarnecido de penas que serve às aves para voar. Afectuoso.
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O princípio do fim daquela
parte que fica no meio
Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira
Quando o ministro Álvaro Santos Pereira pediu
que o tratassem apenas por Álvaro, apreciei o gesto,
por revelar ao mesmo tempo uma preocupação ética
e estética. Há um poema de Álvaro de Campos que
termina com o verso “E havia luar e mar e a solidão,
ó Álvaro”. A sensibilidade poética de Pessoa levou-o
a optar também apenas por Álvaro, e devemos reconhecer todos que o poema não beneficiaria se terminasse com o verso “E havia luar e mar e a solidão, ó
sr. ministro da Economia, da Inovação, do Emprego
e do Desenvolvimento Regional”. Álvaro é, de facto,
melhor e mais simples do que professor Santos Pereira, por exemplo. Mas quem sentisse desconforto perante a hipótese de tratar um ministro pelo seu nome
próprio pode agora optar pela formulação “professor
Álvaro” sem o ónus de se estar a referir ao seu grau
académico. Não se trata de passar a designá-lo por
professor Álvaro por ele ter o ofício de professor universitário, mas sim por ele ter o ofício do professor
Karamba. Há-de haver qualquer coisa no gabinete do
ministro da Economia que inspira o seu ocupante a
lançar-se na cartomancia. Talvez seja melhor chamar
profissional especializado para fumigar as instalações.

A diferença entre Manuel Pinho e Álvaro Santos Pereira é que um previu o fim da crise e o outro previu o
princípio do fim da crise. Quer isto dizer que o astrólogo que nos governa agora é melhor. A previsão de
Manuel Pinho não se verificou, mas a de Santos Pereira é uma constatação de facto disfarçada de profecia. Tudo o que nasce, morre - e, por isso, assim que
qualquer coisa começa, assistimos ao princípio do
seu fim. Nesse aspecto, o vaticínio de Santos Pereira
acaba por ser inquietante. Quando decreta o princípio
do fim, o ministro parece estar a associar à crise um
paradoxo de Zeno. A crise tem um fim, o que reconforta, mas esse fim tem um princípio e, supõe-se, um
meio e um fim, o que alarma. De acordo com Santos
Pereira, para o ano estaremos no princípio do fim da
crise, ficando a faltar o meio do fim da crise e o fim
do fim da crise. Mas quem nos garante que o fim do
fim da crise não tem, também ele, um princípio, um
meio e um fim? Suponha-se que, passado o princípio
do fim da crise, em 2012, chegamos ao fim do fim da
crise, em 2013. Mas teremos chegado ao fim do fim
do fim da crise, ou estaremos nessa altura apenas no
princípio do fim do fim? E não terá o fim do fim do
fim da crise também um princípio, um meio, e um
fim? Se tiver, esta pode ser uma crise infinita. E, uma
vez que estamos em Portugal, essa é uma possibilidade bastante forte.

Mais democracia é melhor democracia?
Texto de Pedro Norton
A trapalhada que o Sr. Papandreou arranjou a propósito do referendo-que-não-chegou-a-sê-lo relançou,
como seria de esperar, um debate mais vasto: o debate sobre a legitimidade democrática de um processo
de construção europeia feito, como agora se diz, “à
margem dos povos”. É tentador embarcar nesta onda.
Estamos a falar, disso ninguém duvida, de matérias
fundamentais para o futuro da Europa e parece lógico reclamar uma legitimação acrescida de todo o
processo que, alegadamente, só pode ser conseguida
quando for “devolvida a palavra ao povo”.
Devo confessar que tenho uma posição sobre esta
matéria que suspeito ser largamente minoritária. Entendo que o processo de construção europeia pode
fazer-se sem o recurso a qualquer referendo. Mais:
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entendo que o processo deve fazer-se sem o recurso
a qualquer referendo. E desenganem-se se imaginam
que me vou pôr a defender tão esdrúxula ideia com
base numa qualquer presunção elitista sobre a incapacidade dos eleitores para dominar temas de complexidade elevada. A razão é outra. Acredito, heresia
das heresias, que mais democracia não significa necessariamente melhor democracia.
Antes que comecem a chamar-me fascista, permitam-me que recorde que esta discussão não é nova e
que o argumento não é meu. De facto, a democracia
representativa, tal como hoje a conhecemos, surge,
no século XVIII, na novel república americana e na
sequência de um longo debate político, como uma
via intermédia entre um ideal platónico ou elitista,
esse sim não democrático, e o populismo basista de
tipo rousseauniano. Defende, deliberadamente, uma
inteligente solução política que abraça o ideal da soberania popular mas, ao mesmo tempo, isola a República do perigo das paixões súbitas e irrefletidas. É
um modelo que consegue compatibilizar os valores
da igualdade política com as virtudes da reflexão, da
ponderação, da deliberação, e da construção de consensos. Um modelo que tem o propósito declarado
de evitar que as opiniões públicas se transformem
obrigatoriamente em políticas públicas. Ao contrário
do que acontecia na antiga Atenas, na moderna democracia representativa o papel do povo não é o de
governar-se a si próprio mas o de escolher quem, em
seu nome, governará: “The people will decide who
shall decide”. Não se nega que os cidadãos estejam
aptos a governar-se mas defende-se que essa capacidade não seja exercida por todos os cidadãos, a todo
o tempo e a propósito de todas as decisões. Em vez
disso, sugere-se, deve ser utilizada para escolher e
controlar um grupo de representantes periodicamente
eleitos. Como escreveu, em tempos, Pacheco Pereira, “a democracia representativa é suposto libertar os
políticos da pressão da demagogia, dando-lhe uma
reserva temporal ou poderes próprios em que o controlo popular é indireto, permitindo-lhe tomar medidas impopulares mas necessárias sem terem imediatamente a sanção do voto”.
Podia ser de outra maneira? Poder podia, mas arriscava-se a dar mau resultado.

30 DE novembro - 2011

sociedade

Como combater o stress natalício
P

arece uma contradição inaceitável juntar as palavras stress e
Natal na mesma frase, mas a verdade
é que a época mais festiva do ano é
também sinónima de grande ansiedade e até de tristeza para muitas pessoas. É claro que não tem, nem deve
ser assim, por isso, saiba como combater o stress natalício e aproveitar o
melhor que esta quadra tem para nos
oferecer.
Expectativas realistas
Chega o Natal e queremos ter a casa
mais bem decorada, oferecer as prendas mais originais, conseguir os embrulhos mais perfeitos, confeccionar os
melhores pratos e as sobremesas mais
decadentes. Queremos ser a Martha
Stewart ou a Super Mãe Natal mas…
não somos! Nem devíamos querer ser,
muito menos estarmos constantemente
a comparar-nos com a vizinha, a prima
ou a irmã. Expectativas muito altas estão geralmente acompanhadas de níveis
de frustração igualmente altos… e na
noite de Consoada vai querer estar deslumbrante ou com olheiras até ao chão?
Nesta quadra, faça menos e desfruta
mais.

Planear com antecedência
Se apenas começa a pensar no Natal
quando as montras já estão todas decoradas e as filas nas lojas chamam a sua
atenção, então, já vai tarde! Antecipe a
correria de última hora para assegurar a
sua sanidade mental: comece a comprar
presentes nos saldos de Verão, a escrever os postais no primeiro fim-de-semana chuvoso do Outono, a decorar a
casa nos vários feriados que antecipam
a quadra natalícia. Para tornar o planeamento mais fácil, distribua uma ou duas
tarefas por semana na sua agenda a partir de Setembro ou Outubro. Assim, terá
o mês inteiro de Dezembro para desfrutar da magia do Natal e aceitar todos os
convites que quiser!
Ajudar quem mais precisa
Não há nada melhor para combater o
stress natalício e pensar naquilo que realmente interessa nesta quadra, do que
ajudar quem mais precisa. Ser voluntária numa associação de caridade, num
banco alimentar ou simplesmente contribuir para as muitas causas que surgem
nesta época (doação de presentes, vestuário, alimentos…) pode ser a melhor
prenda que alguém (e que você!) possa
receber este ano.
A tradição já não é o que era
Nos tempos que correm precisamos de
formas práticas de concretizar os nossos
mil e um afazeres, só assim é que con-

seguimos alguma tranquilidade na vida.
Em vez de confeccionar os habituais 5
bolos que leva para casa dos seus pais,
faça apenas um, de certeza que não vão
faltar doces. Em vez de se preocupar
com as prendas para cada um dos seus
4 irmãos e respectivos parceiros, porque

o prazer e o sossego de fazer compras
online. A partir do conforto do seu sofá,
navegue entre milhares, se não milhões
de possíveis opções, descubra presentes
originais, dê ordem de compra e relaxe… vem tudo ter direitinho à sua porta!
Não tenha medo

não combinarem doar o valor de todos
os presentes para uma instituição de
caridade? Este ano o almoço de Natal
é em sua casa? Em vez de uma refeição
sentada porque não um buffet? Peça aos
convidados para trazerem uma especialidade gastronómica ou uma garrafa de
vinho em vez de uma prenda. Um Natal
diferente nunca fez mal a ninguém, antes pelo contrário.
Estabeleça novas tradições
Parece que quanto mais velhas ficamos, menos graça tem o Natal. É nesta
altura que recordamos, com grande nostalgia, os natais da nossa infância – que
alegria, que tempos encantadores! Volte
a viver o Natal com o mesmo entusiasmo infantil, ao declarar uma nova tradição natalícia, algo que, todos os anos,
lhe traga de novo aquele brilhozinho aos
olhos só de saber que o mês de Dezembro está próximo: pode ser a aquisição
de um novo ornamento para a árvore
de Natal; uma reunião com amigas que
vivem longe; fazer voluntariado numa
instituição de caridade diferente cada
ano; adquirir parte das suas prendas ou
postais na UNICEF. Pequenos gestos
para um grande Natal.
Gastar menos dinheiro
Se o dinheiro é, por si só, uma fonte
natural de preocupação, durante a época
natalícia pode tornar-se verdadeiramente stressante. A solução? Gaste menos
dinheiro. Existem inúmeras formas de
poupar durante o Natal, sem pôr em
causa a sua beleza e festividade: aprenda a economizar, de forma inteligente,
nas decorações, nas prendas, no papel
de embrulho e até nos postais de Natal.
Evite as horas de ponta
Na hora de comprar presentes, evite as
horas de ponta, ou seja, hora de almoço ou final da tarde, optando antes (e se
possível) pelos horários em que possa
ser das primeiras a entrar nas lojas ou
das últimas a sair. Porque não tirar um
dia de férias a meio da semana para, enquanto toda a gente trabalha, despachar
a sua lista de afazeres natalícios de uma
só vez? Em alternativa, se ainda não
descobriu, está na altura de descobrir

de dizer que não
Se se sentir sobrecarregada durante a
época festiva e já não resta um único espaço branco na sua agenda, não tenha
receio de recusar este ou aquele convite.
Desde que o faça com a devida antecedência, os seus anfitriões vão certamente compreender e, claro, perdoá-la! Vai
a um jantar e ficou de levar uma sobremesa caseira, mas não tem tempo nem
paciência para ir para a cozinha? Com-
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pense e compre um doce invulgar ou
verdadeiramente decadente. Mas saiba
também dizer que sim, ou seja, em momentos de maior aperto, peça ajuda…
afinal não é esta a quadra da amizade,
entreajuda e boa vontade?
Cuide de si
É muito fácil esquecermo-nos de nós
próprias durante a quadra natalícia, altura em que estamos mais preocupadas em cuidar de e passar tempo com
os nossos familiares e amigos. Não se
esqueça, porém, que para poder cuidar
dos outros temos de estar cuidada, ou
seja, em plena forma. Não salte refeições porque passou a hora do almoço às
compras no shopping; não deixe de dormir porque tem 500 presentes para embrulhar ou porque tem jantares de Natal
programados todas as noites; descanse,
mas procure também manter a sua rotina de exercício físico para assegurar
umas festas felizes, repletas de energia
e sem stress.
Desfrute e crie memórias
Uma vez controlado todo o frenesim,
faça questão de passar tempo de qualidade sozinha e com as pessoas que mais
ama. Saborear uma chávena de chocolate
quente à lareira enquanto conversa com
os seus pais, enfeitar a árvore, ler contos
de Natal aos seus sobrinhos ou aos filhos
das suas amigas, ouvir música natalícia,
confeccionar aquele bolo que a sua tia
fazia todos os anos quando era miúda,
levar a sua avó à missa do galo, passear
pela cidade só para ver as iluminações…
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Adeus a um grande
homem, Isaias Lopes
Carneiro:
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor,
Grande Alegria. Amor: Não seja egoísta, pense nos sentimentos
das outras pessoas. Proteja as suas emoções tornando-se cada
dia que passa num ser humano mais forte e então sim, será
feliz! Saúde: Tente relaxar um pouco mais, anda com os nervos à flor
da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as suas finanças.
Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

F

Texto de Mário Carvalho

aleceu, sexta-feira dia 25 de Novembro com 71
anos de idade, natural da zona do Ribatejo, o
bem conhecido empresário e homem da comuni-

pação de manter viva a cultura e a visibilidade
portuguesa em Montreal.
Qual de nós nunca se dirigiu à discoteca portuguesa,
para comprar uma camisa da selecção, uma cassete
ou CD’s de música portuguesa, o jornal a bola e outros artigos alusivos a Portugal?

Touro:

Isaias Lopes, também foi
o homem da imprensa escrita em português através
do jornal do Emigrante que
todos os leitores certamente bem conhecem.

Gémeos:
Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade. Amor:
Todos os conflitos se resolverão com muita calma e compreensão.
Saúde: Momento estável, aproveite para descansar. A Vida
espera por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco propício para
investimentos em grandes proporções. Pensamento positivo: Protejo o
meu coração pensando no Bem!
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Nos últimos meses sentimos a falta deste jornal,
onde muitos estavam à
procura dele e perguntando quando sería a próxima
edição.

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: A pessoa com quem sonhava há algum
tempo poderá surgir inesperadamente. Aprenda a escrever novas
páginas no livro da sua vida! Saúde: O seu nível de cansaço
encontra-se elevado, deve descansar e dormir mais horas. Dinheiro:
Período favorável para novos negócios, poderá surgir uma proposta há
muito aguardada. Pensamento positivo: Procuro ser uma pessoa útil
àqueles que me rodeiam. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Caranguejo:
Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade. Amor: Os
seus filhos sentem a sua falta, dê-lhes mais atenção. Seja um bom
professor, eduque para que os mais jovens tenham uma profissão,
mas, sobretudo, eduque-os para a vida. Saúde: Poderá sentir
alguns problemas de ouvidos. Dinheiro: Fase equilibrada, sem alterações
de maior. Pensamento positivo: tenho pensamentos positivos, para atrair
coisas positivas para a minha vida. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Não sabemos muito sobre
a próxima saída mas sabemos que o “Jornal do Emigrante” é parte integrante
da historia da comunidade
e està presente na nossa
mente e que nós não vamos
esquecer o homem que ele
foi, nem o seu jornal.

Leão:

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: A sua vida afectiva beneficiará desta sua fase mais
sentimental. A força e a humildade caminham de mãos dadas!
Saúde: Nada o preocupará.
Dinheiro: Não gaste as suas finanças em bens desnecessários.
Pensamento positivo: Sou generoso para com os outros e comigo mesmo.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

A notícia da morte do
Isaias, apanhou-nos de surpresa e deixou a comunidade portuguesa deste lado da
América do Norte mais pobre, porque um homem não
se faz num dia.

Virgem:
Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor:
Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade
sentimental. Perdoe-se a si próprio! Saúde: Não se medique,
procure um médico. Dinheiro: Se quiser entrar num novo negócio,
esta será a melhor altura.
Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38
Balança:
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e
que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Não fique desatento ao que
se passa à sua volta. A força do Bem transforma a vida! Saúde:
Sentir-se-á em forma e sem preocupações. Dinheiro: Poderão
surgir algumas dificuldades. Pensamento positivo: Alcanço o poder
material começando por ter poder sobre os meus pensamentos.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

A direcção do Jornal
“A Voz de Portugal”
envia as suas condolências à família enlutada
e queremos convidar
todos a assistir à missa
do sétimo dia que se realizará sexta-feira, 2 de
Dezembro às 18h30 na
Igreja Santa Cruz.

Escorpião:
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Não
deixe que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe protegerse das emoções negativas aprende a construir um futuro risonho!
Saúde: Não cometa grandes excessos alimentares.
Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair empréstimos.
Pensamento positivo: O Amor vence todas as barreiras.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30
Sagitário:
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Esclareça as situações conflituosas recorrendo ao diálogo.
Uma personalidade forte sabe ser suave e leve como uma pena!
Saúde: Cuidado para que possa evitar gripes e constipações.
Dinheiro: Neste campo nada o afectará.
Pensamento positivo: As minhas ideias dão bons frutos, porque eu
acredito nelas!
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cação social escrita em português, Isaias Manuel
Marinho Lopes, proprietário da Discoteca Portuguesa em Montreal, e editor do Jornal do Emi-

Capricórnio:
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: Aproveite este momento de boas energias para estar com o
seu companheiro. Saúde: Nada de preocupante nesta área.
Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O sucesso
espera por si! Pensamento positivo: Sou capaz de concretizar os meus
objectivos, porque acredito em mim. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Aquário:
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada
Amor: Para que a sua relação permaneça estável, confie mais no
seu amor. Saúde: Evite comer tantos doces para não prejudicar o
seu organismo. Dinheiro: Poderá investir mais seriamente num
projecto, se for esse o seu desejo. Pensamento positivo: Encaro cada
novo desafio como uma viagem que me traz novos ensinamentos.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade
Amor: Não sofra por antecipação, porque assim não viverá as
alegrias e felicidades de cada momento que passa. Dedique
algum do seu tempo à vida familiar e social. Saúde: Consulte o seu médico
para que faça um check-up ao seu organismo. Dinheiro: Não gaste em
demasia, poderá precisar de algum dinheiro mais tarde.
Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus!
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

Na Photo Isaias Lopes com os seus filhos, Stephen e Michael

grante!
Durante muitos anos foi o promotor de vários
espectáculos musicais e revista à portuguesa. Homem muito dinâmico e com uma grande preocuA VOZ DE PORTUGAL

30 DE novembro - 2011

Pequenos anúncios

29 de Novembro de 2011
1 Euro = CAD 1.379930
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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
CentroAcçãoSócioCom. 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

CONFORT

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

LISBOA

355 Rachel Est

BANCOS

514.849.1153
514.844.3054

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

CLÍNICAS

450.672.4687

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

514.849.2391

EMPREGOS

EMPREGOS

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

Precisa-se de pessoa com experiência na limpeza para uma casa
em Outremont.
514-774-8957

Restaurante português
procura um empregado de
mesa com experiência.

514-240-3912

Procura-se dois homens para serviço de limpeza, a tempo parcial e
sobre chamadas.
Contactar: 514-367-1330

vidente

4209 De Bullion

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

MONUMENTOS

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

NOTÁRIOS
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$

514.845.5804

PIRI PIRI

URGENTE

COZINHEIRO
E GRELHADORES
APRESENTAR-SE
415 MONT-ROYAL
OU TELEFONAR
514-969-4443

SERVIÇO

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

ALBERT STATION SERVICE

GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

ALGARVE

ELECTRO-LUSO

MERCEARIA

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

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

NecrologiA

Proponho ajudas diversas: papeis
oficiais, consultas médicas, voltas,
compras e mais. Falo português,
inglês e francês. Sou uma pessoa
honesta, desenrascada e humana.
diga-me a sua necessidade e farei
para lhe ajudar. Preço de acordo
com o serviço desejado. Com prazer de vos conhecer.
Monica Soares
514-462-2798
Por favor deixe uma mensagem

.00*

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

antecedência.

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

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

RESTAURANTES
SOLMAR

111 St-Paul E.

SEGUROS

www.jassure.ca

514.861.4562

MATEUS JORGE DE PINA

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

†
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Maria Eduarda Tavares

Faleceu em Montreal no dia 22 de Novembro
de 2011, a senhora Maria Eduarda Tavares,
com 57 anos de idade, natural Porto Formoso,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor os seus pais António Tavares e Clotilde, sua filha Liana, seus irmãos
Maria(Fernando), Clotilde(Diego), Fernanda já falecida e o seu irmão Tony(Pina).
Sobrinhos(as), assim como restantes familiares e amigos. Ela morreu depois de uma luta
corajosa contra o câncer.
Vamos sentir imensamente a sua falta da sua grande família e muitos
amigos. Agradecimentos especiais a Lise Proulx para os seus cuidados e apoio.
O Funeral foi sexta-feira 25 de Novembro de 2011 na Igreja Santa Cruz
e foi sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam

†

Joseph François Brilo

Faleceu em Montreal,a 26 de Novembro de
2011, com 53 anos de idade, o senhor Joseph
François Brilo, filho de Manuel Brilo e Terezinha Soares, natural de Porto Formoso, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor, seus pais, seus filhos Vanessa
e Joey Alexandre Brilo, sua irmã Maria. Sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, Bellechasse, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar, amanhã, quinta-feira, 1 de Dezembro de 2011,
das 10h às 13h30. Missa de corpo presente às 14h00 na Igreja Notre-Dame de la Victoire. Será sepultado no Cemitério Repos de St. 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.

†

Francisco Fernandes

Faleceu em Montreal, a 24 de Novembro
de 2011, com 61 anos de idade, o senhor
Francisco Fernandes, natural de Sarilhos,
Pequenos, Moita, Portugal.
Deixa na dor a sua esposa, senhora Isabel
do Carmo Liberdade, o seu filho Sérgio
Fernandes, 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
Os seus restos mortais serão transladados para o Cemitério da Moita,
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.

†

Maria da Silva

Faleceu em Montreal,a 29 de Novembro de
2011, com 61 anos de idade, a senhora Maria
da Silva, natural de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores. Esposa do senhor José António
Suarez, natural da Corunha, Espanha.
Deixa na dor o seu esposo, cunhados(as)
Maria Eduarda, Matilde Suarez, Fernanda
(Tony). Sobrinhos(as) Luciano e Vanessa
Montero, Rebeca, Cesar Suarez, Ana Maria,
e Roberto Arrosa, Suzana, Anita e Dany, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, Bellechasse, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira, 30 de Novembro de 2011, das
14h às 17h e das 19h às 22h. Missa de corpo presente amanhã, 1 de
Dezembro de 2011 às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Será sepultado no
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Missa do sétimo dia, Domingo, 6 de Dezembro de 2011 às 11h30 na
Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignem a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

MEMORANDUM
1º aniversário de saudade

Carlos Garcia

Será celebrada uma missa
em sua memória na Igreja
de Santa Cruz, sábado, dia
10 de Dezembro, às 18h30.

1 de Dezembro

40º Aniversário do Estrela do Oceano Recolha de fundos para o cancro

3 de Dezembro

Lançamento do livro , Helena Loureiro
Joe Puga fala do seu novo disco
A VOZ DE PORTUGAL
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Liga Zone Sagres

P	Equipa	P	J	V	E	D	GM	
GS
1-Benfica
27 11 8
3
0
24 10
2-FC Porto
27 11 8
3
0
28 7
3-Sporting
23 11 7
2
2
24 11
4-Marítimo
22 11 6
4
1
18 13
5-SC Braga
19 11 5
4
2
15 7
6-Olhanense
14 11 3
5
3
11 11
7-Gil Vicente
14 11 3
5
3
12 17
8-Beira-Mar
13 11 3
4
4
7
6
9-Académica
13 11 4
1
6
14 16
10-V. Guimarães
13 11 4
1
6
17 14
11-V. Setúbal
11 11 3
2
6
7
17
12-Nacional
11 11 3
2
6
8
22
13-Feirense
10 11 2
4
5
8
17
14-U. Leiria
9
11 3
0
8
12 21
15-Rio Ave
8
11 2
2
7
9
14
16-P. Ferreira
8
11 2
2
7
11 22
11ª jornada - Resultados
Académica 0-1 Beira-Mar
Nacional 2-2 Marítimo
Benfica 1-0 Sporting
Feirense 2-0 Rio Ave
Gil Vicente 2-1 U. Leiria
FC Porto 3-2 SC Braga
P. Ferreira 1-1 Olhanense
V. Guimarães 3-0 V. Setúbal

Horário dos póximos jogos
09/12 Sp. Braga-P. Ferreira
10/12 Beira-Mar-FC Porto
10/12 Sporting-Nacional
11/12 Rio Ave-Gil Vicente
11/12 V. Setúbal-Feirense
11/12 U. Leiria-V. Guimarães
11/12 Marítimo-Benfica
11/12 Olhanense-Académica

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

Liga ORANGINA

P	Equipa	P	J	V	E	D	GM	
GS
1-Atlético CP	
20 10 6
2
2
11 6
2-Santa Clara
18 10 5
3
2
13 10
3-Moreirense
17 10 5
2
3
17 12
4-Leixões
16 10 5
1
4
13 11
5-Estoril Praia
16 10 4
4
2
7
6
6-Naval
15 10 4
3
3
10 9
7-UD Oliveirense
15 10 4
3
3
12 9
8-Penafiel
15 10 4
3
3
15 14
9-Desp. Aves
13 10 3
4
3
12 11
10-Freamunde
13 10 3
4
3
11 10
11-Sp. Covilhã
11 10 3
2
5
5
9
12-Arouca
11 10 2
5
3
8
9
13-Belenenses
10 10 2
4
4
9
11
14-Portimonense
10 10 3
1
6
10 13
15-U. Madeira
9
10 2
3
5
10 14
16-Trofense
8
10 2
2
6
7
16

Apuramento Euro 2012 - Playoffs
Bósnia e Herzegovina - Portugal
0-0 e 2-6

Liga dos Campeões 2011/2012
Grupo A
Equipa
1-Bayern M.
2-Napoli
3-Man. City
4-Villarreal

J	V	E	D	P
5 4 1 0 13
5 2 2 1 8
5 2 1 2 7
5 0 0 5 0

Napoli 2-1 Man. City
Bayern M. 3-1 Villarreal
Man. City 07/12 Bayern M.
Villarreal 07/12 Napoli

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

J	V	E	D	P
5 2 3 0 9
5 2 3 0 9
5 2 2 1 8
5 0 0 5 0

FC Otelul 2-3 FC Basel
Man. United 2-2 Benfica
FC Basel 07/12 Man. United
Benfica 07/12 FC Otelul

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

J	V	E	D	P
5 3 0 2 9
5 2 2 1 8
5 2 2 1 8
5 0 2 3 2

Bayer L. 2-1 Chelsea
Valencia 7-0 Genk
Chelsea 06/12 Valencia
Genk 06/12 Bayer L.

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

J	V	E	D	P
5 2 3 0 9
5 2 2 1 8
5 2 1 2 7
5 0 2 3 2

Zenit 0-0 APOEL
Shakhtar D. 0-2 FC Porto
FC Porto 06/12 Zenit
APOEL 06/12 Shakhtar D.

Grupo B
Equipa
J	V	E	D	P
1-Inter
5 3 1 1 10
2-Trabzonspor 5 1 3 1 6
3-Moskva
5 1 2 2 5
4-Lille
5 1 2 2 5
CSKA Moskva 0-2 Lille
Trabzonspor 1-1 Inter
Lille 07/12 Trabzonspor
Inter 07/12 CSKA Moskva

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

J	V	E	D	P
5 5 0 0 15
5 2 2 1 8
5 1 2 2 5
5 0 0 5 0

Real Madrid 6-2 Dinamo
Lyon 0-0 Ajax
Dinamo 07/12 Lyon
Ajax 07/12 Real Madrid

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

J	V	E	D	P
5 3 2 0 11
5 2 1 2 7
5 2 0 3 6
5 1 1 3 4

Marseille 0-1 Olympiakos
Arsenal 2-1 Borussia D.
Olympiakos 06/12 Arsenal
Borussia D. 06/12 Marseille

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

J	V	E	D	P
5 4 1 0 13
5 2 2 1 8
5 1 1 3 4
5 0 2 3 2

Eusébio: «O melhor jogador
do mundo chama-se Messi»
E

usébio da Silva Ferreira não vai em patriotismos e não tem problemas em assumir que
Lionel Messi é, nesta altura, o melhor jogador do
Mundo. «É um jogador
que conheço bem e que
merece. Neste momento, o
melhor jogador do mundo
chama-se Messi», disse.
Eusébio falou à margem
da Soccerex, uma feira de
futebol, que decorre no Rio de Janeiro, onde relativizou ainda a questão de Cristiano Ronaldo ser ou não
o segundo melhor do Mundo.
«Não há segundo, nem terceiro nem quarto. O Cristiano também já ganhou o prémio, mas, neste momento, a FIFA e as pessoas que votaram escolheram
o Messi. É um jogador que merece. Também estou de
acordo, e o próprio Cristiano Ronaldo aceitou que o
Messi, neste ano, foi melhor.»
O Pantera Negra referiu-se ainda a Neymar: «Ney-

J	V	E	D	P
4 3 0 1 9
4 1 2 1 5
4 1 2 1 5
4 0 2 2 2

.C. Porto e Benfica continuam de braço dado
no topo da classificação depois dos difíceis testes da 11ª jornada. Sporting e Sp. Braga, apesar
das derrotas, mostraram que também têm cartas
para dar neste campeonato. Mas a verdade é que
o fosso que separa os líderes foi alargado para
quatro pontos para os leões e para oito para os
minhotos. Pelo meio está ainda o Marítimo que
não conseguiu tirar máximo rendimento do derby
madeirense (2-2).
Numa primeira fase os olhos concentraram-se no
derby da Luz, numa altura em que qualquer um dos
grandes se podia destacar no topo da classificação.
No meio de um duelo intenso, acabou por se repetir o «filme» do derby anterior, para a Taça da Liga,
com um golo de Javi García a definir o resultado. A
expulsão de Cardozo, por duplo amarelo, a meia hora
do fim, ainda deixou alguma expectativa, mas Jesus
conseguiu suster a ousadia de Domingos. Espectáculo no relvado sem correspondência nas bancadas
que acabaram em chamas, dando mais voz às polémicas do que ao bom jogo que as duas equipas tinham
proporcionado no relvado. Antes, o Marítimo tinha
desperdiçado uma boa oportunidade para reclamar o
terceiro lugar no pódio da liga, com um empate na
Choupana (2-2). A equipa de Pedro Martins chegou a
estar na frente, com mais um golo de Baba, o nono do
avançado que lidera a lista dos melhores marcadores
. O Nacional virou o resultado na segunda parte, mas
a equipa dos Barreiros ainda foi a tempo de reclamar
um ponto, com uma grande penalidade nos descontos, continuando atrás dos leões.
O momento da jornada: golo da Javi Garcia
Com o Benfica provisoriamente destacado, faltava saber se o F.C. Porto tinha capacidade para o acompanhar

BATE 0-1 Plzen
Milan 2-3 Barcelona
Barcelona 06/12 BATE
Plzen 06/12 Milan

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

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

J	V	E	D	P
4 2 1 1 7
4 2 1 1 7
4 2 1 1 7
4 0 1 3 1

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

preparar bem fisicamente. Jogar à bola ele sabe, mas
na Europa, além de jogar à bola é preciso saber defender, e defender o corpo. O futuro está nas suas
mãos e na sua cabeça.»

F.C. Porto e Benfica
continuam de braço dado
F

UEFA Europa League 2011/2012

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

mar é um jogador novo, um rapaz com qualidades
e condições. Se a cabeça dele funcionar, tem de se

Venham ver o jogo da primeira liga

em ecrã gigante
A VOZ DE PORTUGAL

na recepção ao Sp. Braga. A equipa de Vítor Pereira
respondeu ao desafio às costas de Hulk que abriu o marcador, reforço a vantagem e ainda ofereceu o terceiro a
Kléber. Depois, como admitiu Vítor Pereira, a «equipa
deslumbrou-se», e o bis de Lima em tempo de descontos mostrou que o Sp. Braga até podia ter discutido o
resultado de outra forma. O F.C. Porto já soma cinquenta jogos consecutivos sem perder na liga e continua
umbilicalmente ligado ao Benfica que, agora, depois da
queda do Barcelona, é a única equipa na Europa sem

derrotas em todas as competições.
A figura da jornada: incontornavelmente, Hulk
A ronda começou com a única vitória forasteira,
com o Beira-Mar a surpreender a Académica em
Coimbra, com um golo solitário de Zhang. Nos outros jogos, o destaque foi para vitória do Feirense sobre o Rio Ave (2-0) no regresso a casa da equipa de
Santa Maria da Feira, que está de volta ao renovado
Marcolino de Castro. Um regresso festejado com o
segundo triunfo na liga. No mesmo dia, o Gil Vicente
suou para bater a U. Leiria (2-1), com a equipa de
Paulo Alves a ocupa um honroso sétimo lugar. Já no
domingo à noite, o empate do P. Ferreira na recepção ao Olhanense (1-1) ditou o afastamento de Luís
Miguel. Foi a sétima «chicotada» na liga, a segunda
no Paços, depois da saída de Rui Vitória. A fechar as
contas, o resultado mais desnivelado da ronda (3-0),
permitiu ao V Guimarães subir ao pelotão dos oitavos. Foi o terceiro triunfo consecutivo dos vimaranenses para a Liga, apagando o recente desaire na
Taça. Para os sadinos, preocupação acentuada com
as duas expulsões e a série sem vencer, que já vem
de Setembro.
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F1: Mark Webber Vence GP Do Brasil

desporto

15

Dobradinha Da Red Bull E
Vettel Campeão Do Mundo 2011
Texto de Hélder Dias
Como por magia ou agradecimento
no encerramento da temporada, Mark
Webber conseguiu pelo menos uma
conquista neste ano, ao vencer o GP do
Brasil de Fórmula 1. A Red Bull encerrou o ano 2011 com uma dobradinha quando, Sebastian Vettel ,que nas
primeiras voltas teve um problema na
caixa de velocidades, passou a linha de
chegada na segunda posição. Sebastian Vettel que antecipou a festa ,pois a

quatro etapas do final do Campeonato
já se tinha consagrado CAMPEAO do
MUNDO 2011 .AO !.. ‘’Vencer é sempre uma boa sensação. A batalha com
Sebastian não foi forte no final porque
ele teve um problema, mas, mesmo assim, o meu ritmo estava forte. É uma
óptima maneira de terminar o ano. Revendo tudo, não foi a melhor temporada para mim, mas também não foi a
pior. Tive um começo de ano fraco e
não pude aproveitar os problemas dos
outros para me colocar em uma situação de vencedor, que é o maior objetivo, mas no automobilismo, aceitam-se
as vitórias quando elas vêm. Diverti-me
muito nas últimas voltas. Esta é uma
excelente pista para a equipa, conquistàmos três vitórias consecutivas aqui.”
Na terceira posição chegou o inglês
Jenson Button, que se sagrou vice-campeão nesta temporada.
‘’Eu não tinha um bom ritmo com
os pneus mais macios, então optei pelos duros nos dois trechos seguintes e
funcionou muito bem. A Ferrari lutou
com os pneus mais duros no fim, então
consegui ultrapassar Alonso. A verdade é que cada volta era como uma volta
de classificação – admitiu o piloto da
McLaren e prosseguindo disse ‘’ Fernando veio muito próximo na volta
5, e quando vi detritos no interior da
curva, provávelmente do carro de Michael Schumacher, tive que mudar de
linha. Quando recuei, não podia mais
ir para a esquerda, porque ele já estava
lá, então só me restou diminuir o ritmo
– lamentou o britânico, que fechou a
temporada com 270 pontos. ‘’
Em quarto lugar chegou o espanhol
Fernando Alonso, seguido por Felipe Massa em quinto e fechou o campeonato sem pódios. Aliás, este país
não viu a bandeira içada nenhuma vez
em 2011, feito que não acontecia desde
1998. Na sexta posição ficou Adrian
Sutil, com Nico Rosberg em sétimo,
seguido por Paul di Resta, (para nos a

revelação do ano) Kamui Kobayashi
e Vitaly Petrov, a fecharem a zona de
pontuação. Fernando Alonso no final
da prova era categórico e comentou:
“Este Grande Premio foi um reflexo
da temporada: fizemos quase sempre
o nosso melhor, lutámos por um lugar
no pódio com um carro que não era tão
bom como os das duas melhores equipas. Mas não esqueçam que consegui
dez pódios e marquei mais pontos que
no ano passado. A primeira grande disputa na pista foi entre Bruno Senna e
Michael Schumacher. O brasileiro de-

fendeu a nona posição jogando o carro
para a direita mas, a asa dianteira do
seu monolugar atingiu o pneu do alemão, que furou. Schumi perdeu posições e Bruno continuou, mas foi punido pelos comissários da prova e acabou
obrigado a fazer uma passagem extra
pelos boxes. “Foi uma pena o acidente
com Bruno, que certamente foi causado pela falta de experiência dele. Mas
essas coisas acontecem e penso que a
nossa corrida foi sólida depois da colisão. Com todos os esforços concentrados no desenvolvimento do novo carro,
estou confiante que vou conseguir levar Mercedes onde deve estar: lutando
pelo topo”, comentou Michael Schumacher. Em breve comentar-vos-ei em
resumo a temporada 2011.
A todos os meus leitores quero deixar
aqui bem expresso o meu abraço amigo
,as minhas saudações automobilísticas
e dizer-lhe que cá estaremos em 2012
para através deste seu jornal A VOZ de
PORTUGAL , levar até si tudo quanto
há de melhor neste maravilhoso mundo
da FORMULA 1. Um obrigado ao Sylvio Martins pelo seu empenho e dedicação na redacção dos meus artigos…
Bem-Hajam
RESULTADOS FINAIS do GP do BRASIL:
1) Mark Webber (AUS/Red Bull), 3
2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 3
3) Jenson Button (ING/McLaren), 3
4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 3
5) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 2
6) Adrian Sutil (ALE/Force India), 3
7) Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP), 2
8) Paul di Resta (ESC/Force India), 2
9) Kamui Kobayashi (JAP/BMW Sauber), 2
10) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 3
Mundial de Pilotos
1-Sebastian Vettel 374 pts e 11 victorias
2-Jenson Button
270
3-Mark Webber
258
4-Fernando Alonso-257
5- Lewis Hamilton—227

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:
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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.

O ÍNDIO QUE

SEGURA O TEU AMOR

Mundial de Construtores
1-RED BULL –RENAULT 650 pontos
2-McLaren-Mercedes 497
3-Ferrari
375
4-Mercedes
165
5-Renault Lotus
73
A VOZ DE PORTUGAL
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Réveillon

31 de Dezembro de 2011

EMENTA
Assiette Portugaise sur table
Pratos portugueses na mesa
Potage Crécy & Orange
Sopa de cenoura e laranja
Rillettes de Canard
&sa compote aux canneberges
Paté de pato
e geleia de arando
Salade Grecque sur table
Salada grega
Filet-Mignon Angus Wellington
sauce/molho bordelaise
pommes de terre Cadillac
batatas Cadillac
Méli-Mélo de légumes
mistura de legumes

Réveillon 2012
31 de Dezembro de 2011

Ano Novo
1 de Janeiro de 2012

115$ Bufet pequeno-almoço
8h30 @ 11h30
65$
25$ Adultos
10.00$
Crianças
5.00$
Criança de 5 anos e menos
Compra de senhas.
gratuito se não usa cadeira.

Adultos
Crianças (5@17anos)
Crianças (5anos e menos)

Chocolate Fondant Mirage
Café, Thé/chá, Em fusão
Verre de Champagne Mousseux
à minuit (par adulte)
Taça de espumante
à meia-noite (por adulto)

Taxas incluídas / Serviço não incluído

Panetone e prato de Frutas frescas
e estação de café, thé/chá
Open Bar | Bar aberto
19h00 @ 1h00

Para reservas

450-430-8950
local 400 e 410.
info@hotelblainvilles.com

Preço dos quartos

2 pessoas
(1 cama casal) 85$
3 pessoas
(1 cama casal+1 cama simples) 95$
4 pessoas, quarto sem varanda
(2 camas) 100$
4 pessoas, quarto com varanda
(2 camas) 110$
Suite
(1 cama King+1 sofá-cama) 150$
Taxas incluídas

A VOZ DE PORTUGAL

