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Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
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GRELHADOS SOBRE CARVÃO

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

514-389-0606

*Termos e condições no interior do jornal
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Em virtude dos feriados da época natalícia, avisamos que a
próxima edição do jornal será publicada 4 de Janeiro de 2012.
Serviço de análise do seu vinho
MOSTO
CLÁSSICO

0RVWL0RQGLDOH
42 VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

34.99$
20 LITROS

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO
TINTO

0HUORW
&DEHUQHW6DXYLJQRQ

BRANCO 6DXYLJQRQ%ODQF
&KDUGRQQD\
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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HVWDpSRFDSOHQDGHIHVWLYLGDGHVHGHVLJQL¿FDGR
profundo, gostaria de desejar a todos os portugueses e luso-canadianos um excelente Natal e um
próspero Ano Novo.
Por todo este Canadá, milhares de famílias portuguesas e luso-canadianas recriam tradições e costumes dos quatro cantos de Portugal e dão a conhecer
aos mais novos os hábitos de outrora, perpetuando
memórias antigas vindas de gerações anteriores.
Agradeço a todos os que individual ou coletivamente

JANTAR NA SEXTA-FEIRA

A DIRECÇÃO DESEJA À TODOS
FESTAS FELIZES E PRÓSPERO ANO NOVO
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ
FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO
RESERVEM OS SEUS LUGARES

prestigiam o nome de Portugal mantendo vivas a cultura e a língua portuguesas.
Congratulo o trabalho empenhado desenvolvido
pelo movimento associativo português espalhado por
terras canadianas cuja participação na vida social,
cultural e recreativa das nossas comunidades permite encurtar distâncias, suavizar saudades e incentivar

Portugalíssimo
1280AM

importantes gestos de solidariedade.
Saúdo os mais jovens pela sua criatividade, energia
HJHQHURVLGDGH7HQKRDPDLRUFRQ¿DQoDQDVYRVVDV
capacidades e gostaria de vos encorajar a serem audazes, a enveredar por novos caminhos, a seguir os
vossos sonhos. Conheci muitos e bons exemplos em
várias localidades canadianas de gente nova de origem lusa ocupando funções nas mais diversas áreas:
política, economia e gestão, ensino superior, ciência
e tecnologia, medicina, entre outras. Está nas vossas
mãos transformar esta
minoria numa maioria,
só assim poderão responder às novas exigências que os tempos de
hoje carregam.
Em Portugal, o ano que
agora se aproxima do
¿P IRL GH JUDQGHV GL¿FXOGDGHVHGHVD¿RVHQfrentados com sacrifício
e elevado sentido de dever por todas as famílias
portuguesas. É inegável
que os efeitos das contrariedades do momento
atual continuarão a ser
VHQWLGRV HP  H SRU
essa razão, mais do que nunca, é essencial avivar e
reforçar o Espírito Natalício que envolve esta quadra,
em especial a entreajuda e o respeito pelo outro.
Dirijo uma palavra especial de conforto e amizade
DWRGRVRVTXHSRUUD]}HVSUR¿VVLRQDLVRXGHVD~GH
irão celebrar este Natal longe das suas famílias.
e FRP FRQ¿DQoD QR SUHVHQWH H HVSHUDQoD QR IXWXro que expresso os mais sinceros votos de um Feliz
1DWDO H GH TXH R DQR GH  WUDJD D WRGRV SD] H
prosperidade.
Bem Hajam!
Pedro Moitinho de Almeida
Embaixador de Portugal em Otava

3URGXWRUD5RVD9HORVD

/LQKDDEHUWD
&RQWDFWRSXEOLFLWiULR

'RPLQJRGDVKjVK
<RUN:HVWPRXQW+==

URVDF#V\PSDWLFRFD

Luís Pereira - Daniel Boal

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS

NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA
IGREJA

BATISTA

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

VIDA NOVA

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $10.00FDPLVD.00

Até quando viverás na angústia do medo, da insegurança,
da solidão e da dor. Tome uma decisão em sua vida, de não
aceitar mais essas circunstâncias, porque Deus nos preparou um cordeiro, um redentor, um consolador, para não
mais sofrermos, mas nos regozijar em sua presença, JESUS
CRISTO, Ele está perto é só chamá-lo.

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO
DESEJAMOS A TODOS OS CLIENTES

E A TODA A COMUNIDADE FELIZ NATAL
E PRÓPERO ANO NOVO

7HPRVERQVSUHoRV
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“O choro pode durar uma
noite mais a alegria vira com o
amanhecer” (Sl.30:5)

FAMILIA

Boas Festas
e Feliz Ano Novo

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

Desde 1980

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

Não perca esta viagem!

A direcção da
Lumar Électronique
deseja a todos um
Feliz Natal e um
Ano Novo
muito próspero!

Tel.: 

Telefone para contatos

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

SANTUARIO DA

9LVLWH3RUWXJDO$oRUHV
H0DGHLUDGLDULDPHQWH

Pr.Balthazar Marins
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Mensagem de Natal do Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas

C

aros compatriotas,
É chegado o Natal, festa da família, tempo de
encontro, solidariedade e partilha. São valores humanos bem caros aos portugueses e vividos de forma especial por aqueles que se encontram longe do país. É
justamente a eles, às Comunidades Portuguesas, que
me quero dirigir. Aos que nos visitam e recebemos
FRPDOHJULDHDRVTXHGHVWDYH]¿FDUDPQRVSDtVHVGH
acolhimento e recordamos com saudade.
O mundo transforma-se hoje a um ritmo acelerado
e as nações procuram adaptar-se à mudança. São coQKHFLGDVDVGL¿FXOGDGHVTXH3RUWXJDODWUDYHVVD1mR
adianta tentar esconde-las ou nega-las. Os recursos à
disposição do País são hoje menores.
É uma realidade que não nos é exclusiva: todos os
países, incluindo as economias mais avançadas da
União Europeia, tentam ajustar-se às novas realidades, que implicam uma cuidadosa afectação dos
recursos e impõem escolhas difíceis. Não podemos
porém permitir que os obstáculos nos desanimem,
sobretudo nesta época natalícia, que é também de
esperança. Em diversos períodos da história os Portugueses demostraram determinação, capacidade de
trabalho e solidariedade entre os seus elementos, que
lhes permitiram ultrapassar situações de enorme di¿FXOGDGH 1R PXQGR JOREDOL]DGR HP TXH YLYHPRV
Portugal possui um valor estratégico inestimável para
XOWUDSDVVDUDSUHVHQWHFRQMXQWXUD5H¿URPHQDWXUDOmente às nossas Comunidades. Ultrapassados que
HVWmR GH¿QLWLYDPHQWH FHUWRV SUHFRQFHLWRV GR SDVVDdo sobre a emigração, as Comunidades Portuguesas
são hoje reconhecidas como dinâmicas e Gabinete
do Secretário de Estado das Comunidades PortugueVDV/DUJRGR5LOYDV/LVERD32578*$/
7(/)$;
EMAIL gsecp@mne.gov.pt www.portugal.gov.pt viradas para o futuro. Elas dão ao nosso País uma diPHQVmRVXSOHPHQWDUTXHVHUHÀHFWHQmRDSHQDVQRV
números mas numa mais abrangente visão do mundo.
A Diáspora Portuguesa representa um património
KXPDQRtPSDUIXQGDPHQWDOSDUDGDUUHVSRVWDjVGL¿culdades que colectivamente enfrentamos.
Desde que assumi funções, tive oportunidade de
contactar com diversas Comunidades, auscultar as
suas aspirações e conhecer os seus problemas. Reconheço que alguns dos ajustes que fomos obrigados
a fazer têm impacto sobre algumas delas. Embora
compreendendo o seu desagrado, não posso deixar
de assinalar que estas medidas, em tudo semelhantes
às adoptadas por outros membrosda União Europeia,
eram inevitáveis.
Dito isto, os grandes objectivos a que nos propusemos –
YDORUL]DUDVQRVVDV&RPXQLGDGHV
 GHVEXURFUDWL]DU H WRUQDU PDLV SUy[LPR R VHUYLoR
consular,
IRPHQWDUDSDUWLFLSDomRFtYLFDHSROtWLFDH

DSRVWDUQD/tQJXD3RUWXJXHVDFRPRHOHPHQWRHVtruturante da nossa Diáspora
– não apenas se mantêm como estamos já a trabalhar para a sua concretização.
As permanências consulares, que visam levar serviços consulares directamente aos utentes estão já em
fase de implementação e serão usadas nas localidades que nas quais não existe acesso próximo a um
posto consular. É uma reforma da maior importância
que permite ainda demonstrar como Portugal pode
também estar na vanguarda das tecnologias.
O ensino do Português e a divulgação da nossa cultura conheceu uma profunda reforma, estando já a
WUDEDOKDUVH QR VHQWLGR GH VH JDUDQWLU D FHUWL¿FDomR
de aprendizagens obtidas, de se envolverem mais as
Comunidades nas suas dinâmicas e de se esbaterem
as diferenças entre Países. A aposta na renovação
dos quadros mais activos das nossas Comunidades
UHÀHFWLXVHMiQDUHDOL]DomRGHGLYHUVDVLQLFLDWLYDVGLrigidas à participação dos luso-eleitos, das mulheres,
dos jovens e dos dirigentes associativos. Gabinete
do Secretário de Estado das Comunidades PortugueVDV/DUJRGR5LOYDV/LVERD32578*$/
7(/)$;
EMAIL gsecp@mne.gov.pt www.portugal.gov.pt
Caros compatriotas,
Não quero também nesta mensagem de modo nenhum esquecer aqueles que enfrentam graves problemas nos países de acolhimento, em particular os
TXHVmRDÀLJLGRVSRUJUDYHVVLWXDo}HVGHLQVHJXUDQoD
e violência, sequestros e até homicídios, como também os que, por falsas informações ou expectativas
ou em consequência da crise económica internacional, foram encontrar situações muito diferentes das
que esperavam e mereciam. Num momento em que
QRVFRQIURQWDPRVFRPXPDXPHQWRPXLWRVLJQL¿FDtivo da nossa emigração, a todos queria deixar uma
palavra de solidariedade e a certeza de que continuaremos a acompanhar de perto as suas situações e a
envidar esforços para que elas melhorem. Aproveito
DLQGDHVWDRFDVLmRSDUDFRPRMi¿]QRSDVVDGRSHdir a todos os emigrantes que nesta quadra viajam
por estrada para que sejam prudentes, sigam as indicações de trânsito e colaborem com as autoridades.
Tudo temos que fazer para garantir a segurança rodoviária e evitar tristes acidentes que mancharam no
passado as férias de tantos.
Só assim a festa do Natal será isso mesmo: uma celebração da vida e da família. A todos os Portugueses na Diáspora desejo um Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo.
José Cesário
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

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
RVHXFDVRPHVPRjGLVWkQFLDFRPUDSLGH]H¿FiFLDHJD
rantia: 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.



Falo
3RUWXJXrV

Astrològo 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
A VOZ DE PORTUGAL

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online
75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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POEMA DE NATAL
FELIZ - NATAL!

2VDVWURVHVSDOKDUDPQRLQ¿QLWR
a nova social com esplendor
de ter nascido Alguém que foi o grito
da Natureza a repetir: AMOR!

Vibrou no espaço uma alegria santa!
A criação pequena ressoou
com sibilos excelsos, som que encanta,
e o Ser humano, alheio, rejeitou!...
Nasceu Jesus! Foi perenal hosana
que os Anjos jubilosos entoaram;
a Salvação que só de Deus promana,
e pastores, depois, também cantaram.
Feliz Natal! Aspirações vividas
no coração que espera pelo Alvor
da luz do Céu, que vem às escondidas...
Bom aceitar esse nascido AMOR!
Feliz Natal! É muito mais que festa;
é Deus connosco, Salvador também.
Dê-lhe um sorriso, alma manifesta;
suba connosco, a festejar Além!
J.J. Marques da Silva

Natal dos Doentes
Natal é convite à paz
E inspiração de amizade
Que a todo o ser crente faz
Sentir mais fraternidade.
Neste sentido o Natal
Seria mais transparente
Com um gesto fraternal
Para quem está doente.
Dar nossa palavra amiga
Aos que enfermos estão
Pra que motive e consiga
Breve recuperação.
Nesta fraterna atitude
Seus corações se enternecem
Com a esperança da saúde
De que eles tanto carecem.

Mega processos e corrupção
RUWXJDOPDQWpPVHQDSRVLomRQRËQGLFHGH
Percepção da Corrupção divulgado pela TransSDUrQFLD,QWHUQDFLRQDOTXHDYDOLRXSDtVHVHWHUritórios.
Apesar de ter escalado um lugar no mapa da Europa
HP3RUWXJDOFRQWLQXDDSHQDVjIUHQWHGH0DOWD
Itália, Grécia e dos países do Leste.
A estagnação relativamente à pontuação alcançada
HP±VXELXXPDGpFLPDGHSDUDQXPD
HVFDODHPTXHVLJQL¿FDOLYUHGHFRUUXSomRH]HUR
altamente corrupto – espelha a falta de progressos na
forma como o País é percepcionado no que concerne
à corrupção. “A falta de resolução de mega processos
que envolvem políticos e homens de negócios também não tem favorecido uma melhoria das percepções externas sobre o combate à corrupção”, justi¿FRX /XtV GH 6RXVD SUHVLGHQWH GD 7UDQVSDUrQFLD H
Integridade.
“Portugal não tem conseguido desmarcar-se da má
imagem do funcionamento do seu sector público”,
disse. Segundo refere o responsável, “tudo isto tem
consequências para o clima de negócios do País” e
Portugal “tornou-se menos atractivo para o investimento externo de qualidade e sustentável e mais ex-

P

posto a investidores sem escrúpulos”. Além disso, “a
actual conjuntura de precariedade que o País está a
atravessar vai criar mais oportunidades para este tipo
de práticas”, alertou. “Os protestos que vão emergin-

do por todo o mundo, tantas vezes alimentados pela
corrupção e pela instabilidade económica, são uma
GHPRQVWUDomR FODUD GD GHVFRQ¿DQoD GRV FLGDGmRV
face aos líderes políticos e instituições públicas”, lê-se numa nota do capítulo português da organização.

2HVFkQGDORGRVLPSODQWHV
PDPiULRVIDOVRVHP)UDQoD

A todos os doentinhos
Mostre Deus a piedade
Termine os seus espinhos
E pereça a enfermidade.
Eu rogo neste poema
A Deus, pra que os ajude
3RQKD¿PDRVHXGLOHPD
E dê a todos saúde !...
Euclides Cavaco

História Antiga
Era uma vez, lá na Judeia, um rei.
Feio bicho, de resto:
Uma cara de burro sem cabresto
E duas grandes tranças.
A gente olhava, reparava e via
4XHQDTXHOD¿JXUDQmRKDYLD
Olhos de quem gosta de crianças.
E, na verdade, assim acontecia.
Porque um dia,
O malvado,
Só por ter o poder de quem é rei
Por não ter coração,
Sem mais nem menos,
Mandou matar quantos eram pequenos
Nas cidades e aldeias da nação.
Mas, por acaso ou milagre, aconteceu
Que, num burrinho pela areia fora,
Fugiu
Daquelas mãos de sangue um pequenito
Que o vivo sol da vida acarinhou;
E bastou
Esse palmo de sonho
Para encher este mundo de alegria;
Para crescer, ser Deus;
E meter no inferno o tal das tranças,
Só porque ele não gostava de crianças.
Miguel Torga

M

ais de 30 mil mulheres receberam implantes
mamários preenchidos com silicone indusWULDOHPYH]GRXVDGRSDUD¿QVPpGLFRVQXPFDVR
que veio a público no ano passaGRHTXHpFRQVLGHUDGRXP¿OPH
de terror da cosmética. Agora,
exigem que o Estado pague as cirurgias para os remover.
É o maior escândalo de sempre
em França envolvendo a cirurgia
plástica. Ao longo dos últimos dez
DQRVPDLVGHPXOKHUHVVXEPHteram-se a intervenções cirúrgicas
para aumentarem o tamanho dos
seios, acabando por receber implantes fabricados com silicone não apropriado para
R¿PRTXHSHUPLWLDOXFURVJLJDQWHVFRVDRIDEULFDQte. O material em causa é usado normalmente em
compomentes eletrónicos.
O escândalo rebentou já no ano passado, quando se

EQUIPA DA SEMANA

A VOZ DE PORTUGAL

descobriu que a Poly Implant Prosthesis (PIP), até
então uma das companhias líderes a nível mundial no
setor, tinha conseguido poupar mil milhões de euros
por anos ao usar silicone industrial nos implantes. Também o
revestimento dos implantes era
de fraca qualidade, tornando-o
mais propenso a rebentar. A empresa fechou e enfrenta as acusações de mais de 2 mil mulheres e
ainda uma investigação judicial
por homicídio involuntário, na
morte de uma mulher, com cancro.
Mas, esta quarta-feira, as mulheres afetadas sairam, pela primeira`vez, à rua para
exigir ação do Estado. Numa manifestação em frente
ao ministério da Saúde, as vítimas defenderam que
o Estado devia pagar a totalidade das cirurgias para
remover os implantes.
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Morreu Cesária Évora, “diva dos pés descalços”
A
cantora cabo-verdiana Cesária Évora morreu
este sábado. O funeral está marcado para a
próxima terça-feira. E as mensagens de pezar surgem de todo o mundo
A cantora cabo-verdiana Cesária Évora, de 70 anos,
morreu esta manhã no hospital Baptista de Sousa,
em São Vicente, Cabo Verde, onde se encontrava inWHUQDGDGHVGHVH[WDIHLUD$QRWtFLDIRLFRQ¿UPDGDj
Lusa pelo diretor clínico do hospital, que explicou
TXHDPRUWHRFRUUHXSRUYROWDGDVSRU³LQVX-

o mais emblemático compositor cabo-verdiano, B.
Leza.”Cise” como era carinhosamente tratada pelos
amigos, tornou-se no nome mais internacional de
Cabo Verde, país de onde o mundo conhecia já grandes músicos como Luís Moraes e Bana.Desde cedo
que Cesária Évora se lembrava de cantar, como referiu numa das muitas entrevistas que deu: “Cantava
ao ar livre nas praças da cidade para afastar coisas
WULVWHV´$RVDQRVFDQWDQRVEDUHVGDVFLGDGHHQRV
hotéis começando a ganhar uma legião de fãs que a
aclamavam já como “rainha da morna”.A indepenGrQFLDGDQDomRDIULFDQDHPFRLQFLGHFRPR
início de um “período negro” da cantora que deixa de
cantar, tem problemas com o alcoolismo e trabalha
QRXWUDiUHD(PDFRQYLWHGH%DQDSURSULHWiULR
de um restaurante e uma discoteca com música ao
vivo em Lisboa, Cise vem a Lisboa e grava um disco que passou despercebido à crítica, seguindo para
Paris onde é “descoberta” e daqui, como aconteceu
com outros cantores, partiu para os palcos do mundo.

(PJUDYD³/DGLYDDX[SLHGQXV´iOEXPDFODmado pela crítica. Nesta fase da sua carreira tem um
SDSHO IXQGDPHQWDO TXH VH PDQWHYH DWp DR ¿QDO R
HPSUHViULR IUDQFrV -RVp GD 6LOYD(P  &HViULD
eYRUDJUDYRX³0LVV3HUIXPDGR´HDRVDQRVWRUQD-se uma “estrela” internacional no mundo da world
music, fazendo parcerias com importantes músicos
e pisando os mais prestigiados palcos.Uma carreira
internacional que passou várias vezes por palcos portugueses cujas salas esgotavam para ouvir, entre ouWURVr[LWRV³6{GDGH´(PUHFHEHXXP*UDPP\
para o Melhor Álbum, de world music contemporâQHDSHORGLVFR³9R]G¶$PRU´(PR3UHVLGHQWH
francês Nicolas Sarkozy entrega-lhe a medalha da
Legião de Honra, depois de uma intervenção cirúrgica que a levou a temer pela vida.Cesária voltou aos
estúdios e anunciou não só uma digressão como a
gravação de um novo cd que deveria sair no próximo
ano.

VO
NO

¿FLrQFLDFDUGLRUHVSLUDWyULDDJXGDHWHQVmRFDUGtDFD
elevada”Alcides Gonçalves disse ainda que desde
que Cesária deu entrada no hospital esteve internada
nos serviços de cuidados intensivos “com um quadro
muito complexo”.
“Diva dos pés descalços”
A “diva dos pés descalços”, como a imprensa se referiu muitas fez a Cesária Évora, nasceu há 70 anos
na cidade do Mindelo, na ilha cabo-verdiana de S.
Vicente no seio de uma família de músicos.Numa das
PXLWDVHQWUHYLVWDVTXHGHXFHUWDYH]D¿UPRX³WXGR
à minha volta era música”. O pai, Justiniano da Cruz,
tocava cavaquinho, violão e violino, instrumentos
que se tornaram característicos daquelas ilhas, o irmão, Lela, saxofone, e entre os amigos contava-se

Pacote Canadá
ilimitado
CitéFido

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

Fido faz-vos uma das suas mais generosas ofertas para o tempo de festas

Somente

50

$

por mês*

> Chamadas efectuadas e recebidas LOLPLWDGDV
> Chamadas longa distância no Canadá LOLPLWDGDV
> Mensagens textos LOLPLWDGDV
> Mensagens textos internacionais LOLPLWDGDV
> Nenhuma restrição de zona

Com entendimento Fido de 2 anos

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304
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Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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Agência Algarve
681, Jarry Este, Montreal


Agradecemos à
comunidade o
patrocínio que nos
tem dispensado ao
longo dos anos,
aproveitando
esta oportunidade
para desejar a todos
os nossos clientes,
amigos e
comunidade

Festas
Felizes !

Obrigado pelo vosso contínuo apoio.

Uma força na comunidade

A VOZ DE PORTUGAL
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Strauss-Kahn envolvido em novo
escândalo sexual... e político
O

escândalo rebentou em França pois terá existido
uma alegada quebra do segredo de justiça. As
SMS’s, que estariam na posse das secretas francesas,

do eventual escândalo sexual. Entretanto, no passado
GLDGH2XWXEUR)DEULFH3DV]NRZVNLIRLGHWLGRSHlas autoridades francesas por suspeita de vários crimes

IRUDPGLYXOJDGDVQRVMRUQDLV1DVPHQVDJHQV¿FDFODra a possibilidade de existirem ligações entre o antigo
director do FMI, polícias corruptos e empresários que
tentariam aproveitar as ligações com Strauss-Kahn
SDUDFKHJDUDRXWUDV¿JXUDVGRSDUWLGRVRFLDOLVWDIUDQcês. As autoridades estão especialmente interessadas
nas SMS’s trocadas entre o antigo director do FMI e
o empresário da Pas-de-Calais, Fabrice Paszkowski.
As mensagens são fonte fulcral para que os inspetores
consigam, com precisão, chegar a todos os detalhes

entre os quais se destaca “proxenetismo agravado em
grupo organizado”. Os dividendos políticos da relação
entre o gestor e o antigo diretor do FMI também têm
merecido atenção por parte da polícia francesa. Ao que
tudo indica, nas mensagens são referenciados nomes
de dirigentes do partido socialista francês e do Fundo
Monetário Internacional. Pierre Moscovici, socalista
francês, e Jean-Marie Le Guen, deputado socialista de
Paris, são dois dos nomes referenciados.
'XUDQWHH6WUDXVV.DKQH)DEULFH3DV]NR-
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wski trocaram bastantes mensagens. Nos textos enviados, os dois combinavam, segundo os jornais
franceses, “eventos especiais” por todo o mundo em
GLVFRWHFDV H KRWpLV 1R GLD  GH -XOKR GH  SRU
exemplo, o antigo director do FMI propõe ao empresário que se encontrem em Madrid com o “material”:
³9HX[ WX SHX[ WX  YHQLU GpFRXYULU XQH PDJQL¿TXH
boite coquine à Madrid avec moi (et du matériel)?”.
De acordo com as notícias, os bacanais terão acontecido igualmente em território francês. Em Lille, no
norte de França, Strauss-Kahn terá tido, em hotéis,
encontros com Fabrice Paszkowski e prostitutas. A
imprensa francesa até já referencia este caso como “o
escândalo do Carlton de Lille”, em alusão a um dos
hotéis onde tudo terá acontecido. O recente escândalo
abalou a já bastante fragilizada estrutura do PS francês. Depois de ter perdido Strauss-Kahn como candidato às presidências aquando da suposta tentativa de
violação em Nova Iorque, o partido vê agora nomes
da lista do actual candidato socialista a Presidência de
França, François Hollande, serem referenciados nas
SMS’s do antigo líder do FMI. Strauss-Kahn, agora
afastado das “batalhas” políticas, pede aos investigadores da polícia francesa que o interroguem com urgência. O antigo director do FMI terá sido, de acordo com as suas palavras, vítima de “linchamento”. O
DGYRJDGRGH6WUDXVV.DKQ+HQUL/HFOHUFMiD¿UPRX
que o seu cliente podia “perfeitamente desconhecer
que as mulheres eram prostitutas”. Leclerc disse mesmo que “durante a noite é impossível distinguir uma
mulher normal de uma prostituta”.
“O escândalo do Carlton de Lille” está agora nas
mãos dos juízes de Lille. Aos magistrados compete
levar a cabo toda a investigação sobre mais um escândalo em que Dominique Strauss-Kahn está envolvido.

8 CRÓNICAS
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Chega A Parecer Mentira!

Filhós

Texto de Hélio Bernardo Lopes

N

a noite da passada sexta-feira, já mesmo dentro de sábado, cheguei à casa dos meus amigos pouco antes da uma da noite, tendo jantado na
casa de pessoas que tinha acabado de conhecer, e
tendo ainda podido apanhar o momento em que
se mostravam algumas das primeiras páginas dos
jornais do dia seguinte, sábado, na RTP Informação.

INGREDIENTES:
1 kg de farinha; 8 a 10 ovos; 2 colheres de chá de fermento; 1 copa
de aguardente (pequeno); 1/2 chávena de leite; 1 pitada de sal; Azeite
PREPARAÇÃO:
Coloque a farinha num alguidar e o fermento no meio da farinha com
a pitada de sal. Comece a amassar com as mãos, em seguida deite a
aguardente e o leite. Continuando a amassar, deitam-se os ovos, um a
um, lentamente. Quando estiver tudo envolvido, trabalhe bem a massa
molhando as mãos em azeite até a massa se despegar do alguidar.
Continue a amassar durante dois minutos. Deixe levedar durante duas
KRUDV)DoDSHTXHQDVERODVGHPDVVDHSRU¿PSRQKDDIULWDU1R¿P
SROYLOKHDV¿OKyVFRPDo~FDUHFDQHOD

Farofa de Natal

Nós, os homens, deitámo-nos a acompanhar este
episódio noticioso, apesar de conhecermos já a primeira página do Expresso, dado que havíamos visto
boa parte do Expresso da Meia-Noite, com a família
com quem jantámos. Desta vez, porém, os habituais
comentários que sucedem a apresentação daquelas
primeiras páginas foram feitos por Joaquim Fidalgo,
docente universitário doutorado.
Fiquei, porém, extremamente admirado, tal como os
que me acompanhavam, ao ouvir a este académico
uma crítica suave a António José Seguro, por este se
recusar, em nome do seu partido, a colocar no texto
constitucional o tal limite de meio ponto percentual,
cujas linhas mestras foram aprovadas na recente cimeira da União Europeia.
Espanto dos espantos, eis que Joaquim Fidalgo se
mostrou admirado com esta posição do líder do PS,
dado que o Primeiro-Ministro havia já assumido a incumbência de proceder como (em princípio) se havia
decidido na tal cimeira!

INGREDIENTES:
2 colher(es) (sopa) de manteiga Mococa; 1 unidade(s) de cebola
picada(s)ver vídeo; 3 fatia(s) de abacaxi picada(s); 2 colher(es) (sopa)
de açúcar; 4 colher(es) (sopa) de uva passa; 1 xícara(s) (chá) de farinha de mandioca crua; quanto baste de sal; quanto baste de salsinha
picada(s).
PREPARAÇÃO:
Pique o abacaxi e leve ao fogo, numa panelinha, com açúcar (cerca
de 2 ou 3 colheres, dependendo do abacaxi). Deixe ferver uns 3 ou 4
minutos. Escorra e reserve. Numa frigideira ou panela, leve ao fogo a
manteiga e deixe que derreta. Acrescente a cebola e refogue até que
esteja transparente. Junte o abacaxi e as uvas passas. Refogue bem.
-XQWH D IDULQKD GH PDQGLRFD VX¿FLHQWH SDUD VROWDU RV LQJUHGLHQWHV
Mexa continuadamente por alguns instantes. Tempere com sal. Lembre-se que o sal fará ressaltar o doce do abacaxi. Coloque a salsinha
na sua farofa de natal, mexa bem e desligue o fogo.

SUDOKU
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0DV VH ¿TXHL DWRUGRDGR FRP HVWD LQDFUHGLWiYHO
FRQVLGHUDomR GH -RDTXLP )LGDOJR PDLV ¿TXHL FRP
DVVXDVSDODYUDV¿QDLVDRDERUGDUDGHFLVmRGH'Dvid Cameron, cujas palavras considerou como tendo
sido dirigidas, sobretudo, aos seus eleitores. Mas não
é obrigação de um líder governativo defender os interesses do seu país? Não é isso, precisamente, que
sempre tem feito Angela Merkel?!
Retirámos todos nós, que ali acompanhávamos
aquele resto de noticiário, esta conclusão: pessoas
com cultura elevada, como se dá com Joaquim Fidalgo, acreditam numa miragem cuja realidade objetiva
está cada dia mais posta em causa. Prescindem de
tudo o que possa importar ao seu País, só porque se
determinam a acreditar que os interesses nacionais
são nestes areópagos coisa de somenos! Tudo é só a
(suposta) unidade europeia!!
Mas não se pense que esta atitude foi coisa estritamente singular, porque logo no dia seguinte, pela
hora do almoço, foi possível ouvir de Paulo Baldaia
que o nosso problema não é o de sermos pequeninos,
mas sim porque deste modo nos determinámos a ser
por conta própria. Ou seja: desde que bem organizados, nós até poderíamos vencer as olimpíadas! O fator humano não conta, desde que assim queiramos!!
Ou seja: teríamos de deixar de ser nós mesmos, pondo de parte a nossa cultura e o nosso modo próprio
de estar na vida!!!
Em síntese: com Joaquim Fidalgo eu percebi a
realíssima causa do fracasso da descolonização,
porque enquanto os outros descolonizaram porque quiseram, nós descolonizámos porque eles
TXLVHUDPHFRP3DXOR%DOGDLD¿TXHLDVDEHUTXH
talvez ele ainda acredite que o hábito faz o monge.
Chega a parecer mentira!

Honestidade

6

5
3

Mas o que têm as instituições políticas portuguesas
que ver com uma tomada de posição que é só do líder da governação? Pois não foi essa a razão por que
RXWURV WUrV (VWDGRV ¿FDUDP GH FRQVXOWDU RV UHVSHWLvos parlamentos?! Não foi isso, precisamente, que se
passou com a assinatura de Ronald Reagan em Lisboa, em torno das contrapartidas a serem concedidas
pelos Estados Unidos em troca de um novo acordo

sobre a Base dos Açores?! Não é verdade que o ConJUHVVRPDLVWDUGHVHUHFXVRXDUDWL¿FDURDFRUGRTXH
Ronald Reagan assinara?!!
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Texto de Rosana Brasil
“A liberdade de viver honestamente, permita que
eu volte o meu rosto para um céu maior que este
mundo, quando escondo meus sentimentos, minhas
palavras, minha crença, estou bloqueando meu
próprio caminho para ser amados autenticamente
e para amar profundamente.”
Como seria seu relacionamento com amigos, familiares ou com a pessoa amada caso você:
(VFROKHVVHVHUFRQJUXHQWHFRPDVSDODYUDVSURIHridas e a ações tomadas. Quando falamos uma coisa
e fazemos outra, estamos sendo inconsistente, incongruentes e comunicamos incerteza. Incerteza do que
pensamos e do que queremos. Por exemplo, quando
dizemos: “Estarei em casa as 7:00 para jantar, esteja
com tudo pronto pois não gosto de esperar.” No entanto você foi tomar café com os amigos e perdeu a
noção das horas. La pelas tantas, você chega em casa
dizendo que teve muito trabalho e não se deu conta
da hora.
3URFXUDVVHVHPSUHIDODUDYHUGDGH)DODUDYHUGDde demonstra respeito a pessoa com quem você esta
falando e a você mesmo. “Estarei em casa para jantar
as 7:00, este horário esta bom para você?”
3DUDVVHGHIDODU³PHQWLUDLQRIHQVLYDRXPHQWLULnhas”. Mentirinhas criam duvidas e tem o potencial
de destruírem um relacionamento. “Desculpe o meu
atraso, o transito estava muito intenso e não deu para
A VOZ DE PORTUGAL

chegar em casa as 7:00, além do mais a bateria do telefone descarregou.” O problema é que esquecemos
das mentiras que contamos, e a probabilidade que
iremos contar a mesma mentira é grande.
3HGLVVHGHVFXOSDVSHODVIDOKDVFRPHWLGDVDRLQYpV
de tentar encobri-las com desculpas e mentirinhas.
“Tive muito trabalho e perdi a noção do tempo, desculpa pelo atraso, farei o esforço de ser mais consciente com minha palavras e acções.”
(VFROKHVVHIDODUDYHUGDGHPHVPRTXDQGRDYHUdade tem o potencial de nos tornar menos popular.
³(XGLVVHTXHHVWDULDHPFDVDDVSRUpP¿TXHL
tão entusiasmado com o progresso que estávamos
fazendo que perdi a noção do tempo, desculpa pelo
atraso.”
(VFROKHVVHSRUXPGLDHVFUHYHUWXGRTXHGLVVHVVH
que não fosse verdade, todas as “mentirinhas” que
favoreceram o seu dia. Será que essas “mentirinhas”
GHDOJXPDIRUPDLOXGLUDPGHVDSRQWDUDPRX¿]HUDP
com que você faltasse com a sua palavra? Caso a resposta seja “sim” que deve ser feito para restaurar o
equilíbrio com aquela pessoa?
Portanto, “permita voltar o seu rosto para um céu
maior que este mundo, e aprenda a ser verdadeiro nas
suas palavras e acções”. Pois quando escolhemos esconder nossos sentimentos, nossas crenças, nossos
pensamentos, estamos escolhendo bloquear nosso
próprio caminho.
Rosana Brasil é terapeuta de Matrimonio e Família. www.wix.com/rmpbrasil/Rosana-Brasil
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Dezenas de milhares de menores terão sofrido
abusos sexuais de membros da Igreja Católica

U

ma comissão independente anunciou hoje que
“várias dezenas de milhares de menores” sofre-

ram abusos sexuais por membros da Igreja Católica
KRODQGHVD HQWUH  H  HVWDQGR LGHQWL¿FDGRV
SUHVXPtYHLVDXWRUHV
- Os ministros da União Europeia vão hoje pedir à
*Um%UHWDQKDXPDFRQWULEXLomRGHPLOPLOK}HV
de euros para um pacote do Fundo Monetário Internacional (FMI) que visa o resgate da moeda única,
revela hoje o jornal inglês Daily Telegraph.
O pedido será realizado esta segunda-feira quando
os ministros das Finanças da União Europeia discutirem, em conferência telefónica, o fundo de 200
mil milhões de euros para eventuais novos resgates
D SDtVHV HXURSHXV HP GL¿FXOGDGHV GLVVH XPD IRQWH
HXURSHLDQmRLGHQWL¿FDGDDR'DLO\7HOHJUDSK
Se a Grã-Bretanha aceitar tornar-se-á no segundo
maior contribuinte para aquele fundo, a par de França
e depois da Alemanha.

Tempestade nas Filipinas já
matou mais de 650 pessoas

A

tempestade tropical Washi deixou um rasto
de destruição depois da passagem pelo arquiSpODJRDVLiWLFR2JRYHUQR¿OLSLQRGHFUHWRXRHVWDdo de emergência nas regiões afectadas.
2 EDODQoR p WUiJLFR  PRUWRV 2 WXImR :DVKL
que atingiu principalmente o sul das ilhas Filipinas,
destruiu campos e casas e provocou a subida do nível médio das águas. Ao número elevado de mortos
MXQWDVH RXWUR LJXDOPHQWH DODUPDQWH FHUFD GH 
pessoas estão desaparecidas.
As cheias destruíram habitações e muitas pessoas
terão sido levadas pelas fortes correntes e morrido
afogadas.
'H DFRUGR FRP RV GDGRV DYDQoDGRV  PLO SHVVRDV¿FDUDPVHPFDVD1DWHQWDWLYDGHIXJLUjVXELGDGDViJXDVRVKDELWDQWHV¿OLSLQRVVXELUDPDWpDRV
telhados das suas casa, esperando ai pelo auxílio das
autoridades.
A grande maioria dos mortos foi encontrada nas
duas cidades mais afetadas pela passagem da tempestade tropical: Cagayan de Oro e Iligan. As autoridades acreditam que muitas das pessoas estariam a

dormir e que, por isso mesmo, não se terão apercebido da subida veloz das águas. A força das correntes
terá arrastado um número considerável de habitantes.
Nas principais zonas afectadas, os sobreviventes
ainda não tem acesso a serviços básicos. De acordo
com as autoridades, não há electricidade e a água poWiYHO HVFDVVHLD 3DUD ID]HU IUHQWH jV GL¿FXOGDGHV R
governo e a cruz vermelha já iniciaram a distribuição
de alimentos, mosquiteiros e cobertores.
Na passada sexta-feira, a tempestade deu origem a
SHUtRGRVGHKRUDVVHJXLGDVGHIRUWHVFKXYDV&KRveu mais do dobro do que é normal para um dia do
mês de Dezembro. P
ara agravar a situação, têm sido registadas temperaturas elevadas na região o que favorece a propagação de doenças. Perante um cenário de destruição,
DV DXWRULGDGHV ¿OLSLQDV WrP DJRUD GH GDU LQLFLR DRV
trabalhos de rescaldo. De acordo com um relatório da
“Comissão Nacional para a Redução de Riscos e MaQXWHQomR´FHUFDGHPLOSHVVRDVWHUmRVLGRDIHFtadas pela passagem da tempestade. Dessas estima-se
TXHPLOWHUmRGHUHFRUUHUDDEULJRVWHPSRUiULRV

NOTÍCIA DE ANJOU

Informamos que o Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou tem uma nova direcção.
Presidente: Humberto Cabral; Vice-presidente: Victor Pereira; Sectretário: Manuel Ribeiro; Tesoureiro: Amilcar da Paz; Directores: José Brum, João Sanches, Jimmy Faria, Fernando Ramos,
Rolando Rodrigues. Parabéns e Boas Festas.

22 DE DEZEMBRO
FESTA DA 3ª IDADE NA IGREJA DE LAVAL
MENSAGENS DE NATAL

24 DE DEZEMBRO
ENTREVISTA COM CARDEAL TURCOTTE
E MENSAGENS DE NATAL
A VOZ DE PORTUGAL
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LENDA DE NATAL

A Lenda das Renas do Pai Natal

O

mito das Renas do Pai Natal foi criado na EuURSDGRVpF;,;DSDUWLUGRFRVWXPHGHQRV
países como o Canadá (Norte), Alasca, Rússia, Escandinávia e Islândia, as pessoas se deslocarem na
neve, usando um trenó puxado por renas.
Porém, as renas do Pai Natal são especiais pois,
apesar de serem semelhantes às renas que existem

nesses países, são as únicas renas que conseguem
voar, de modo a que o Pai Natal possa entregar
os presentes no dia certo e sem atrasos a todas as
crianças do mundo inteiro. Na tradição Anglo-saxónica original só existem oito renas, número habitualmente utilizado para puxar os trenós tradicionais. Os seus nomes são: Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen ou em português, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago. A rena
Rudolph ou Rodolfo, que acabou por ser a mais
FRQKHFLGDVyPDLVWDUGHLQWHJURXRJUXSR  
Conta-se que o Pai Natal ao chegar a uma das casas para entregar os presentes, encontrou por acaso
a rena Rodolfo, que era diferente das suas outras
renas pois tinha um nariz vermelho e luminoso.
Como nessa noite o nevoeiro era muito intenso, o
Pai Natal pediu a Rodolfo que se juntasse a ele e
liderasse as suas renas de modo a que não se perdessem pelo caminho. A partir daí, Rodolfo passou
a ser a rena que guia o trenó do Pai Natal todos os
Natais.

10 COMUNIDADE
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Noite Feliz
Texto do Pe. José M. Cardoso

Bem-vindo à Montreal, Leonardo. Neto do Alcindo e Gabriela Alves e Filho de Sandy e Francesco.

“Noite feliz, noite feliz
O Senhor Deus de amor
Pobrezinho nasceu em Belém.”
É assim que canta a mais popular das canções de
Natal.
E a felicidade desta noite, que não depende do nosso
estado de espírito, consiste apenas nisto:
O Deus de amor veio até nós na fragilidade de um
menino.
Feliz é a noite que o viu nascer e felizes seremos nós
se o soubermos acolher.
Que toda a comunidade portuguesa tenha um Feliz
CELEBRAÇÕES DE
NATAL NA SANTA CRUZ
Sábado, dia 24
KMRJUDOGHQDWDOSHODVFULDQoDV
K±0LVVDGR*DOR
Domingo, dia 25
KMRJUDOGHQDWDOSHODVFULDQoDV
KSDUWLFLSDomRGRVSLULODPSRV
Sábado, dia 31
K±&HOHEUDomRGH$omRGH*UDoDV
Passagem de ano- Uma festa para toda a família
Domingo, dia 1
K
K/DUJDGDGHEDO}HVSHODSD]

Parabéns pelo baptizado Shawn, o neto do FeliFLDQRH&HOHVWH¿OKRGH6DQGUDH-HDQ3KLOLSSH

Domingo, dia 8
K)HVWDGDVFULDQoDVEDWL]DGDV

A VOZ DE PORTUGAL

Natal.
E para a o Ano Novo que se aproxima desejo:
2 vezes mais felicidade para si e para os seus
0 tristezas e amarguras
RUDomRFDGDGLDSDUDDJUDGHFHUDYLGD
2 vezes mais de atenção e carinho para quem o rodeia
BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO
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Quando chega o tempo de Natal...
Q
uando chega o tempo de Natal... sentimo-nos
um pouco anjo, estrela, presente e desejamos
encontrar o melhor jeito para surpreender as pessoas
que Deus coloca em nosso caminho.

embala as criaturas todas em braços de paz e asas de
luz; ser ESTRELA que cintila esperança para os que
estão envolvidos em noites de solidão; fazer parte
das estrelas que salpicam o céu de pontos de luz, lembrando a estrela que mostrou o caminho para chegar
a JESUS; ser PRESENTE que responde aos anseios
e desejos das pessoas que amamos e que surpreende
aquelas que ainda não têm um espaço tão confortável ou especial em nossa vida; ser ABRIGO para os
que precisam de um lugar tranquilo para renascer ou

De mãosinho, chega também a vontade de fazer e
ser algo mais. Quem sabe, ser abrigo, árvore, cordeiro, estrada, fonte, pastores, ponte...
Quando chega o Natal chega também aquela vontade de: ser ANJO que transmite recados do Céu, consola os que sofrem, oferece doce companhia, canta e

A VOZ DE PORTUGAL
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apenas para descansar do fardo que carregam e, no
abraço de boas vindas, possam recuperar as forças;
VHU È5925( TXH RIHUHFH ÀRUHV IUXWRV VRPEUD H
frescor, que acolhe e aninha e que oferece madeira
para o berço e a casa; árvore que encanta e presenteia; ser CORDEIRO ou algum outro animal do presépio em silente aconchego, em adoração, do jeito
deles, e em louvores por fazerem parte da criação;
ser ESTRADA iluminada e já palmilhada por tantas
andanças, que conduz os peregrinos a outros caminhos, com segurança; ser FONTE cristalina e pura
para saciar as tantas formas de sede dos que vivem
conosco, dos que vamos encontrando em nosso peregrinar; ser PONTE que compreende e perdoa, que
une distâncias por onde as pessoas passam, livres e
seguras, vislumbrando a eternidade do céu.
Domingo, após do ensaio na sua sede foi a festa natalícia da Filarmónica Portuguesa de Montreal. Sabendo que é um momento bastante importante para
todos os músicos teve um momento bastante festivo
SDUDHVWD¿ODUPyQLFD$RPHVPRWHPSRDSUHVHQWRD
nova direção desta grandiosa Filarmónica Portuguesa de Montreal. Parabéns e Feliz Natal.
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12 FESTAS FELIZES

$$OLYLQGHVHMD
DWRGDD
FRPXQLGDGHXP
)HOL]1DWDOHXP
SURVSHUR$QR
1RYR
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Jantar de Amigos
E

steve em Montreal, para a celebração dos 25
anos desta Igreja, o Sr. Padre José Luís Pimenta.

Um grupo de 80 pessoas participaram num jantar no Estrela do Oceano,para conviver, recordar
os velhos tempos e reforçar os laços de amizade
com este ilustre convidado.
Foi uma tarda muito agradável na companhia de
um homem que não perdeu aquele sorriso amigo.
Ficamos lhe muito agradecidos por ter aceitado
o nosso convite.
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A Voz de Portugal,celebrou a
oi no já bem conhecido, e na minha opinião
um dos melhores restaurantes da cozinha tradicional portuguesa, A Casa Minhota, que o proprietário deste grande Jornal, o Sr. Eduino Mar-

a certos boatos que corriam já a um certo tempo na
comunidade a respeito do estatuto deste Jornal.
Contrário ao que tem sido declarado, certamente por
individuos mal informados, este orgão de informacão
comunitária, não foi vendido, pela simples razão que
nunca esteve à venda. O antigo, presente e futuro
proprietário,espressou uma satisfacão pessoal, para

tins juntou práticamente todos os colaboradores e
seus familiares, para um jantar de agradecimento
e dado que estamos em quadra festiva, oferecer a
todos os votos de Festas Felizes.
$SURYHLWRXWDPEpPHVWDRSRUWXQLGDGHSDUDSRU¿P

não dizer “um sorriso malandro” quando se dirigiu a
todos os presentes para esclarecer esta desnecessária
e inoportuna burla.
Remetidos os pontos sobre nos “is”, a festa continuou com deliciosa comida, ambiente familiar e des-

Texto de Tony Saragoça
Fotos de José Rodrigues

F
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sua festa de Natal em Grande
contraído, proporcionando a todos esta oportunidade
única de nos conhecermos melhor uns aos outros.
Para um recruta neste domínio. (foi a primeira vez
TXHSDUWLFLSHL ¿TXHLLPSUHVVLRQDGRFRPDTXDQWLGDde e sobretudo com a qualidade dos membros desta
família. Fácil é de compreender porque razão este
jornal é o melhor semanário de língua portuguesa a

Branco
Assistente Administrativo: Elisa Rodrigues
,QIRJUD¿VWD6\OYLR0DUWLQV
Colaboradores: Anthony Nunes, Augusto Machado,
Diamantino Sousa, Dinora Sousa, Joaquim da Silva,
João Arruda, Jorge Pina, José da Conceição, José de
Sousa, Helder Dias, Manuel Carvalho, Miguel Félix,
Nancy Martins, Sandy Martins, Natércia Rodrigues,
Nelson Couto, Vitor Hugo, Vitor Medina.
A festa não terminou aqui, depois dos agradecimentos, pela parte do Senhor Eduino Martins a todos os
presentes, e dos apropriados votos de Boas Festas,
tivemos o previlégio de ouvir um fadinho, graciosi-

servir esta mesma comunidade.
Colaboradores na idade de ouro, na idade de prata e
uns tantos outros de idade jovem eis uma combinação que garante continuidade estabilidade e sucesso
ao jornal de todos nós.
Bem que já do conhecimento de muitos, esta festa foi também a oportunidade para o Senhor Eduino
ID]HUR¿FLDOPHQWHDVQRPLQDo}HVQHFHVViULDVSDUDD
dade do senhor Carlos Rodrigues, bem mais queriamos nós, mas devido a outros compromissos, o fadista deixou-nos sobre o nosso apetite, será para outra
vez, certamente. Entretanto tivemos a oportunidade
de ouvir o senhor Joaquim da Silva com o seu poema
e palavrinhas.
Bela tarde de Domingo, passada em excelente companhia, perfeita oportunidade para confraternizar,e se
divertir
Não posso terminar sem deixar aqui os nossos
agradecimentos ao pessoal da Casa Minhota ,pela
excelência da comida e do serviço de que fomos
EHQH¿FLDGRV
continuação do bom foncionamento do jornal.
 IRL XP DQR FRP YiULRV DFRQWHFLPHQWRV 8QV
IHOL]HV H RXWURV WULVWHV &HOHEUDUDPVH RV  DQRV
deste jornal, mas também se assistiu a partida para
a eternidade do seu adepto número um e Director,
Senhor António Vallacorba e do administrador deste
jornal, Kevin Martins.
Nada, portanto mais normal que de proceder a nominações que assegurem que o produto resultante do
trabalho, da dedicação e do empenho de tão ilustres
colaboradores, continue por muitos, anos ainda.
O novo organigrama tal como anunciado pelo Senhor Eduino Martins é o seguinte:
Editor: Eduino Martins
Diretor Administrativo: António (Tony) Saragoça
Diretor Adjunto: Manuel de Sequeira Rodrigues
Chefes de Redacção: Mário Carvalho e Antero
A VOZ DE PORTUGAL
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Dia das Montras 2011
UHDOoH D HVWD FRPXQLGDGH 1R GLD  GH 'H]HPEUR
a apresentação dos vencedores. Com a presença do
tradição do “Dia das Montras” foi estabelecida Presidente da SDBSL, membros do juri, presidente
HQWUH QyV HP  QD UXD 6W/DXUHQW 2 VX- e Directora da Caixa Portuguesa Desjardins e muitos
cesso deste evento estando sempre a crescer de ano GRVSDUWLFLSDQWHVGHVWHFRQFXUVRIRUDPR¿FLDOPHQpara ano, assim como o número de comércios ade- te anunciados. Primeiro prémio: Boutique Kitsh`n
UHQWHV &HUFD GH  ORMDV LQVFUHYHUDPVH HVWH DQR Swell; Segundo prémio: Quincaillerie Azores; Terentre Sherbrooke e Mont-Royal. É de notar que este ceiro prémio: Boutique Artemano e Prémio do púconcurso, tradicionalmente português, dá um certo blico: Boutique Mika. Felicitações à organização e a
todos os concorrentes.
Texto de Tony Saragoça

A

BIJOUTERIE DIVA

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

514-508-3482 | 514-209-6652

'ƌŽƵƉĞ^ƵƩŽŶĞŶƚƌĞͲŽƵĞƐƚ
ŐĞŶĐĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

Amélia Tavares

ŽƵƌƟĞƌŝŵŵŽďŝůŝĞƌĂŐƌĠĠ

Telemóvel: 514-892-6833
ĂŵĞůŝĂͺƚĂǀĂƌĞƐΛǀŝĚĞŽƚƌŽŶ͘ĐĂ

Conversamos imobiliário porque

« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

A crónica será de regresso no princípio
do mês de Janeiro. Entretanto:
É com empenho, dedicação e competência
que irei procurar a melhor solução para
garantir a venda ou a compra da sua casa.
FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO
Pensamento da semana
«Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados
a colher aquilo que plantamos» Provérbio chinês
A VOZ DE PORTUGAL
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Natal do doente, em Santa Cruz
Texto de Antero Branco
e fotos de Manuel Neves
Natal do doente, em Santa Cruz, é sempre um
acontecimento esperado com muita expectativa.
Para muitos, devido a doenças ou à velhice, é a úni-

O

ca altura em que voltam à sua igreja. Muitos são os
familiares e voluntários que os transportam para esta
ocasião. É sempre agradável reencontrar conterrâneos que deixamos de ver. Este ano apreciei a presença
do Sr. Moniz, antigo sacristão da igreja. Como a vida
nos muda... Era um homem cheio de energia e com

São inesquecíveis momentos como este. São instan- de ir para outras paragens, vamos sentir falta de todas
WHV TXH QmR WrP SUHoR TXH ¿FDP QD PHPyULD SDUD estas iniciativas.
sempre. Um dia em que o líder de Santa Cruz decida
Já que estamos a falar da igreja portuguesa, vou-lhes
dar a conhecer mais uma das suas proezas. Sexta-feira, dia da cerimónia do perdão, lembrou-se de pedir
à comunidade, para trocarem um dólar por talheres
de plástico e, no momento da absolvição, os entregariam ao sacerdote, como símbolo de partilha e pela
QRVVDIRPHGHIp1R¿QDOGDFHOHEUDomRHQWUHJRXR
dinheiro recolhido à Conferencia de São Vicente de
Paulo, para que os mais necessitados da comunidade
tenham um melhor Natal. Sabem o que ele fez com
os talheres? Pois, fez três espectaculares candeeiros
para iluminar o presépio. Impressionante!
Quem visitar Santa Cruz, nesta quadra festiva,
poderá admirá-los. Aproveitamos a ocasião para
desejar a toda a comunidade um Santo e Feliz Natal.

40º Festival do Inverno em Portugal
no Velho Montreal no restaurante

SOLMAR

6W3DXO(VWHVLWXDGRQR9HOKR3RUWRGH0RQWUHDO

Festeja a Trigésima nona (39) noite de São Silvestre no dia
31 de Dezembro 2011/12, conosco, ouvindo e dançando ao
som dos nossos famosos artistas portugueses.

EMENTAS ESPECIAIS
DAS FESTAS

A administração do Restaurante
deseja a todos os seus clientes e
amigos um Feliz Natal e
um próspero Ano Novo.

Table d’hôte 7 noites
Com 4 serviços à escolha
uma força herculeana. Hoje, plantado numa cadeira
de rodas, está à mercê dos outros. O programa do dia
teve início com a celebração da eucaristia e a Unção
dos doentes. O sacramento da Unção dos Enfermos
WHP SRU ¿QDOLGDGH FRQIHULU XPD JUDoD HVSHFLDO DR
FULVWmRTXHHQIUHQWDDVGL¿FXOGDGHVLQHUHQWHVDRHVtado de doença grave ou de velhice. Todas as vezes
que um cristão cai gravemente doente, pode receber
a Santa Unção; e também quando, mesmo depois de
a ter recebido, a doença agrava.
Depois das cerimónias religiosas, desceram ao salão de festas para almoçarem. Foi-lhes servido uma
copiosa refeição de Natal, preparada pela equipa do
“Vamos Comer Juntos”. Levei comigo a este almooR$ODLQ2OLYHUXPFROHJDGHWUDEDOKR¿OKRGHPmH
Irlandesa e de pai judeu. Pois adorou a ambiência, o
bacalhau cozido à portuguesa e o bolo-rei. Realmente foi uma tarde muito agradável. Como sempre, lá
estava o Sr. José Luís, que anima os bailes da quarta-feira, mas para este dia especial, o Pe. José Maria
anunciou que haveria uma surpresa. Contratou um
mágico, que fez trinta por uma linha com o seu talento de ilusionista... Com os seus truques de magia
e com o seu senso de humor fez rir a assistência às
grandes gargalhadas. Durante uma hora as pessoas
esqueceram os seus males e a sua solidão. O nosso
DPLJR 0DQXHO 1HYHV D¿UPRXPH TXH DOJXPDV GH
tanto rir, foram para casa com as calcinhas molhadas.

Passagem de Ano
Com ementa Especial
de 6 serviços

Fados & Guitarradas
todas as
Sextas e Sábados
e outros dias
com reservação.
Já completos os dias
9,10,15,16 e 17 de Dezembro de 2011

Sugerimos, no rés-de-chão, La Sauvagine
que continua a oferecer os especiais do
meio-dia à partir de 10$ e à noite à partir
de 16$. Aberto todos os dias das 12h às
23h, situado no 115 St-Paul E. E, para a
passagem de Ano, o restaurante La Sauvagine oferece uma ementa de 4 serviços
na noite do 31 de Dezembro e do 1º de
Janeiro, 55$ por pessoa.

3DUDPDLVLQIRUPDo}HV7HO_)D[

6LWH ZHE ZZZVROPDUPRQWUHDOFRP                  (0DLO LQIR#VROPDUPRQWUHDOFRP
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ANEDOTA DO NATAL
Estavam uns garotos a brincar no pátio da igrejas por alturas do Natal.
Até que um deles sem querer esbarra num dos bonecos do presépio
e parte-o. Passado um bocado chega o padre: - Quem é que partiu o
SDVWRU"7RGRV¿FDPPXLWRFDODGRVDWpTXHGHSRLVGHPXLWDLQVLVWrQFLD
o culpado se acusa. - Então tens de pagar o estrago. - Eu não tenho dinheiro senhor padre. - Então paga o teu pai. - Eu não tenho pai. - Paga
a tua mãe! - Também não tenho mãe... - Então não tens ninguém? És
sozinho no mundo? - Não! Eu tenho uma irmã mais velha. - Pronto
paga ela. - Ela também não pode pagar, não tem dinheiro. É freira. Não se diz freira; diz-se esposa de Cristo. - Ah, então o meu cunhado
que pague!...

PALAVRAS CRUZADAS

1 2  9 10 11
1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
HORIZONTAIS 1. Descanso religioso que, conforme a lei de Moisés,
os Judeus deviam observar no sétimo dia da semana. A folhagem das
plantas. 2. Naquele lugar. Gesto com a mão, com os olhos ou com a
cabeça. 3. Contr. da prep. em com o art. def. a. Grito agudo das aves,
quando embravecidas. A unidade. 4. Que tem glúten. 5. Progenitor. Tingir de anil. 6. Na antiga Roma, carroça em que se levavam as imagens
dos deuses, nos jogos circenses. Navega ao largo. 7. Partidário. Camareira. 8. Embaraço, estorvo. 9. O espaço aéreo. Furioso. Contr. da prep.
a com o art. def. o. 10. Produto da exploração agrícola. Nome da letra
09DUDÀH[tYHOGHYLPHLUR7RPDUUXPR
VERTICAIS 1. Torna são. Comer qualquer coisa entre o almoço e o
jantar. 2. Fileira. Descascar. 3. Exprime a ideia de dois, duas vezes
(pref.). Gemer como os cães. Medida itinerária chinesa. 4. Aplanariam.
5. Variedade de porco doméstico. Muro ameado de fortaleza. 6. NoWL¿FD2EMHFWDU$PHPEUDQDVHQVtYHOGRROKRHDPDLVLQWHUQDQD
qual se formam as imagens. Guarnecer de asas. 8. Qualidade do que é
anónimo. 9. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. Árvore
OHJXPLQRVDFHVDOSLQiFHD,QGLFDOXJDUWHPSRPRGRFDXVD¿PHRXtras relações (prep.).10. Servira-se de. Mulher que cria criança alheia.
11. Fruto da amoreira e de algumas espécies de silvas. Padecer.
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Só há Fado com Fadistas!
através do mundo foi uma grande surpresa que um
restaurante abriu as portas em Outubro chamado “Le
Texto de Sylvio Martins
)DGR´QRFHQWURGDFLGDGHVLWXDGRQRUXD'UXPpalavra fado vem do latim fatum, ou seja, mond. Na sua abertura bastante activa foi um género
“destino”, é a mesma palavra que deu origem de sucesso de uma parte mas da outra foi bastante neàs palavras fada, fadario, e “correr o fado”.
gativo e deixava muito perplexo sobre a sua continuiNo entanto o fado só passou a ser dade e sobrevivência deste restaurante. Mas, um mês
FRQKHFLGR GHSRLV GH  QDV UXDV depois da sua abertura quis dar um salto e ver o que
de Lisboa. Nessa época só o fado do se passou. Em primeiro lugar o restaurante tem uma
marinheiro era conhecido, e era, tal boa selecção de pratos bastante apetitosos e bastante
como as cantigas de levantar ferro as variados. Outro ponto positivo, “há café” e bastante
cantigas das fainas, ou a cantiga do bom. E, também, um excelentíssimo serviço. Sábado
degredado, cantado pelos marinhei- passado tivemos a oportunidade de ver e apreciar Fado
ros na proa do navio.
com artistas da nossa comunidade, Carlos Rodrigues,
O fado moderno iniciou-se e teve o
seu apogeu com Amália Rodrigues. Foi ela quem popularizou fados com letras de grandes poetas, como
Luís de Camões, José Régio, Pedro Homem de Mello,
Alexandre O’Neill, David Mourão-Ferreira, José Carlos Ary dos Santos e outros, no que foi seguida por outros fadistas como João Ferreira-Rosa, Teresa Tarouca,
Carlos do Carmo, Beatriz da Conceição, Maria da Fé,
Mísia.
O Fado em Montreal não tem uma longa história,
mas, podemos notar que nestes últimos anos tivemos Cristina Rodrigues, Victor Vilela, acompanhados por
a honra de ter vários “grandes” fadistas que veio a Liberto Medeiros, Luís Costa e Francisco Valadas. Foi
Montreal dar um toque nas nossas tradições, tal como com muito prazer que vi pela primeira vez este conjunto de artistas que vieram cantar um a um e assim
matar as saudades da terra. Parabéns a este grupo de
DUWLVWDVTXH¿]HUDPXPySWLPRWUDEDOKRQRSDOFRGR
restaurante “O Fado”. Para acabar este artigo quero
informar a todos que o restaurante “O Fado” está a
organizar uma grandiosa festa para a passagem de ano.
Onde haverá artistas, comida e bebida com fartura. Se
não poderem ir, vão noutro momento porque vale a
a Amália Rodrigues, Carlos do Camo, Lenita Gentil, pena ir ao restaurante matar as nossas saudades.
Mariza e muitos outros que veio matar estas saudades
Parabéns ao Chefe Silva e a toda a equipa por
da nossa terra. Com a popularidade crescente do Fado fazer deste restaurante um sucesso.

A
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Contos de Natal

O Natal Daquele Ano
O
Francisco frequentava o terceiro ano de escolaridade com muito bom aproveitamento. Era
um miúdo admirável! Já vivera razoavelmente mas,
actualmente, sofria as consequências da quase indigência do pai por, no início daquele ano, ter perdido
R HPSUHJR (UD XP ERP WUDEDOKDGRU PDV D R¿FLQD
fechara.

Andava o miudinho muito triste e amargurado porque a fome, o frio e a tristeza eram o pão-nosso de
cada dia naquela casa.

não te esqueças de lhe arranjar um emprego. Eu sei
que Natal quer dizer nascimento e, olha, nós também
nascemos e, com certeza, não foi para que morrêssemos já, sem dar testemunho sobre a terra. Se assim
Como habitualmente, ao aproximarem-se as fé- fosse, como é que poderíamos dar os parabéns pelo
rias do Natal, a professora mandou que os alunos WHXDQLYHUViULR"-iDJRUDSRGHV¿FDUDVDEHUTXHHX
¿]HVVHP XPD UHGDFomR VREUH HVVD TXDGUD IHVWLYD nasci no mesmo dia: nasci no Natal»
O Francisco debruça-se sobre o papel e, numa letra
mais adulta que infantil, intitula a sua composição de
Pouco antes de as férias começarem, a professora
APELO e escreve: «Menino Jesus: não acredito no chamou o Francisco e disse-lhe que tinha arranjado
que tenho ouvido dizer a teu respeito, ou seja, que trabalho para o seu pai e, que já poderia começar a
só dás a quem já tem, e nada dás a quem nada tem! trabalhar no princípio de Janeiro do próximo ano. Foi
Explico-te porquê: eu sei que são os pais a darem tal a alegria dele que chorou copiosamente e, então,
essas prendas e não tu, que tens mais que fazer; se passou a andar tão contente, que os pais não sabiam
fosses tu, de certeza que davas a todos e, se calhar, que dizer. No entanto ele não disse porque é que anem primeiro lugar aos mais pobres.»
dava assim.
Sim, eu tenho certeza que davas a todos e, se calhar,
em primeiro lugar aos mais pobres. Sim, eu tenho a
certeza que seria assim, pois nunca te esqueces que
também nasceste pobre e pobre morreste.
«Não venho pedir nada para mim. Quero lembrar-me que o meu pai está há um ano sem trabalho e precisa de ganhar dinheiro para nos sustentar. Por isso,

Na véspera de Natal todos se deitaram cedo, pois
a consoada consistiria em sopa e pão, por o dono da
mercearia, atendendo ao dia que era, ter condescendido em acrescentar ao rol do livro da dívidas.
O Francisco não adormeceu logo. Depois de ter veUL¿FDGRTXHWRGDDJHQWHHVWDYDDGRUPLUIRLFRORFDU
o seu sapatinho à porta do quarto dos pais, com um
bilhete dentro.
No dia de Natal, a mãe, que era sempre a primeira a
levantar-se, ao sair do quarto tropeçou no sapato do
¿OKR%DL[RXVHSHJRXQHOHHOHXRELOKHWH©3DLD
partir de Janeiro vai ter trabalho. Foi a minha professora que lho arranjou, por causa da minha redacção
ao Menino Jesus. É a nossa prenda de Natal».
Com as lágrimas nos olhos, de contentamento já se
YrDTXHOHFDVDOHQWURXSpDQWHSpQRTXDUWRGR¿OKR
Ao vê-lo profundamente adormecido e a sorrir, ambos disseram: eis aqui o nosso Menino Jesus!
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GH'H]HPEURGH
(XUR &$'
SERVIÇOS CONSULARES
(PEDL[DGDGH3RUWXJDO
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
&RQVXODGR*HUDOGH3RUWXJDO0WO
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

ELECTRICIDADE

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
CentroAcçãoSócioCom. 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
6S0RQWUHDOH%HQ¿FD

225 Gounod

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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO

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
,1)2#3/(;21&$

Portuguesa em Laval oferece um
serviço, num salão, de manucura
e pedicura. $QD

Procura-se senhora com experiência para limpeza. Tempo inteiro ou parcial com hoUDVÀH[tYHLVQD&{WH6W/XF
Seria bom poder falar uma
das linguas, françês, inglês
ou espanhol.


ENCONTROS
Senhor de 52 anos excelente personalidade e bom acompanhador,
procura companheira livre, entre
40 e 50 anos e que goste de viajar
a Varadeiro, Cuba. Viagem programada já pago paro o 24 ao 31 de
Dezembro (tudo pago) Resposta
até ao 21-12-2011. 514-966-2640

VIDENTE

/LQKDVGDPmRHFDUWDV9LGHQWH
FRPGRQVQDWXUDLV5HVROYHRV
VHXVSUREOHPDVVHPYRRGRR
5RVD

We need a lady for full time job. Language
spoken, english. For pressing, cleaning and has
to have a nice personality. References needed.
Precisa-se de senhora que fala inglês para
passar a ferro e limpar a casa a tempo inteiro.
Boa personalidade. Referências exigidas.

Por favor contactar: 514-948-4630

0HUFHDULD
3RUWXJXHVD
6W8UEDLQ
514.

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

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO

(VF

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

†
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*HRUJLQD)HUUHLUD,VLGRUR
0DLR±'H]HPEUR

Faleceu no dia 12 de Dezembro
de 2011, em Brampton, Ontário,
onde se realizou o acto fúnebre,
na igreja de Nossa Sra. De Fátima (Brampton) a Sra. D. Georgina Ferreira Isidoro, com a idade
de 99 anos, natural do Pico da
Pedra, São Miguel, Açores.
'HL[DQGR QD GRU VHXV ¿OKRV
Conceição (José Emanuel), Isidoro Manuel (Orminda). Seus
netos, Miguel; Philipe; Cristina;
Sandra e Gina. Seus bisnetos,
Alyssa; Lucas; Victoria; Isaac; Luquinhas, Miguel e Zachary.
A família vem por este meio,
agradecer a todos os restantes
familiares e amigos que se dignaram a tomar parte nas cerimónias
fúnebres em Brampton, a todos
os que compareceram na missa
do sétimo dia, na igreja de Santa Cruz em Montréal, ao coral do Sr,Santo Cristo dos Milagres e aos
que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

AGRADECIMENTOS
$IDPtOLDYHPSRUHVWHPHLR
DJUDGHFHUDWRGDVDVSHVVRDV TXH GH TXDOTXHU IRUPD
VH OKHV DVVRFLDUDP QHVWH
PRPHQWR GH GRU$ WRGRV R
QRVVR REULJDGR SHOR YRVVR
FRQIRUWR%HP+DMDP
(OL]DEHWK0LFKDHOH
6WHSKHQ/RSHV

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
SOLMAR

111 St-Paul E.

514.861.4562

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

514.842.8077

CANALIZADORES

1 Mont-Royal Este

514.385.1484
514.385.3541

GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

SERVIÇO

ELECTRO-LUSO

MERCEARIA

ENSINO

NECROLOGIA

EMPREGOS

Irene Morais

514.770.9974

TRANSPORTES

courtier immobilier
Cel.: 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Guia do consomidor

FABREVILLE

9.00*

MLS 8654773

$

514.849.2391

TEL.: 514-284-1813
*TAXAS NÃO INCLUÍDAS.
APLICÁVEL A NOVOS ANÚNCIOS
UNICAMENTE. TODOS OS ANÚNCIOS DEVEM SER PAGOS COM

ANTECEDÊNCIA.

0DJQt¿FDYLYHQGDGHV
WDFDGDGH
Três quartos, duas CDB,
FDYHDFDEDGDDUFRQGL
FLRQDGRDODUPHFHUFD
GDDXWRHVWUDGDH
e de todos os serviços.

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

BOAS FESTAS
E PRÓSPERO
ANO NOVO


Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

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

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

%HORFRQGRFRPFR]LQKDUHQRYDGD 1RYDFRQVWUXFomR0XLWROLQGRFRQTWV IHFKDGRV &KmR GH PDGHLUD GRFRPTWRIHFKDGR0DWHULDLVGH
(PIUHQWHGHXPSDUTXH$HVWHSUH- TXDOLGDGH5pVGHFKmR
oRQmRHQFRQWUDPHOKRU
160 800$ + TPS e TVQ

,PSHFiYHO FRWWDJH FRP VVRO DFDEDGR FRQWUXFomR  /DUHLUD
%HORTXLQWDOFRPSLVFLQDQmRWHP
YL]LQKRV DWUDV JDUDJHP  
QHJRFLiYHO
A VOZ DE PORTUGAL

%HOR GXSOH[ QXP VtWLR PXLWR SURFXUDGR HP $KXQWVLF 2HVWH 3RVVLELOLGDGH GH XP EDFKHORU /LYUH DR
FRPSUDGRU08,72,17(5(66$17(
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BELEZAS DO NATAL

“googlados” de 2011
2VUHVXOWDGRVUHÀHFWHPRDQRTXHSDVVRXUHXQLQGR
os principais acontecimentos com base nas pesquisas
realizadas em Portugal e no resto do mundo. Entre as
pessoas cujo nome foi mais acedido num menor espaço de tempo está a cantora britânica Adele, seguida de Angélico Vieira, Carlos Castro
e Renato Seabra.
Os sucessos e a cirurgia da primeira, a morte do ex-D’zrt, e o crime que envolveu o cronista emodelo podem explicar a busca. Entre
as pesquisas mais populares, o Facebook é o
líder. Já entre os produtos mais pesquisados,
a Apple tem um lugar primordial: iPod está
no primeiro lugar, seguido do iPad e iPhoQH
Nos animais de estimação, o líder é o bulldog francês, seguido do pinsher anão. A líder nas músicas mais procuradas é “Over the
mes mais pesquisados pelos portugueses no Google Rainbow”, do havaiano Israel IZ Kamakawiwo’ole.
GXUDQWHRDQRGH2VUHVXOWDGRVID]HPSDUWHGD Segue-se o sucesso “Ai, se eu te pego” de Michel
³=HLWJHLVW´XPDSHVTXLVDGLYXOJDGDDRPHWUR Teló.

O

que é que Adele, o Facebook, o iPod e o bulldog francês têm em comum? Assim de repente... nada, pensará o caro leitor.
Mas não é bem assim. Estes foram alguns dos no-

*ORERVGH2XURGHL[DP´2$UWLVWDµVRQKDU
“O Artista”, de Michel Hazanavicius, lidera com
VHLV QRPHDo}HV D  HGLomR GRV *ORERV GH 2XUR
os prémios atribuídos pela Associação de Jornalistas
(VWUDQJHLURV GH +ROO\ZRRG IRL DQXQFLDGR 2 ¿OPH
francês, que ainda não estreou em Portugal, está noPHDGRHQWUHRXWUDVFDWHJRULDVSDUDPHOKRU¿OPHGH
comédia ou musical, melhor realização e melhor actor e actriz, com os franceses Jean Dujardin e Berenice Bejo. Com cinco nomeações cada seguem “As
Serviçais”, de Tate Taylor, e “Os Descendentes”, de

A VOZ DE PORTUGAL

Alexander Payne e protagonizado por George Clooney, que é nomeado para melhor actor (“Os Descendentes”) e também para melhor realizador com “Nos
Idos de Março”.
Já Steven Spielberg é nomeado pela realização de
³:DU+RUVH´HQDFDWHJRULDGHPHOKRU¿OPHGHDQLmação com “As Aventuras de Tintin: o Segredo do
/LFRUQH´$FHULPyQLDGHFRUUHUiQRGLDGH-DQHLUR
em Los Angeles, na Califórnia, e será conduzida pelo
comediante britânico Rick Gervais.

21 DE DEZEMBRO - 2011
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O Presépio
A
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O
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

palavra Presépio deriva do latim praesepium,
que quer dizer curral, estábulo ou lugar de recolha de gado.
Conta a tradição católica que o presépio teve origem
VXUJLXQRVpF;,,,HPÒPEULD UHJLmRGD,WiOLDFHQtral). Foi S. Francisco de Assis que, com a permissão
GR3DSDFULRXXPSUHVpSLRFRP¿JXUDVKXPDQDVH
animais, recreando o local de nascimento de Jesus,

SRUYROWDGRVpF;9,, eFRORFDGRQRLQtFLRGR$GYHQWRVHPD¿JXUDGRPHQLQR-HVXVTXHVHUiSRVWD
na noite de Natal, após a missa do galo. O presépio é
desmontado no dia seguinte ao Dia de Reis.
1DWUDGLomR3RUWXJXHVDDV¿JXUDVTXHVHFRORFDP
no presépio, além da Sagrada família (S. José, Maria
e o Menino Jesus), dos pastores e alguns animais, e
GRV WUrV 5HLV 0DJRV WDPEpP HQFRQWUDPRV ¿JXUDV

que serviu de pano de fundo para a missa de Natal
desse ano. Esta representação teve tanto sucesso, que
se tornou numa referência Cristã, representativa do
Natal, em quase todo o mundo.
Em Portugal, o presépio tem tradições muito antigas

como o moleiro e o seu moinho, lavadeiras, membros de um rancho folclórico e outros personagens
típicos da cultura portuguesa. Tradicionalmente feito
de barro, podemos encontrar ainda peças de diversos
PDWHULDLVGHVGHWHFLGRRXPDGHLUDDWpSRUFHODQD¿QD

A VOZ DE PORTUGAL

Alain Côté O.D.
2SWRPHWULVWD
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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A Voz de Portugal
50 anos a desejar Boas Festas!
Texto de Mário Carvalho
semanário o jornal a Voz de Portugal, tem sido
ao longo de todos estes anos o mensageiro das
Boas Festas de Natal, o postal que melhor retrata e

O

divulga os desejos da comunidade portuguesa a residir nesta província do Canada e o elo de ligação entre
a terra de acolhimento Quebeque e a pátria mãe Portugal, é o correio que foi trazendo e levando notícias
de cá de e de lá a cada lar português, e muitas vezes
o companheiro nas horas de solidão.

(PR-RUQDO$9R]GH3RUWXJDORPDLVDQWLJR
em língua portuguesa no Canada, comemorou o seu
DQLYHUViULRXPDGDWDPXLWRLPSRUWDQWHTXHWRGRV
devemo-nos orgulhar, meio século de vida a servir e
a documentar a história da comunidade portuguesa
residente nesta Província do Quebeque.
Não permitir a manifestação de grande alegria ou
grande lamento em relação a qualquer acontecimento, uma vez que a incerteza de todas as coisas pode
transformá-lo completamente de um instante para o
outro; em vez disso, aproveitar sempre o presente da
maneira mais serena possível: isso é o saber viver.
Em geral, porém, fazemos o contrário: planos e preocupações com o futuro ou também a saudade do passado ocupam-nos de modo tão contínuo e duradouro,
que o presente quase sempre perde a sua importância
e é negligenciado; no entanto, somente o presente é
seguro, enquanto o futuro quase sempre são diferentes daquilo que pensamos. Sendo assim, iludimo-nos
uma vida inteira, preocupados com o futuro de tudo
aquilo que nos rodeia.
Vamos todos aproveitar o momento presente para
viver o Natal em paz amor e alegria, recordando apenas os bons momentos vividos no passado e as pessoas que amamos mas que já partiram para e eternidade
após terem cumprido com lealdade a sua missão na
terra.
Feliz Natal e um Prospero Ano Novo 2012 para
todos em especial para aqueles que sofram por
falta de Amor.

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
GH'H]HPEURGH


Adultos

Ano Novo
GH-DQHLURGH
Bufet pequeno-almoço

K#K

DQRVHPHQRV  Adultos

Crianças

Criança de 5 anos e menos
Compra de senhas.
gratuito se não usa cadeira.

Crianças
Crianças

#DQRV 

Chocolate Fondant Mirage
Café, Thé/chá, Em fusão

Taxas incluídas / Serviço não incluído

Verre de Champagne Mousseux
à minuit (par adulte)
Taça de espumante
à meia-noite (por adulto)
Panetone e prato de Frutas frescas
e estação de café, thé/chá
Open Bar | Bar aberto
K#K

Para reservas
450-430-8950
ORFDOH
LQIR#KRWHOEODLQYLOOHVFRP

Preço dos quartos

SHVVRDV
(1 cama casal) 85$
SHVVRDV
(1 cama casal+1 cama simples) 95$
SHVVRDVTXDUWRVHPYDUDQGD
(2 camas) 100$
SHVVRDVTXDUWRFRPYDUDQGD
(2 camas) 110$
6XLWH
(1 cama King+1 sofá-cama) 150$
7D[DVLQFOXtGDV

A VOZ DE PORTUGAL
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Quando a maldade
neutraliza a bondade

As tradições continuam
mesmo fora da sua terra

pensamentos. Estabeleci metas, tinha
SODQRVHSURVVHJXLFRP¿UPH]DSDUDRV
altam poucos dias para o Natal, atingir.
Vi no rosto de crianças (uma doenmas qual é o verdadeiro sentido
do Natal? Mais que o espiríto cristão, te e ja falecida) e de alguns adultos a
fundado nos valores de fraternidade e gratidão do gesto, e fui acarinhada por
de igualdade, o que estes tempos evi- muitos, mas também vi muita maldade,
denciam é que ainda em muitos de nós muita malicia, muita avareza.
( SRU ¿P IXL DFXVDGD LQVXOWDGD SRU
subsiste o sentimento de inveja e de
maldade. De alguns anos a esta parte carta anónima. O que de mim dissetenho organizado na Associação Portu- ram não me importou muito, mas o que
guesa do Canadá, um jantar para pes- disseram dos nossos bem feitores que
soas carenciadas ou sózinhas da nossa com tanta generosidade nos proporcionáram organizar “ Não passe o Natal
FRPXQLGDGHQRGLDGH'H]HPEUR
Graças á grande generosidade do Dr sózinho!”, um evento para combater a
Cardoso da Fundação Santiago, de Car- solidão, isso sim deixou-me arrasada e
los Ferreira do Ferreira Café, e de algu- sem vontade de continuar.
E assim terminou o projeto. Peço
mas pessoas que de forma voluntária e
desinteressada sempre me ajudaram, desculpas em meu nome e de muitos
vimos o número de pessoas aumentar outros para quem este dia de festa conpara vir passar a noite de consoada, tava para alguma coisa.
Não obstante, vivamos em espirito
num ambiente familiar e alegre.
Eram todas carenciadas? Eu acho que positivo esta quadra natalícia e desejo
VLPQmR¿QDQFHLUDPHQWHWDOYH]PDV DWRGRVXP1DWDO)HOL]HXP$QR
carenciadas de amor familiar, novos, cheio de boas coisas.Não se deixe enmais velhos deixados ao abandono ganar com sorrisos porque a maldade
nesse dia onde ninguém deve passar está nos pensamentos de muita gente.
Agradeço do fundo do coração a todas
sózinho. Deixei de passar esse dia com
a minha familia, dediquei-me de cor- as pessoas que durante estes anos me
po e alma na organição dessa festa e ajudaram a realizar um sonho. A bona escolher as prendas adequadas para GDGHQmRIRLRVX¿FLHQWHSDUDFRPEDWHU
adultos e criancas. O cansaço e esgota- DPDOGDGHHDVVLPFKHJiPRVDR¿PGD
mento nunca me impediu de conduzir Consoada na APC.
QRGLDVHJXLQWHKSDUDLUSDVVDURPHX Olhe para o lado, socorra quem precisa, ame o próximo e seja justo as suas
Natal com a minha familia.
Nunca deixei que o orgulho, a mal- palavras e seus atos.
Boas Festas!
dade e a inveja dominassem os meus
Texto de Conceição Correia

F

Texto de João Arruda
nossa comunidade ainda continua a manter esta linda tradição
do natal que para mim tem uma grande importância na vida religiosa e fa-

A

miliar mesmo se, hoje em dia, é mais
comercial que religiosa, aqui temos
um exemplo deste jovem, Jimmy Ponte Sousa, nascido aqui no Canadá que
continua com as tradição do presépio
que todos os anos se realiza na sua casa

A VOZ DE PORTUGAL

este ano ele que realizou sózinho este
WUDEDOKRWRGRFHUFDGHKRUDVGHWUDbalho isto fora do seu trabalho habitual
que não deixa morrer esta tradição dos
seu pais Inês e Luís Sousa vindo dos
Açores principalmente da freguesia de
São Braz da ilha de São Miguel.

Bravo a esta família que o santo natal lhes traga muitas felicidades com
amor, paz e saúde igualmente para toda
a nossa comunidade um Feliz Natal e
um próspero Ano Novo.
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Euro/Crise:

Kim Jong-il: Líder norte-coreano Zona euro entrega 150 mil ME ao FMI
morreu de ataque cardíaco
para ajudar países em dificuldades

O

líder norte-coreano Kim Jong-il
PRUUHXQRViEDGRDRVDQRVGH
ataque cardíaco quando realizava uma
viagem de comboio, anunciou hoje a
DJrQFLDR¿FLDOGH3\RQJ\DQJ.&1$
Kim Jong-il morreu no sábado às
 ORFDLV  GH VH[WDIHLUD HP
Lisboa), informou um apresentador da
televisão estatal de Pyongyang KCTV
em lágrimas.
Um despacho da KCNA citado pela
agência noticiosa norte-americana Associated Press explica que Kim Jong-il
morreu na sequência de “uma grande
fatiga mental e física” durante uma viagem de comboio.

E

m nota divulgada em Bruxelas, depois de uma teleconferência realizada durante a tarde, os ministros das
Finanças da União Europeia indicam
que, à luz das decisões da cimeira de

«membros do G20 e outros membros
¿QDQFHLUDPHQWH IRUWHV GR )0,ª D GDrem também o seu contributo.
Avança ainda que quatro Estados-membros da UE que não fazem parte

GHGH]HPEURSDVVDGRRVSDtVHVGD
Zona Euro decidiram destinar ao FMI
PLOPLOK}HVGHHXURV
'H IRUD GHVWH HVIRUoR ¿FDP *UpFLD
Irlanda e Portugal, os países com planos de ajuda em curso, e que poderão
LQGLUHWDPHQWH EHQH¿FLDU GHVWH UHIRUoR
dos recursos do FMI.
Apontando que este contributo faz
parte de «um esforço internacional
mais amplo», o Conselho apela aos

da Zona Euro já manifestaram vontade
de fazer parte do processo de reforço
dos recursos do FMI, designadamente
República Checa, Dinamarca, Polónia
e Suécia, enquanto o Reino Unido inGLFRX TXH GH¿QLUi D VXD FRQWULEXLomR
no início do próximo ano, no quadro
do G20. Nesta fase, desconhece-se se a
UE conseguirá atingir a meta apontada
de um contributo total de 200 mil milhões de euros.

TAP está a negociar com Governo
eventual exceção ao corte nos subsídios

A

TAP está a negociar com o Governo uma eventual alternativa à
eliminação dos subsídios de férias e de
Natal, medida prevista no Orçamento
do Estado, disse o presidente da transportadora.
“Estamos novamente a conversar com
o Governo para ver de que forma podemos adaptar o sistema da TAP a essas noYDVQHFHVVLGDGHV´D¿UPRXRSUHVLGHQWH
da companhia aérea, realçando que ainda
QDGD HVWi GH¿QLGR QHVWH PRPHQWR (P
declarações aos jornalistas, Fernando
Pinto adiantou que «a vontade é sempre
procurar ter o menor custo para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, adequar
às necessidades da economia do país». O

presidente da TAP recordou que, no início do ano, a companhia aérea teve «um
problema semelhante», por «não conseguir seguir à risca as orientações do Governo», então liderado por José Sócrates,
de reduções salariais nas empresas públicas. Este ano, os funcionários públicos
e os trabalhadores do Setor Empresarial
do Estado - de modo a ajudar a que as
empresas reduzissem os custos operacioQDLVQDRUGHPGRVSRUFHQWRYLUDP
RVVHXVRUGHQDGRVDFLPDGRVHXURV
diminuir em cinco por cento. A TAP negociou com o Governo um regime de exceção, que permitiu aos trabalhadores da
TAP terem cortes nos subsídios em vez
de nos salários.
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Conto de Natal

Uma visita inesperada
F
oi na noite de Natal. Um anjo apareceu a uma
família muito rica e falou para a dona da casa. Trago-te uma boa notícia: esta noite o Senhor Jesus
virá visitar a tua casa!
$TXHOD VHQKRUD ¿FRX HQWXVLDVPDGD -DPDLV DFUHditara ser possível que esse milagre acontecesse em
sua casa. Tratou de preparar um excelente jantar
para receber Jesus. Encomendou frangos, assados,
conservas, saladas e vinhos importados. De repente,
tocaram a campainha. Era uma mulher com roupas
miseráveis, com aspecto de quem já sofrera muito.
- Senhora, - disse a pobre mulher, - Será que não
teria algum serviço para mim? Tenho fome e tenho
necessidade de trabalhar.
- Ora bolas! - retorquiu a dona da casa. - Isso são
horas de me vir incomodar? Volte outro dia. Agora
estou muito atarefada com um jantar para uma visi-

ta muito importante. A pobre mulher retirou-se. Um
pouco mais tarde, um homem, sujo de óleo, veio bater-lhe à porta. - Senhora, - disse ele, - O meu camião
avariou aqui mesmo em frente à sua casa. Não teria a
senhora, por acaso, um telefone para que eu pudesse
comunicar com um mecânico?

A senhora, como estava ocupadíssima em limpar as
SUDWDVODYDURVFULVWDLVHRVSUDWRVGHSRUFHODQD¿FRX
muito irritada.
- Você pensa que minha casa é o quê? Vá procurar
um telefone público... Onde já se viu incomodar as
pessoas dessa maneira? Por favor, cuide para não sujar a entrada da minha casa com esses pés imundos!
(DDQ¿WULmFRQWLQXRXDSUHSDUDURMDQWDUDEULXODWDV GH FDYLDU FRORFRX R FKDPSDQKH QR IULJRUt¿FR
escolheu, na adega, os melhores vinhos e preparou
os coquetéis. Nesse momento, alguém lá fora bate
palmas. “Será que agora é que é Jesus?” -pensou ela,
emocionada. E com o coração a bater acelerado, foi
abrir a porta. Mas decepcionou-se: era um menino de
rua, todo sujo e mal vestido...
- Senhora, estou com fome. Dê-me um pouco de comida!
- Como é que eu te vou dar comida, se nós ainda

A VOZ DE PORTUGAL

não jantámos?! Volta amanhã, porque esta noite estou muito atarefada... não te posso dar atenção.
)LQDOPHQWHRMDQWDU¿FRXSURQWR7RGDDIDPtOLDHVperava, emocionada, o ilustre visitante. Entretanto, as
horas iam passando e Jesus não aparecia. Cansados
de tanto esperar, começaram a tomar aqueles coquetéis especiais que, pouco a pouco, já começavam a
fazer efeito naqueles estômagos vazios, até que o
sono fez com que se esquecessem dos frangos, assados e de todos os pratos saborosos.
De madrugada, a senhora acordou sobressaltada e,
com grande espanto, viu que estava junto dela um
anjo.
- Será que um anjo é capaz de mentir? - gritou ela.
- Eu preparei tudo esmeradamente, aguardei a noite

inteira e Jesus não apareceu. Por que é que você fez
essa brincadeira comigo?
- Não fui eu que menti... Foi você que não teve
olhos para enxergar. - explicou o anjo. - Jesus esteve aqui em sua casa três vezes: na pessoa da mulher
pobre, na pessoa do motorista e na pessoa do menino
faminto, mas a senhora não foi capaz de reconhecê-lo
e acolhê-lo em sua casa”.
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Eis a Magia do Natal...
Texto de Natércia Rodrigues
José Rodrigues
Parece que ainda agora acabou o Verão e já estamos a falar da época mais
brilhante do ano, o Natal. Pois é, já há
algum tempo que começou a azáfama
das decorações e da compra de presentes, que podem e devem ser feitas
atempadamente, para evitar o stress
de quem deixa tudo para a última da
hora. É verdade. Gosto do Natal e de
tudo o que o rodeia. Gosto da alegria
das crianças. Do convívio em família, e
até do Pai Natal e suas prendas. Temos
no entanto que planear o que vamos
oferecer. Não devemos gastar muito,
pois estas lembranças devem ser só
uma lembrança e não uma competição como muitas vezes acontece. No
geral são sempre muitas prendas que
temos que oferecer: fazes parte de um
grupo de ginástica, tens que comprar
algo para outro membro deste grupo;
estás no trabalho, compras ofertas para
oferecer; tens amigos, tens que ofereFHU DOJR WHXV SDLV ¿OKRV QHWRV D YLzinha guardou a chave da tua casa enquanto foste de férias, ofereces-lhe um
mimo; há até quem compre algo para
os animais de estimação. Aproxima-se
o Natal. As pessoas afadigam-se nas
suas compras, para que nada falte na
celebração daquela que é considerada
por muitos a festa da família. É preciso
preparar a ceia e o jantar do Natal, con-

vém ornamentar a casa para lhe dar um
ar festivo, com muitos brilhos e muitas
luzes.
Uma mudança visível, por exemplo,
no mês do Natal, é que as pessoas sorriem mais. Tornam-se mais tolerantes,
PDLV SDFLHQWHV $OJXPDV ¿FDP PDLV
optimistas. As ruas e os centros de loMDV¿FDPDSLQKDGRVGHJHQWHTXHDQGD
de um lado para o outro, de forma deliciosamente barulhenta. Os sons, a
confusão e as algazarras de Dezembro
fazem parte do cenário natalício. Até o
trânsito congestionado faz parte da festa. O Natal é a festa da família. Onde
nasceu a mais extraordinária família
senão na gruta de Belém? Foi lá, com
o nascimento do Menino, que ela se
originou. Este ano estou extremamente
feliz e afortunada, pois na noite de Natal baptiza-se a minha neta mais nova
que tem três meses. Seus pais, irmã,
tios e avós estão verdadeiramente alegres com este acontecimento, pois o
baptismo é a fé e esperança renascida
nos olhos de uma criança. Que a luz
do baptismo percorra este lar trazendo
alegria aos corações de todos.
Lembrem-se que a verdadeira celebração do Natal de Jesus pede antes de
tudo a reconciliação em família. Este
período é muito propício para isto.
Queridos, nunca haverá uma família
sem problemas. Se errarmos, sejamos
humildes e peçamos perdão. Se errarem contra nós, sejamos justos e per-

GRHPRVSRLVQR¿QDOVyRDPRU¿FDUi
Vou aproveitar este Natal para passá-lo em família, trocando os presentes
natalícios e pedindo a Deus que nos
traga saúde, paz e muito amor, para
que possamos ver os nossos netinhos
*LXOLDQR/HLOD6N\ODH6R¿D FUHVFH-

em que nos lembramos da família ausente e dos amigos. Assim enquadrado
nesta época, a nostalgia, o pensamento
e a música misturam-se...e sem querer,
transporto a minha mente à freguesia de Santa Bárbara, em S. Miguel,
Açores, terra que me viu nascer assim

rem rodeados de valores fundamentais.
Que este dia possa trazer momentos de
fé e de esperança. Que se possa fazer
deste dia todos os dias da nossa vida.
Que a paz possa reinar eternamente nos
nossos corações deixando que a alegria
se manifeste em todos os momentos
das nossas vidas. O Natal é uma época

como à Póvoa de S. Miguel, no Baixo
Alentejo, onde passei a minha infância.
Recordo a escola onde aprendi a ler e a
escrever, o terreiro onde brincava todos
os dias, os vizinhos e os familiares que
já faleceram. O Natal é lindo! É tempo
de paz, carinho e amor.
....Feliz Natal a todos!
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695, 90e avenue, LaSalle, QC, H8R 3A4
Tel : (514) 368-1504
)D[  

Service D’entretien Distinction
aproveita a época Natalícia para
agradecer todos os seus empregados
pela sua devoção e bom serviço.
Neste tempo de alegria, desejamos
a todos os nossos empregados e
familiares e a todos os leitores do jornal
A Voz de Portugal,
um alegre periodo natalício.
Que o ano 2012 vos traga saúde,
felicidade e prosperidade.

Um Natal muito Feliz e um Bom Ano,
são os votos da equipa de direcção de
Service d’Entretien Distinction.
DISTINCTION
SERVICE D ’ ENTRETIEN
8QH HQWUHSULVH GX *URXSH 'LVWLQFWLRQ
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FIFA investiga transferência
de Diego Rubio

O

diário chileno La Tercera noticia que a transferência do jovem
avançado Diego Rubio, contratado
pelo Sporting ao Colo Colo, despertou
a atenção da FIFA, por suposta ligação

A FIFA estará em cima do assunto, de
acordo com o La Tercera, referindo que
há cerca de três meses abriu uma investigação.
Lecce e Marselha interessados

ao fundo empresarial Quality Sports II
Investments LP.
O português Jorge Mendes e o inglês
Peter Kenyon estarão na base deste
fundo, que tem originado algumas suspeitas nos últimos meses.

À margem deste assunto, a mesma
fonte noticia que o jogador poderá sair
de Alvalade na reabertura do mercado,
em Janeiro, revelando o interesse de
Lecce (Itália) e três clubes franceses,
entre eles o Marselha.
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LIGA ZONE SAGRES

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

P
33
33
27
25
22
17
16
15
14
14
14
13
12
12
11
8

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
10
8
7
6
5
4
3
3
3
4
3
4
3
3
2

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

P
22
21
20
19
18
18
18
17
16
16
14
13
13
13
12
12

J
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
13
12
12
12
12

V
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
3
3
3

E
3
3
3
4
4
2
4
6
5
5
2
4
0
3
2
2

D
0
0
2
2
3
6
5
4
5
5
7
6
9
7
8
9

GM GS
30 11
32 8
26 12
24 12
18 16
17 17
11 8
13 20
11 19
14 17
18 16
9
19
14 23
9
24
12 19
13 30

E
4
3
2
1
3
3
3
5
4
4
5
4
7
4
3
3

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

GM GS
11 6
13 10
20 15
19 16
13 13
8
10
14 13
16 13
17 16
16 16
14 14
11 19
12 13
13 15
13 16
12 17

TAÇA DE PORTUGAL
Académica vs Desp. Aves
UD Oliveirense vs Olhanense
Sporting vs Marítimo
Moreirense vs Nacional

BWIN CUP Grupo A
Equipa
1-Moreirense
2-Gil Vicente
3-Sporting
4-Rio Ave

J
0
0
0
0

V
0
0
0
0

E
0
0
0
0

V
0
0
0
0

E
0
0
0
0

14:00
14:00
16:00
15:15

D
0
0
0
0

P
0
0
0
0

D
0
0
0
0

P
0
0
0
0

Portimonense 03/01 Penafiel
Nacional 03/01 SC Braga
SC Braga 18/01 Penafiel
Nacional 18/01 Portimonense
SC Braga 04/02 Portimonense
Penafiel 04/02 Nacional

Grupo B
Equipa
1-Benfica
2-Marítimo
3-Guimarães
4-Santa Clara

J
0
0
0
0

V
0
0
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
0
0

P
0
0
0
0

Marítimo 02/01 Santa Clara
V. Guimarães 03/01 Benfica
Benfica 18/01 Santa Clara
V. Guimarães 18/01 Marítimo
Benfica 04/02 Marítimo
Santa Clara 04/02 V. Guimarães

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

J
5
5
5
5

V
5
2
1
0

E
0
2
2
0

D
0
1
2
5

P
15
8
5
0

P. Ferreira 21/12 FC Porto
V. Setúbal 02/01 Estoril Praia
FC Porto 18/01 Estoril Praia
P. Ferreira 18/01 V. Setúbal
FC Porto 04/02 V. Setúbal
Estoril Praia 04/02 P. Ferreira

LIGA DOS CAMPEÕES
1-França-APOEL
2-Napoli-Chelsea
3-Milan-Arsenal
4-FC Basel-Bayern München
5-Bayer Leverkusen-Barcelona
6-CSKA Moskva-Real Madrid
7-Zenit- Benfica
8-Marseille- Internazionale

LIGA UEFA
1-FC Porto-Man. City
2-Ajax-Man. United
3-Lokomotiv- Athletic
4-Red Bull Salzburg-Metalist
5-Stoke City-Valencia
6-Rubin Kazan-Olympiakos
7-AZ Alkmaar - Anderlecht
8-Lazio-At. Madrid
9-Steaua-Twente
10-Plzen-FC Schalke 04
11-Wisla Kraków-Liège
12-SC Braga-Turquia Besiktas
13-Udinese-PAOK
14-Trabzonspor-PSV
15-Hannover 96-Club Brugge
16-Legia Warszawa- Sporting

~OWLPD MRUQDGD GH  PDQWHYH )& 3RUWR H
%HQ¿FD RPEUR D RPEUR QR WRSR GD FODVVL¿FDção da Liga. As «águias» abriram a ronda com uma
JROHDGDDR5LR$YH  HPMRJRTXHDWpHVWLYHUDP
a perder, e os «dragões» ultrapassaram
um Marítimo (2-0) muito resistente. Já
o Sporting acaba o ano a derrapar, dado
RHPSDWHUHJLVWDGRHP&RLPEUD  
1D/X]D¿JXUDIRL1ROLWR'HUHJUHVso ao «onze», o espanhol marcou dois
golos ao Rio Ave, que até esteve em
vantagem, graças a um golo de Atsu,
jogador cedido pelo F.C. Porto. Cardozo, Saviola e Garay também festejaram, sendo que no caso do defesa foi
uma estreia em Portugal.
Um dia depois, o F.C. Porto anulou
a diferença para o rival. O Marítimo
¿FRX UHGX]LGR D GH] HOHPHQWRV DLQGD
na primeira parte, mas resistiu até bem
SHUWR GR ¿QDO )RL DR PLQXWR  TXH
Cristian Rodríguez apontou o tento da reconciliação, na semana em que assumiu um desentendimento
com o técnico Vítor Pereira. Um autogolo de Briguel,
pouco depois, sentenciou o jogo.
O principal derrotado da jornada, no que à luta pelo
título diz respeito, acabou por ser o Sporting. A equipa de Domingos Paciência não foi além do empate
em Coimbra, e está agora a seis pontos do topo. Um
golo de Éder deu vantagem à Académica, com Elias
a salvar um ponto para os «leões», antes de ser expulso. Mais perto do Sporting está agora o Sp. Bra-

A

ga, que conseguiu uma importante vitória em Olhão
 $HTXLSDGH/HRQDUGR-DUGLPWLQKDGRLVJRORV
de desvantagem ao intervalo, mas teve uma reacção
guerreira na etapa complementar. Electrizante, este
jogo deu decisivo contributo para que esta
tenha sido a ronda com mais golos da presente edição da Liga (27 tentos).
Beira Mar e Feirense acabam o ano em
bom plano
Vitória de Guimarães e Gil Vicente empataram no duelo entre as outras equipas miQKRWDV   1XQR $VVLV GHX YDQWDJHP j
equipa da casa, mas um autogolo de NDiaye
deu um ponto para cada lado. Aproveitou o
Beira Mar para dar um importante salto na
WDEHODFODVVL¿FDWLYDFRPXPDYLWyULDFODUD
QD 0DWD 5HDO   %DOERD PDUFRX R SULmeiro golo em Portugal, naquele que foi o
quinto jogo consecutivo sem vencer do Paços de Ferreira, na Liga, prova em que carrega a «lanterna vermelha».
Também afastado dos bons resultados parecem estar também Nacional e Vitória de Setúbal, que emSDWDUDPQD&KRXSDQD  $IRUPDomRPDGHLUHQVH
leva quatro jornadas sem ganhar, e a equipa sadina
vai em seis. A atravessar um bom momento parece
estar o Feirense, que conseguiu a segunda vitória em
igual número de jogos na sua verdadeira casa, o Estádio Marcolino de Castro. Desta feita a «vítima» foi
D 8QLmR GH /HLULD   2 DYDQoDGR %XYDO FKHJRX
tarde mas parece não perder tempo: em quatro jogos
pelo clube marcou quatro golos.

UEFA nomeia o juiz português para o torneio da Polónia e Ucrânia

2ª FASE DE GRUPOS

Gil Vicente 02/01 Moreirense
Rio Ave 02/01 Sporting
Sporting 18/01 Moreirense
Rio Ave 18/01 Gil Vicente
Sporting 04/02 Gil Vicente
Moreirense 04/02 Rio Ave

Grupo C
Equipa
J
1-SC Braga
0
2-Nacional
0
3-Penafiel
0
4-Portimonense 0

2011-12-21
2011-12-22
2011-12-22
2011-12-23

Sporting escorrega antes do Natal, na
jornada com mais golos da época

1ª Mão
14/02
21/02
15/02
22/02
14/02
21/02
15/02
22/02

2ªMão
07/03
14/03
06/03
13/03
07/03
14/03
06/03
13/03

1ª Mão
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
14/02
16/02
16/02
16/02
16/02

2ªMão
22/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02

Árbitros: Pedro Proença no Euro-2012

A

UEFA revelou esta terça-feira a lista completa de árbitros nomeados para o Campeonato
da Europa de 2012. Entre eles, o português Pedro
3URHQoD 2 MXL] OLVERHWD PHUHFHX D FRQ¿DQoD GR
organismo que tutela o futebol do Velho Continente. Recorde-se que no Mundial-2010, a arbitragem portuguesa foi representada por Olegário
Benquerença.

/LVWDGHiUELWURVSDUDR(XUR
&XQH\W &DNÕU 7XUTXLD  -RQDV (ULNVVRQ 6XpFLD 
Viktor Kassai (Hungria); Bjorn Kuipers (Holanda);
Stéphane Lannoy (França); Pedro Proença (Portugal); Nicola Rizzoli (Itália); Damir Skomina (EsloYpQLD :ROIJDQJ6WDUN $OHPDQKD &UDLJ7KRPVRQ
(Escócia); Carlos Velasco Carballo (Espanha); HoZDUG:HEE ,QJODWHUUD 

Provas europeias:

27 portugueses a lutar por fora
Jogadores lusos espalhados pelos clubes que lutam
na Liga dos Campeões e na Liga Europa
Portugal tem quatro clubes na Liga dos Campeões
e na Liga Europa. O nosso país conta ainda com oito
treinadores (quatro deles emigrantes) e 27 jogadores
que representam emblemas de outras latitudes.
Provas europeias: treinadores portugueses em maioria
3DUDDOpPGRVHOHPHQWRVGH%HQ¿FD /LJDGRV&DPpeões), F.C. Porto, Sporting e Sp. Braga (Liga Europa), Portugal irá torcer ainda por um plantel de jogaGRUHV TXH ¿]HUDP DV PDODV SDUD MRJDU HP DOJXPDV
das melhores equipas da Europa.
Tudo sobre a Champions
Destaque natural para o Besiktas. O clube turco,
treinado por Carlos Carvalhal, tem seis portugueses
na equipa. Tantos como os grandes da nossa Liga.
São eles Manuel Fernandes, Júlio Alves, Quaresma,
Simão, Bebé e Hugo Almeida.
Segue-se o Chelsea de André Villas-Boas (Hilário,
Paulo Ferreira, Bosingwa e Raul Meireles) e o Real
Madrid de José Mourinho (Pepe, Ricardo Carvalho,
Fábio Coentrão e Ronaldo), ambos com quatro jogadores.
Tudo sobre a Liga Europa
O APOEL de Nicósia, surpreendente líder no grupo
do F.C. Porto na Champions, apurou-se com o conA VOZ DE PORTUGAL

tributo de três jogadores lusos (Paulo Jorge, Nuno
Morais e Hélio Pinto). Os dragões foram afastados,
igualmente, pelo Zenit, emblema de Bruno Alves e
Danny.
Na Liga Europa, para além do Besiktas, também o
Atlético de Madrid terá um sabor português com Sílvio, Tiago e Pizzi. Sérgio Pinto e Carlitos representam o Hannover, sobrando três clubes com um representante luso cada (Vieirinha no PAOK, Geraldo no
Steaua e Manuel da Costa no Lokomovit).
Portugueses a lutar por fora:
Liga dos Campeões
Chelsea (Hilário, Paulo Ferreira, Bosingwa e Raul
Meireles)
APOEL Nicósia (Paulo Jorge, Nuno Morais, Hélio
Pinto)
Real Madrid (Pepe, Ricardo Carvalho, Fábio Coentrão e Ronaldo)
Zenit (Bruno Alves e Danny)
Liga Europa
Besiktas (Manuel Fernandes, Júlio Alves, Quaresma, Simão, Bebé e Hugo Almeida)
At. Madrid (Sílvio, Tiago e Pizzi)
PAOK Salónica (Vieirinha)
Hannover (Sérgio Pinto e Carlitos)
Steaua Bucareste (Geraldo)
Lokomotiv de Moscovo (Manuel da Costa)
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CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA...

65, Jarry Este - Tel. 514-385-9290
1851 Ontario Este - Tel. 514.563.1211
A direcção e equipa dos
Restaurantes A Quinta
desejam a todos os seus clientes
e comunidade em geral
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO,
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

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

TESTEMUNHOS REAIS:
REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
$PLQKDHVSRVDTXHULGDHV
WiYDSRVVHVVDSRUXPPDX
HVStULWR TXH D LPSHGLD GH
WHU SD] H VRVVHJR QD VXD
YLGD -i WLQKDPRV  FRQVXO
WDGRYiULRVSVtTXLFRVPDV
VHP UHVXOWDGR (OD HVWDYD
D ¿FDU GRtGD H SHUGHQGR D UD]mR GLD
DSyV GLD )HOL]PHQWH TXH R 6+$0$1
&RQVHJXLXFXUiODFRPDVXDPHGLFLQD
QDWXUDO 2EULJDGR PLO YH]HV DX 6+$
MAM. ROBERTO S.

VENHAM FESTEJAR CONNOSCO,
NO RESTAURANTE A QUINTA SITUADO NO
1851 ONTARIO ESTE, TEL. 514.563.1211
24 de Dezembro - Aberto até 23h
Com Dançarinas Brasileiras
25 e 26 de Dezembro - Fechado
31 de Dezembro a partir das 19h00 até 3h

Passagem de Ano
Com 5 serviços,

Dançarinas Brasileiras DJ e muita música

RESERVEM OS SEUS LUGARES

Eu sou um mestre espiritual,
um xamã mental e
metafísico de nascença.
Tenho poder e capacidade
de retirar qualquer
tipo de bruxedo, praga,
cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido.
Limpo a sua casa,
carro e negócio.

(VWDPRVWH D HQYLDU
HVWHSRVWDO6KDPDQ
GHXPOXJDUPDUDYL
OKRVR QD -DPDLFD
RQGHHVWDPRVDSDV
VDU D QRVVD VHJXQ
GD OXD GH PHO0XLWR
REULJDGRSRUWHUHVKDUPRQL]DGRD
QRVVD UHODomR (VWDPRV WDPEpP
jHVSHUDGHXPQRYRPHPEURQD
QRVVDIDPtOLDTXHYHPDEHQoRDUD
QRVVDXQLmR$1*(/$

'HSRLV GD IDPtOLD GR
PHX PDULGR WHU IHLWR
WXGR SDUD QRV VHSD
UDU R DPRU H D SURV
SHULGDGH YROWRX SDUD
o nosso lar. Ainda
EHP TXH D YHUGDGH
DFDEDVHPSUHSRUYHQFHUSRLVHVWi
VHPSUHGRODGRGDVFDXVDVMXVWDV
HERDV2EULJDGR6+$0$1SRUQRV
WHUHV GDGR D FRQKHFHU D YHUGDGH
H UHYHODGR RV QRVVRV LQLPLJRV
SAMY

6RPRVXPDIDPtOLDTXH
VRIUHX PXLWD YLROrQFLD
QR QRVVR SDtV )XJLQGR
GHVWD VLWXDomR IRPRV
SDUDR&DQDGiHGHSRLV
GH  DQRV GH OXWD SDUD
QmRVHUGHSRUWDGRVFRQ
VHJXLPRV D QRVVD UHVL
GrQFLDFDQDGLDQD2EULJDGR6+$0$1
SHODVWXDVUH]DVHSRUWHUHVFRQVHJXL
GRDIDVWDURPDXHDMXGDUQRVQDQRV
VDOHJDOL]DomR&2:(//)$0,/<

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

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

O ÍNDIO QUE

SEGURA O TEU AMOR
A VOZ DE PORTUGAL
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Des dizaines de milliers de consommateurs et d’entrepreneurs le
consultent régulièrement afin de comparer et de faire un choix plus judicieux.

UN JOUR OU L’AUTRE,
ON DOIT COMPARER!

AVEZ-VOUS
VOTRE RAPPORT
DU MARCHÉ?

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

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

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

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

