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Descendo à 
planície
Raul Mesquita

Um simples apontamento nesta fase 
da redacção final do nosso inqué-

rito sobre a comunidade de Laval e a 
série de — pelo menos — infelizes, 
decisões e acontecimentos que provo-
caram o mal-estar evidente na popula-
ção. Refiro-me aqui, como é evidente, 
à faixa populacional que deixou de 
frequentar aquela que é considerada 
por vários, como “a galinha dos ovos 
de ouro” no meio paroquial desta ci-
dade. A Igreja portuguesa.
É certo, como alguém disse recente-

mente, que as pessoas por vezes pre-
ferem ausentar-se, abandonar, do que 
contestar no mesmo momento, qual-
quer imposição ditatorial. Mas isso 
parece ser a sina dos Portugueses. Por 
isso aguentámos durante cerca de 50 
anos o mesmo regime em Portugal. 
Esperemos apenas, que este de que se 
tem falado um pouco nos últimos tem-
pos, não chegue a tanto!
Sabemos que a nossa gente, normal-

mente ordeira, se inflama com mais 
facilidade por qualquer resultado fu-
tebolístico, que pelos assuntos que na 
realidade lhe tocam de forma directa 
e podem afectar o seu próprio bem-
estar. Uma das razões que os leva, não 
raras vezes, a votar sempre do mesmo 
lado, sem questionar os responsáveis 
de anormalidades prejudicáveis, por 
exemplo. Necessitam assim, do tal 
empurrãozito para reagirem. E, quan-
do em grupo, sentem o apoio que os 
incita a manifestar-se. Os críticos 
deste procedimento poderão explicar, 
porque é que as manifestações sindi-
cais procuram juntar o maior número 

crise global no automóvel
O mercado automóvel sofreu, 

em Outubro, uma das maio-
res quedas mensais, com as vendas 
nos países da UE e Efta a reduzi-
rem 14,5%, face a Outubro do ano 
passado: no total, foram menos 
192 mil automóveis. Com o apro-
ximar do final do ano, os stocks en-
chem os parques das fábricas em 
todo o mundo, fruto da redução da 

procura. Em Portugal, praticamen-
te todas as unidades industriais já 
anunciaram encerramentos tempo-
rários da produção, ao mesmo tem-
po que se teme pelos empregos, em 
especial no universo dos contrata-
dos a prazo.
Internacionalmente, as atenções 

do mundo centram-se nos “três 
grandes” — General Motors, Ford 

e Chrysler. Os presidentes destas 
companhias pedem ao governo 
norte-americano 25 mil milhões de 
dólares para apoio, com a situação 
mais crítica a ser vivida pela GM. 
Só na União Europeia, mais de 12 
milhões de famílias dependem do 
trabalho no sector automóvel, dos 
quais 2,3 milhões com empregos 

Os portugueses são dos mais infelizes 
e insatisfeitos com a sua qualidade 

de vida, entre os habitantes de trinta pa-
íses europeus. Poucos confiam nas insti-
tuições políticas. E mais de metade diz-
se pouco optimista em relação ao futuro. 
Estas são conclusões da segunda Pesquisa 
de Qualidade de Vida Europeia, levada a 
cabo pela Eurofound, uma agência sede-
ada em Dublin, Irlanda, cujos resultados 
preliminares foram divulgados. 
Numa escala de um a dez foi medida a 

felicidade e satisfação de vida dos habi-
tantes dos 27 países da União Europeia e 
dos três candidatos à integração: Turquia, 
Macedónia e Croácia. Na lista, Portugal 

portugueses insatisfeitos
surge na sexta posição nos menos satis-
feitos com a sua qualidade de vida, com 
6,2 pontos, e no quinto no que diz res-

peito à infelicidade. À sua frente, estão 
países como a Lituânia, a Roménia e a 
Estónia. 

O lugar ocupado pelos portugueses con-
trasta com a média europeia. 
Na generalidade, os europeus dizem-

se satisfeitos e felizes com a vida, numa 
média de 7,5 pontos. Para o cenário por-
tuguês contribuem inúmeros factores. 
“A felicidade e a satisfação de vida es-

tão relacionados com dados socio-eco-
nómicos”, referem os autores do estudo. 
Os rendimentos e a privação de bens es-
senciais, a saúde, o equilíbrio trabalho-
vida e até a confiança nas outras pessoas 
e nas instituições políticas, entre outros 
factores, são essenciais para a qualidade 
de vida. E, em qualquer um deles, os por-
tugueses sentem-se desanimados.
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AGENDA COMUNITÁRIA
NOITE DE FADO
O Clube Oriental Português de Montreal organiza uma Noite de Fado no 
sábado 29 de Novembro, às 19h30, com Jordelina Benfeito, Luís Duarte, 
António Moniz e  Carlos Rodrigues.
para mais informações contactar 514-342-4373

COMUNICADO
alteração do horário de atendimento
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal informa que, corresponden-
do às sugestões manifestadas através do inquérito recentemente efectua-
do junto dos seus utentes, o horário de atendimento ao público será altera-
do, nos moldes abaixo indicados, com efeitos a partir de 17 de Novembro 
de 2008: segunda-feira de 9h00 às 15h30; terça-feira de 9h00 às 15h30; 
quarta-feira de 9h00 às 17h00; quinta-feira de 9h00 às 15h30; sexta-feira 
de 9h00 às 12h30. Mais se informa que, além de se alargar significativa-
mente o período de atendimento ao público, procurando, deste modo, facili-
tar a vida aos utentes, passa ainda a ser possível efectuar procurações, por 
marcação, em três períodos: terça-feira e quinta-feira das 9h00 às 12h00 
e quarta-feira das 14h00 às 16h30. Aproveita-se ainda esta oportunidade 
para lembrar que, nos termos da Lei, os serviços consulares encerram nos 
dias feriados Canadianos e Portugueses. 

Consulado Geral de Portugal em Montreal
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PENSAMENTO DA SEMANA

EFEMÉRIDES - 26 DE NOvEMbRO
1095. O Papa Urbano II lança o seu apelo à Cruzada, para a libertação da 
Terra Santa. 
1940. O governo Nazi começou a erigir um muro à volta do Gueto de Var-
sóvia, separando os 400.000 habitantes judeus da população da cidade, 
não lhes dando alimentação adequada, nem tão pouco condições de saú-
de e habitação. 

O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o 
corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na 
alma por muito tempo. Platão

Um banqueiro com influência política 
Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

O banqueiro que se encontrava em parte incerta, fi-
nalmente apareceu. Foi encontrado numa das suas 

várias residências, aparentemente à espera que o pren-
dessem. Segundo a judiciária não ofereceu resistência. 
Trata-se do ex-administrador do Banco Português de 
Negócios (BPN), Oliveira e Costa que foi indiciado por 
sete crimes, após nove horas de interrogatório.
O antigo administrador do BPN, ficou em prisão pre-

ventiva, a medida mais gravosa do Código Penal. Para 
além dos sete crimes o juiz indiciou-lhe também os cri-
mes de abuso de confiança agravada, branqueamento de 
capitais e aquisição de acções ilegais.
Há mais de trinta anos nas teias do poder. No seu per-

curso profissional destacam-se as passagens pelo Banco 
de Portugal  e pelos X e XI governos de Cavaco Silva, 
onde ocupou o cargo de secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais, conforme consta no “Arquivo Histórico” do 
portal do Governo na Internet. Licenciado em Econo-
mia pela Universidade do Porto, Oliveira e Costa exer-
ceu funções técnicas em empresas do sector privado. 
Em 1962, ingressou no quadro administrativo do Banco 
de Portugal (BdP), onde mais tarde assumiu a direcção 
da Inspecção de Crédito.
Militante do PSD desde a década de 1980, Oliveira e 

Costa terá conhecido Cavaco Silva, o actual Presidente 
da República, no BdP, onde este dirigia o Gabinete de 
Estudos. Oliveira e Costa foi também vogal do Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social, a partir de 
Fevereiro de 1980. O banqueiro, nesse mesmo período, 
foi convidado para vice-presidente do Conselho de Ges-

tão do Banco Nacional Ultramarino (BNU), cargo que 
exerceu durante dois anos. Dali transitou para o Banco 
Pinto & Sotto Mayor como vice-presidente.
Em Junho de 1986, no 13º Congresso Nacional do PSD, 

Oliveira e Costa foi eleito vogal da Comissão Política 
Nacional do partido e, em 1987, foi eleito presidente da 
Comissão Política do Distrito de Aveiro do PSD. Em 
Janeiro de 1992, por deliberação do Conselho de Go-
vernadores do Banco Europeu de Investimento (BEI) 
– formado por ministros da Economia e Finanças dos 
estados membros – Oliveira e Costa foi nomeado um 
dos seis vice-presidentes do Comité Executivo do BEI 
até 1994. Regressado a Portugal e depois de ter ocupado 
o lugar de deputado do PSD, assumiu a presidência do 
Finibanco, de onde transitou para presidir ao BPN, no 
período de 1998 e 2008.
Este é o perfil dum banqueiro, com passado de influ-

ência política que inclui presença num Governo e que 
há dias foi ouvido horas a fio por um juiz de instrução 
criminal, por suspeita de burla e branqueamento de ca-
pitais, entre outros crimes. É o dossiê BPN a passar de 
caso de política para o caso de fraude fiscal. Sem sair 
do universo político, ainda que o inquérito parlamen-
tar proposto pela Oposição seja chumbado pela maio-
ria socialista, espera-se e os portugueses exigem que se 
faça justiça sobre o que se passou nos últimos anos no 
BPN – o processo represente o ocaso de José Oliveira e 
Costa, o homem que outrora – e é bem recordar – como 
secretário de Estado, mexia os cordelinhos da máquina 
fiscal...

possível de contestatários? Aí, até há mesmo muitos que 
lá vão sem saberem bem porquê!
Logo, em grupo, será o modo mais acessível para se 

fazerem entender.
Confirmação feita junto dos responsáveis da Associa-

ção de Laval, tudo está em aberto. Nada foi resolvido 
em reuniões anteriores. O único ponto das reivindica-
ções do organismo fundador, resolvido por exigência 
da advogada contratada, foi a devolução das chaves de 
acesso ao Centro Comunitário. O resto, está em discus-
são. E, no dizer do presidente, trata-se de cláusulas tão 
importantes como o caso das chaves. Trata-se de direi-
tos e deveres a serem escrupulosamente respeitados pe-

Descendo à planície Continuação da página 1

las duas partes.
Por isso, que aqueles desiludidos, por não terem po-

dido mais “activamente” patenteado o seu desconten-
tamento, pelos tais desagradáveis acontecimentos e da 
condução — há vários anos já — da paróquia, guardem 
a calma e a chama, porque o caminho ainda não está 
asfaltado. Quanto às carinhosas e aconchegadoras pa-
lavras de melaceiros, relacionadas com a “aceitação” 
de elementos étnicos alheios à comunidade portugue-
sa, entre os muitos pontos de interrogação existentes, 
perguntam os membros da Associação se é hábito para 
alguns, darem as chaves das suas casas às visitas que 
recebem….
Assim, que fique claro que a reunião efectuada na pas-

sada semana foi bastante importante. Esclareceu devi-
damente os presentes, incluindo os convidados vindos 
de Montreal.
Voltaremos com o texto final do trabalho de informa-

ção efectuado e estaremos atentos, às bruscas desapari-
ções do Jornal, das bancas de distribuição.

CENTRO DE ACçãO SOCIO-COMUNITÁRIA
O grupo da 3a idade do CASCM informa que haverá uma venda de artesa-
nato nos dias 4 e 5 de Dezembro, no 32 do Boul.St-Joseph Oeste das 9h 
às 17h. Se procura uma prenda original para oferecer neste Natal, faça-nos 
uma visita! Para além do artesanato teremos outros artigos à venda. Como 
sempre, haverá uma refeição quentinha à hora do almoço. para mais in-
formações contactar: 514-842-8045.

ENCONTRO COM JEAN ChAREST
No 26 de Novembro, pelas 18h00, encontrar-se-á um autocarro no esta-
cionamento da Igreja Santa Cruz, à disposição de todas as pessoas que 
gostariam de encontrar o Primeiro-Ministro Jean Charest, uma oferta da 
candidata Catherine Émond. O autocarro irá ao Centro des Congrès le 
Parc, em Laval, situado no 1950 Notre-Dame-de-Fatima.

30º ANIvERSÁRIO DO ClUbE ORIENTAl
O Clube Oriental de Montreal celebrará o seu o 30º aniversário, no dia 13 
de Dezembro, pelas 19h30, com um jantar especial.
para mais informações: 514-342-4273.
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bREvES

directos e os restantes em empresas de fornecedores. E 
será que existem soluções fáceis? Três especialistas in-
ternacionais deram quatro opções distintas para a saída 
desta crise.
Apoios dos governos
Paul Newton, analista do sector automóvel na consul-

tora Global Insight: “Tem de ser permitido à indústria 
norte-americana ter acesso a dinheiro para ultrapassar 
a crise em troca de acções da empresa, controlo sobre a 
produção, pagamento executivo e distribuição de divi-
dendos aos accionistas”.
“Na Europa, a situação é diferente — fala-se da Opel 

na imprensa, devido ao período difícil que está a passar, 
com quedas pesadas nas vendas, mas estão também na 
fase crucial de lançamento de um novo modelo e em 
transição com um importante fornecedor na sua gama. 
Carlos Ghosn, CEO da Renault-Nissan, tem pedido fi-
nanciamento — a Comissão Europeia estabeleceu res-
trições nas emissões, e os fabricantes precisam de ace-
der a dinheiro para que possam desenvolver e modificar 
as fábricas para a nova tecnologia”.
Tecnologias verdes
Sigrid de Vries, director de comunicação da Associa-

ção Europeia de Fabricantes Automóveis: “A indústria 
automóvel introduziu nos mercados, durante a última 
década, cinquenta tecnologias de redução de CO2. E 
muitas mais estão para aparecer. A indústria tem vindo a 
fazer grandes investimentos no desenvolvimento e pro-
dução de veículos com baixas emissões de CO2 e este é 
o caminho que querem continuar a seguir. 
A indústria precisa de um quadro de apoio para fazer 

com que isso aconteça e os custos das novas tecnologias 
não podem ser transferidos para o consumidor, princi-
palmente quando se vive uma grave recessão económi-

crise global no automóvel Continuação da página 1
ca. 
Contudo, o objectivo ambiental europeu só pode ser 

alcançado se existir um mercado receptivo. Além disso, 
o apoio para R&D é essencial”.
Carros baratos
Mike Tyndall, especialista da indústria automóvel, No-

mura Bank: “As pessoas estão mais preocupadas com 
carros eficientes, em termos de combustível, apesar de 
o preço do petróleo ter acalmado. O problema dos car-

ros pequenos, para a indústria automóvel, é que não dão 
dinheiro”. 
Mercados emergentes
Mike Tyndall: “Os preços de venda são inferiores nes-

tes países. As perspectivas de venda de veículos auto-
móveis podem ser favoráveis na China e Rússia, mas 
não há qualquer garantia porque esta é uma crise global. 
Não se podem pôr as bolas todas no mesmo saco”.

AvAliAção
A concelhia do Bloco de Es-
querda (BE) de Lisboa fez 
uma “avaliação negativa do 
mandato” de José Sá Fer-
nandes na Câmara de Lisboa, 
disse à Lusa fonte partidária.

mAniFestAção
Centenas de trabalhadores 
dos CTT concentraram-se no 
sábado, na Praça dos Restau-
radores, em Lisboa, contra o 
novo acordo de empresa que, 
dizem, lhes retira direitos e 
lhes está a ser imposto à custa 
de ameaças e pressões.

sAÚde
A oferta de camas hospita-
lares privadas vai triplicar 
nos próximos cinco anos, no 
Algarve, com a construção 
de mais de uma dezena de 
hospitais dirigidos aos turis-
tas. A primeira será a uni-
dade de Faro.

FármAcos com 1 700
reAcções AdversAs
Mais de 1 700 reacções adver-
sas a medicamentos deverão 
ser registadas em Portugal 
até ao fim do ano, um número 
que, segundo o Infarmed, fica 
muito aquém da realidade. O 
sistema de farmacovigilância 
jovem e a falta de sensibili-
zação de alguns profission-
ais são as razões apontadas 
para justificar estes números, 
muito inferiores aos de outros 
países.

BpN: cavaco quis
esclarecer dúvidas
Cavaco Silva explicou segunda-feira que mandou 

emitir uma nota oficial demarcando-se de qualquer 
ligação ao BPN para esclarecer dúvidas, considerando 
que não pode “pactuar com insinuações ou mentiras”. 
Sobre se mantém a confiança em Dias Loureiro, o Chefe 
de Estado escusou-se a fazer comentários.
“O Presidente da República (PR) não pode pactuar 

com insinuações ou mentiras que ponham, ou possam 
pôr em causa, o seu nome. Enquanto assim for, não pos-
so deixar de reagir”, afirmou Cavaco Silva aos jornalis-
tas, em Sines.
“O Chefe de Estado tem de ser uma referência de se-

riedade para toda a população”, frisou Cavaco Silva, es-
cusando-se a comentar se mantém a confiança em Dias 
Loureiro. O Presidente da República recordou que não 
fala sobre Chefes de Governo, deputados, embaixado-
res, entre outros, e remeteu os jornalistas para a legisla-
ção sobre o Conselho de Estado.

obama anunciou
oficialmente titular
da pasta da economia
O Presidente eleito, Barack Obama anunciou, segun-

da-feira, oficialmente a equipa que se encarregará 
da economia na Casa Branca. A revelação é feita um dia 
depois de Obama ter nomeado Timothy Geithner como 
secretário do Tesouro. O titular do mais aguardado car-
go da futura nova administração dos EUA será revelado 
hoje. Ao final da tarde o mundo ficará saber a quem será 
entregue a economia dos EUA.
Domingo, foi confirmada a nomeação de Timothy Gei-

thner, de 47 anos, como secretário do Tesouro de Barack 
Obama. Geithner é o actual presidente do Banco Central 
de Nova Iorque e vice-presidente do comité monetário 
da Reserva Federal. Barack Obama escolheu Robert Gi-
bbs, seu conselheiro desde 2004, para porta-voz na Casa 
Branca.
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COORDENADO POR MIGUEl FÉlIx
mfelix@avozdeportugal.com

Um planador chamado eleição

Há perguntas que por vezes ficam 
sem resposta. E esta é uma delas. 

Porquê eleições? Já tive ocasião de 
nestas páginas pôr esta interrogação. Sem 
encontrar explicação convincente. Os 
realistas, os terra-a-terra como eu, acham 
um desperdício de energias e de dinheiro, 
que encontrariam com certeza locais e 
razões para uma melhor aplicação. Os 
semânticos, sonhadores e malabaristas da 
palavra, pensam, pelo contrário, que só 
uma maioria parlamentar permitiria a Jean 
Charest, de realizar os seus objectivos…
Uma análise rápida às realizações deste 

governo provincial e aos resultados de to-
das as muitas e caríssimas comissões de 
todo o género, criadas apenas para lançar 
areia nos olhos dos cidadãos e que ficaram 
bem arrumadinhas nas prateleiras empo-
eiradas do Parlamento, por quanto tempo 
é uma incógnita, deixam pensar tratar-se 
mais de uma maioria “para lamentar” que 
somente acariciaria os egos do PM, sem 
quaisquer benefícios para a população.
E penso que esta se alinha nesta forma 

de observar, devido à declarada indiferen-
ça demonstrada face à campanha eleitoral 
em curso. Chegados a meio do período 
decretado por Lei e que antecede o plebis-
cito popular marcado para o 8 de Dezem-
bro, a campanha faz lembrar um planador 
que se queda estático ou, no máximo, em 
voo rasante à pista. Não levanta.
Mais de metade da população, segundo 

uma recente sondagem, não se interessa 
pela campanha em curso. E será de pre-
ver que o debate dos chefes não baterá ne-
nhum recorde de assistência. Charest, que 
se tem esquivado sempre a dar resposta 
às questões simples que lhe põem, terá 
de responder às interrogações que surgi-
rão sobre o sinuoso caminho percorrido 
desde a sua acessão ao poder. E sabemos 
que está longe de merecer elogios. Será 
mesmo interessante procurar saber o por-
quê da mudança, a 180º, do Controlador 
das Finanças Públicas, que um dia afirma 
existir um défice de 15 biliões e na tarde 
do mesmo dia diz o contrário. Ou seja, o 

afirmado antes pela Ministra. 
Quem diz verdade e quem mente, afinal? 

Como pretender que a população acredite 
nestas tergiversações?
Luc Godbout, du Departamento de Ciên-

cias contabilísticas e de Fiscalidade da Uni-
versidade de Sherbrooke, surpreende-se da 
orgia de promessas que se fazem para atrair 
o eleitorado e sobretudo, das que avança o 
próprio PM, num período de afrouxamen-
to da economia, que fará forçosamente 
diminuir as receitas do Estado. “Os fun-
cionários arrancam-se os cabelos a pen-
sar como poderão financiar tudo quanto é 
prometido”— diz. E nota que, “os números 
da Ministra das Finanças Monique Jérô-
me-Forget são claros. No ano corrente, as 
receitas são inferiores às despesas. Se par-
tirmos do princípio que um défice é isso, 
estamos já numa situação deficitária”. E 
acrescenta: “quando a Ministra afirma que 
não existe défice, é porque ela utiliza os 
excedentes do ano passado para eliminar 
os deste. Mas este ano existe realmente um 
défice. Só que parece não termos direito a 
utilizar esta palavra”.
Então, porque insistir na multiplicação 

de dispendiosas promessas, se sabem, ou 
pelo menos, não têm a certeza de as poder 
cumprir?
Por outro lado, a única possibilidade de a 

população não ver em aplicação os exaus-
tivos relatórios Castonguay, Monmar-
quette, Fortin etc, que aconselham a pri-
vatização de muitos serviços públicos e o 
aumento das tarifas de electricidade e das 
propinas dos estudantes, será de conservar 
um governo minoritário, de contrário, de-
verão preparar-se a consideráveis aumen-
tos que farão mal no porta-moedas de cada 
honesto cidadão. Porque notemos o que 
se diz com meias palavras: todas as boas 
promessas serão aplicadas se tudo cami-
nhar bem. E esse é o problema. Ninguém 
poderá prever o futuro. E neste momento 
o mínimo que se poderá dizer é que a cor 
não é rosa. Acautelemo-nos portanto, com 
as figuras de camaleão. O acordar poderá 
transformar-se num longo pesadelo.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

Um presidente na tormenta

Recessão: a palavra
foi pronunciada
Na aurora de uma semana onde depo-

sitará a sua actualização económi-
ca, o ministro federal das Finanças, Jim 
Flaherty, pronunciou finalmente a pala-
vra tão indesejável, que todos temiam: 
“recessão”. Falando da situação econó-

mica canadiana dos próximos meses, 
em entrevista numa emissão televisiva 
anglófona, o senhor Flaherty reconheceu 
que o afrouxamento económico actual, 
poderá provocar uma recessão “técnica” 
no Canadá em 2009.

o pai Natal já chegou
à nossa cidade

Transportes públicos: 
tarifas aumentarão

O presidente da Câmara Municipal 
de Montreal, Gérald Tremblay, de-

fende a sua integridade e a da sua admi-
nistração, no processo da 
fusão entre a Sociedade de 
habitação e desenvolvimen-
to de Montreal (SHDM) e 
a Sociedade de desenvolvi-
mento de Montreal (SDM). 
Ele reclama igualmente que 
cessam as alegações e insi-
nuações, no processo Fau-
bourg Contrecoeur, quanto 
ao favorecimento da empre-
sa de construção Catania. 
Tremblay confirma que fo-
ram os imperativos financeiros que con-
duziram à fusão das duas sociedades. A 
manutenção das actividades das duas so-
ciedades, custava anualmente, cerca de 4 
milhões de dólares à municipalidade, de 
acordo com o senhor Tremblay. A con-
trovérsia acerca da SHDM, amplificou, 

com as alegações de certos diários, sobre 
as vantagens que teria obtido a empresa 
de Frank Catania, no projecto imobiliá-

rio Faubourg Contrecoeur, 
no leste da Cidade. O Con-
selho Executivo da Cidade 
de Montreal, adoptou uma 
moratória sobre todas as 
transacções imobiliárias da 
SHDM. Está em vigor até 
ao depósito do relatório de 
verificação, encomendado à 
firma contabilística KPMG. 
O documento é esperado no 
fim do mês. Um segundo 
inquérito, será completado 

pelo verificador geral da Cidade. Para 
além da firma KPMG, que examinará a 
transacção entre a SHDM e o promotor 
imobiliário, o verificador geral da Cida-
de de Montreal analisará igualmente esta 
venda. Até mesmo o Governo Provincial 
decidiu meter o nariz neste negócio.

Os utentes da Sociedade de transporte 
de Montreal (STM) deverão desem-

bolsar mais um pouco, para as suas deslo-
cações em 2009. Apesar de novos aumen-
tos de tarifas, que estarão em vigor a partir 
do mês de Janeiro, a STM prevê registar 
um défice de 38 milhões de dólares duran-
te o exercício financeiro 2009. O aumento 
será de 3,3%. A carta mensal, a tarifa re-
gular, passará assim de 66,25 $ a 68,50 $ 
por mês. O preço do bilhete unitário fica 

estável, a 2,75 $. O título de tarifa reduzi-
da, aumentará de um dólar para atingir 37 
$ por mês. A STM conta com um aumento 
da sua clientela para aumentar os seus ren-
dimentos. Confrontado com um novo dé-
fice, a STM pede aos governos provincial 
e federal que aumentem a sua contribuição 
no financiamento dos transportes públicos. 
O novo aumento de tarifas, deverá receber 
o aval do Conselho Municipal de Montreal, 
no fim do mês de Novembro.

É uma tradição que tem quase 60 
anos. O Pai Natal fez a sua chegada 

a Montreal, sábado passado, e uma Co-
missão de acolhimento estava à sua espe-
ra. Cerca de 300.000 pessoas, de acordo 
com os organizadores, estavam reunidas 
ao longo da rua Sainte-Catherine, entre 
as ruas Atwater e Saint-Urbain, para as-
sistir ao desfile, alto em cores, onde se 

misturavam danças tradicionais, milhares 
de figurantes e mesmo uma distribuição 
de bombons. Certos espectadores tinham 
vindo de longe, como do Saguenay-Lac-
Saint-Jean ou mesmo de Sept-Îles, para 
tomar parte nas festividades. A chegada 
do Pai Natal é também o lançamento da 
época de compras das festas natalícias.
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A Missão de Santa Cruz es-
creveu mais uma página da 

sua história na quarta-feira 12 de 
Novembro de 2008, com o iní-
cio do projecto «Vamos Comer 
Juntos».
Inserido nas actividades da 

Universidade dos Tempos Li-
vres (UTL), o projecto foi criado com o objectivo de 
reunir as pessoas da comunidade que, de uma maneira 
geral, almoçam sozinhas. 

Este projecto é possível graças ao trabalho e aos do-
nativos das pessoas aquando da festa do Espírito Santo 
de 2008, em que o Sr. Pe. José Maria foi Mordomo. Os 
lucros da festa reverteram para esta actividade. Por en-
quanto é uma vez por semana, à quarta-feira, às 12h00. 
Para quem o desejar, há uma Missa às 11h00. Na pas-
sada quarta-feira, mais de sessenta pessoas se inscreve-
ram neste programa, o que se considera um verdadeiro 

sucesso. 
O Sr. Pe. José Maria faz um apelo para que os fami-

liares e amigos colaborem e que haja voluntários para 
transportar pessoas da sua área de residência. O projecto 
só poderá ir avante se todos colaborarem. Ele só será o 
que quiserem fazer dele. 
Por enquanto o Pe. José Maria pediu a pessoas ligadas 

à comunidade para prepararem as refeições, mas o seu 
objectivo é que as pessoas que fazem parte do projec-
to, em rotatividade, se envolvam também na preparação 
dos alimentos e no convívio que se segue à refeição. Os 
donativos recolhidos servirão para ajudar a financiar o 
projecto que conta também com a organização de pas-
seios e visitas.
Está sempre a tempo de se inscrever. Basta comunicar 

com a secretaria da Missão, até ao meio-dia de terça-
feira. 
Muitos parabéns ao fundador da UTL por mais esta 

iniciativa.

carta dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Es-
tudo e Mistério. Amor: As suas obrigações profissionais po-
dem não lhe permitir estar tanto tempo com a pessoa amada 
como, por isso, aproveite de uma forma especial todos os 
momentos a dois. saúde: Procure ter uma alimentação equi-

librada. dinheiro: Poderão surgir novas perspectivas nesta fase, mas 
não se deixe levar pelos impulsos.
número da sorte: 2 números da semana: 8, 17, 11, 4, 2, 3

carta dominante: O 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro.
saúde: Opte por refeições ligeiras. dinheiro: Poderá realizar 
investimentos a título individual.

número da sorte: 31 
números da semana: 8, 17, 14, 10, 2, 3

carta dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor: 
Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com alguém da 
sua família. saúde: O cansaço poderá invadi-lo, tente rela-
xar. dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em bai-
xo, seja prudente nos gastos.

número da sorte: 13 
números da semana: 9, 6, 5, 4, 7, 1

carta dominante: O Cavaleiro de Paus, que significa Via-
gem longa, Partida Inesperada. Amor: A sua vida afectiva 
poderá ganhar um novo rumo. saúde: Cuide melhor da sua 
pele, está a necessitar de uma limpeza facial. dinheiro: Sen-

tir-se-á preparado para realizar os projectos a que se propõe.
número da sorte: 34
números da semana: 7, 8, 47, 41, 45, 3

carta dominante: O 3 de Paus, que significa Iniciativa. 
Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua relação amo-
rosa. saúde: Procure não andar tão atarefado. dinheiro: 
Poderá ter problemas com a sua entidade patronal. Seja 

audaz.
número da sorte: 25
números da semana: 1, 8, 4, 10, 11, 6

carta dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar uma face-
ta menos agradável.

saúde: Poderá sentir dores musculares.
dinheiro: Seja justo numa decisão que poderá ter que tomar.
número da sorte: 40
números da semana: 8, 1, 14, 11, 17, 22

carta dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, De-
pressão, Escuridão. Amor: Tente pensar um pouco na sua 
relação, e reflicta bem se esta o faz feliz. saúde: O stress e o 
excesso de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas de 
saúde. dinheiro: Poderá haver um crescimento inesperado 

do seu poder material.
número da sorte: 60 números da semana: 8, 1, 4, 7, 17, 19

carta dominante: O 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Modere o seu mau humor e rejeite pensamentos pes-
simistas e derrotistas. saúde: Liberte-se da pressão do dia-
a-dia através da boa disposição.

dinheiro: Apesar das divergências de opiniões no seu ambiente de 
trabalho, não desista dos seus objectivos.
número da sorte: 73
números da semana: 10, 20, 30, 4, 5, 9

carta dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem  
Inesperada. Amor: Um convite inesperado alegrará o seu 
dia. saúde: Mantenha o optimismo e procure manter a sua 
energia habitual.
dinheiro: Investigue as oportunidades de emprego em em-

presas recentes.
número da sorte: 56
números da semana: 6, 5, 3, 2, 10, 11

carta dominante: Ás de Copas, que significa Principio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: O convívio com a pessoa ama-
da estará favorecido nesta fase. Aproveite estes momentos 
e esqueça todos os seus receios. Mantenha-se alegre e re-

ceptivo. saúde: Fase estável, mas esteja sempre alerta. dinheiro: Os 
seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão.
número da sorte: 37
números da semana: 7, 10, 5, 22, 41, 1

carta dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Procure não esconder segredos ao seu melhor ami-
go.
saúde: Evite adoptar posturas incorrectas.
dinheiro: É possível que não consiga cumprir um paga-

mento.
número da sorte: 11
números da semana: 8, 11, 6, 36, 22, 4

carta dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida. Amor: Sentirá necessidade de conhecer pessoas 
diferentes.
saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes 
domésticos.

dinheiro: Altura de fazer contenção de despesas.
número da sorte: 20
números da semana: 17, 23, 44, 13, 26, 1

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)

Planchers

L. Miranda
Especializado em instalação e reparação de soalhos

trabalho garantido
26 anos de experiência

Contacte Liberal Miranda

514-272-0519

• Lixar    •   Envernizar    •   Acabamento em cristal
• Cores ao gosto do cliente
• Instalação de Tacos, “Bois franc”, “parqueterie”
• Fornecemos a madeira

vamos comer Juntos
Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

silva, langelier
& pereira inc.

Assurances pierre g. séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

45  ANOS
1963 - 2008

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5
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Miss portugal em Montreal 2008

Depois de dois meses de trabalho e 
uma semana de descanso, tive tem-

po de reflectir sobre o evento que decor-
reu no domingo 16 de Novembro. Depois 
de dez anos, temos finalmente uma nova 
Miss Portugal em Montreal. É claro que 
nem tudo foi perfeito. Uma nova organi-
zação, várias pessoas 
ajudaram, e algumas 
ficaram esquecidas. 
Nos últimos, quase 5 

anos, o Jornal A Voz 
de Portugal tem sem-
pre tentado cativar o 
interesse dos jovens. 
Muitos se inquietam 
dos idosos, mas pou-
cos se preocupam com 
os jovens, e não de-
vemos esquecer que 
se a juventude não se 
implicar, a comuni-
dade portuguesa de 
Montreal desaparecerá 
lentamente. E A Voz de 
Portugal está a ganhar bastante populari-
dade nesse sentido. Na comunidade, tive 
o grande prazer de estar em quatro festas 
para os jovens, que foram todas um su-
cesso. Este ano, A Voz de Portugal e O 
Açoriano decidiram entrar neste ramo de 
festas. Um concurso de beleza. É claro 
que sem Eduíno Martins, este evento não 
teria sido possível. E deve ser salientado, 
porque foi ele que puxou para a realiza-
ção deste projecto, que levou 3 meses a 

organizar e construir, para no final, se 
passar num dia de alegria!
Devemos portanto agradecer, todas as 

concorrentes, que trabalharam muito 
para este certame; Jessica Rosário, Lui-
sa Pimentel, Anabela Monteiro e Sabrina 
Tavares, que participaram na preparação 

das Misses no dia de Gala; Mário Car-
valho – director da revista O Açoriano, 
que celebrou o seu 3º aniversário –, que 
ajudou muito na organização, e muitos 
outros que ajudaram directa ou indirecta-
mente a realizar e divulgar este projecto, 
levando-o mesmo até aos postos de rádio 
da comunidade. Esperemos que a próxi-
ma edição deste concurso de beleza será 
ainda melhor e maior de que a de este 
ano.

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

FIlARMóNICA PORTUGUESA DE MONTREAl

festa do chicharro vs Hóquei

Sábado, dia 22 de Novembro, deslo-
quei-me à sede da Filarmónica Por-

tuguesa de Montreal para celebrar com 
eles a festa do Chicharro. Ela começou à 
hora indicada e quando cheguei, tinham 
servido a sopa e já estavam prontos os 
chicharros. Foi um bom jantar, com a 
sala cheia de amigos e familiares. Depois 
do prato principal, por volta das 20h50, 
muitos desapareceram para a sala do bar 
para verem o jogo de hóquei, que acabou 
pelas 22h30. E entretanto, foi servido um 

riquíssimo bufete de sobremesas e café à 
vontade. Verdadeiramente a fazer lamber 
os lábios!
Durante todo esse tempo, os dois “gran-

des” DJs, estiveram do lado do bar e es-
quecendo a animação da sala, deixando 
assim muitas pessoas frustradas... por 
causa de um jogo de hóquei. Não sou 
um fanático, mas também não desdenho 
o hóquei, mas, quando todos os homens 
estão numa sala e as mulheres noutra, à 
espera da música para dançar, é bastante 
triste. Finalmente, pelas 22h30, os DJs 
voltaram à sala para animar o convívio. 

Mas antes de começar o baile, Victor 
Barreira, maestro da FPM, informou que 
a Filarmónica estava em preparações 
para uma digressão a Portugal, e devia 
angariar fundos para realizar esta via-
gem. Para ajudar esse empreendimento, 

foi arrematado um envelope cujo conte-
údo era desconhecido. A filarmónica fez 
500$ com esta brincadeira. Surpresa, sur-
presa… estava no envelope 1 bilhete de 
lotaria “Célébrations 2009”, que podem 
comprar por $20. 
E, depois, a festa começou em grande, 

tendo muitos batido o pé até tarde.

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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Era uma vez dois homens a conversa-
rem sobre um projecto desportivo, 

que teria início em 1979. Esses homens 
– Balbino Sá e António dos Santos – tra-
balharam muito, durante vários anos, para 

que a equipa “Sporting 
Clube Villeneuve” (SCV) 
fizesse tremer todas as 
equipas concorrentes e 
vibrar os fãs. Em 1980, 
venceram duas taças, a 
Taça Sá e Filhos e a Taça 
da Arca, onde jogou com 
apenas 9 jogadores em 
campo e sem o capitão, 
que recebeu um cartão.

Em 2008, depois de vários anos de inac-
tividade, Fernando Sá, filho de Balbino 
Sá e grande amador e jogador de futebol, 
teve a ideia de continuar com o projecto 
SCV. Esta equipa não se fez num dia. Ao 
longo de várias semanas de preparação, 
com uma nova camisola e um novo logo, 
procuraram jogadores na comunidade, 
para poderem enfrentar uma liga bastan-
te competitiva. Foi também necessário o 
apoio de várias companhias, como: Sá e 
Filhos, A Voz de Portugal, Naya, Boreal, 
Réfrigération Joe Pacheco, North Atlantic, 
Garage Azores – Auto Fix, AMB, C.T.S 
Food Brooker, Nutrilait. que ajudaram a 
tornar o sonho realidade. Alguns amigos 
ajudaram na organização da equipa e, cla-
ro, eu fui ver alguns jogos. No início, a má 

organização fazia-se sentir, mas pouco a 
pouco, formaram uma equipa competitiva 
e bastante equilibrada. Depois da primeira 
época, a equipa já subiu de divisão, pas-
sando da terceira à segunda divisão. 
Para concluir o ano, Fernando Sá quis 

celebrar com os jogadores do Sporting 
Clube Villeneuve de uma maneira digna. 
E foi assim que no sábado 
8 de Novembro, organizou 
um jantar para relembrar e 
celebrar o passado, o pre-
sente e o futuro desta equi-
pa. A festa, que decorreu na 
Associação Portuguesa do 
Canadá, foi abrilhantada 
pelo DJ XMen e por Eddy 

Sousa, que fizeram um bom trabalho. João 
Luís, um imitador de Elvis Presley, foi 
realmente espectacular – até nem acredi-
tavam que ele estava a cantar. No fim da 
noite, as concorrentes da Gala Miss Portu-

gal em Montreal 
2008 estiveram 
presentes, tendo 
feito um lindo 
espectáculo e en-
tregue os troféus 
aos jogadores. 
Com atletas 

“do passado” e 
da nova geração 
a celebrarem a 
nova era desta equipa, só havia alegria e 
festa. Felicitamos Fernando Sá, que orga-
nizou esta primeira edição, Tony Araújo, 
Teresa e Francisco Pacheco, que confec-
cionou este delicioso jantar, todos os jo-
vens que ajudaram no serviço, Eddy e DJ 
XMen e Nelson Moreira que apresentou 
os jogadores à assistência, sem quem não 
teria sido possível realizar a festa. Para-
béns e acreditemos que na próxima época 
terminarão em primeiro lugar!

ERA UMA vEz…

Sporting clube villeneuve
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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Siga a 
corrente

Preencha o questionário1 « Diagnóstico residencial  
CONSUMIR MELHOR », proposto pela Hydro-Québec.  
Obtenha gratuitamente o seu relatório personalizado de 

recomendações, que inclui uma estimação em dólares e em
quilowatts por hora (kW/h) do que você pode poupar.

Além disso, o relatório inclui:

poupar energia ;

Preencha o questionário directamente da página
courantcollectif.com/romel.

1Sujeito a determinadas condições.

Dezenas de amigos no 
lançamento do Novo 
livro de Maria
Helena
O regresso de Maria Helena aos escaparates das li-

vrarias, com as suas mais recentes obras assinalou 
o dia 19 de Novembro, como um dos momentos mais 
aguardados pelos amantes do esoterismo. O Livro “Pre-
visões 2009” e a agenda “Caminhando com as Fadas” 
deliciaram o público presente.
A primeira intervenção iniciou pelas palavras de Heloi-

sa Miranda, apresentadora de televisão, seguido de uma 
pequena mostra do livro e da agenda por Maria Helena. 
Muitos foram os presentes: família, convidados, amigos 
e clientes do Centro Maria Helena.

À semelhança dos anteriores livros, a autora presenteia 
com “Maria Helena – Previsões 2009”, os leitores com 
um estudo aprofundado, apresentando a cor adequada 
para o ano, a vibração numerológica, o cristal para o 
mês, a compatibilidade astrológica, o alimento aconse-
lhado e os dias mais favoráveis para os nativos de cada 
signo, e ainda, o talismã que trará mais sorte em 2009. 
“Caminhando com as Fadas” é a agenda que deliciou 
todos os presente, graúdos e miúdos, um excelente pre-
sente agora na época natalícia, que percorre o novo ano 
na companhia especial destes seres mágicos, dando a 
conhecer a Fada de cada signo, que protegem os leitores 
através da oração escrita especialmente para eles.
As palavras de Maria Helena para os leitores do seu li-

vro e agenda são que em 2009 sigam o conselho: “Você 
é uma fada que onde quer que está transmite alegria e 
luz!”.



10 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 26 de Novembro de 2008

25 de Novembro de 2008
1 euro = caD 1.607700

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

tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

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

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

Malik vidente Médium
Efi cácia em 2 dias. Regresso imediato da pessoa 
amada, amor durável, desenvoltura, negócios, 
jogos, mau-olhado, protecção, etc. Trabalho sério 
e discreto. satisfação garantida a 100%. 

Sucede onde os outros falharam.
Para casos urgentes, difíceis e desesperados.

514.577.0501

sr sidAtY
GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namores, sorte, jogo, 
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casa-
mento, sucesso nos exames, regresso imediato e de-
fi nitivo da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas 
indesejáveis. Reencontre a afeição e harmonia conju-
gal, fi delidade, no seu casal. Resultado positivo a 100%. 
Pagamento depois de resultados. Falo português.

514-572-2992

Sr Sidaty
paid for 4 times - Nov. 5, 12, 19, 26,2008

†

grande astrólogo africano
Mestre Safi
casos amorosos resolvidos em 3 dias

espiritualista especializado em astrologia. Ajuda a 
resolver qualquer problema difícil: amor, negócios 
de família, droga, aproximação da pessoa amada, 
negócio com dificuldade de clientela, impotência 
sexual, conflitos matrimoniais, casos com justiça, 

sorte com jogos. Eficaz a 100%. Consulta com 
conchas. Falo português.

514-770-1428

vou perpetuar este teu nome
Vou perpetuar este teu nome,
Até que tu tens este direito,

És a rainha de todas que conheço,
Não vejo porque disto não ser feito.
Vens a merecer isto de longo tempo,

Somente agora que vai ser reconhecida.
Não só pela tua beleza, mas pelo teu trabalho...

 ...que sempre fez parte da tua vida.
 És um exemplo de paz & ternura,

De perseverança e amor,
Soubestes resistir na hora da amargura,

E na hora da dor.
Vivaldo Terres

CANTINhO DA POESIA

S. Martinho

Para nós o S. Martinho nunca mais foi o que era, com 
provas de vinho, castanhas assadas, danças e muita 

alegria! O nosso círculo de amigos transformou-se e o 
agregado familiar diminuiu... Há os que se dedicam à caça 
neste período e ausentam-se... Outros tiveram a felicidade 
de ser avós e a família vai-se alargando em leque, criando-
lhes novas ocupações com os parentes mais próximos... 
Para alguns, pelo contrário, a família diminuiu, por razões 
tão diversas como divórcios, partidas definitivas a Portugal 
ou, em piores casos, viagens sem bagagem nem regresso... 
A vida dá muitas voltas!
No ano passado, um casal de amigos conterrâneos, con-

vidou-nos para celebrarmos o S. Martinho na margem 
sul. Escolheram um restaurante muito bonito e acolhedor. 
Estava repleto de gente, havia grandes mesas rectangula-
res com grupos de pessoas porque nesta época do ano já 
abundam as tradicionais “Christmas parties”... Na sala do 
fundo, ao centro estava uma mesa redonda para dez, re-
servada à nossa espera. Uma mesa posta para três casais e 
três mulheres sozinhas.  Ficou uma cadeira vazia. “Senhor, 
já que a dor é nossa e a tristeza que ela tem... Dá-nos ao 
menos a força de a não mostrar a ninguém...” Era o meu 
desejo nesse momento em que lutava para não chorar. Eu 
não queria ser desmancha-prazeres nem estragar o serão a 
quem tão generosamente nos convidara... Mas aquela ca-
deira vazia! No cruzamento do olhar da Fátima e ao pro-
curar o da minha mãe, eu senti que éramos as três a viver o 
mesmo! Cada uma de nós via naquela cadeira uma pessoa 
muito querida! Uma presença ausente! E paradoxalmente, 
uma ausência presente! E sem dizermos nada, naquela co-
munhão não verbal, numa grande cumplicidade, a música 
alegre de ambiente tornou-se-nos numa sinfonia de triste-
za, a sala cheia de gente num mundo de solidão, os deli-
ciosos aperitivos no sabor amargo da dor...aquela cadeira 
vazia, no vazio das nossas vidas...Sorrimos com o coração 
a chorar... E o milagre aconteceu!!! Sob a forma de um 
brinde! O nosso conterrâneo Rogério ergueu o copo 
AOS PRESENTES E AUSENTES DE QUEM SENTI-
MOS A FALTA...
Três homens distintos mas com muito em comum!!...
E falamos da boa moral deles mesmo nos períodos mais 

dramáticos das suas vidas... Da simplicidade, da calma, da 
alegria e boa disposição, da criatividade, do dinamismo, da 
fé, coragem e do amor que tinham à vida e como a sabo-
reavam sempre..., na saúde e na doença... Os três lutaram 
contra os tentáculos do cancro, com todas as forças da es-
perança e do desespero... Cada um deles quis viver mais 
um passeio, mais uma dança, mais um dia, mais uma hora, 
mais uma oração, mais uma canção, mais um abraço, mais 
uma palavra mais um gesto, uma carícia à vida, mais um 
beijo, mais um sorriso, mais um olhar... Naquele brinde eu 
vi que a amizade é um mistério de amor numa mesa em 
comunhão... A amizade ressuscita, imortaliza, dá vida...aos 
vivos e aos mortos... E de repente, sentimo-nos menos tris-
tes e menos sós... a cadeira não estava vazia, estava cheia 
de recordações e de vida... Quem parte, leva sempre uma 
parte, num olhar triste e amigo a chorar de emoção. 
Quem fica, guarda sempre uma parte, do olhar de quem 

parte, no seu coração... Em seguida fomos para casa da Ju-
dite e Rogério, ali pertinho, em Brossard. Surpreenderam-
nos com uma lauta mesa toda guarnecida de especialidades 
portuguesas, sobre uma lindíssima toalha em fios dourados! 
As achas estalavam na lareira, as castanhas assavam e o 
cheirinho a café e vinho novo perfumavam a casa. No ar, 
havia música... e no nosso coração também... E eu achava 
tão certos aqueles versos que o meu marido escreveu;

Nina Carvalho
jornal@avozdeportugal.com

“É tão lindo termos com quem dividir
Os segredos, amarguras, alegrias

É tão lindo termos quem nos possa ouvir,
Sobretudo quando as horas são mais duras...

É tão lindo poder voltar a sonhar
Poder ver a esperança renascida
É tão lindo poder de novo cantar

E poder saborear de novo a vida...’’
Fernando André

manuel carlos oliveira
Faleceu em Montreal, no dia 24 de Novembro de 
2008, com 55 anos de idade, Manuel Carlos Oliveira, 
natural de Cervães, Vila Verde, Portugal.
Deixa na dor a sua esposa Bela, seus filhos Alex 
(Melissa) e David; sua mãe Maria; irmãos (ã) José 
(Madalena), Laurentino (Maria dos Anjos), Lurdes 
(Júlio), Porfírio, George; seu cunhado Nelson 
(Kristina); seus sogros António Petulante (Adelina); 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
urgel Bourgie
6700 Beaubien este, montreal

O velório tem lugar quarta-feira 26 de Novembro de 2008, das 19h às 22h, 
e quinta-feira, dia 27, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar 
sábado, 29 de Novembro, pelas 10h, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no 
Cemitério do Complexe Saint-François d’Assise.
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.

inferno de amor
Este inferno de amor me deixa louco,

Por amar certo alguém que eu não queria,
Esta dor me castiga, e me atormenta,
Trazendo-me ao peito tanta agonia.

Este inferno de amar louco me deixa,
Sem saber o motivo e a razão,

Quanto mais eu não quero,
Mais aumenta esta dor que me atinge o coração.

Eu não sei o que faço no momento,
Para viver, minha vida sem sofrer,

Quanto mais eu a amo, mais aumenta esta dor,
Que é o meu triste padecer.

Quantas e quantas noites no meu quarto,
Eu não durmo, e a minha vida passo a analisar;

Tenho certeza que a única maneira de eu deixar de sofrer,
E se Deus fizesse que de quem amo,

Eu deixasse de amar.
Vivaldo Terres
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

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 

eMpReGoS

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

linhas da mão  e cartas. 
vidente com dons naturais. 

resolve os seus problemas sem 
voodoo. rosa: 514 278.3956

viDeNTeReNovaÇÕeS
Faço todo o género de pequenas 
renovações interiores. Contactar o 
senhor Lopes. 514-946-2760

Técnica experiente, para laboratório 
de farmácia. 
contactar louise 514-288-4864.

4 pneus de inverno toyo
com jantes de inverno

205-70-15. $400. 
514 571-1924

Jovem estudante, dinâmico(a), para 
trabalho a tempo parcial em marke-
ting. Falar Português, Francês e In-
glês. Conhecimentos em informática 
uma vantagem. 514.284.1813

Procura-se pessoa para limpar a 
neve, nas partes da frente e detrás 
de uma casa. 514-289-8941

Senhora para limpeza de casa. ½ 
dia por semana. Bairro Rosemont. 
Experiência e referências exigidas. 

514-409-1199

Empregada de cozinha para restau-
rante português. Apresentar-se no 
65 Jarry este, em Montreal.

Pessoa para estofar móveis, com 
experiência. Para móveis sobre 
medida e de alta qualidade. Salário 
conforme experiência. Falar Inglês 
ou Francês.  450.662.6063 #229

aRReNDa-Se

veNDe-Se PRÉMIOS TAlENTO 2008
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que se encontra aberto 
até 17 de Março de 2009, o prazo para apresentação de candidaturas para o 
concurso “Prémios Talento 2008”. O concurso “Prémios Talento 2008” visa dis-
tinguir os portugueses ou luso-descendentes, residentes no estrangeiro, que se 
destacaram no exercício de actividades nas seguintes áreas: Artes do Espec-
táculo; Artes Visuais; Associativismo; Ciência; Comunicação Social; Desporto; 
Divulgação da Língua Portuguesa; Empresarial; Humanidades; Literatura; Poli-
tica; e Profissões Liberais. As candidaturas, que podem ser apresentadas pelo 
próprio ou por terceiro, devem ser instruídas com os seguintes documentos: 
Fotocópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte; Curri-
culum Vitae, em Português; Relatório detalhado e justificativo da candidatura, 
acompanhado de documentos comprovativos. para mais informações ou 
para consulta dos respectivos regulamentos, deverá ser contactado este 
consulado-geral ou ainda a direcção geral dos Assuntos consulares e 
comunidades portuguesas, através do e-mail: talentos@dgaccp.pt

propriedade e comércio à venda
prédio de 2 andares, com bar 

e máquinas de “poker” r.c. 
e sala de festas no 2º piso. 

possibilidade de rendimento 
anual de $150,000 ou mais. 

j.c. da silva, courtier
514.274.7511 - 514.336.9670

em portugal

Senhora arrenda quarto, para ho-
mem de preferência. Deve ser autó-
nomo. 514.813.3290

Vende-se casa no sector Villeray, 
com 3 quartos, cave renovada. 
Grande terreno. 

514.831.7098

casa antiga à venda. vista 
para o mar. trinta minutos do 

aeroporto do porto. mil metros 
de terreno em castelo do neiva. 

pelo valor? A negociar. 
tel.: 001 (780) 475-1297

canadá
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SUDOKU

01.

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

O “TOP 10” das comunidades lusófonas
norte-americanas compilado por LUSOBEAT.COM

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

portugal: Um empréstimo de dinheiro
deverá ser feito através de contrato?

Sim. Através do denomina-
do contrato de mútuo. 

O que é o contrato de mútuo? 
É aquele pelo qual uma das par-
tes empresta à outra dinheiro 
ou outra coisa fungível, ficando 
a segunda obrigada a restituir 
outro tanto do mesmo género e 

qualidade (art.º 1142.º do Código Civil).
Que forma deve revestir esse contrato?
O contrato de mútuo de valor superior a € 

25.000 só é válido se for celebrado por escri-
tura pública ou por documento particular au-
tenticado e, o de valor superior a € 2.500 se 
for assinado por documento particular (art.º 
1143.º do D.L. 116/2008 de 04.07).
A que obrigações fica sujeito o mutuário? 

(aquele que pediu emprestado o dinheiro)
Sobre o mutuário pesa a obrigação de resti-

tuição da coisa mutuada.
E o mutuante?
Sobre o mutuante também recaem obriga-

ções como será o caso por exemplo de a coisa 
emprestada enfermar de vício ou defeito, nes-
se caso o mutuante suportará os prejuízos que 
daí advenham.

Gratuitidade ou onerosidade do contrato 
de mútuo?
As partes (mutuário e mutuante) podem convencionar 

o pagamento de juros como retribuição do mútuo, to-
davia o contrato de mútuo presume-se oneroso em caso 
de dúvida.
Qual o limite de juros que o mutuante pode cobrar?
O mutuante pode cobrar os juros legais em vigor à data 

da concessão do mútuo acrescidos de 3% e 5% confor-
me exista ou não garantia real.

E caso o mutuante cobre juros superiores?
Se estes limites de 3% e 5% sobre os juros legais forem 

ultrapassados o contrato de mútuo é havido como usu-
rário.  É havida também como usurária a cláusula penal 
que fixar como indemnização devida pela falta de resti-
tuição do empréstimo, relativamente ao tempo e mora, 
mais do que o correspondente a 7% ou 9% acima dos 
juros legais, conforme exista ou não garantia real (art.
º1146.º C.C.).

E caso a taxa de juros aplicada seja superior á legal, 
ou a cláusula penal exceda o máximo permitido?
Considera-se reduzida a esse máximo, ainda que seja 

outra a vontade dos contraentes.  
Prazo
O prazo é livremente estipulado entre mutuário e mu-

tuante. No mútuo oneroso o prazo presume-se estipu-
lado a favor de ambas as partes, mas o mutuário pode 
antecipar o pagamento, desde que satisfaça os juros por 
inteiro (art.º 1147.ºC.C.).

No mútuo gratuito o prazo presume-se estabelecido a 
favor do mutuário, como decorre do disposto no art.º 
779.º do Código Civil.
Empréstimos relativamente a emigrantes
Os emigrantes portugueses podem beneficiar de em-

préstimos especiais denominados «empréstimos de 
poupança-emigrante». Neste tipo de empréstimo há que 
observar algumas condicionantes:
A taxa de juro é livremente negociável;
A concessão do empréstimo depende da titularidade 

pelo respectivo beneficiário de uma conta emigrante;
O empréstimo não pode exceder o montante que esti-

ver fixado em portaria do Ministro das Finanças.
Para o efeito recomenda-se a consulta junto das diver-

sas Instituições de Crédito.
Resolução do contrato
O mutuante pode resolver o contrato, se o mutuário 

não pagar os juros no seu vencimento. 

mAuricio morAis
já não Ha dinheiro

elYZium
nA discotecA

jose norBerto
eu posso ver A luZ

elYZium
como es cinderellA

mAuricio morAis
encostA devAgArinHo

neliA
You Are liKe Fire

neliA
errei por ti AmAr

cHiKi
“1 u luv”

cHris & sHAWn
BAilA BAilA BAilA

luis neves
rodA rodA virA virA
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Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

bOCA DO INFERNO

o ovo da c+S cristóvão colombo

No momento em que escrevo, a minis-
tra da Educação recuou e satisfez a 

principal reivindicação dos alunos: as fal-
tas justificadas já não dão chumbo. Regis-
to que a ministra escolheu o momento em 
que escrevo para o fazer. A vantagem de se 
publicar um texto semanal é, aliás, essa: os 
cronistas passam frequentemente pela ex-
periência de verem coisas acontecer no mo-
mento em que escrevem. É muito raro um 
cronista admitir que, no momento em que 
fez uma pausa para petiscar uma bolacha, 
teve lugar um acontecimento importante. 
Já no momento em que escreve, costuma 
passar-se tudo. Foi o que sucedeu desta vez 
comigo, com a ministra e com as reivindi-
cações dos alunos. Por outro lado, curiosa-
mente também no momento em que escre-
vo, não há notícia de que qualquer protesto 
dos professores tenha sido atendido. 
Do ponto de vista político, o caso pode 

ter repercussões importantes. A questão é 
saber quais. Não contem comigo para isso. 
Posso dizer-vos, no entanto, qual é a reper-
cussão menos importante que o caso pode 
ter. É esta: a ministra parece ser mais sensí-
vel aos argumentos dos grupos sociais que 
arremessam ovos. Entre um professor que 
empunha um cartaz impecavelmente redi-
gido e um aluno cujo discurso se compre-
ende mal mas que tem meia dúzia de ovos e 
pontaria, a ministra opta por escutar o pro-
testo do segundo. Quem a censura? O car-
go de ministra da Educação não parece ser 

fácil de desempenhar. Na Austrália, onde 
o acesso a ovos de avestruz é mais amplo, 
deve ser ainda pior. Mas em Portugal tam-
bém tem que se lhe diga, e não contesto que 
o titular da pasta ceda às pressões de vez 
em quando. Receio apenas que os cidadãos 
interpretem esta coincidência como um pa-
drão: quem atira ovos obtém melhores re-
sultados. É verdade que os professores são 
das classes profissionais menos talhadas 
para as manifestações públicas. Ao longo 
da minha vida académica sempre ouvi, da 
boca dos professores, frases como «Não 
grites», «Não atires coisas» e «Mas será 
que eu vou ter de vos separar?». Tendo em 
conta que as manifestações são, em boa 
medida (pelo menos, as boas), ajuntamen-
tos de pessoas que gritam e atiram coisas, 
percebe-se melhor a falta de eficácia dos 
protestos dos professores. No entanto, o 
arremesso de ovos não devia ser premiado. 
Ninguém se empenha especialmente para 
fazer valer os seus direitos, mas se começar 
a constar que a cidadania consiste em atirar 
ovos a ministros, temo que a democracia 
ganhe um novo encanto. Basta comprar 
três dúzias de ovos e ir para a porta do Pa-
lácio de São Bento em dia de reunião do 
Conselho de Ministros. Um ovo na testa 
do Jaime Silva para resolver a questão das 
pescas. Outro nas costas do Vieira da Silva 
para melhorar o problema do trabalho pre-
cário. E assim, sucessivamente, enquanto 
as galinhas puserem ovos.

Todos unidos podemos
fazer a diferença…

Foi no sábado 
dia 22 de No-

vembro que no 
salão do Centro 
Comunitário Divi-
no Espírito Santo 
em Ville D’Anjou, 

teve lugar uma maravilhosa festa para 
angariação de fundos, organizada pelo 
jovem artista cançonetista da nossa co-
munidade, Alex Câmara.
A Escola Heritage Regional High Scho-

ol, foi escolhida entre muitas outras no 
Canadá, para fazerem uma filmagem na 
Índia sobre as crianças não privilegiadas, 
exploradas e abusadas. São ao todo, 18 

alunos desta escola, que irão por duas se-
manas filmar este documentário, que será 
depois distribuído em todas as escolas do 
Canada. O objectivo é de chamar a aten-
ção de todos e dar-lhes a conhecer quais 
as necessidades que se fazem sentir, e 
apoiarem a realização dos sonhos das 
crianças do terceiro mundo.  

Embora fora o frio invernal se fizes-
se sentir, posso afirmar que no interior 
deste acolhedor salão, que estava cheio 
de amigos e fãs do Alex, o calor se fez 
sentir. À frente, um cartaz com os nomes 
dos patrocinadores da festa, boa comida 
e ambiente acolhedor. O jantar começou 
a ser servido e logo de seguida o admirá-
vel e bem popular apresentador Fernando 
Santos, à hora marcada, deu luz verde ao 
inicio do serão. O talentoso Jimmy Faria 
iniciou o espectáculo e fê-lo como só ele 
o sabe fazer. Cantando algumas canções 
do seu CD e não só, ele conseguiu pôr 
toda a gente a rodopiar. O Jimmy tem 
uma energia espantosa e desejo felicitá-

lo pelo nascimento do seu bebé. Kelly M 
foi a próxima cançonetista nesta noite de 
recolha de fundos. Uma jovem que tem 
marcando presença em muitos eventos 
da nossa comunidade, aqui e Toronto, e 
em breve será o lançamento do seu próxi-
mo CD. Jomani também marcou presen-
ça, cantando muitas das canções do seu 
CD, o qual foi lançado há pouco tempo. 
A qualidade da sua apresentação foi no-
tória. Seguiu-se um espaço onde vários 
prémios foram sorteados, fazendo assim 
a alegria de muitos presentes. Fernando 
Santos, Tesoureiro do Festival Cultural 
Português, também entregou um cheque, 
ao jovem, para ajuda do projecto.

Foi depois a vez de Sara Franca subir ao 
palco. Posso verbalizar que Sara é uma 
cantora com uma voz inconfundível, voz 
de ouro, e que ao acabar de cantar todos 
lhe prestaram homenagem, ao porem-se 
de pé. Veio depois Alex Câmara o impul-
sionador da noite. Ele estava a viver um 
sonho tornado realidade. Não só deu cem 
por cento de si, mas deu-se todo, plena-
mente. Ao entoar canções do seu CD e 
não só, visto ele ter cantado também em 
italiano, estava a caminhar, a voar para a 
realização de um sonho no qual ele acre-
dita. No seu pequeno discurso inicial, fei-
to em português, francês e inglês, Alex 
dizia-nos que um por um está certo, mas 
que só juntos podemos fazer a mudança, 
podemos fazer uma grande diferença. Se 
no fim de tudo isto, ele puder contribuir 
para a felicidade de pelo menos uma 
criança, ele ficará extremamente satisfei-
to e perpetuamente agradecido, a todos 
os que o ajudaram na realização deste 
serão para obtenção de fundos.  
Foi uma noite passada com emoção, 

ritmo e paixão. Sob aplausos e sorrisos, 
portugueses, italianos e canadianos esti-
veram reunidos por uma boa causa.
Viemos a saber que dentro de duas se-

manas, o Alex partirá para o Curaçau, 
onde irá cantar para a comunidade portu-
guesa. A Voz de Portugal deseja-lhe mui-
tas felicidades.

Fotos de José Rodrigues
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com
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festa na filarmónica portuguesa de Montreal...

Realizou-se no sábado, dia 8 
deste mês, na sede da Filar-

mónica Portuguesa de Montreal, 
um jantar de agradecimento aos 
músicos. Não é apenas nos sons 
que se faz a Filarmónica. É muito 
mais do que isso. É a alegria, a 
união, a amizade e o esforço que 

cada músico põe no seu trabalho, na sua diligência para 
a preservação e continuação musical. Parece que tudo 
funciona como em família e quando assim é, o estar e 
fazer parte na banda é afinal um prazer e nunca um sa-
crifício. Nem só de ensaios vive uma banda. O ambiente 
e a cumplicidade entre os músicos, maestro e Direcção, 
reflectem-se no trabalho final. Assim foi, neste jantar 

de reconhecimento a todos os músicos e àqueles que 
os ajudaram. Victor Barreiro, o maestro desta distinta 
Filarmónica, agradeceu a todos e no ar ficou um convite 
para os que se queiram alistar e serem activos no seu 
seio. Alias, as grandes obras são pensadas pelos génios, 
executadas pelos lutadores, desfrutadas pelos felizes e 
criticadas pelos inúteis.
Se pensarmos que uma filarmónica é simplesmente 

uma instituição onde se aprende a ler partituras e a tocar 
algum instrumento musical, teremos uma visão muito 

deficiente da realidade. Não é exagerado afirmar que 
uma filarmónica é uma escola, não só para desenvol-
ver a cultura, mas também uma escola para a vida em 
todos os aspectos. Num mundo onde o individualismo 
quer reinar, onde a superioridade quer vencer, onde a 
falsidade e a ambição querem derrotar ou liquidar todos 
aqueles que estão próximos ou que porventura fazem 
sombra, num mundo onde o alheamento quer reinar, as 
relações humanas e a preocupação mútua anda em crise 
e a vida familiar anda conturbada, é necessário afirmar 
sem reservas que estas colectividades musicais, são 
muito importantes e necessárias e acredito que são até 
meios vitais para a modelação de uma personalidade e 
maneira positiva de encarar a vida. 
Quem interpreta literalmente o que está escrito no pen-

tagrama não faz música. É preciso colocar vida. A músi-
ca tem origem no coração e nos sentimentos do homem. 
Isto sentiu-se quando ouvimos os concertos que a Filar-
mónica Portuguesa de Montreal ofereceu ao longo de 
todo o Verão e Outono, tocando com muita consciência, 
espírito de grupo, solidariedade e amizade.
Um aspecto muito importante para que uma filarmóni-

ca seja uma escola para a vida, é a constituição dos seus 
órgãos directivos e a Direcção desta Filarmónica está 
de parabéns.

Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com Fotos de José Rodrigues

CASAl DA SEMANA

ANEDOTAS DO lUIS
Um homem chega a casa e encontra um amigo aos abraços e aos beiji-
nhos com a mulher. Vai ao armário, pega num revolver e mata-o.
- Diz a mulher “Olha, se continuas assim, ficas sem amigos”

A senhora pergunta ao seu jardineiro:
- “Ó Pedro porque é que você nunca se casou?”
- “Sabe patroa, é que eu nunca tive muita fé nas mulheres!”
- “Não seijas toleirão, pois o Adão, que foi o primeiro jardineiro, também 
foi casado”
- “Eu sei, mas por isso perdeu logo o emprego”

Um professor pergunta aos alunos da primeira classe: 
- “Vocês podem-me nomear um mamifero que não tenha dentes?”
- O Joãozinho levanta o dedo e diz “Senhor professor eu sei. É a minha 
avó!”

bElEzAS DA SEMANA
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COORDENADO POR JOãO MESQUITA

ClASSIFICAçãO
1 - Leixões                                     22 
2 - Benfica                                    21 
3 - Nacional                                    17 
4 - Sporting                                    16 
5 - Marítimo                                    15 
6 - FC Porto                                    14 
7 - Sp. Braga                                    13 
8 - Naval                                    11 

9 - E. Amadora                         11 
10 - V. Guimarães                 10 
11 - V. Setúbal                         10 
12 - Académica                       9 
13 - Rio Ave                                    7 
14 - Belenenses                        7 
15 - P. Ferreira                         6 
16 - Trofense                         4 

RESUlTADOS

Sexta-feira (21 de Novembro) 
Rio Ave-Leixões                1-2
Sábado (22 de Novembro) 
Marítimo-Sp. Braga           0-0 
Naval-Sporting    0-1 
Domingo (23 de Novembro) 
Nacional-Trofense      1-0
V. Guimarães-P. Ferreira       0-0
Académica-Benfica      0-2 
Segunda-feira (24 de Novembro) 
V. Setúbal-Belenenses    2-0
Quarta-feira (17 de Dezembro) 
E. Amadora-FC Porto        15:30

1ª lIGA - lIGA SAGRES

PRóxIMA JORNADA

Sexta-feira (28 de Novembro)
Leixões-Naval 15:30 
Sábado (29 de Novembro)
Belenenses-Marítimo    13:45
Domingo (30 de Novembro)
P. Ferreira-E. Amadora     11:00  
Trofense-Rio Ave              11:00  
Sp. Braga-Nacional                  13:00
Sporting-V. Guimarães 15:15
Segunda-feira (01 de Dezembro)
FC Porto-Académica         13:15
Benfica-V. Setúbal                   15:30 

ClASSIFICAçãO
lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIS

Freamunde - Boavista               2 - 0
Beira-Mar - Aves                     4 - 0
Feirense - Olhanense                 3 - 1
Portimonense - Oliveirense    1 - 0
U. Leiria - Varzim                     1 - 0
Santa Clara - Vizela                        5 - 1
Gondomar - Sp. Covilhã              1 - 1
G. Vicente - Estoril                 2 - 2

RESUlTADOS PRóxIMA JORNADA

Oliveirense  - Feirense  
Olhanense  - Beira-Mar  

Aves  - Freamunde  
Boavista  - U. Leiria  

Estoril  - Portimonense  
Sp. Covilhã  - G. Vicente  

Vizela  - Gondomar  
Varzim  - Santa Clara  

lIGA DOS CAMPEõES

A goleada sofrida diante do Brasil fez com que a Se-
lecção portuguesa concluísse 2008 com o pior sal-

do dos últimos 22 anos. Nos 13 jogos efectuados este 
ano, Portugal sofreu mais derrotas (6) do que vitórias 
(5), algo que não acontecia desde 1986. Se o máximo 
histórico de derrotas se explica 
em parte pelo aumento de fre-
quência dos jogos internacionais 
a partir da década de 90, não dei-
xa de ser significativo que a Se-
lecção apresente um rendimento 
inferior a 50 por cento dos pon-
tos possíveis, quando em 2007 
terminou com um balanço sem 
derrotas, a garantir entrada nos 
dez melhores de sempre do seu 
historial. 
Dos últimos 50 anos para cá, 

apenas por dez vezes Portugal 
não atingiu um rendimento de 
50 por cento, com o mínimo his-
tórico a ser atingido precisamen-
te em 1958 (duas derrotas em 
outros tantos jogos). À década 
de 90 correspondeu a uma subi-
da acentuada no ranking interna-
cional, com a equipa nacional a 
conseguir sempre, como míni-
mo, equilibrar vitórias e derro-
tas, tendo como regra saldo favorável às primeiras. 
Mas se 2008 é, para todos os efeitos, um ano assina-

lado a letras negras na história recente do futebol por-
tuguês, convém recordar que a tendência negativa não 
é da exclusiva responsabilidade de Carlos Queiroz, que 
orientou os últimos seis jogos, com duas vitórias, dois 

empates e outras tantas derrotas: a inversão do ciclo co-
meçou com Luiz Felipe Scolari, que nos sete últimos 
jogos à frente da equipa nacional, venceu três e perdeu 
quatro. Números que contrastam de forma acentuada 
com o ano de 2007, ao longo do qual, e apesar de alguns 

sinais de alarme, como os empates caseiros com Finlân-
dia, Polónia e Sérvia, Portugal nunca foi derrotado. 
Refira-se, aliás, que dos dez melhores anos da história 

da Selecção, cinco foram conseguidos de 1998 para cá: 
dois com Humberto Coelho, dois com Luiz Felipe Sco-
lari e um com António Oliveira.

Selecção conclui no Brasil
o pior ano desde 1986

bREvES

1-Santa Clara                       18
2-Olhanense  16
3-Portimonense  14
4-Varzim  14
5-Feirense  14
6-Sp. Covilhã                           13
7-Beira-Mar  13
8-Freamunde  12

9-G. Vicente                               12
10-Aves  12
11-Estoril  11
12-Boavista  11
13-U. Leiria                                 10
14-Vizela  8
15-Gondomar  7
16-Oliveirense  6

Angel villAr 
reiterou interesse 
nA orgAniZAção
Miguel Angel Villar foi 
reeleito presidente da Real 
Federação Espanhola de 
Futebol e reiterou vontade 
de organizar o Mundial’2018, 
mas sem precisar se será uma 
organização conjunta com 
Portugal. “Um dos objectivos 
principais que nos norteiam 
é trazer para Espanha uma 
fase final de um Campeonato 
do Mundo, que pode ser o de 
2018. Se estivermos unidos, 
toda a sociedade espanhola 
unida, a nossa candidatura 
será invencível”. 

«ronAldo É muito 
soBrevAloriZAdo»
Marcos Senna, internacional 
espanhol, citado pelo “Sport”, 
afirmou que o jogador do 
Manchester United não 
merece a Bola de Ouro: 
“Cristiano Ronaldo é um 
jogador muito sobrevalorizado. 
Quando não marca golos, 
o seu papel no campo está 
muito limitado. Torna-se num 
jogador medíocre”.

AntÓnio oliveirA: «mAis 
não posso FAZer»
António Oliveira está convicto 
de que “vai haver dinheiro” 
para evitar a concretização 
da greve anunciada pelos 
jogadores da equipa de 
futebol do E. Amadora, que 
reclamam salários em atraso. 
“Mais não posso dizer”, disse 
o presidente do clube. 

lIGA SAGRES

os bebés estão a
crescer em Matosinhos
Está cumprido o primeiro terço da Liga Sagres e por 

milagre que possa parecer, o primeiro lugar continua a 
ser dos bebés do Leixões. Já levam cinco vitórias consecu-
tivas fora do Estádio do Mar, pelo que se torna complicado 
não lhes dar mérito. Há agora outra explicação: o Benfica 
não tem pressa de ser primeiro, diz o treinador, pelo que o 
triunfo em Coimbra – lá se foi a invencibilidade da Aca-
démica de quase um ano em casa – deve ser visto apenas 
como um acto de pressão do mérito sobre o demérito. O 
Nacional também continua no pódio – contrariando a ideia 
de crise –, não só mantendo-se na frente do Sporting, que 
lutou e deixou tudo no campo da Figueira, aonde mais uma 
vez Derlei e Caneira saíram para o banho antes do fim da 
partida. Paulo Bento fala em perseguição da arbitragem, 
Manuel Machado gostaria que o homólogo leonino visse o 
que o árbitro fez no Nacional-Trofense. Futebol: o Guima-
rães não ganha em casa, é 10º classificado e já corre o ru-
mor da saída de Cajuda., enquanto Vitória de Setúbal leva 
o Belenenses de novo aos velhos tempos e Jaime Pacheco 
a dar razão aos sócios que estavam contra a sua aquisição.

lIGA vITAlIS

Santa clara de fato-macaco
Os jogadores do Olhanense, segundo Jorge Costa, o seu 

treinador, chegaram à Feira como se fossem para uma 
festa, se calhar um casamento, com fato e gravata e alguns, 
aposto, que até com gel na cabeleira. Misturar prazer com 
trabalho raramente dá bons resultados e a pose descontraída 
custou-lhes a liderança, perdida para o Santa Clara, vestiu 
fato-macaco e não deixou de fazer a festa. Igualmente festiva 
foi a tarde do Beira-Mar, regada com uma goleada ao Aves 
naquele que foi o primeiro triunfo caseiro da época a contar 
para o campeonato. O Boavista continua passivo como as 
suas contas bancárias e quem ficou com os activos foi o 
Freamunde. Por fim, Leiria levou a melhor sobre o Varzim.

ontem
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