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Mosti Mondiale 2000

Vendem-se
barris novos,

importados de Portugal, 
em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.
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$39

cada
20 LITROS

Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
A Voz de Portugal

mudanças recentes 
à lei eleitoral do 
canadá
Você deve possuir um documento 

de identidade para votar. Essa é 
uma mensagem de Marc Mayrand, Di-
retor Geral das Eleições do Canadá.

“As mudanças recentes à Lei Eleito-
ral do Canadá - Canada Elections Act 
- exigem que os eleitores provem a sua 
identidade e endereço quando votam 
ou registam o seu voto para eleições 
federais, eleições intercalares e refe-
rendos”, disse o senhor Mayrand. Os 
funcionários eleitorais pedirão a cada 
eleitor um documento original com 
foto, emitido pelo governo, onde cons-
tam nome e endereço, como a carta de 
condução, por exemplo; ou dois docu-
mentos originais, contendo nome, e um 
deles contendo o endereço , tais como 
o cartão de seguro médico ou alguma 
conta de serviço público. As novas me-
didas entraram em vigor a 26 de Julho 
de 2007.
Os eleitores devem levar documentos 

suficientes aos locais de votação para 
que o voto ocorra de forma tranquila 
e sem atraso desnecessário. Pode vo-
tar sem documento de identidade se 
outro eleitor inscrito com a documen-
tação necessária endossá-lo. Ambos os 
eleitores farão juramento a declaração. 
Mais informações no www.elections.
ca, sob o ícone de identificação dos 
eleitores nos locais de votação. 

1-800-INFO-VOTE.

cavaco silva alerta para “tempos difíceis”
O Presidente da República, Cavaco 

Silva, afirmou que Portugal vive 
“tempos difíceis”, registando “fracos 
índices de crescimento económico”, re-
alidade que disse não poder ser iludida 
pelos agentes políticos. “Muitas famílias 
têm dificuldade em pagar os emprésti-
mos que contraíram para comprar casa; 
há idosos para quem a reforma mal chega 

para as despesas essenciais (...)”, decla-
rou Cavaco Silva no discurso das come-
morações do 5 de Outubro, em Lisboa.
“Portugal tem registado fracos índices 

de crescimento económico. Afastámo-
nos dos níveis de prosperidade e bem-
estar dos parceiros europeus”, disse.
Reacções díspares
Em reacção, PCP e Bloco de Esquerda 

criticaram o discurso do Presidente da 
República, Cavaco Silva. Já a líder do 
PSD, Manuela Ferreira Leite, recusou 
fazer comentários ao discurso do chefe 
de Estado. Em contrapartida, o deputado 
e dirigente do CDS-PP António Carlos 
Monteiro sustentou que o chefe de Es-
tado “fez um discurso muito importante, 
sobretudo no apelo que fez ao realismo”.

ilva alerta para “tempos difíceis”

?
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mais uma vez...

É sempre assim; outra vez confrontado com o mesmo 
dilema. Depois dum interregno, e ao regressar de 

uns meses passados noutras paragens, é a eterna ques-
tão, falta a vontade de recomeçar, pois creio que nós, 
idosos, somos atacados pela “preguicite aguda”, quanto 
menos fazemos, menos queremos fazer. Existe no en-
tanto um pouco de desilusão.
Durante a minha estadia em Portugal, talvez por co-

modismo, limito-me a aproveitar o sol, dar uns passeios 
e comer uns petiscos. Evito ao máximo de me misturar 
em política ou na vida das pessoas. Como eu costumo 
dizer, fazer moral barata é gastar saliva em vão.
Mas como é natural, não podia ficar alheio às notícias 

que apregoam a crise que monopoliza todas as atenções. 
Se excluirmos o futebol que, como é óbvio, é a princi-
pal cultura dos portugueses, esta crise preocupa mui-
ta gente. Mas onde está a crise? Desde que D. Afonso 
Henriques teve a feliz ideia de nos dar um país, e salvo 
algumas raras excepções, Portugal foi sempre um país 
em crise.
Não tenho dúvida que saltam à vista os problemas que 

lá existem: a violência, os problemas da justiça, a falta 
de valores, o novo “riquismo” e outros, como a deca-
dência dos prédios na nossa bela princesa do Tejo. Mas 
nem por isso deixamos de ver os restaurantes cheios, 

nem os belos carros, mesmo se a gasolina custa um pre-
ço exorbitante. Se por acaso temos a infelicidade de se-
guir à frente dum piloto de fórmula 1 na auto-estrada, 
que nos segue colado no rabo, são os sinais de luzes, e 
às vezes é o sinal com um dedo ou dois, isto mesmo se 
os acidentes são muito frequentes.
Crise, ela, existe sem dúvida, mas a maior crise é na 

mediocridade das pessoas e dos políticos, que são va-
zios e comparados às lagostas. 
Recordo-me que, antigamente, nos tempos da miséria, 

não havia crise, mas existia a palavra de honra, algo que 
foi banido do vocabulário. Todo a gente quer ser rica, 
sem se importarem dos meios que utilizam, e como con-
sequência, somos os primeiros naquilo que não presta. 
Mas uma das coisas que mais me desiludiu foi de ver 

o comportamento dos jovens, que deveriam ser os cons-
trutores do país: são meninos mimados, que para o de-
senvolvimento de Portugal, praticam a cultura do surf, 
que está muito na moda. Até dá pena ver velhos apáti-
cos, desiludidos e cansados como eu. Imaginemos se 
Portugal tivesse que subir a fúria dos furacões de Haiti 
e de Cuba, nesse caso, haveria razão para falarmos de 
crise.E para terminar, para todos aqueles que, como eu, 
têm amor à Patria-mãe, quando as crises acabarem, Por-
tugal deixará de existir e isso nós não queremos.

Victor Hugo
jornal@avozdeportugal.com

FEsTA DAs vINDIMAs DE LAvAL
O grupo São Vincente de Paulo, em colaboração com o Grupo Folcórico 
Estrelas do Atlântico, organiza a “Festa das Vindimas” com o artista bra-
sileiro Marcelo Neves, no sábado 18 de Outubro, pelas 19h00 no Centro 
Comunitário Português situado no 1815 Favreau, Chomedey, Laval.

ENCONTRO vIvA! sAÚDE
O Congresso Nacional Luso-Canadiano, em colaboração com o Centro de 
Ajuda à Família, organiza um encontro para conversarmos sobre a saúde 
da comunidade portuguesa, no dia 13 de Novembro 2008 às 18h30. Ofere-
cemos o jantar. Data limite das inscrições: 20 de Outubro de 2008. 
contactos: Maria-josé 514-982-0804

Tempos difíceis 
Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

Estamos a viver tempos difíceis. Quando os próprios 
bancos declaram falência não é, certamente, o mo-

mento para as pessoas se sentirem felizes. Sente-se uma 
atmosfera de insegurança. E a maior preocupação do ci-
dadão comum é: “será que as minhas economias deposi-
tadas no banco estarão salvaguardadas? Ou será que vou 
perder o meu emprego e a casa que ainda estou a pagar 
às prestações? Tudo isto são preocupações legítimas de 
quem vive com um orçamento familiar restrito. 
O Mundo, tal como a minha e as gerações seguintes o 

conheceram, mudou nestas últimas semanas mais do que 
alguma vez nos foi facultado observar. Ninguém – e mui-
to menos este leigo escrevinhador – vos poderá anunciar 
o que se vai passar a seguir. Mas os mais idosos e sabe-
dores tiveram a lucidez de me recordar que também na 
crise de 1929, “the great depression”, de vez em quando, 
se iam tomando medidas que se julgava, durante semanas 
ou dias, que resolveriam os problemas financeiros para 
que tudo voltasse a uma ordem que, na altura, imutável... 
Tais medidas não resultaram!
Aqui neste pequeno paraíso que é o nosso Portugal, a si-

tuação é acompanhada com alguma serenidade por parte 
dos políticos embora, na opinião de alguns entendidos, o 

Presidente da República ou o primeiro-ministro e minis-
tro das Finanças, deviam urgentemente reunir algumas 
personalidades experientes – e se possível independentes 
– para as ouvir sobre os efeitos que sobre Portugal e os 
portugueses podem cair e até para colher algumas ideias 
para minimizar tais possíveis efeitos.
Também é criticado o silêncio do governador do Banco 

de Portugal que, até ao momento em que escrevemos es-
tas linhas, não se vê nem se sente assim como a Comissão 
de Economia da Assembleia da República também pare-
ce andar distraída, os partidos da oposição – para além 
das habituais acusações de que a culpa é do Governo – 
também evitam falar no assunto. A ideia que fica dos po-
líticos é de que quanto menos se falar da crise financeira 
menos pânico se gera na população. Porém, ser optimista 
nesta conjuntura é na melhor das hipóteses um sinal de 
imprudência ou, pior, uma forma de nos atirar areia para 
os olhos. O que o povo precisa de saber é se os respon-
sáveis estão conscientes da situação real do país e quais 
as medidas a tomar na eventualidade provável de sermos 
confrontados nos próximos tempos com situações-limi-
te onde, por impreparação, podem deitar tudo a perder. 
Depois será tarde. Tarde demais para se poder recuperar 
o perdido. Há dias, quando fazia a viagem de comboio 
entre Caminha e Porto ao meu lado ia um senhor que 
aparentava os sessenta anos de idade e que o dia ante-
rior tinha chegado de França. Houve um outro passageiro 
que lhe perguntou: “Então, o senhor vem passar férias, 
é?” Resposta do emigrante: “Não. Venho é olhar pela mi-
nha vida – levantar todo o dinheiro que tenho no banco. 
Isto está mau e na França muitos estão a fazer mesmo. A 
maioria que ouviram o homem censuraram-no dizendo: 
“Ó senhor, não se precipite, ainda não chegamos a esse 
ponto, olhe que o dinheiro guardado debaixo do colchão 
também não está seguro.

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus 
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo 
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de 
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio, 
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência 
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fl uidos 
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com 
Talismãs fortíssimos para todos os fi ns! Considerado um dos 
melhores Profi ssionais no Canadá e estrangeiro, consultado 
por vários colegas devido às minhas previsões serem exac-
tas e os tratamentos efi cazes.                       falo português.

asTRÓloGo afRicano aidaRa
Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755

Iv sEMANA CULTURAL
A Casa dos Açores do Quebeque informa a Comunidade Portuguesa que 
leva a efeito a IV Semana Cultural subordinada ao tema:  Açores e Comu-
nidades Açorianas no Canada” abrindo suas portas do dia 19 a 24 de Outu-
bro, com diversas actividades culturais exposições, música e conferências 
proferidas pelos Professores Drs. José Carlos Teixeira e Gilberta Rocha. 
No dia 25  haverá um Jantar de gala para celebrar o trigésimo Aniversário 
de fundação no Le Mirage com cocktail e uma ementa assaz requintada. 
Para abrilhantar a soirée, teremos Jeff Gouveia e Henrique Cipriano. Para 
reservaçoes e informaçoes contactar Damiao Sousa, 514 387-1273.

AssOCIAÇÃO PORTUGUEsA DO CANADÁ 
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um almoço no domingo,19 
de Outubro de 2008 às 13h00. Esta tarde será abrilhantada por José Sousa 
e José Melo. Reserve desde já o seu lugar (514) 844-2269. 
contamos com a vossa presença neste almoço.

CENTRO DE ACÇÃO
sOCIO-COMUNITÁRIA DE MONTREAL
O Centro de Acção sócio-comunitaria de Montreal informa  que nos pró-
ximos dias 16 e 17 de Outubro das 9h às 17h haverá um bazar no nosso 
local no 32, boul. St-Joseph O. organizado pela 3a idade. As pessoas de 
idade estarão presentes para acolher a comunidade em geral. Havera cal-
do verde, bifanas e café à hora do almoço. Todos são bem vindos.
para mais informações contactar: 514-842-8045

PENsAMENTO DA sEMANA

EFEMÉRIDEs - 8 DE OUTUbRO

“O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se en-
cherá de luz. Mas se ele é mau, todo teu corpo se encherá de escuridão. 
Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão.” Jesus Cristo

1846. Com a prisão do Duque da Terceira, lugar-tenente da Rainha 
D.Maria II nas províncias do Norte, por José Passos e forças revoltadas de 
infantaria 6, tem início a Guerra Civil da Patuleia. 
1871. Deflagração do grande incêndio de Chicago, que provocou a morte 
de 300 pessoas e deixou 90.000 sem casa. 
1912. Começa da Guerra dos Balcãs que pôs em confronto a Bulgária, a 
Grécia e a Bulgária, contra a Turquia . 
1992. Morte de Willy Brandt (1913-1992), chanceler alemão e Prémio No-
bel da Paz em 1971.
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Vote. Dê forma ao seu mundo.

Vai haver uma eleição geral federal a 14 de Outubro de 2008. 

www.elections.ca 1-800-INFO-VOTE
1-800-463-6868
linha gratuita no Canadá e nos Estados 
Unidos, ou 001-800-514-6868, linha 
gratuita no México

TTY 1-800-361-8935
para pessoas surdas ou com dificuldade 
de audição, linha gratuita no Canadá e 
nos Estados Unidos, ou 613-991-2082 de 
qualquer parte do mundo

FEDERAL GENERAL ELECTION
Tuesday, Octobre 14, 2008

ÉLECTION GÉNÉRALE FÉDÉRALE
Le mardi 14 octobre 2008

VOTER
INFORMATION CARD

CARTE D’INFORMATION
DE L’ÉLECTEUR

If your name and 
address appear on 
this card, you are
registered to vote.

Si vos nom et adresse
�gurent sur cette
carte, vous êtes 
inscrit pour voter.

Please take this card when you 
go to vote.

Veuillez apporter cette carte 
lorsque vous irez voter.

If this card is not addressed to you 
or contains errors, please call the 
toll-free number on the back.

Si cette carte ne vous est pas 
destinée ou si elle contient des
erreurs, téléphonez au numéro
sans frais indiqué au verso.

To vote you must:
be a Canadian citizen
be at least 18 years old on
election day

Pour voter, vous devez être :
citoyen canadien
âgé d’au moins 18 ans
le jour de l’élection

This card CANNOT be used
as proof of identity or address.

Cette carte NE PEUT PAS servir
de preuve d’identité ou d’adresse.

IMPORTANT

When you vote, you MUST prove 
your identity and address.
Au moment de voter, vous DEVEZ
prouver votre identité et votre adresse.

YOUR NAME
YOUR ADDRESS

VOTRE NOM
VOTRE ADRESSE

www.elections.ca

Para informação sobre onde e quando 
votar, verifique o seu cartão de 
informação de eleitor(a).
Ele diz-lhe onde e quando votar. Passará 
pelo processo de votação mais rapidamente 
se o tiver consigo.

Encontrará as horas de votação para 
a sua estação de voto no seu cartão de 
informação de eleitor(a) ou em  
www.elections.ca clicando em "Serviços 
de Informação aos Eleitores" (“Voter 
Information Service”).

Se não tiver recebido este cartão, 
provavelmente o seu nome não está na 
lista eleitoral. Para se registar, tudo o que 
precisa de fazer é ir à sua estação de voto 
no dia das eleições, onde deve provar a sua 
identidade e morada.

Novas regras de identificação para 
votar
Quando vota, deve provar a sua identidade e 
morada.
Para ver uma lista das peças de identificação 
aceitáveis autorizadas pelo Responsável das 
Eleições do Canadá (Chief Electoral Officer 
of Canada), por favor veja o panfleto que 
recebeu por correio, da Elections Canada, 
ou visite www.elections.ca e clique em 
"Identificação de Eleitor(a) nas Estações de 
Voto" ("Voter Identification at the Polls"). 
Para votar, deve:
• ser cidadão(ã) Canadiano(a)
•  ter pelo menos 18 anos de idade no dia das 

eleições
• provar a sua identidade e morada

Esta Terça-feira, vote. 

ECA_N_08_102EL_K-por.indd   1 9/25/2008   1:00:49 PM

EsTADOs UNIDOs

plano financeiro aprovado pelo 
congresso e assinado por Bush
O Presidente norte-americano assinou 

sexta-feira a “Lei de Estabilização 
económica de urgência de 2008”, após ter 
sido aprovada pela maioria dos membros 
da Câmara dos Representantes.
A segunda versão do “Plano Paulson” 

obteve 263 votos a favor, enquanto 171 
representantes votaram contra. Os demo-
cratas foram os principais responsáveis 
pela aprovação da proposta de lei, apro-
vada por 172 membros do Partido Demo-
crático e 91 membros do Partido Republi-
cano. Tal como no primeiro escrutínio, os 
votos dos republicanos concentraram-se 
no “não” (108), com 63 democratas tam-
bém a manifestarem a sua oposição.
O espírito do documento teve poucas al-

terações, mas foram feitas várias emendas 
para agradar aos mais reticentes.
O plano prevê a aplicação de 700 biliões 

de dólares pelo Tesouro norte-americano, 
para intervir nos mercados financeiros. 
Para resolver os problemas de liquidez 
dos bancos, o Tesouro dos EUA poderá 
comprar bens ilíquidos “tóxicos” e depois 
vendê-los quando o mercado recuperar.
Uma das críticas lançadas pelos con-

gressistas é que este plano irá ajudar os 
grandes bancos mas terá pouca influência 
nos proprietários afectados pelo suprime.
O poder atribuído a Henry Paulson e a 

quem ocupar a Secretaria do Tesouro após 

as eleições de 4 de Novembro também 
suscitou censuras. “Esta lei vai dar auto-
ridade sem precedente a Henry Paulson, 
um especulador de Wall Street que criou 
armas financeiras de destruição maciça e 
agora diz que as sabe desactivar”, acusou 
o representante democrata do Oregon Pe-
ter DeFazio.
O Presidente dos Estados Unidos assi-

nou o documento logo após este ter tran-
sitado do Congresso para a Casa Branca. 
George W. Bush considera que agora es-
tão criadas as condições para relançar a 
economia.
Bush manifestou ainda convicção no 

sistema económico de mercado livre e 
defendeu que a intervenção governamen-
tal deverá ocorrer apenas em momentos 
especiais. Apesar de reconhecer as preo-
cupações com os custos da aplicação do 
plano para o erário público, Bush garante: 
“Esta legislação não desperdiça os dóla-
res dos contribuintes”. “Os dólares que 
estamos a investir vão ser recuperados”, 
sublinhou.
Aumentar a facilidade do crédito às fa-

mílias e às empresas será uma das carac-
terísticas essenciais da nova lei, segundo 
Bernanke, que também salientou a ca-
pacidade do Governo dos Estados Uni-
dos para fazer “o que é necessário” para 
apoiar a economia.

rAciSMo
O líder nacionalista Mário 
Machado foi condenado a 
quatro anos e dez meses 
de prisão efectiva, nomea-
damente pelo crime de dis-
criminação racial.

ViolAção
O Tribunal de Família e Meno-
res ordenou o internamento 
em centros de reeducação de 
dois jovens de 15 anos que 
assaltaram quarta-feira um 
estabelecimento comercial 
na Amadora, onde foi violada 
uma funcionária de 26 anos, 
disse sexta-feira fonte judicial.

rúSSiA coMeçA
retirAdA dA geórgiA
A Rússia começou a retirar 
as suas tropas da Geórgia, 
desmantelando um “check-
point” que tinha sido instala-
do no país, perto da província 
da Ossétia do Sul. O governo 
russo comprometeu-se a reti-
rar as suas tropas até 10 de 
Outubro, sexta-feira.

chinA
As autoridades de Hong Kong 
confirmaram ontem a presen-
ça de melamina em dois tipos 
de chocolate comercializados 
pela Cadbury.

ps aprova
disciplina de voto
Uma maioria dos deputados socialistas aprovou a 

disciplina de voto contra os projectos do Bloco de 
Esquerda e dos Verdes sobre casamentos homossexuais, 
agendados para o próximo dia 10. 
Segundo o líder da bancada socialista, Alberto Mar-

tins, a proposta foi aprovada com “47 votos favoráveis” 
e cerca de duas dezenas de votos contra. 
O grupo parlamentar do PS é composto por 121 de-

putados, mas muitos não estavam presentes na reunião 
no momento da votação. Por proposta da direcção da 
bancada, haverá “uma excepção” à disciplina de voto: o 
deputado Pedro Nuno Santos, antigo líder da Juventude 
Socialista (JS).
“Foi o rosto da causa da JS”, justificou Alberto Mar-

tins, considerando que esta decisão do grupo parlamen-
tar de admitir a quebra da disciplina de voto pelo antigo 
líder da JS é uma “afirmação de pluralismo”. 
“Erro político” Esta decisão acabou por abrir o deba-

te entre deputados sobre as regras internas no partido. 
Enquanto Paulo Pedroso defendeu a necessidade de um 
debate interno sobre a questão da disciplina, o deputado 
socialista Manuel Alegre, que não participou na reunião, 
considerou a decisão como um “erro político”. 
A disciplina de voto está prevista no artigo 90º dos es-

tatutos do PS. PSD dá liberdade de voto O líder parla-
mentar do PSD, Paulo Rangel, justificou a posição do 
seu partido contra o casamento dos homossexuais com 
o simbolismo da instituição e a sua ligação a uma estru-
tura familiar que inclui ter filhos. 
No entanto, afirmou que haverá “dispensa da discipli-

na de voto aos deputados que solicitem”.
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CONhECEM-sE MAIs CAsOs DE CANCRO
DA MAMA, MAs A MORTALIDADE DIMINUIU

prevenção acima de tudo
Todos os anos são diagnosticados 4000 

novos casos de cancro da mama em 
Portugal. Todos os anos, cerca de 2500 
mulheres conseguem vencer a doença. 
“Há uma tendência ocidental. Há um au-
mento de conhecimento das ocorrências, 

mas uma diminuição da mortalidade”, 
conta o presidente da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (LPCC), Vítor Veloso. 
Em causa estão “melhores terapias e 

uma melhor metodologia de prevenção 
primária e secundária. A doença é detec-
tada numa fase mais precoce”, explica. 
O médico oncologista Nuno Costa con-
corda: “O cancro sempre existiu, só que 
actualmente é mais bem diagnosticado.” 
Para tal contribuem, e muito, as unida-

des móveis de rastreio da LPCC, que já 
“cobrem 60 por cento do território nacio-
nal”, diz Vítor Veloso. E acrescenta que 
a “adesão das mulheres à iniciativa tem 
sido muito boa, mesmo nos distritos ru-
rais e zonas mais pobres”. Em Bragança, 

por exemplo, 90 por cento das mulheres 
que receberam a convocatória para o 
rastreio, apareceram na unidade móvel. 
“Ainda há algum medo, mas o estigma 
de que a mamografia é um exame dolo-
roso tende, cada vez mais, a acabar. Para 
tal tem contribuído a acção da LPCC, dos 
médicos de família e mesmo das autori-
dades camarárias, que divulgam a infor-
mação”, conclui Vítor Veloso.

doença crónica
“É difícil falar em cura em oncologia. 
A célula maligna está sempre à es-
preita”, diz Nuno Costa. O médico 
lembra que “o cancro é uma doença 
crónica”. “É preciso um tratamento 
continuado, pensa-se que depois 
de tratado já está curado, mas não. 
Está controlado. O doente não deve 
deixar de ir à consulta.”

Ácido zoledrónico
Um estudo divulgado na Conferên-
cia Anual do Colégio Americano de 
Oncologia conclui que “o ácido zole-
drónico, uma droga usada para tra-
tar as lesões do osso, evita o apare-
cimento de metástases e diminui 30 
a 40 por cento o risco de que o can-
cro se espalhe para outro órgão”, 
diz o oncologista Nuno Costa.

4000 novos casos de cancro 
da mama são diagnos 

ticados anualmente”, diz ao Vítor 
Veloso, presiden te da LPCC. “A 
mortalidade atinge cerca de 1 500 
a 1 600 dessas mulheres por ano. 
Há um aumento de ocorrências, 
mas uma diminuição da mortalida 
de”, afirma.

Quatro em cada dez
trabalhadoras são assediadas
Estima-se que quatro em cada dez tra-

balhadoras são assediadas no empre-
go, mas por medo e vergonha a maioria 
não o denuncia. No ano passado, foram 
instaurados mais de 300 processos dis-
ciplinares relacionados com este crime, 
que o inspector-geral do Trabalho, Paulo 
Morgado de Carvalho, diz estar a aumen-
tar no país. “Todos os dias, de Norte a Sul 
do país, há mulheres vítimas de assédio 

sexual no local do trabalho”, acrescenta 
Fausto Leite, advogado especialista em 
Direito de Trabalho, assegurando que os 
casos que chegam a julgamento “são ape-
nas a ponta do icebergue”.
Fátima (nome fictício), de 36 anos, foi 

uma das vítimas com coragem para de-
nunciar a situação e enfrentar o chefe 
em tribunal. Na empresa de call-center, 
onde trabalhava há três anos, os avanços 
do novo superior hierárquico começaram 
subtilmente: elogiava-a com frequência e 
atribuiu-lhe mais responsabilidades. De-
pois começou a acompanhá-la nos servi-

ços externos, criava pretextos para estar a 
seu lado e à saída do emprego pedia-lhe 
boleia. Na noite em que a convidou “para 
subir a sua casa e beber uns martinis” Fá-
tima assustou-se. “Quando comecei a re-
cusar sistematicamente os convites, foi o 
descalabro total. Passou a controlar-me, 
nas reuniões não me deixava falar, che-
gava a ser agressivo e a humilhar-me”, 
conta. A situação arrastou-se durante me-

ses até que decidiu pedir apoio jurídico 
ao sindicato, avançando depois para tri-
bunal com uma queixa por assédio.
Em 2007, a Associação Nacional de Pe-

quenas e Médias Empresas acompanhou 
mais de 300 processos disciplinares por 
assédio sexual. “Temos muito poucas de-
núncias. Era importante que nos fizessem 
chegar [as queixas], que tivessem essa 
coragem, porque são situações que nos 
preocupam e que acontecem com cada 
vez mais frequência”, alerta o inspector-
geral do Trabalho.

corrida ao magalhães
Os especialistas aplaudiram a per-

formance e as características do 
Magalhães. Os consumidores aderiram. 
O portátil destinado aos mais novos che-
gou ao público em geral através das lojas 
Fnac do Colombo e do Norte-Shopping 
na noite de sexta-feira e esgotou uma das 
duas versões, a 60 Minutos.
Nessa noite, foram vendidos 264 com-

putadores dos 500 disponibilizados para 

as lojas do Norte e Sul. Uma hora depois 
do início da venda, já havia uma cente-
na de portugueses com o Magalhães. E 
houve mesmo quem esperasse cinco ho-
ras numa fila para deitar a mão a uma das 
máquinas, vendidas a 285 euros.
Desde de segunda-feira o Magalhães 

está disponível também na Vobis, Worten 
e Rádio Popular, em duas versões: 60 Mi-
nutos e Descobrir.

obras avançam na alta de lisboa
No início de Junho, a Sociedade Gesto-

ra da Alta de Lisboa (SGAL) apresen-
tou a estratégia do projecto para o período 
2008-2010. Quatro meses depois, em jeito 
de balanço, Amílcar Martins, presidente 
da comissão executiva da SGAL, salienta 
a existência de uma melhoria “substan-
cial” nas relações com a Câmara Munici-
pal de Lisboa (CML). “Além das reuniões 
mensais, que foram retomadas [ao fim de 
quatro anos], temos tido também reuniões 
semanais de coordenação”, disse Amílcar 
Martins.
Sobre as obras em curso, o responsável 

referiu que a SGAL está a “trabalhar em 
força” na construção do Eixo Central, es-

trada que fará a ligação desde a Porta Nor-
te (junto a Loures) até à Segunda Circu-
lar). Entretanto, Amílcar Martins garante 
que se está a proceder à movimentação de 
terras para começar a construir o Parque 
Sul, que terá dois campos de râguebi. Am-
bas as obras estarão concluídas “em me-
nos de dois anos”, afirmou também. Sobre 
a conclusão da Avenida Santos e Castro, 
dependente de expropriações e aquisições 
de terrenos entre a Câmara de Loures e a 
de Lisboa, o presidente da SGAL garantiu 
que a CML “tem actividades em curso no 
sentido de que alguns terrenos sejam liber-
tados”, mas não há previsões de quando é 
que isso acontecerá.

fadista indiana actua em lisboa
Pela primeira vez em Portugal, a fadis-

ta indiana Sónia Shirsat tem concerto 
marcado para esta sexta-feira, às 21h30, 
no auditório do Museu do Oriente, com 
o espectáculo “Mundo Fado”, no dia 10 
de Outubro, às 21h30. O espectáculo, 

que inclui também música indiana e go-
esa, conta com a participação de António 
Chainho, na guitarra portuguesa, Manuel 
Leão, no sitar, e do Grupo Ekvât, da Casa 
de Goa, nos coros e dança.

Governo cria observatório de
tráfico de pessoas em portugal
Portugal vai finalmente ter um obser-

vatório para recolher, tratar e difundir 
informação sobre tráfico de pessoas. O 
projecto foi aprovado e anunciado pelo 
secretário de Estado da Presidência, Jorge 
Lacão. “Com a aprovação do decreto [que 
regulamenta o Observatório do Tráfico 
de Seres Humanos], Portugal estará em 
condições de conhecer melhor esta reali-
dade”, disse. Uma medida que, de acordo 
com Jorge Lacão, contribui para colocar 
Portugal “na linha da frente relativamente 
aos países que mais importância dão aos 
objectivos do combate ao tráfico de seres 
humanos”.
Só oito na prisão 
Este avanço não passou despercebido. De 

acordo com o “Relatório sobre Tráfico de 
Pessoas” de 2008, realizado pelo governo 
norte-americano, Portugal está a envidar 
“esforços significativos” no combate ao 
problema. “O Governo fez progressos ao 
integrar, em 2007, legislação antitráfico 
no seu Código Penal”, frisa-se. Mas nem 
tudo são rosas. Portugal, denuncia o rela-
tório, continua a ser um país de destino ou 
de trânsito de homens, mulheres e crianças 
traficadas oriundas do Brasil e, em menor 
proporção, da Ucrânia, Moldávia, Rússia, 
Roménia e África. O destino: comércio 
sexual e trabalho forçados. As críticas 
surgem na aplicação da lei. Em Portugal 
persiste a impunidade. “A maioria dos tra-
ficantes tiveram penas suspensas”.
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Sébastien dhAVernAS 
…porque se trata de todos nós!
O 14 de Outubro não será uma eleição como as outras. O que está em 
causa, é o tipo de país no qual queremos viver.

Após 31 meses de regime Harper, o tempo veio de dizer claramente a 
nossa recusa de um governo que:

Não respeitou os acordos internacionais do Canadá em matéria • 
de protecção do meio-ambiente e na luta contra o aquecimento 
climático, o que diminuiu consideravelmente a credibilidade que o 
Canadá tinha no mundo;

Fragilizou a nossa economia, desperdiçando os biliões de dólares • 
de excessos orçamentais herdados da administração liberal dos 
anos precedentes;

Menosprezou abertamente os artistas e os trabalhadores da cultura, • 
que constituem 1,1 milhão de empregos directos e indirectos;

Governou aplicando uma ideologia rígida que divide os Canadianos • 
em função das suas origens, as suas condições socioeconómicas 
e que não respeita a igualdade de cada um.  

o partido liberal será o único capaz de impedir  
Stephen harper de destruir a  imagem do nosso país.

Sébastien Dhavernas será um deputado que lutará ao nosso lado para defender os nossos direitos e para dirigir de 
novo o nosso país. Um deputado que será um campeão da defesa da cultura e dos nossos valores. Um deputado 
reunidor que nos representará todos, independente de toda a afi liação partidária.

Com Sébastien Dhavernas, dar-nos-emos uma voz forte e efi caz no Parlamento federal. 
No 14 de Outubro, votemos liberal para que assim possamos recuperar um país inclusivo, justo, próspero, orgulhoso 
da sua diversidade e que tem confi ança em si.

porque precisamos do vosso voto,
porque este é o país onde queremos viver, 

porque se trata de todos nós,

Votem Sébastien dhAVernAS

outremont
www.sebastiendhavernas.ca

juntam-se à coalizão Dhavernas para Outremont: 
5147 chemin de la côte-des-neiges
Montréal, h3t 1x9
514-667-6099

Payé et autorisé par Marc Rousseau, agent offi ciel
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Quando charest vota duceppe

Inspirei-me de um título há tempos 
visto para encabeçar este texto. E, na 

semelhança de pensamento, com a inten-
ção de assinalar várias incongruências 
nas atitudes não só dos políticos, como 
também em certa franja da sociedade.
Na campanha eleitoral que se desenro-

la com mais ou menos ênfase neste país, 
assistimos, com aparente indiferença, a 
jogos de política de baixo nível, onde se 
procura denegrir o adversário inculcan-
do-lhe os mais assustadores desígnios, 
numa demonstração demagógica que 
procura convencer incautos. Todos os 
meios parecem ser bons.
Até mesmo a chantagem. Disfarçada ou 

efectiva.
Quando no ano passado, depois de gran-

des debates e pressões sobre aquilo a que 
Québec teria direito da perequação, a fim 
de suportar as cada vez mais elevadas e 
eternas despesas com o sistema de saúde 
e da educação, o federal concedeu a Jean 
Charest 700 milhões de dólares para eli-
minar o défice. Contente como o aluno a 
quem se deu uma prenda antes de com-
pletar os trabalhos escolares, o primeiro-
ministro provincial decidiu, insensível à 
opinião de vários analistas e universitá-
rios, aplicar esses fundos num plano de 
ilusória reconquista do eleitorado, dis-
tribuindo-os em baixas de imposto. Que 
todavia não se notaram no porta-moedas 
da população. Acontece porém, que entre 

as muitas promessas que ele havia feito, 
tinha uma de reduzir o fardo fiscal dos 
contribuintes de 1 bilião, que afinal nunca 
cumpriu, como muitas outras de resto.  
Agora, porque Stephen Harper recusou 

dar-lhe de novo os mesmos milhões para 
o mesmo fim, Jean Charest, aproveitan-
do-se do descontentamento dos “bem 
aventurados” artistas por certos cortes 
bem aplicados nas substanciais subven-
ções governamentais, tem feito uma 
campanha mesquinha em paralelo com 
as manifestações provocadas por adeptos 
do BQ, — nos jornais, na rádio e na sem-
pre apoiante TV— procurando destabili-
zar Harper e a sua campanha eleitoral. A 
sua infantilidade tem beneficiado Gilles 
Duceppe que chefe de um partido em de-
clínio, tem subido nas sondagens e assim 
fica credor de Charest. 
Sem nunca lhe poder pagar o favor já 

nas provinciais que se aproximam, os 
bloquistas votarão PQ.
Tudo isto acontece porque o eleitorado é 

volátil e apenas se fia — de uma maneira 
geral — nos grandes títulos, e nas gran-
des “gueules”, exploradas ao máximo 
por uma imprensa sensacionalista que 
quer vender papel. Ou imagens choque. 
Descurando o interesse do Estado. Que 
deve sobrepor-se a qualquer sentimento 
partidário ou pessoal.
Mas como compreender a inteligência 

do público, por exemplo, que durante 

anos tem apoiado massivamente uma 
bloquista,Vivian Barbot, na circonscri-
ção de Papineau e agora está disposto a 
dar maioria ao outro extremo, o liberal 
Justin Trudeau, filho do mais agressivo e 
arrogante anti-québequense que este país 
conheceu? Utilizando os métodos do seu 

paternal, dizia o pimpolho há dias não se 
sentir responsável pelo nome que usa. 
Simples táctica para convencer os cora-
ções bondosos de soberanistas mansos 
pois que, se passar a 14, será a primeira 
coisa de que se dirá orgulhoso de pos-
suir.
E uma vez mais, o eleitorado de ro-

mances cor-de-rosa e de teatralizações à 
Shakespeare se fará ridicularizar por um 
Trudeau.
É evidente que a oposição sempre se 

manifestará contra. Que pode prometer 
a Lua porque, principalmente no caso 
do BQ e de certo modo o NPD, nunca 
formarão governo. No caso do PLC é 
fortemente improvável que ganhem es-
tas eleições, porque arrasta uma série de 
erros e compadrios desonestos aliado a 
uma chefia desorganizada e incapaz, que 
o tornam indigno de dirigir o país. No 
que respeita às larguezas das promessas 
que Dion tem feito, quando contabiliza-
das, levar-nos-iam à falência. E depois 
diriam, como é costumeiro, que não com-
preendemos bem o que haviam dito. Por 
outro lado, para os ex-candidatos à lide-
rança que por culpa própria se fizeram 
lavar, também não lhes interessará — 
apesar das aparências de lealdade etc e 
tal — que Dion possa passar porque isso, 
os afastará, talvez por longo tempo, da 
chefia tão ambicionada. Por isso o PLC 
é como um pequeno dragão com três ca-
beças onde cada qual procura absorver o 
alimento das outras. Porque, como um 
dia disse Eça de Queirós, “…a política 
é movida por cordéis tão sórdidos, que 
tudo é possível, desde que não faltem as 
mãos sórdidas para os puxar”.
E no fundo, de que é que a população se 

pode queixar de Harper? De ter respeitado 
todas as promessas que fez na campanha 
anterior? De ser o único, pelo menos nos 

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

últimos quinze anos, a cumprir a palavra 
dada? E se outras não completou foi de-
vido à permanente frustração da oposição 
que explora a posição do governo mino-
ritário, já que as linhas de gerência vão 
na boa direcção. Fala-se muito de Kioto, 
muitas vezes sem saberem bem porquê. 
Sem saberem porque é que a militância 
de algumas personagens do muito media-
tizado meio-ambiente, ganham milhões 
com as suas intervenções e quem paga 
as organizações internacionais que agis-
sem por todo o lado. O plano de Harper é 
viável e não nos deixemos impressionar 
por cataclismos, prováveis, mas também 
incontroláveis. Kioto é uma fantasia im-
possível de atingir. A menos que passe-
mos todos a viver à luz da vela e a utilizar 
o trenó como nos velhos tempos.
No campo da economia nenhum dos 

chefes tem a solução milagrosa. É um 
problema mundial e só nesse nível se 
poderão encontrar as correcções necessá-
rias. É um novo paradigma que se impõe 
e que irá muito além das próximas elei-
ções
Já no que respeita ao muito falado Afe-

ganistão é por demais evidente de que as 
nossas tropas estão lá para ficar. Outra 
coisa não pode ser feita.
Quando os liberais de Chrétien e Martin 

decidiram enviar os nossos soldados para 
Kandahar, onde estavam os senhores 
Layton e Duceppe, actualmente tão fer-
ventes opositores? Foram os liberais que 
decidiram trocar as zonas onde os nossos 
militares seriam operacionais. No início 
era suposto irem para uma zona tranqui-
la e foi o governo liberal que insistiu em 
enviá-los para o sul, para onde estavam 
indicadas as tropas inglesas. Neste mo-
mento, retirar as tropas canadianos do 
Afeganistão seria, não só irresponsável, 
como também uma demonstração de 
cobardia que muito conviria aos talibãs, 
mas que faria do Canadá o centro das ri-
sadas no mundo. As nossas Forças Arma-
das estão e deverão ficar no Afeganistão 
para a segurança mundial. Quando tanto 
gargarejam de democracia e defesa da 
Liberdade dos Direitos Humanos e tudo 
o resto, é ali, presentemente o centro de 
todos os problemas asiáticos que se ex-
pandem pelo globo, que esses valores 
fundamentais devem ser aplicados.
É incompreensível o antiamericanismo 

que impera em certos meios. Esquecem-
se que são os americanos que voam ao 
socorro das populações quando o mundo 
está em guerra? Que teria acontecido na 
Europa na segunda guerra mundial? Fo-
ram ainda os americanos que defenderam, 
nos anos 90, os povos croatas e albaneses 
das mãos dos assassinos sérvios. Aqui, 
quando a América está constipada somos 
nós que espirramos. É o nosso grande 
vizinho e protector. Ostracizá-lo será o 
mesmo que o cão que morde a mão de 
quem o protege. Do mesmo modo, todas 
as críticas despropositadas e falsas que 
têm sido feitas contra Harper faz ressur-
gir o muito actual pensamento de Edgar 
Poe que disse “ Vilipendiar um grande 
homem é a forma mais directa de um pe-
queno homem alcançar a grandeza”.
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200
Minutos durante o dia, de segunda a sexta-feira

Todos os dias, a partir das 17 horas 
e em fins-de-semana, chamadas

ilimitadas
Recepção de mensagens de texto

ilimitadas

Facturação ao segundo
Com contrato Fido© de 3 anos*.

Condições aplicam-se. Informe-se para mais detalhes.

por mês
Outros custos aplicáveis.

OFERTA EXCEPCIONAL DE FIDO
Válida até 31 de Outubro de 2008

A $6.95 monthly system access fee (non-government fee) and a 50¢ monthly 911 emergency access fee (non-government fee) apply in addition to the monthly service fee. Local airtime over the allotted monthly minutes in the monthly plan, long-
distance and roaming charges and any additional services selected and applicable taxes are extra and are also billed monthly. The $17.50 plan is available until October 31 2008 only with a 3-year Fido Agreement and applies to local airtime minutes 
only, excluding calls made and received on the expanded network, through Video Calling and calls made through Call Forwarding. There is a charge per text message received via E-mail to your Fido and for premium text messages (alerts, 
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Vendedor exclusivo

Montreal
Celtel Mobilité
6295 Victoria
514.739.2355
 
Celtel Mobilité
35 rue Beaubien Est
514.270.2384

Celtel Mobilité
101 du Mont Royal O.
514.448.6996

Laval
Celtel Mobilité
1637 boul. Daniel Johnson
450.988.1088
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COORDENADO POR MIGUEL FÉLIx
mfelix@avozdeportugal.com

orçamento sem aumento 
de taxas em vista

comité executivo de 
montreal: francine 
senécal deixa cargo
Pela terceira vez em um ano, um membro influente 

do Comité executivo de Montreal deixa as suas 
funções: depois de Benoit Labonté, o ano passado, e 
Franck Zampino, em Julho, é a volta da Vice-Presi-
dente, Francine Senécal, de demitir-se das suas fun-
ções. A senhora Senécal anunciou aos membros do 
Comité executivo que aceitou o posto de directora-
geral do CÉGEP du Vieux-Montreal, a partir de Janei-
ro de 2009, substituindo Jacques Roussil, que tomará 
a sua reforma. Demite-se como vice-presidente do 
Comité executivo, mas continuará como conselheira 
do distrito municipal de Côte-des-Neiges.

lago des castors 
saturado em algas
O lago des Castors, uma das principais atracções do 

Mont-Royal, em Montreal, está completamente sa-
turado de algas. Está coberto de uma densa camada vis-
cosa sobre uma larga superfície. A Cidade de Montreal 
atribui este estado miserável, ilustrado pelo Journal de 
Montréal, às chuvas abundantes, que causaram um forte 
escoamento das montanhas e às fezes dos patos. O por-
ta-voz, Jacques-Alain Lavallée, crê que a situação deve-
ria reabsorver-se naturalmente nas próximas semanas. 
Não se trata de uma falta de mantimento, diz, e confirma 
que a Cidade não utiliza qualquer tratamento bioquími-
co nem sistema de filtração que permitiria de limitar a 
quantidade de algas, para conservar o lago artificial o 
mais perto possível do seu estado natural. O organismo 
“Amigos da montanha” crê que os comportamentos hu-
manos não são estrangeiros ao problema. A porta-voz 
do organismo, Gabrielle Korn, recorda que as pessoas 
vêm regularmente lançar os seus peixes vermelhos de 
aquário no lago e transferem assim uma quantidade de 
algas que alimentem o problema. Além disso, os ali-
mentos lançados aos patos contribuem para o aumento 
dos nutrimentos numa água praticamente estagnante.

cancro do seio: mais 
de 170.000 pessoas 
na corrida à vida 
ciBc
Domingo, uma multidão de mais de 170.000 pesso-

as – de acordo com os organizadores – participou 
à 12ª “Corrida à vida CIBC”, que permitiu recolher 
cerca de 28,5 milhões de dólares. Graças aos fundos 
recolhidos no âmbito da corrida, a Fundação Cana-
diana do Cancro do Seio poderá continuar a apoiar 
as diversas iniciativas em matéria de prevenção / tra-
tamento do cancro. Os fundos recolhidos durante o 
acontecimento são atribuídos directamente a investi-
gações. Em Montreal, esperavam-se 15.000 pessoas. 
A porta-voz da Fundação do cancro do seio, a canto-
ra e animadora Mitsou, estava presente. O cancro do 
seio toca uma Canadiana sobre novo.

dGe prepara-se para 
um voto outonal
Os sinais enviados por Jean Charest sobre a possi-

bilidade de um voto outonal são sérios, considera 
o Director Geral das eleições, que aquece a sua máqui-
na por toda a parte do Quebeque. No início da sema-
na passada, Marcel Filtro lançou várias “actividades 
preparatórias” com o propósito de eleições apressadas. 
Juntou-se aos directores de vote dos 125 distritos elei-
torais da província para, nomeadamente, verificar a dis-
ponibilidade de salas a alugar. Estas salas acolherão o 
pessoal e os equipamentos destes directores no caso de 
eleições. Na próxima semana, o DGE formará 70 pesso-
as que ficarão nomeadas às informações se um vote for 
desencadeado. Estes funcionários serão encarregados 
de responder aos cidadãos para o 1-888-ELECTION. 
O DGE mobilizou-se na sequência das declarações de 
Jean Charest, no último fim-de-semana. Durante o con-
selho geral do seu partido, o primeiro-ministro alterou 
o seu discurso sobre a possibilidade de eleições. Depois 
de ter dito durante os últimos meses que 2008 “não será 
um ano eleitoral”, não afastou a hipótese de lançar uma 
eleição depois da Cimeira da Francofonia, que encerra-
rá a 17 de Outubro. 

A um ano das eleições municipais, a equipa 
Tremblay-Forcillo tem a intenção de “manter” a 

sua promessa de não aumentar a carga fiscal global dos 
contribuintes de Montreal no seu orçamento de 2009. 
Além disso, o próximo orçamento não terá em conta os 
novos poderes de tributação atribuídos à Cidade pelo 
governo do Quebeque. “O Presidente da Câmara 
Municipal, Gérald Tremblay, tinha-se comprometido 

a encontrar os grupos em causa antes de impor novas 
taxas e não teve tempo de levar a efeito o processo. Vai 
por conseguinte respeitar a sua promessa”, indicou 
Sammy Forcillo, Vice-Presidente do Comité Executivo 
e responsável pelas finanças. Tal como a cidade de 
Toronto, a Cidade de Montreal pode agora taxar certos 
bens e serviços, como piscinas e estacionamentos. Mas 
não pode impor taxa de venda.
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saber esperar para chegar a bom porto

A doença que ataca o nosso director foi pretexto 
no domingo passado para um grupo de amigos, 

respondendo ao convite endereçado por Henrique 
Laranjo, — sempre na fila da frente —, se encontrarem 
num almoço de confraternização, homenageando um 
homem que ao longo de cerca três décadas, se tem 

implicado na divulgação do ser açoriano e Português.
Nunca ninguém, antes dele, se dedicou com o entu-

siasmo e força interior que o caracteriza, na descrição 
das festas e tradições do arquipélago. Talvez o facto de 
ele próprio ser um ilhéu, sentiu a necessidade de dar 
voz e imagem aos insulares, tornando-os no espaço de 
um texto, o centro do mundo. O mundo visto à manei-
ra Vallacorba. Cheio de paz e ternura, respeitador dos 
princípios que o fizeram homem e aproveitando o dom 
da escrita que Deus lhe deu, pô-lo ao serviço do seu 
semelhante. Por isso, e pela boa vontade e empenho, 
foi possível desenvolver-se um sentimento de pertença 
e mesmo digna dependência da açorianidade, por entre 
os Portugueses das nove ilhas atlânticas. E esse orgu-
lho bem natural, espalhou-se para os unir — por vezes 
não tanto como seria desejável, é certo —, na fundação 
de tantos organismos populares que procuram reflectir 
e dar a conhecer as suas tradições, hábitos e costumes, 
na dança, na música e na prática do religioso e do pro-
fano.
Sobre umas e outras, António Vallacorba sempre de-

leitou os seus fiéis leitores, com descrições amplamente 
documentadas. E é quase impossível de imaginar qual-

quer festejo de notoriedade, sem assinalar a presença 
do António. Por ele passa a imprensa, acompanhando 
o que se passou perto ou mais longe, enxergando o que 
bom ou menos bom se realizou e tendo sempre uma pa-
lavra de conforto, de animação e encorajamento para os 
organizadores, mesmo quando os resultados não terão 
sido muito brilhantes. Porque ele como homem folga-
zão e convivial, segue o princípio de que a alegria de 
fazer o bem está em semear e não em colher.

Por entre as muitas individualidades e colectividades 
convidadas a este convívio, responderam presente as 
que se seguem: David Pereira, Chanceler do Consulado-
geral; Luís Miranda, Presidente da Junta de Freguesia de 
Anjou; D. Tina Santos, Conselheira das Comunidades 
de Montreal e Otava; Dr. Arlindo Vieira; Casa dos Aço-
res; CC Espírito Santo; Associação Espírito Santo de 
Hochelaga; Filarmónica do D. E. Santo de Laval; Clube 
Portugal de Montreal; Comissão das Festas da Senhora 
do Monte; Associação Portuguesa do Canadá; Associa-
ção Portuguesa de Laval; Banda N. Senhora dos Mi-

lagres; o ex-Conselheiro Francisco Salvador; Henrique 
Almeida, da Associação dos Ex-Combatentes/Núcleo 
da Liga dos Combatentes do Québec; a equipa da A Voz 
de Portugal – Eduíno Martins, Kevin, Sílvio, Miguel e 
este modesto fazedor de textos. Destaque-se a presença 
sempre airosa e animada da cotovia açoriana, Jordalina 
Benfeito, que dedicou ao homenageado alguns dos seus 
fados, o mesmo tendo feito Júlio Félix, que gentilmente 
se encarregou dos fundos musicais e do som durante a 
tarde amena.
Henrique Laranjo abriu as homenagens verbais, salien-

tando as qualidades morais e profissionais do homem 
da tarde, sendo seguido por alguns dos convivas, alguns 
dos quais desaprovaram algumas ausências verificadas. 
Porém, os amigos são como as estrelas. Às vezes não 

se vêem, mas sabemos que estão connosco, pelo menos 
em espírito. A data deste encontro não poderia, talvez, 
ter sido mais bem escolhida por se tratar da comemora-
ção de duas datas bem queridas de quantos se sentem 

Portugueses e republicanos: A fundação de Portugal no 
5 de Outubro de 1143 e da implantação da República em 
1910. Não poderia terminar esta narrativa sem felicitar 
o senhor Manuel António Pereira, pessoa bem conheci-
da no meio comunitário, pelo facto de se aplicar como 
acompanhador de António Vallacorba nas deslocações 
para tratamentos no hospital e, reiterando a expressão 
tão querida do nosso director - Não há gente, como a 
gente – lhe desejar a paciência necessária para saber es-
perar por um rápido restabelecimento e igual regresso 
ao convívio com os seus leitores e o pessoal desta casa.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

AGRADECIMENTO

almoço com amigos
no chez le portugais

Domingo passado, tive o particular prazer e a expressa 
alegria de almoçar com um grupo de amigos de longa 
data, artistas, políticos e representantes de instituições 
comunitárias, numa iniciativa do nosso comum ami-
go Henrique Laranjo. Quiseram, certamente, dizer-me 
que estavam comigo e me acompanhavam neste perí-
odo difícil em que considero o mais incerto de toda a 
minha vida, não obstante todas as provas de encoraja-
mento que tenho vindo a receber de todos eles e elas, 
assim como de toda a nossa comunidade em geral.
Inclusivamente, uma senhora da comunidade de La-
val teve, por intermédio do presidente da associação 
local, a gentileza de expressar a sua simpatia  e fra-
ternidade de uma forma assaz curiosa e singela mas 
bastante significativa para mim, através do envio de 
umas simbólicas malassadas!  Oh, que doce ingenui-
dade, Deus meu!
Qualquer altura, e enquanto se vive, é sempre mo-
mento agradável para estarmos juntos, celebrar a vida 
e amizade, enquanto sentindo o calor de um abraço e/
ou de um sentido aperto de mão. Atendendo ao meu 
estado, quase sempre incerto nas circunstâncias, é 
possível que eu não tivesse sido mais corajoso ao lon-
go da tarde; porém espero que compreendam e não 
me vem a mal se quase me manifesto um pouco ingra-
to, quando refiro ao facto de ir estar sujeito e de forma 
constante até Março de 2009, aos efeitos secundários 
do tratamento. Embora desejoso de sair um pouco, 
nem sempre me é possível, especialmente quando me 
apareceu o inchaço nas pernas, joelhos e nos calca-
nhares, provavelmente devido ao excesso de fluídos 
naquelas áreas. Andar, é praticamente impossível sem 
a ajuda de outra pessoa. Por vezes, também – vejam 
lá! - julgo que estou a alucinar, mesmo se estou acor-
dado durante o dia ou a noite.
Os meus mais sentidos agradecimentos.
Bem haja a todos.
Não há gente como a gente.
                                                     António Vallacorba 
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carta dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Saudades da sua infância poderão ocupar-lhe a men-
te. A vida é um canto eterno de beleza! Saúde: Cuidado com 
o aparelho digestivo. dinheiro: Tenha cuidado com os confli-
tos entre colegas. Pode sair prejudicado. 

número da Sorte: 42 números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

carta dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar a avançar muito rapida-
mente. Aja com cautela mas não se preocupe com o seu 
futuro. Deus cuidará de si! Saúde: Cuide melhor dos seus 

dentes, pois merece ter um lindo sorriso. dinheiro: Não gaste mais do 
que aquilo que realmente pode. Faça bem as suas contas. 
número da Sorte: 73 números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42

carta dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. Lembre-se 
que ele também precisa de si. Procure dizer coisas boas, a 
palavra tem muita força! Saúde: Espere um período regular.

dinheiro: Poderá investir em novos projectos, com prudência.
número da Sorte: 75 números da Semana: 5, 11, 17, 19, 28, 36

carta dominante: O Imperador, que significa Concretização. 
Amor: Estará num período bastante propício ao romantismo. 
Que a juventude de espírito o faça ter o mais belo sorriso!
Saúde: Se sofrer de alguma doença crónica, poderá ressen-

tir-se um pouco neste período. dinheiro: Poderá alcançar os seus objec-
tivos profissionais. número da Sorte: 4
números da Semana: 9, 18, 22, 36, 39, 44

carta dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inespe-
rada, Amizade.
Amor: É possível que encontre alguém que não via há muito 
tempo. Que o futuro lhe seja risonho!

Saúde: Estará tudo na normalidade. 
dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as suas poupanças.
número da Sorte: 26 números da Semana: 11, 22, 29, 32, 39, 49

carta dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: 
Aproveite bem os momentos mais íntimos para mostrar à 
sua cara-metade o tamanho do seu amor. A felicidade espe-

ra por si, aproveite-a! Saúde: Procure o seu médico de família para fazer 
exames de rotina. dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao 
seu emprego porque pode ter uma excelente surpresa.
número da Sorte: 38 números da Semana: 8, 17, 21, 25, 27, 47

carta dominante: Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-meta-
de. Não ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com 
carinho. Saúde: Possível inflamação dentária. dinheiro: É 

provável que surja a oportunidade pela qual esperava, para dar anda-
mento a um projecto que tinha parado.
número da Sorte: 12
números da Semana: 5, 20, 30, 40, 44, 48

carta dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem  
Inesperada. Amor: Deixe de lado o passado e concentre-se 
mais no presente. Pratique o pensamento positivo e as ac-
ções construtivas agora! Saúde: Poderá sofrer de quebras 

de tensão, tenha cuidado! dinheiro: A impulsividade irá causar alguns 
estragos na sua conta bancária.
número da Sorte: 56
números da Semana: 14, 28, 32, 33, 41, 49

carta dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. 
Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. 
Dê sempre em primeiro lugar um bom exemplo de conduta!

Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana. 
dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. 
número da Sorte: 65
números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33

carta dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. 
Amor: Aprecie uma reunião familiar e ponha de lado as pre-
ocupações profissionais. O ambiente familiar encontra-se na 
perfeição, aproveite a boa disposição que vos rodeia. 
Saúde: Possíveis problemas de obstipação. dinheiro: Seja 

mais flexível; o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-lo.
número da Sorte: 19
números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44

carta dominante: Rei de Paus, que significa Força, Cora-
gem e Justiça.
Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Lem-
bre-se que eles têm vida própria. 
Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das 

suas emoções. dinheiro: Período de grande estabilidade.
número da Sorte: 36 números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36

carta dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilan-
te e Atento.
Amor: Andará um pouco desconfiado do seu parceiro. Fale 
e esclareça as suas dúvidas com ele. Agora é tempo para 
paciência e vontade de partilhar.

Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.
número da Sorte: 61
números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48

cArneiro (21 de Março - 19 de Abril)

touro (20 de Abril - 20 de Maio)

gÉMeoS (21 de Maio - 20 de junho)

cArAnguejo (21 junho - 22 de julho)

leão (23 de julho - 22 de Agosto)

VirgeM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

eScorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

SAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

cApricórnio (22 dezembro - 20 de janeiro)

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de fevereiro)

peixeS (19 de fevereiro - 20 de Março)

BAlAnçA (23 de Setembro - 22 de outubro)

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

MUITO bONs sOMOs NÓs

voyeurismo beija-flor

“O pensamento pode ter elevação 
sem ter elegância”, dizia o Livro do 
Desassossego – e eu pergunto-me se 
a ideia contrária, um pensamento com 
elegância mas sem elevação, não será 
a que mais bem define esta revolucio-

nária proposta de David Fisher, a que o próprio decidiu 
chamar Rotating Tower. A história: após 30 anos a ma-
gicar num novo conceito de arquitectura e a estudar os 
princípios técnicos capazes de viabilizá-la, o arquitecto 
ítalo-israelita apresentou na semana passada, em Nova 
Iorque, um arranha-céus dinâmico em que os vários an-
dares rodam a ritmos diferentes em torno de um eixo 
central, permitindo ao seu habitante mudar diariamente 
de vista e ao próprio prédio cambiar permanentemente 
de forma. O primeiro edifício, que já recebeu o nome de 
Da Vinci Tower, está a ser construído no Dubai. Outro 
deverá ser inaugurado dentro de dois anos na Rússia. E 
a esperança de David Fisher é que, em breve, os Estados 
Unidos e o Canadá, a Alemanha e a Itália, a França e 
a Inglaterra, para citar apenas os primeiros prospects, 
façam as suas próprias encomendas. Em poucos anos, 
basicamente, todos os países ocidentais terão pelo me-
nos uma torre dinâmica, ajustando as tonalidades e as 
dimensões aos propósitos específicos do prédio e ao or-
denamento da cidade em causa.
Um homem olha para aquilo e sente-se inevitavel-

mente atraído. Primeiro porque o edifício é ecológico, 
produzindo a sua própria electricidade e dispensando 
para sempre qualquer tipo de recurso externo. Segun-
do porque a vida é uma canseira tão grande e a rotina 
uma repetição tão cinzenta que a simples perspectiva 
de acordar num dia com o mar na janela do escritório 
e no seguinte com uma vizinha sob o duche na janela 
do próprio quarto tem, necessariamente, os seus encan-
tos. Terceiro, e sobretudo, porque, se é verdade que a 
arquitectura merece o título de “suprema arte”, um pro-
jecto que a faça rasgar noutra direcção, seja esta qual 
for, deve merecer pelo menos o nosso interesse. Sendo 
a apresentação em Nova Iorque, a primeira pergunta 
que faz é mesmo: mas por que carga de água não se 
terão lembrado disto para o lugar das Torres Gémeas, se 
ainda por cima a construção demorava escassos meses, 
dispensando-nos de todo este tempo de ground zero? 

Sim, é verdade: outra das vantagens da Rotating Tower 
é a rapidez. O edifício é pré-fabricado – e cada um dos 
seus andares pode ser montado em sete dias. No total, 
os materiais e a mão-de-obra ficam 20 por cento mais 
baratos do que os necessários a qualquer outro prédio 
de iguais dimensões.
Bom, bonito e barato? Provavelmente. E, no entanto, 

mensageiro também de tudo aquilo que este tempo tem 
de pior. Da auto-sustentação ao baixo custo, da rotação 
ao próprio estacionamento de automóveis em altura, 
permitido pelas villas anexas – tudo na Rotating Tower 
nasce e desemboca nas ideias de imobilismo e confina-
mento. No fundo, a torre move-se para que as pessoas 
não precisem de mover-se. Alimenta-as para que as pes-
soas não precisem de alimentar-se. Fá-las cruzarem-se 
umas com as outras para que as pessoas não precisem 
de cruzar-se umas com as outras. É dinâmica, enfim, 
para que as pessoas possam abdicar de vez do pouco 
que lhes reste ainda dessa estúpida convenção que é o 
dinamismo. Eis a Internet levada ao extremo: o mun-
do inteiro à distância, não agora de um click, como há 
dez anos se repete até à náusea, mas já apenas de uma 
simples abertura de olhos. E, se ainda der demasiado 
trabalho abrir os olhos, nem sequer é preciso abri-los: o 
mundo é sujo, agressivo, disfuncional – bem podemos 
todos dispensar-nos dele. Temos o PDA, o plasma, a 
Bimby, a Nespresso, a refrigeração electrónica, a escola 
online – estamos no nosso castelo, na nossa fortaleza. 
Se não conseguirmos mesmo evitar a curiosidade sobre 
o que andará a mole a fazer lá em baixo, olhemos pelas 
ameias. Se o conseguirmos, poderemos enfim concen-
trar-nos no céu.
“Shaped by life, designed by time”, diz o slogan esco-

lhido por David Fisher. “Moldada pela vida, desenhada 
pelo tempo”, repetiram as nossas televisões, as nossas 
rádios e os nossos jornais ao longo de dias – tantos dias 
e tantas vezes que quase não conseguíamos já distinguir 
as notícias sobre a torre dos anúncios de telemóveis. 
Bom slogan, diga-se. Foi o tempo que nos trouxe até 
este desenho – e, indubitavelmente, a vida que hoje te-
mos encaixa nela como uma luva. Mas, por favor, não 
lhe dêem nomes renascentistas. Nem à Rotation Tower 
nem ao slogan – e muito menos à vida que os moldou 
aos dois.
«A torre move-se para que as pessoas não precisem 

de mover-se. Alimenta-as para que as pessoas não 
precisem de alimentar-se. Fá-las cruzarem-se umas 
com as outras para que as pessoas não precisem de 
cruzar-se umas com as outras.»
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fim de verão, indícios de outono...

Os verdes das folhagens resistindo já 
timidamente à efusão dos amarelos 

que a estação impõe, os ares lavados pe-
las chuvas violentas ou miúdas e breves, 
a humidade latente que da terra emana, 
a luz doce, clara e limpa, e tudo somado 
chama a velha lembrança do recomeço 
das aulas. O reencontro aconchegante 
com roupas mais grossinhas e confor-
táveis. Evocam-se as tardinhas mansas 
que as castanhas assadas perfumavam 
estalando nos fogareiros crepitantes das 
vendedeiras. A colheita das sementeiras 
acabou e recolheram-se as abóboras, os 
legumes e até as maçãs…! Cheira a terra 
molhada e as árvores deleitam-nos com 
uma chuva de cores... dourados, verme-
lhos, castanhos e laranjas. É a estação da 
abundância e da alegria, é a altura de co-
lher os frutos do trabalho, é a estação da 
esperança e da recompensa.
Para alguns, fim de Verão é como fim de 

sonhos que não se chegaram a concreti-
zar. As árvores despojam-se das folhas e 
recolhem toda a sua força e vitalidade aos 
labores misteriosos das raízes. Começa a 
apetecer o lume, a sopa quente, o canto 
da casa, o serão tranquilo. Mesmo sem 
o desejar, qualquer de nós evoca, pensa, 
sofre, sonha. Como as árvores, sentimo-
nos perturbados com o vigor das recor-

dações que teimosamente permanecem 
vivas e nos alimentam como o ar que se 
respira.
O Outono é a estação do ano que advém 

ao Verão e precede o Inverno. É conhe-
cido pela caída de temperatura, e pelo 
amarelar as folhas das árvores, que indi-
ca a passagem de estações. Não há nada 
como o Outono. Para mim, nenhuma es-
tação se compara à experiência da beleza 
e do prazer, como esta. Sabemos que as 
cores dos campos, das árvores começam 
a mudar lentamente e transformam-se em 
cor castanha, dourada, amarela, laranja, 
enfim as lindas mil e uma cores. A be-
leza do Outono está na diversidade das 
cores e em seu calor. Fazer caminhadas 
longas pelos campos e apanhar as folhas 
das árvores que tenham caído irrepreen-
sivelmente das árvores pensando que há 
algo especial em cada uma dessas folhas 
assim como expressões originais que nos 
podem trazer recordações maravilhosas. 
Presenciei num dia de chuva as copas 

das árvores encolhidas até quase ao chão 
e pressenti que estavam cansadas e que 
era certamente o fim do Verão. Até gostei 
daquela chuva e deixei que as gotas me 
enchessem as palmas das minhas mãos, 
confundindo-as com as minhas lágrimas. 
Olhei o horizonte pintado de nuvens es-

Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

curas e outras já mais claras e fez-me 
pensar numa linda foto a preto e branco.
No Québec, as montanhas vestem-se de 

vermelho para dar as boas-vindas ao frio. 
O fenómeno, chamado em Inglês “folia-
ge season”, dura pouco – geralmente, de 
Setembro ao fim de Outubro – e atrai tu-
ristas do mundo inteiro, principalmente 
japoneses. Outros países têm “foliage” 
no Outono, também, mas em nenhum lu-
gar do mundo o vermelho é tão intenso e 
impressionante como aqui.
É assim o Outono…triste e alegre, seco 

molhado, odiado e amado…é tudo ao 
mesmo tempo. Gosto do Outono, sim! 
É a estação que me recebeu quando nas-
ci. É uma estação que brilha em tons de 

ouro. É a altura do ano em que o sol tem 
o brilho mais bonito e os dias arrefecem 
e convidam à proximidade e intimidade 
de uma reunião acolhedora entre amigos, 
entre família. É, por excelência, a estação 
das colheitas e das grandes festas do cam-
po. É a estação das vindimas, dos magus-
tos e das desfolhadas. É a estação em que 
as cozinhas são invadidas pelos aromas 
dos doces, a marmelada, a geleia, doces 
de tudo o que se possa criar. As refeições 
retomam o merecido requinte, são mais 
ricas e mais consistentes, aconchegam 
o corpo e o espírito. Gosto do Outono, 
muito! E nenhuma homenagem, nenhum 
texto, nenhuma imagem faz justiça a esta 
estação tão rica e completa.
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A Associação portuguesa do espírito Santo
festeja as suas “Bodas de Prata” no sábado 
18 de Outubro, às 19H30, na sua sede social, 
situada no 6024, rua Hochelaga em Montreal.

À entrada será servido um “Punch”.
o jantar de gala consta de:

Espetada de marisco com arroz 
Caldo verde

Salada
Três medalhões com batata e legumes

Bolo de aniversário e espumante

Para a animação convidaram Joe Puga, um 
artista que viu a Associação percorrer estes 25 
anos e ainda  Amy Ventura, este novo talento 
que tivemos a ocasião de descobrir quando da 
Festa de Nossa Senhora dos Milagres. 

No domingo, dia 19, será celebrada uma missa, 
às 13h, em memória de todos os membros da 
A.P.E.S., na Igreja Notre-Dame-des-Victoires, 
situada no 2700, rua Lacordaire, em Montreal. 
Depois da missa, convívio com folclore e bufete, 
e outras surpresas. Entrada grátis.

informações e reservas: 
514.254.4647 ou 514.354.7276

25º aniVersÁrio
Bodas de pRaTa

Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, rue hochelaga - Montreal

telefone: 514.254.4647 / 514.354.7276

Sábado 18 de outubro, às 19h30

Joe Puga

entrada   
$30

VALE A PENA LUTAR POR
UMA IMIGRAÇÃO JUSTA
900 000 imigrantes potenciais enfrentam muitos anos de espera para que 
seus pedidos sejam processados e a “solução” encontrada por Stephen 
Harper para o atraso é de retirar as pessoas da lista de espera.

As mudanças irreversíveis de Harper para a imigração : 
 dariam ao ministro da Imigração poder para retirar ou dar prioridade a pessoas 
que se encontram nas listas de espera; 
 limitariam a capacidade dos imigrantes de se reunirem com as suas famílias no 
exterior por motivos pessoais; 
 permitiriam aos funcionários de dar prioridade a mão-de-obra estrangeira 
temporária em vez de aceitar imigrantes da categoria família ou da classe 
económica (trabalhadores qualificados, homens de negócios...).

No 14 de Outubro,
vote François Grégoire
em Laurier Sainte Marie
payé et autorisé par l’agent officiel

Jack Layton e o NDP apoiam uma imigração justa e saudável:
 NÃO para as mudanças disfarçadas de Harper que 
fecham as portas aos imigrantes. 
 SIM para a recuperação dos atrasos com investimento 
em contratação de funcionários nos departamentos de 
emissão de visto. 
 SIM para o aumento da taxa de imigração de 1% da 
população para reunir famílias e atender à demanda de 
mão-de-obra. 
 SIM para o reconhecimento mais rápido de profissionais 
formados no exterior. 

O primeiro aniversário da festa 
dedicada aos homens que fa-

leceram no mar da Caloura, Água 
de Pau, São Miguel, decorreu sá-
bado passado, dia 4, no subsolo da 
Igreja St-Enfant Jesus, e foi mais 
um sucesso. É difícil realizar um 
evento desta envergadura, mas 

Armanda Garcia, com a sua família, amigos e toda uma 
equipa de colaboradores ofereceram-nos uma festa com 
muito êxito, tanto na parte musical como na parte gas-
tronómica.
Todos podiam contemplar o trabalho especial que tive-

ram para preparar a sala especialmente à entrada, deco-
rando-a com ornamentações tradicionais. Hoje em dia, é 
importante salientar o trabalho das pessoas que decorem 
a sala, porque o trabalho, de várias ho-
ras, deve poder transformar o recinto 
num lugar apresentável e confortável 
para todos que participarão na festa. 
Não podemos deixar de mencionar o 
trabalho da equipa de cozinheiros, que 
fez um excelente trabalho, assim como 

o serviço às mesas, também muito bom. 
Tivemos o prazer de ver vários artistas comunitários, 

alguns dos quais se deslocaram 
dos Estados Unidos para a oca-
sião. Primeiramente, tivemos a 
oportunidade de ouvir os cinco 
artistas da noite cantar a “Can-
ção do mar”, uma excelente 

ideia! Depois, actuou Eddy Sousa – que foi também um 
dos organizadores –, um dos cantores mais procurados 
da comunidade com o seu acólito, DJ XMen. A seguir, 
Jomani encantou a sala. Salientamos que Jomani lançou 
o seu primeiro CD solo “Visita aos Açores”. Depois, 
actuou Philippe, um excelente cantor quebequense, que 
cantou várias músicas de jazz inglês. Diamond, uma lin-

da jóia, que veio dos Estados Unidos, animou e aque-
ceu muito bem toda a sala. Esperemos que ela voltará! 
Arlindo Andrade, um dos veteranos do mundo musical 
comunitário, fez parte do elenco artístico e finalizou a 
noite. O seu repertório é constituído de vários sucessos, 
de todos os tempos. Temos a certeza de que todos gosta-
ram da sua prestação. Para animar o resto da noite, o DJ 
XMen ofereceu uma grande variedade de música, para 

que todos possam dançar até ao fim.
Lamentamos o facto de Roberto Me-
deiros, vice-presidente da Câmara da 
Lagoa, São Miguel, e da artista Vanes-
sa Sousa, agendados no programa da 
festa, não estarem presentes. Sébastien 
Dhavernas, candidato Liberal federal 
de Outremont, esteve presente.Salienta-
mos também a apresentação de três das 

candidatas do concurso Miss Portugal em Montreal que 
terá lugar no domingo 16 de Novembro pelas 12h; Nádia 
Costa, Ana Mafalda Almeida e Marta Filipa Silva. Em 
resumo, um grande sucesso, do inicio até ao fim.

Tragédias e naufrágios
1º aniversário um grande sucesso

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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O dinheiro ao serviço das pessoas

O maior grupo financeiro cooperativo no Canadá
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M E M O R A N D U M

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
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541

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

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.                            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

uRGÊncias
e seRviÇos pÚBlicos

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
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

associaÇÕes e cluBes

Portuguesa Brossard    450.659.4359
Portuguesa de Laval            450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

ensino

7 de outubro de 2008
1 euro = cad 1.485053

consulado Geral
de portugal em montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

†

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJas

2o Ano de Saudade
deodato grilo

faleceu a 8 de outubro de 2006

A sua esposa, filhos, netos e bisnetos, 
assim como restantes familiares e ami-
gos recordam com profunda saudade 
o seu ente querido.

A família quer mais uma vez expressar 
sinceros agradecimentos a todos que, 
no momento de dor, manifestaram o 
seu apoio.

josé Amaral
Faleceu em Montreal, no dia 5 de Outubro de 
2008, com a idade de 80 anos, José Amaral, 
natural da Vila de Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, esposo de Maria Fernanda Lima.

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos José 
Fernando (Linda de Sousa), Manuel, Antero, 
Filomena (Eduardo Nunes), Rosa (Paul Thornton), 
Anna (Paulo Pereira); seus netos (as) Derek (Ida 
Lombardi), Amy, Matthew, Amanda, Andrew, Tylor, 
Anthony, Kaylee, Alexa; seus irmãos (ãs) Manuel, 
Antero, Berta, Agostinho e Gilberto e seus cônjuges 
respectivos; sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | MeMoriA
4231, boul. St-laurent, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
eduino Martins

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 8 de Outubro de 2008, pelas 10 horas, 
na Igreja St-Enfant Jesus. Irá a sepultar no Mausoléu Esther Blondin, no 
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
 A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

CANTINhO DA POEsIA

vou partir sem saber aonde vou
Agora sabes que é definitivo,

Vou partir sem saber aonde vou.
Preciso recuperar o tempo perdido,
Porque já cansei de viver sem amor.

 Sinto que não mais adianta
Este esforço feito por nós,

E por ti exigido
Em mantermos a aparência,

Fazendo de conta que és minha mulher
E eu sou teu marido.

 Não adianta tamanha loucura,
Em querermos nos sacrificar,

Na verdade...
 Já não existe mais nada de belo entre nós,

Não vejo como continuar.
Vivaldo Terres

christine
Christine és tu a própria beleza,

Tu és algo de divino, és obra da natureza.
Desta natureza perfeita,
Que vai das matas a flor,
Tu és todo encantamento,

Tu te desmanchas em amor.

 És filha do universo, dos rios...
...Das matas e da flor!
Tu és toda iluminada,

Tu te desmanchas em amor;

Às vezes nas tuas horas de tristeza e dissabor;
Ajoelhas-te de mãos postas,
Pedindo auxílio ao Senhor;
E nesse instante também,

Tu te desmanchas de amor.

Das flores és a mais bela,
Moldada pelo criador,

Teu coração sei que é puro,
Tua alma tem valor,

Em qualquer lugar do mundo,
Tu te desmanchas em amor.

Vivaldo Terres 

ser Garoto outra vez
Ai quem me dera!...

O velho tempo alcançar
Adormecer nesta era

E noutro tempo acordar

Como era lindo ao passar
Ir aos pomares à chincháda

Andar nos rios a nadar
E a comer fruta roubada

A jogar ao berlinde, e ao pião
Ganhava-se sempre um brinde

Com um abafador na mão
Abafava-se qualquer berlinde

Quando tocava a aventura
Ao passar o eléctrico na esquina

Íamos p’ra escola à pendura
Como fazia o ardina

Em dias quentes de Verão
A malta ia para os pinhais,

Com uma fisga na mão
À caça dos pardais

A correr pelos matagais
Vinha o Zé da Marianna

Fujam, deixem os pardais!...
Vem aí a guarda republicana

Diziam os velhos ao passar
Olhem p´ra aquela fazenda!...
Mas de tanta tareia apanhar

Nenhum de nós tinha emenda

Ó Deus meu, quem me dera
Viver naquela pacatez

Voltar de novo àquela era
E ser garoto outra vez.

José da Conceição

amo-te e quero-te
Amar,

É a coisa melhor deste mundo
É como tornar um sonho

Na realidade que sempre desejei ter
É contar os minutos para te poder ver

Amar,
É a cada instante desejar te beijar

É deitar e acordar
E pensar que eu sou feliz

Amar,
Simplesmente por te amar
É sentir que quero passar

Todos os segundos da minha vida

Amar,
Ao teu lado como namorado

Porque tu sabes que é contigo que quero realizar,
Tudo o que juntos planeamos viver

és a única pessoa que quero
Eu amo-te, e quero-te,...és a minha vida

Sylvio Martins

Governo anuncia dez
novas lojas do cidadão
O Governo vai abrir dez novas lojas do cidadão de 

Segunda Geração. O anúncio foi feito pela secre-
tária de Estado da Modernização Administrativa, Maria 
Leitão Marques, em Santo Tirso. Segundo a responsá-
vel, o Governo vai assinar outros protocolos, em breve: 
“Este é apenas o primeiro pacote.” O objectivo é, até 
2015, dotar todos os concelhos do território nacional de 
“um serviço público de qualidade”. A responsável falava 
na cerimónia de assinatura do protocolo que enquadra a 
Loja do Cidadão de Segunda Geração em Santo Tirso, 
que deverá abrir no segundo trimestre de 2009.Santo 
Tirso e Penafiel (Porto), Vimioso (Bragança), Chaves 
e Murça (Vila Real), Resende e Tarouca (Viseu), Ovar/
Esmoriz e S. João da Madeira (Aveiro) e Borba (Évora) 
são os concelhos onde a “muito curto prazo” nascerão 
Lojas 2G. “Esperamos abrir alguns destes serviços ainda 
este ano”, disse. Maria Leitão Marques fez ainda um ba-
lanço positivo da adesão dos municípios e adiantou que 
cada concelho “terá um equipamento à medida das suas 
necessidades”, desde balcões multi-funções a grandes 
espaços com mais de 1 700 m2. O novo modelo implica 
“não apenas um maior número de serviços, mas servi-
ços organizados de forma mais conveniente e adaptada 
as necessidades das populações”, sustentou.

Gasolina em portugal 
é das mais caras
Os preços da gasolina em Portugal são dos mais ca-

ros da Europa. Segundo o Observatório europeu 
para o Mercado de Energia, o preço da gasolina no país 
é o terceiro mais caro da Europa. 
O relatório, referente à semana de 15 a 21 de Setembro, 

indicava que o preço da gasolina em Portugal se situava 
nos 1,453 euros por litro, apenas atrás da Finlândia, nos 
1,499 euros, e da Holanda, nos 1,615 euros. 
A média dos preços na UE era, na mesma semana, de 

1,363 euros por litro. No que diz respeito ao gasóleo, 
Portugal ocupava a 10ª posição no conjunto dos 27, com 
1,294 euros por litro. No Reino Unido era onde se ven-
dia o gasóleo mais caro da Europa, com os consumido-
res a pagar 1,548 euros por litro.
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empReGos
operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. tempo inteiro.

(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias.  514-325-7729 

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme experiência. 
$18/hora e mais. 

450-963-3462

Padeiro ou ajudante padeiro, a tem-
po inteiro.

contactar Victor ou patrícia: 
514-272-0362

linhas da mão  e cartas. Vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas sem voodoo. rosa: 514 278.3956

videnTe

opeRadoRes de
mÁQuina de cosTuRa

empReGos

Senhora para trabalhar em cozinha 
de restaurante português, com ex-
periência.  514-240-3912

precisamos de costureiros com 
experiência de máquinas de costura 

industriais.
Turno de tarde: 16h à meia-noite. 
salário: $9.50 a $20.00 por hora.
candidatar-se, das 8h às 14h no:

airbase services inc.,
6035 côte-de-liesse, ville st-laurent

vende-se

Schwartz’s procura empregados de 
mesa, a tempo parcial. 

contactar frank, antes das 
10h30.  514-842-4813

A Padaria Coimbra procura empre-
gados de balcão. Semana e fim-de-
semana.  514-844-0223

Senhora para limpeza, às quintas e 
domingos. $10/hora. 

514-274-9797

Pessoas para trabalho de limpeza 
à noite em Boucherville. $14.75/
hora. 5 dias por semana. Telefonar, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h.  514-894-6423

Procuramos condutor de classe 1 ou 
3 e jornaleiro. $26.50 / hora. 

514-863-1865 ou 514-376-0862

Senhora com experiência, que 
fale inglês. Trabalho garantido, 5 
dias por semana. Bom salário. 

contactar Sarah
514-733-3067

Condutor com carte classe 5, e 
homem para o departamento de 
embalagem, a tempo inteiro. 

514-845-0164

aRRenda-se
4 1/2 , situado no 4419 Hôtel-de-Ville. 
3 qtos fechados, cozinha. Varandas 
à frente/atrás. 514-256-2469
Quarto, para senhor de preferência, 
no bairro Hochelaga-Maisonneuve. 

514-813-3290

olá! procura a felicidade?
Telefone, não tenha vergonha ou medo, 
pois eu sou um cavalheiro responsável, 
sério e respeitoso. se procura uma nova 
vida e tem entre 30 e 40 anos, pois eu 
estou divorciado, à procura de dama, 

podemos encontrar como amigos e falar de 
nós e dos nossos sonhos que gostaríamos 
de realizar. e quem sabe se poderíamos 

realizar os nossos sonhos juntos! 

514-519-2206

enconTRos

Casal sem criança, que vive em Ville 
Mont-Royal, procura senhora para 
limpeza. Tempo parcial ou inteiro. 
Ter referências. 

deve falar inglês. 514-235-0235

Empregado de limpeza para escritó-
rios. Tempo inteiro, de noite. 

Bom salário. 514-355-7171

Empregado, a tempo inteiro, para fa-
zer amostras. Aplique unicamente se 
tiver experiência mínima de 5 anos. 
514-270-4444 deixar mensagem.

Diversos móveis (cama de casal). 
Motivo: mudança. 450-656-3794

2 ½ situado no 4595 Coloniale. Fo-
gão e frigorífico incluídos. $600/m. 

514-863-1865 ou 514-376-0862

HORIZONTAIS:
1.Actua. Telefonia sem fios (abrev.). Unidade de medida de irradiação ioni-
zante absorvida. 2. Hidrocarboneto gasoso. Alimento. 3. Pref. de negação. 
Ter vida de taful. 4. Interj., emprega-se para excitar ou animar. Cabelo raro 
e delgado. 5. Abreviatura de abreviatura. Mulher acusada de um crime. 
6. Além disso. Pedra (Bras.). Tenho conhecimento. 7. Antiga cidade da 
Mesopotâmia. Concha univalve, que no Congo é usada como moeda. 8. 
Ímpio. Membro guarnecido de penas que serve às aves para voar. 9. Acto 
ou efeito de enfaixar. Caminhar. 10. Polir, esfregando. Chefe supremo em 
Moçambique. 11. Serve-se de. Alguma. Dotes naturais.
VERTICAIS:
1. Assistência Médica Internacional (sigla). Contr. da prep. a com o art. def. o. 
Zebo. 2. Bebida preparada com aguardente de cereais e aromatizada com 
bagas de zimbro. Despidos. 3. Extraterrestre (abrev.). Cólera. Aguça. 4. Asso-
ciação de Estudantes. Joeirar. 5. Trinitrotolueno. Inverti. 6. Ecoar. Variedade 
de chá. 7. Fecundo. Eia. 8. Carruagem fechada de dois lugares. Imposto Au-
tomóvel (abrev.). 9. Armadilha para pássaros. Serviço de mensagens curtas 
(abrev. ing). Anno Domini (abrev.). 10. Falda. Relativo à cidade de Tebas. 11. 
Espécie de sorgo ou milho da Índia. Satélite de Júpiter. Tipo de memória mais 
usada nos computadores.
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a música em primórdio

Vivemos imersos em sons. De todo o tipo. Por vezes 
sem mesmo nos apercebermos respiramos música. 

E se na maioria das vezes este oceano de sons que nos 
cerca é agradável e estimulante, outras há em que a vio-
lência dos sons, o ruído indesejável do volume exagera-
do, se torna numa agressão.
Vivemos estas situações diaria-

mente. Na rua, no trabalho, no 
centro comercial.
Por isso e também pela quali-

dade da música do programa e o 
profissionalismo e extraordinária 
elocução do pianista Bruno Bel-
thoise, o recital de música portu-
guesa apresentado foi um oásis 
de tranquilidade e de prazer, sob 
fundo de elevada cultura. 
E para o neófito que procura 

sobretudo compreender, a pales-
tra do artista Francês convidado 
pela organização do Sarau, foi de 
calibre superior. Em conversa no 
final do espectáculo com alguns 
dos que ali participaram nesta 
festa musical portuguesa, era 
comum o mesmo elogio e mani-
festação de surpresa para com a 
prestação por ele feita. Após uma 
hora de narração ilustrada com 
enxertos musicais dos diversos 
compositores escolhidos, acabada a prática do erudito 
musicólogo, depois de um curto intervalo, passou à prá-
tica o pianista exímio, como um jogador de mãos, um 
organizador de acontecimentos sonoros, que soldou a 

assistência numa fusão de comportamentos, num agra-
dável, quase sublime, ambiente e estado de espírito.
Antes da apresentação do pianista Bruno Belthoise, o 

Professor Doutor Moura Sobral fez uma rápida resenha 
das actividades da Cátedra de Arte e Cultura Portugue-

sa, mencionou a colaboração do Dr. 
Luís Aguillar, Leitor de Português 
na UM, convidou o Senhor Cônsul-
geral, Dr. Carlos Oliveira a dirigir-
se à assistência e foram nomeadas 
as individualidades e organizações 
que permitiram a realização deste 
espectáculo. Por entre elas o Insti-
tuo Camões, o Governo Português 
e a Câmara Municipal de Montreal, 
por intermédio da Vereadora D. Isa-
bel dos Santos. Depois desta fase de 
creditações o Prof. Moura Sobral, 
que já no início tinha agradecido as 
presenças na plateia, fez uma peque-
na palestra em forma de arco-íris so-
bre pintores plásticos portugueses, 
por entre os quais se destacou o na-
turalista José Malhoa e, de seguida, 
uma interessante explicação da arte 
dos azulejos, esses característicos 
quadrados de cerâmica que os árabes 
criaram e que a imaginação lusitana 
soube tão bem adaptar às formas, às 
paisagens, e às representações histó-

ricas nacionais.
A Arte sob quase todas as suas formas, fizeram encon-

tro na Sala 5 da PDA. Grato aos que se dedicaram a 
oferecer-nos um evento desta qualidade.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

um talento escondido 
na comunidade
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Sexta-feira passada tive a oportunidade de ver uma 
exposição única, de uma pessoa que gosta de reci-

clar e criar arte com essa recuperação. Álvaro Martins, 
um minhoto com 57 anos de idade, começou a criar ob-
jectos de arte há três anos, com coisas que ia achando cá 
e lá. Algumas criações surpreenderam-me pela sua com-
plexidade e pelos “raios” luminosos que emanavam de-
las. “É uma forma de reciclar objectos, dar vida a coisas 
mortas” disse Álvaro, muito contente de ver tanta gente 
admirar as suas obras de arte. Esta exposição estará no 
restaurante Estrela do Oceano, 101 rua Rachel Este, du-
rante duas semanas. Uma exposição a não perder.
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Stéphane Dion

Saint-Laurent-Carti erville

1740, Côte Vertu

Saint-Laurent (QC) H4L 2A4

Tel : (514) 335-5421

stephane.dion@bellnet.ca

Raymonde Folco 
Laval-Les Îles 
1212, Curé-Labelle blvd 
Laval (QC) H7V 2V5 
Tel: 450-681-4226 
raymondefolco@bellnet.ca 

Justi n Trudeau
Papineau
7217, Saint-Denis
Montreal (QC) H2R 2E3
info@justi n.ca

Pablo Rodriguez, 
Honoré-Mercier

Comité électoral de RDP:
8600, Maurice-Duplessis
514-764-8612
Comité électoral d’Anjou: 
11550, ave L.J. Forget
514-352-4443

ELECTION DAY
October 14, 2008 from 9:30 am to 9:30 pm
For those who cannot vote on October 14, 2008, you may vote in Advance Polls on October 3, 4 or 6 from 12 PM to 8 PM
- consult your Voter Information Card for more information. You may also vote by Special Ballot any day until October 7 at 6
PM at your local Elections Canada returning office. You must bring valid photo identification and proof of your address.

We can help by providing information or transportation. Feel free to call us.

Hon. Stéphane Dion
Liberal Candidate for

Saint-Laurent–Cartierville
(514) 335-5421

Hon. Irwin Cotler
Liberal Candidate for

Mount Royal
(514) 482-5580

Hon. Marlene Jennings
Liberal Candidate for

NDG–Lachine
(514) 667-7095

Dion, Stéphane
Liberal X Cotler, Irwin

Liberal X XJennings, Marlene
Liberal

Hon. Francis Scarpaleggia
Liberal Candidate for

Lac Saint-Louis
(514) 695-6661

Hon. Bernard Patry
Liberal Candidate for
Pierrefonds–Dollard
(514) 624-5725

Marc Garneau
Liberal Candidate for

Westmount–Ville-Marie
(514) 931-6272

X X Garneau, Marc
Liberal XPatry, Bernard

Liberal

Authorized by the official agents of Stéphane Dion, Irwin Cotler, Marlene Jennings, Marc Garneau, Francis Scarpaleggia and Bernard Patry

Scarpaleggia, Francis
Liberal

hon. Stéphane dion
Candidat Libéral pour

Saint-Laurent-Cartierville
(514) 335-5421

dion, Stéphane
Libéral x

pablo rodriguez
Candidat Libéral pour

Honoré-Mercier
(514) 764-8612

rodriguez, pablo
Libéral x

raymonde folco 
Candidate Libéral pour

Laval-Les Îles 
(450) 681-4226 

folco, raymonde
Libéral x

justin trudeau
Candidat Libéral pour

Papineau
(514) 273-8878

trudeau, justin
Libéral x

Autorisé et payé par les agents offi ciels de Stéphane Dion, Pablo Rodriguez, Raymonde Folco et Justin Trudeau.

Ensemble tout est possible.
Stronger together. 

le 14 octobre votons libéral
on october 14, let’s vote liberal

pour un canada plus prospère, plus juste et plus vert.
for a richer, fairer and greener canada.

no 14 de outubro, vote liberal

lançamento do novo cd de Jomani
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Sábado, dia 27 de Setembro, no 
Centro Comunitário do Divi-

no Espírito Santo de Anjou, ouvi 
pela primeira vez o novo CD de 
Jomani, numa sala lindamente 
decorada. Alex Camâra e Jimmy 
Farias iniciaram a festa e, para fi-

nalizar, Jomani apresentou o seu primeiro CD em solo 
(mas o seu sexto CD). Podemos realmente perceber 
todo o seu talento, devido em parte à sua experiência 
no palco e nas festas da comunidade. No novo CD, in-
titulado “Visita aos Açores”, podemos apreciar canções 
como “Visita aos Açores”, “Levanta o pé”, “Água de 
Pau”, “Pai furado”. 

Notámos também durante a noite a presença dum gran-
de amigo desta associação e actual deputado Liberal de 
Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, que proferiu um 
discurso muito interessante, falando nomeadamente da 
pena que sentiu quando Portugal perdeu frente à Fran-
ça, no Mundial 2006, e dando também valor às nossas 
cultura e tradições. Parabéns aos organizadores desta 
noite. A Voz de Portugal dá votos de grande sucesso ao 
Jomani.

PARAbÉNs

feliciTaÇÕes
philip pacheco

terminou com êxito um bacharelato em engenharia 
industrial, com especialidade em desenho 
aeroespacial, na universidade concórdia.

parabéns philip e boa sorte!
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António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

ANEDOTAs DO LUIs MELO

CAsAL DO Mês

sUDOkU

portugal: o que é uma hipoteca?

Hipoteca é uma garantia real que incide sobre coisas 
imóveis ou equiparadas através da qual se confere ao 

credor o direito de ser pago pelo valor dos bens onerados, 
com preferência sobre os demais credores que não gozem de 
privilégio especial ou de prioridade de registo.
Através desta garantia que direitos adquire o credor 

hipotecário?
• O credor tem o direito de executar o bem onerado;
• Goza de um direito de retenção jurídica do valor do imó-

vel para segurança e realização do seu crédito; 
• Pode executar a hipoteca em caso de incumprimento 

do devedor;
• Garante o montante do crédito e respectivos juros (limita-

dos a três anos, salvo convenção em contrário);
• Goza de um direito de sequela porque confere ao credor 

o direito de acompanhar os bens hipotecados ainda que ve-
nham a ser alienados;
• Goza de direito de preferência porque o credor hipotecá-

rio fica privilegiado em relação a outros credores.
Por regra é o devedor que onera os seus bens, todavia nada 

impede que um terceiro possa dar de hipoteca os seus bens 
em garantia de uma dívida que não seja sua, esta garantia é 
apelidada de fiança ou caução real.
Que espécies de hipoteca existem?
Hipoteca judicial: É o caso por exemplo de uma sentença 

que condena um determinado devedor à realização de uma 

prestação em dinheiro, é título bastante para o registo de hi-
poteca sobre os bens do obrigado. As sentenças de tribunais 
estrangeiros, podem titular o registo da hipoteca judicial. 
Hipoteca legal: É a que resulta imediatamente da lei, sem 
dependência da vontade das partes, é o caso por exemplo de 
um co-herdeiro que goza da prerrogativa de hipoteca legal 
sobre os bens adjudicados ao devedor de tornas para garantir 
o pagamento destas. Hipoteca voluntária: É a que nasce de 
contrato ou declaração unilateral. O art.º 712.º do Código 
Civil admite a constituição de hipoteca por declaração uni-
lateral, não sendo neste caso necessário o consentimento do 
credor.
Quem tem legitimidade para hipotecar?
Só tem legitimidade para hipotecar quem puder alienar os 

respectivos bens.
É necessário ser formalizada através de escritura pública?
O acto de constituição ou modificação de hipoteca volun-

tária quando recaia sobre bens imóveis deve celebrar-se por 
escritura pública ou de testamento. 
Está sujeita a registo?
A hipoteca deve ser registada, sob pena de não produzir 

efeitos, mesmo em relação às partes. Estão sujeitos a registo: 
• A hipoteca, a sua cessão ou modificação e a consignação 
de rendimentos.
• O registo provisório de hipoteca voluntária, antes de titu-

lado o negócio é feito com base na declaração do proprietá-
rio ou titular do direito. A assinatura do declarante deve ser 
reconhecida presencialmente, salvo se feita na presença de 
funcionário da Conservatória competente para o registo.
• O registo de hipoteca legal ou judicial é feito com base na 

certidão do título de que resulta a garantia e em declaração 
que identifique os bens, se necessário.
• O cancelamento do registo da hipoteca é feito com base 

em documento autêntico ou autenticado em que conste o 
consentimento do credor.
• O extracto da inscrição da hipoteca deve conter as se-

guintes menções especiais: o fundamento da hipoteca, o 
crédito, e o montante máximo assegurado. 

No próximo artigo o que é um penhor?

bOCA DO INFERNO

a influência de sócrates
em obama. ou vice-versa

Quem critica os que fazem 
bota-abaixo está a fazer 

bota-abaixo aos que fazem bota-
abaixo? Tenho meditado pro-
fundamente nesta complicada 
questão desde que José Sócrates 
se insurgiu contra o bota-abaixo 
da oposição. Uma das primeiras 

dificuldades é a circunstância de eu não saber se o bo-
ta-abaixo se rege pelas leis da matemática, caso em que 
bota-abaixo com bota-abaixo daria bota-acima, e assim 
a atitude de Sócrates seria positiva. Por outro lado, fa-
zer bota-abaixo sobre bota-abaixo pode configurar um 
cenário de duplo bota-abaixo, e elevar o bota-abaixo à 
condição superlativa de bota-abaixíssimo, o que não pa-
rece ser simpático.  Mais recentemente, Sócrates criticou 
a velha esquerda. Eu concordo que a velha esquerda tem 
muitos defeitos, e o conceito de nova esquerda, à partida, 
é atraente: eu gosto da esquerda e também sou amigo da 
novidade. O problema é que vou tendo bastantes dificul-
dades para distinguir a nova esquerda da velha direita. É 
possível que a nova esquerda não seja nova nem seja de 
esquerda, o que acaba por ser inquietante. 
Talvez estes problemas resultem de  um defeito de tra-

dução. Sócrates tem visto em Barack Obama uma ins-
piração para a sua conduta política, e já tinha citado o 
americano quando afirmou, em Fevereiro, «Sim, nós 

podemos», e agora volta a adoptar o lema da campanha 
democrata: «A Força da Mudança». Além disso, Sócrates 
apareceu claramente mais bronzeado e com uma vonta-
de inequívoca de deixar crescer as orelhas. A influência 
de Obama é nítida – e benfazeja. Obama quer mudar a 
política americana para corrigir os erros cometidos pelo 
governo dos Estados Unidos nos últimos anos. Ora, o go-
verno português também tem cometido alguns erros nos 
últimos anos, e fica bem a Sócrates dizer que é preciso 
mudar. Chegámos a um ponto em que, por falta de com-
parência da oposição, Sócrates se vê forçado a opor-se a 
si próprio. Alguém tinha de o fazer, e é prova de grande 
nobreza de carácter que seja Sócrates a tomar em mãos 
essa tarefa. Antes que o PSD proponha mudança, Sócra-
tes exige que se mude, e com força. Pode ser esquizofré-
nico, mas é bem visto. É vulgar que o Presidente dos Es-
tados Unidos determine a vida política das outras nações 
– ou, pelo menos, que tente determiná-la. Durão Barroso 
seguiu meticulosamente duas ou três propostas de Bush. 
Mas Obama tem a capacidade de influenciar a nossa vida 
política ainda antes de chegar à Casa Branca. Parece, ali-
ás, ter mais facilidade em seduzir os europeus do que os 
americanos. Resta-nos esperar que os americanos façam 
a escolha certa em Novembro: se elegerem o mundo nun-
ca ouvirá o discurso da vitória de Barack Obama. É bom 
que o povo dos Estados Unidos tenha a consciência clara 
da responsabilidade que carrega.

P: Porque é que os homens gostam mais de cerveja gelada que de mulher? 
R: A cerveja não fica chateada se a gente olha para outra cerveja.

Era uma vez um homem tão feio, tão feio, que quando jogava às escon-
didas ninguém o queria encontrar!

P: O que é que se tira e fica para sempre?
R: A fotografia.

P: O que quer dizer DARK?
R: Palavra do famoso provérbio: “É melhor dark receber”.



dominGo, 16 de novemBRo às 12H00 

no Renaissance
cenTRe des conGRès eT BanQueTs

7550 Boul. Henri-Bourassa e.

a voz de poRTuGal e o aÇoRiano oRGanizam

paRa mais infoRmaÇÕes
a voz de portugal: 514 284.1813

depois de mais
de uma dÉcada

almoÇo e especTÁculo
com os aRTisTas

HenRiQue cipRiano
e o seu conJunTo Tulipa neGRa

a voz de ouRo 

vicToR sanTos
os famosos 

maRiacHi fiGueRoa
e 

duaRTe fRoias o às 12o às 12

12h00 - Coquetel
“PunCh” e PetisCos quentes e frios

13h00 - Almoço
CAvAtelli Com molho de tomAte

CAldo verde
rosbife

CrePe Com morAngos
bebidAs refrigerAntes

e vinhos tinto e brAnCo
inCluídos

CAfé - CAPPuCCino - esPresso 
CAfé regulAr ou Chá

18h00 - umA surPresA!

preço:  55.00  miss  adultos promoção até ao 15 de outubro

   60.00  miss  adultos
   25.00  miss  crianças
                           dos 6 aos 12 anos
   Gratuito   crianças de 0 a 5 anos

pRimeiRa fase de voTaÇÃo a paRTiR do 16 de ouTuBRo em 
www.avozdepoRTuGal.com
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Há 865 anos
foi fundado portugal
O Tratado de Zamora foi o resultado 

da conferência de paz entre Afonso 
Henriques e o rei Afonso VII de Castela e 
Leão, a 5 de Outubro de 1143, marcando 
geralmente a data da independência de 

Portugal e o início da dinastia afonsina. 
Vitorioso em Ourique, em 1139, Afonso 
Henriques beneficiou da acção desenvol-
vida, em favor da constituição do novo 
reino de Portugal, pelo arcebispo de Bra-
ga, Dom João Peculiar. Este procurou 
conciliar os dois primeiros e fez com que 
eles se encontrassem em Zamora nos dias 

4 e 5 de Outubro de 1143, com a presença 
do cardeal Guido de Vico.
A soberania portuguesa, reconhecida 

por Afonso VII em Zamora, só veio a ser 
confirmada pelo Papa Alexandre III em 

1179, mas o título de Rei de Portugal, 
que Afonso Henriques usava desde 1140, 
foi confirmado em Zamora, comprome-
tendo-se então o monarca português, ante 
o cardeal Guido de Vico, a considerar-se 
vassalo da Santa Sé, obrigando-se, por si 
e pelos seus descendentes, ao pagamento 
de um censo anual.
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arsenal goleia f.c. porto

sporting conquista
pontos preciosos
O Sporting arrancou diante do seu pú-

blico — estiveram 22 368 especta-
dores no Estádio José Alvalade — uma 
vitória preciosa (2-0) frente ao Basileia 
na segunda jornada do Grupo C da Liga 
dos Campeões. 
Com este triunfo, os leões ultrapassaram 

os ucranianos do Shakhtar Donetsk, que 

perderam em casa com o Barcelona por 
2-1. Os espanhóis lideram a classificação 
com seis pontos, o Sporting é segundo 
com três, tantos quanto o Shakhtar, e o 

Basileia ainda não pontuou.
Romagnoli, aos 55 minutos e após gran-

de confusão na área da equipa helvéti-
ca, marcou o primeiro golo dos leões: 
Abraham tenta aliviar a bola para longe, 
mas esta bate no médio argentino e passa 
por cima do guarda-redes Costanzo. 
O golo da confirmação da vitória apa-

receu já perto do final, aos 86 minutos. 
Derlei, que já tinha rematado duas vezes 
ao poste, fechou o marcador.

A vitória do Arsenal ante o F.C Porto 
não merece qualquer contestação. 

O resultado (4-0), aliás, é esclarecedor e 
se os “gunners” tivessem marcado mais 
golos nem escandalizaria ninguém, tal 
foram as fraquezas demonstradas pelo 
campeão nacional português. 
De facto, o F.C. Porto que esteve no 

Emirates Stadium, em Londres, não foi a 
equipa que estamos habituados a ver jo-
gar. Tudo bem, o campeonato português 
não se compara ao inglês. Mas ainda as-
sim os portistas tiveram uns furos abaixo 
do que podem fazer. 
A defesa do F.C. Porto esteve toda em 

mau plano. Sapunaru, Rolando, Bruno 
Alves e Benitez tiveram exibições con-
frangedoras. 
O meio-campo só esteve bem no início 

do encontro, e a ausência de Lucho dos 
titulares não desculpa, porque com “el 

comandante” em campo na segunda par-
te não se viram melhoras. No ataque, Li-
sandro foi o melhor e podia ter marcado 
numa ocasião, assim como Rodríguez, 
mas o cabeceamento deste, aos 12 minu-
tos, foi à trave.
O resumo do jogo é fácil: o F.C. Porto 

esteve bem até aos 25 m. Daí para a fren-
te. só uma equipa existiu: o Arsenal.
Van Persie inaugurou o marcador, aos 

31 m. Adebayor, aos 40 m, dilatou a van-
tagem para 2-0, estabelecendo o resulta-
do ao intervalo. Na segunda parte, mais 
do mesmo: massacre do Arsenal à equipa 
forasteira e até os autores dos golos fo-
ram os mesmos, Van Persie e Adebayor, 
de penalty. Ainda não foi nesse jogo que 
o F.C. Porto deu um pontapé na história: 
em 12 jogos em Inglaterra, 11 derrotas e 
um empate.

TAÇA UEFA

Benfica-nápoles, 2-0
Não foi fácil, mas conseguiu-o. Teve de 

ultrapassar a frieza napolitana e renas-
cer depois do que construiu (bem) em meia 
hora, sobreviver a uma bola no poste e a uma 
recarga por milímetros, e encontrar Reyes no 

momento certo do encontro. Nuno Gomes 
confirmou depois, de cabeça, aquilo que 
sempre se soube. Os encarnados têm futebol 
para ganhar ao Nápoles e merecem estar na 
fase de grupos. E que Katsouranis pode ser 
fundamental no meio-campo do Quique Flo-
res. Meia hora de um Benfica empolgante, 
com grande envolvimento de todos os seus 
jogadores, tornando mais de cinquenta mil 
pessoas nas bancadas em arma de arremes-
so. Reyes, Nuno Gomes, Katsouranis e Yeb-
da a alta rotação (muito mais livre o francês 
com o grego ao lado), criando superioridade 
numérica no meio-campo face ao 3x5x2 ad-
versário e empurrando as linhas napolitanas 
para trás. Durante muito tempo, o recuo dos 
sectores do conjunto italiano foi, em igual 
medida, forçado e consentido: oito homens 
atrás, nove com o guarda-redes Gianello, e 
Zalayeta e Lavezzi a tentar incomodar os 
centrais encarnados. 
Nápoles à espera do momento certo 
Sentindo o crescer dos encarnados nesse 

período de vermelho intenso, o Nápoles pre-
feriu esperar por outra altura do encontro para 
fazer o seu jogo. Nessa altura, Sidnei e Lui-
são, e o posicionamento de Katso, iam des-
fazendo as tentativas contrárias. O Benfica 

aguentou 30 minutos antes de ser arrefecido 
pelo Nápoles, que, depois de perceber a crise 
de ideias do lado de lá, voltou a subir pedras 
do seu tabuleiro. 
O jogo começou como o derby. Lavezzi fez 

de Yannick e apareceu junto de Quim. Cabe-
ceou e o guarda-redes evitou o pesadelo. Os 
ecrãs marcavam quatro minutos e podia ter 
sido o fim das aspirações do conjunto de Qui-
que Flores. Tal como frente aos leões, o Ben-
fica cresceu sobre o primeiro erro. Di María 
(5), Nuno Gomes e Sidnei (7), Yebda (14), Di 
María e Reyes (16), Nuno Gomes (24) e Ye-
bda outra vez (27) iam incendiando o estádio 
e fazendo crer que o golo estava perto. Os ita-
lianos atacavam apenas pela certa, mas algo 
ia mudar. A partir dos 30 minutos, o Benfica 
deixou de perceber quem tinha pela frente. 
Os italianos jogam como poucos esse futebol 
cerebral que apenas eles percebem. Um pon-
tapé acrobático de Lavezzi, que por pouco 
não surpreendeu Quim, os protestos porque 
Di María não devolveu a bola, a cotovelada 
de Nuno Gomes a Contini (escusada!) e, fi-
nalmente, a cabeçada de Cannavaro ao poste 
e a recarga fracassada de Zalayeta surgiram 
num final italiano em crescendo. A segunda 
parte começa da mesma forma que acabou 
a primeira. Com um Benfica sem conseguir 
chegar perto de Gianello e os italianos muito 
tranquilos. Conduzidos por Gargano, no mio-
lo, o Nápoles estava com dez unidades do 
Benfica sob controlo. Todas, menos Reyes. 

COORDENADO POR JOÃO MEsQUITA

fórmula 1: Grande prémio do canadá excluído
O Grande Prémio do Canadá, habitualmente realizado no circuito de Montre-
al, foi excluído do calendário para a próxima temporada de Fórmula 1, publi-
cado ontem após reunião, em Paris, do Conselho Mundial do Automóvel.
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COORDENADO POR JOÃO MEsQUITA

CLAssIFICAÇÃO
1 - FC Porto                            11 
2 - Nacional                                 10 
3 - E. Amadora                             10 
4 - Leixões                               10 
5 - Benfica                               9 
6 - Sporting                              9 
7 - Naval                                     8 
8 - V. Guimarães                        8 

9 - Marítimo                            7 
10 - Académica                      7 
11 - V. Setúbal                              7 
12 - Rio Ave                                 5 
13 - Sp. Braga                          5 
14 - Belenenses                       2 
15 - P. Ferreira                          1 
16 - Trofense                             0 

REsULTADOs

Sábado (04 de Outubro) 
Naval-Belenenses 1-1 
Domingo (05 de Outubro) 
Rio Ave-P. Ferreira                    3-2 
Académica-Nacional 1-1 
E. Amadora-Trofense              1-0 
Sporting-FC Porto              1-2 
Segunda-feira (06 de Outubro) 
V. Guimarães-Sp. Braga          0-0 
Leixões-Benfica 1-1 
Terça-feira (07 de Outubro) 
V. Setúbal-Marítimo                 0-2 

LIGA sAGREs

CLAssIFICAÇÃO
1-Santa Clara                      11
2-Portimonense                 11  
3-Aves                                                   8 
4-Boavista                                      8
5-Feirense  8
6-Varzim  7
7-Sp. Covilhã                              7
8-Estoril  7

9-G. Vicente                               7
10-Olhanense                            7
11-Freamunde                             7
12-Oliveirense                    5 
13-U. Leiria                              5
14-Vizela                   4 
15-Beira-Mar     3 
16-Gondomar  1 

LIGA vITALIs

PRÓxIMA JORNADA

Freamunde - Estoril                     0 - 1
Beira-Mar - Sp. Covilhã               0 - 1
Feirense - Vizela                            0 - 0
Oliveirense - Varzim                      2 - 1
Olhanense - Boavista                  1 - 1
Portimonense - Aves               5 - 2
U. Leiria - G. Vicente                      1 - 1
Santa Clara - Gondomar        2 - 1

REsULTADOs PRÓxIMA JORNADA

Aves  - Olhanense
Boavista  - Oliveirense

Gondomar  - Portimonense
G. Vicente  - Santa Clara

Estoril  - U. Leiria
Sp. Covilhã  - Freamunde

Vizela  - Beira-Mar
Varzim  - Feirense

Domingo (26 de Outubro) 
Marítimo-Rio Ave

Nacional-V. Setúbal
Trofense-Académica

Sp. Braga-E. Amadora
Belenenses-Guimarães

Benfica-Naval
FC Porto-Leixões 

P. Ferreira-Sporting

JOGO AMIGÁvEL

todas as semanas, organizam-se encontros entre amigos, para jogar ao futebol, em Anjou.

f.c. porto vence clássico
e lidera o campeonato
A vitória do F.C. Porto no Estádio José Alvalade fren-

te ao Sporting (2-1) premeia a eficácia e objectivi-
dade dos tricampeões nacionais. O clássico não foi es-
pectacular, longe disso, mas a espaços assistiu-se a bons 
momentos de futebol. Com este triunfo, os portistas pas-
saram a liderar isolados o campeonato com 11 pontos.
O primeiro golo apareceu aos 19 minutos. Lisandro, 

sempre oportuno, apareceu solto na área após remate de 

Raul Meireles, que bateu em Miguel Veloso, e rematou 
rasteiro. Os leões responderam dez minutos depois por 
João Moutinho, de penalty. Ainda o Sporting estava a 
celebrar o golo do empate quando Bruno Alves fez o 
segundo dos azuis-e-brancos, de livre directo. Até final 
o marcador permaneceu inalterado, apesar de ter havido 
algumas oportunidades para as duas equipas. Uma de-
las saiu de novo dos pés de Bruno Alves e outra vez na 
marcação de um livre.
No duelo entre treinadores, Jesualdo Ferreira levou 

a melhor pela terceira vez a Paulo Bento. Isto em dez 
partidas disputadas. No entanto, o técnico do F.C. Porto 

nunca tinha ganho a Bento fora de casa.
O E. Amadora venceu o Trofense por 1-0 com um golo 

de NDiaye. A equipa da Reboleira soma dez pontos, 
tantos quanto o Nacional, que empatou a um golo com a 
Académica (golos de Nenê para os madeirenses e Nuno 
Piloto para os “estudantes”). O Rio Ave bateu o P. Fer-
reira por 3-2: Gaspar, Mateus e Chidi marcaram para os 
vilacondenses e Cristiano e William para os pacences.

Suécia x Portugal 11/10 14h00
Portugal x Albânia 15/10 14h00

TAÇA UEFA
Já estão definidos os 8 grupos da próxima fase da Taça UEFA. O Benfica, 
colocado no pote 1 do sorteio, defronta no Grupo B o Olympiacos, Gala-
tasaray, Hertha e Metalist Kharkiv. Já o Sp. Braga, que necessariamente 
jogaria com um «peso pesado», jogará no Grupo frente ao AC Milan, He-
erenven, Portsmouth e Wolfsburg. O Benfica tem um grupo equilibrado, 
com jogos frente a equipas de países sempre complicados como a Grécia 
e a Turquia, assim como uma equipa da Bundesliga. O adversário teorica-
mente mais acessível é o Metalist Kharkiv da Ucrânia.  Os encarnados, do 
seu grupo, apenas defrontaram o Olympiacos da Grécia e por 4 ocasiões. 
3 vitórias e 1 derrota, em partida referentes a 2 edições da Taça dos Cam-
peões Europeus (1973/74 e 1983/84), são o registo favorável ao clube 
português. Quando analisada a performance do Benfica frente a adver-
sários dos países das equipas do seu grupo, os encarnados apenas não 
levam a melhor sobre turmas germânicas, já que contra turcos, gregos ou 
ucranianos, apesar de algum equilíbrio, a vantagem é benfiquista. Jogos 
do Benfica: Hertha Berlin  23/10  Benfica; Benfica  06/11  Galatasaray; 
Olympiacos 27/11 Benfica; Benfica  18/12  Metalist 
Muito complicada é a tarefa do Sporting de Braga que defrontará o colosso 
AC Milan, jogando também frente ao Portsmouth que assim volta a cruzar-
se com equipas do Minho esta temporada. Heerenven que eliminou o Se-
túbal e Wolfsburg da principal divisão alemã, são os outros adversários 
dos arsenalistas. Curiosamente todos os jogos da equipa de Braga frente 
a qualquer um destes adversários será um confronto inédito.
Jogando com equipas italianas, talvez surpreendentemente o Braga leva 
vantagem, ao contrário do que acontece frente a Inglaterra onde 6 derro-
tas em 7 jogos mostram a dificuldade sentida pela equipa minhota. Jogos 
do Sp. Braga: Sp. Braga  23/10  Portsmouth; Milan  06/11  Sp. Braga; Sp. 
Braga  23/11  Wolfsburg; Heerenveen  04/12  Sp. Braga 
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