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CRÓNICAS

Augusto Machado
Joel Neto

Muito Bons Somos Nós

Homens que matam outros 
homens só com o olhar
Podem ser doutores e engenheiros, mas muitas 

vezes são escriturários, trolhas, mesmo engra-
xadores. Tive um tio-avô que tinha essa qualidade e 
que manteve essa qualidade mesmo depois de se re-
formar e de efectivamente passar a engraxar sapatos 
na Praça Velha. Já fiz dele personagem num conto, 
embora manipulando-lhe as idiossincrasias. O fac-
to é que andava por ali com uma caixa de madeira 
na mão, dando-se ares de exagerada importância – e 
que, quando era chamado a uma engraxadela (diz-
-se “engraxadela?”), não andava, mas desfilava, até 
finalmente  agachar-se em frente ao cliente, esten-
der um pano de camurça no chão, dispor sobre ele 
os seus utensílios, endireitar as costas e, então sim 
começar o trabalho. Talvez não fosse bem assim. Tal-

vez seja eu quem o recorda dessa maneira, à distância 
de mais de trinta anos, quase tantos quantos tenho 
de memória. Talvez David Machado de Sousa fosse 
mesmo apenas mais um daqueles pobres diabos de 
cuja simples existência dos quais transeuntes se riam. 
Mas havia – juro que havia – homens de respeito que 
se punham sobre ele, com o pé esticado na direcção 
da sua escova, e em vez do habitual esgar de nojo, 
como se se preparassem para esmagar uma barata, 
metiam um ar quase urgente, de quem teme ficar sem 
o pé, o resto da manhã definitivamente consagrado à 
procura desesperada da aprovação daquele homem.

De forma que David Machado de Sousa tinha isso 
que às vezes têm os doutores e os engenheiros, mas 
outras vezes quem tem são os escriturários, os tro-

lhas, mesmo os engraxadores como ele: a capacidade 
de cerrar o sobrolho e de imediato ganhar ascendente 
sobre o homem em frente. Já aqui falei dos méritos 
da snobeira. Os pobres efectivamente respeitam de 
outra forma aqueles que conseguem forjar-se snobes. 
Chamam-lhes “selectos”, os pobres – e de imediato 
se dispõem a ir com eles até ao fim do mundo, a ele-
gê-los para a Junta e para a Assembleia da República, 
a descer com eles até às trincheiras. Coisa diferente 
é esta, porém, o que se desprende destes homens não 
é altivez. O que se desprende deles é terror, é poder. 
E eu, inevitavelmente, morro de inveja deles. Morro 
de inveja deles e, apesar de ter tantas contas a acer-
tar com eles, após meia vida de risota (minha) e de 
reprovação (deles), dou por mim a assobiar para o 

lado sempre que tropeço numa 
fragilidade que possa compro-
metê-los. O facto é que culti-
vam quase sempre uma sau-
dável ignorância, os homens 
que franzem o sobrolho. Para 
começar, julgam-se mesmo 
importantes, o que muitas ve-
zes é mais do que suficiente 
para a morte ao artista. Mas eu 
duvido que um só deles tenha 
a prestação do carro em atra-
so. Sei que nem um só deles 
se abstém nas eleições. E nun-
ca vi um só deles deixar ir de 
táxi para casa um familiar que 
aterre no aeroporto.

Não têm sentido de humor 
nenhum, esses homens que 
franzem o sobrolho. Todo o 
sistema sobre que erguem o 
equilíbrio das suas vidas é um 
equívoco delicado e instável, 
à espera apenas do primeiro 
sopro do vento. E, porém, a 

mentira anda demasiado menosprezada, nos dias em 
que vivemos. Talvez tenha chegado, enfim, o tempo 
de voltarmos a dar à mentira o seu devido valor. E 
talvez tenha chegado o tempo de relativizarmos o 
sentido de humor também. Há-de haver uma altura 
na nossa vida colectiva, tanto quanto na nossa vida 
pessoal, em que simplesmente já teremos rido o sufi-
ciente por uns tempos. E eu pergunto-me se o tempo 
não será este: o tempo de nos levarmos enfim a sério, 
ao contrário do que nos aconselham os cânones ofi-
ciais da inteligência e as práticas do cosmopolitismo 
moderninho. Afinal, andamos agora há décadas à gar-
galhada: que somos tontos, que o país que construí-
mos é tonto, que a espécie que representamos é tonta 
e que mais tontos ainda seremos se não nos rirmos 
da nossa própria tontice, da tontice do país, da ton-
tice da espécie. E o mais provável é que tenha agora 
chegado a hora de estendermos o nosso paninho de 
camurça no chão, dispormos sobre ele os utensílios, 
endireitarmos as costas, deitarmos mãos ao trabalho 
– e, ao primeiro que se puser com risinhos, cerrarmos 
o sobrolho, de forma a que se sinta pequenino, apa-
vorado, urgente da nossa aprovação.
Contra mim falo.
Assim como assim, já não temos cá o Bloco de Es-

querda. Alguém vai ter de zelar pela decência do ci-
clo que agora se inicia.

A esclerose múltipla, segundo os especialistas, é di-
fícil de diagnosticar, não tem cura, mas é possível 

reduzir os sintomas e manter, quanto possível, a quali-
dade de vida. A maioria dos casos de esclerose é diag-
nosticada entre os 20 e os 40 anos. 
É preciso aprender a dar volta às crises e saber viver 

com este tipo de doença. Sérgio, 45 anos, estudava 
enfermagem quando a doença se manifestou pela 
primeira vez, através de visão dupla. Mas como o 
problema desapareceu espontaneamente, pensando 
que seriam efeitos de cansaço, desvalorizou. Por vol-
ta dos 30 anos surgiram novos sinais: problemas em 
andar, tonturas e dores de cabeça. Sem perder tempo 
consultou uma neurologista, fez exames e descobriu-
-se o diagnóstico. Os sintomas são variáveis. A do-
ença manifesta-se em contínuo ou por ataques, os 
chamados “surtos” que podem durar dias, semanas 
ou meses. Em 15% dos casos, os primeiros são dis-
túrbios visuais incluindo visão dupla ou confusa, dis-
torção de cores e cegueira parcial devido à degrada-
ção do nervo óptico. Em geral, a visão central é mais 
afectada do que a periférica. 
Se o dano ocorrer na zona do cérebro que controla 

os movimentos oculares, os olhos mexem-se a di-
ferentes velocidades e o paciente vê duplo, quando 
desvia o olhar de um ponto para o outro. Outros si-
nais comuns; são formigueiros nas mãos e nos pés, 
dificuldade em sentir a dor e a temperatura; tremo-
res, dificuldade em manter o equilíbrio, coordenar 
os movimentos e andar; perturbações no discurso, 
problemas de concentração, depressão e euforia. 
Como Sérgio, 4300 portugueses sofrem de esclerose 
múltipla, segundo o primeiro estudo nacional sobre a 
incidência e perceção da doença, divulgada em Mar-
ço deste ano. Esta investigação revelou que 65% da 
população desconhece a patologia crónica do sistema 
nervoso central. 
A sua evolução é imprevisível e pode causar diver-

sos graus de incapacidade devido a episódios repeti-
dos de inflamação dos nervos. Esta destrói a mielina, 
substância envolvente das fibras nervosas dos neu-
rónios, deixando cicatrizes no cérebro e na espinal 
medula. A mielina acelera a propagação do impul-
so nervoso. Se houver lesões, a comunicação é mais 
lenta, com repercussões nas zonas comandadas pelos 
neurónios afetados. Não existe cura para a esclerose 
múltipla, mas existem vários tratamentos que redu-
zem os sintomas e atrasam a progressão da doença. 
O principal objectivo é melhorar a qualidade de vida 

do doente. As causas desta doença é desconhecida e 
está classificada como doença auto-imune. Não se 
conhecem claramente as causas desta anomalia, mas 
os cientistas pensam que podem estar envolvidos 
factores genéticos e ambientais. O tabaco aumenta 
a probabilidade de desenvolver a doença e contribui 
para a evolução mais rápida. Cuidados a tomar: ten-
tar ter uma actividade regular e apoio psicológico. 
Muitos doentes levam uma vida activa, com tendên-
cia a cansar-se mais e a responder de forma mais len-
ta às solicitações. É importante manter o organismo 
em forma e funcional. Se possível, fazer exercícios 
regulares, como andar de bicicleta, a pé ou nadar. É 
uma forma de ajudar a manter o equilíbrio e a preser-
var os movimentos. 
A fisioterapia é também útil. São aconselhados exer-

cícios de relaxamento aprender a respirar adequada-
mente. As terapias ocupacionais e de grupo promo-
vem a auto-estima, essencial para ajudar a enfrentar 
limitações físicas e mentais. Em geral as associações 
de doentes de esclerose múltipla disponibilizam estes 
apoios.

Esclerose Múltipla
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Pensamento da semana
«Mais vale seres pedreiro se é esse o teu talento» - Nicolas Boileau

As férias do verão são a ocasião 
oportuna para tirar proveito para 
fazer algumas melhorias ao seu 
imóvel:  Fazer verifi car ou mudar o 
telhado; Pintar varandas; Fazer ve-
rifi car janelas; Cuidar da fachada; 
Ventilar o porão. 

Recorde-se que cada vez que faz 
uma melhoria à sua propriedade, 
aumenta o valor acrescentado dela. 

Não subestime a importância de 
fazer negócios com profi ssionais! 

Conversamos imobiliária porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Não concorde em pagar o que faz 
fazer no imóvel em dinheiro a fi m 
de economizar impostos. Faturas 
para os trabalhos feitos na proprie-
dade tenham  SEMPRE mais valor 
do que os impostos de poupança. 
Mantenha suas contas com cuidado 
e conserve cuidadosamente as fatu-
ras. Ao vender a sua propriedade, 
os compradores apreciarão ter as 
faturas demonstrando que o trabal-
lho foi feito por um professional.

Bom trabalho!!! 

Bando de gaivotas obriga avião da 
SATA a aterragem de emergência 

o Airbus A320 da SATA aterrou 
de emergência no aeroporto do 

Funchal, 15 minutos depois de iniciar 
a descolagem. Perícia do piloto evitou 
potencial tragédia 
O aparelho fazia a ligação en-

tre o Funchal e Copenhaga. 
Durante a descolagem o pi-

loto foi surpreendido por um 
bando de pássaros junto à pista 
que entraram para os reatores 
do aparelho.
De acordo com a SATA, o 

piloto conseguiu aterrar em 
segurança e de forma contro-
lada, mas não conseguiu evitar 
o susto dos 104 passageiros 
devido ao barulho e à forte trepidação. 
Não há registo de feridos. Apenas da-

nos no aparelho, um Airbus A320 que 
está a ser avaliado.
O incidente deu-se às 9h15. Os passa-

geiros já foram re-encaminhados para 
o destino num outro voo da SATA.
Perícia do piloto 

O responsável pelas relações públicas 
da SATA, José Gamboa, relatou à Lusa 
que o avião, um Airbus A320, «quando 
estava na fase de descolagem, com os 
motores no máximo, embateu com um 

bando de gaivotas, com os pássaros a 
entrarem no reator», o que obrigou ao 
regresso da aeronave à pista. 
O porta-voz informou que, “devido à 

perícia do comandante, o avião conse-
guiu regressar à pista, tendo aterrado 
com toda a segurança no aeroporto do 
Funchal”.

E.Coli: Duas das oito crianças do norte de 
França hospitalizadas regressaram a casa 

Duas das oito crianças francesas 
hospitalizadas por terem sido con-

taminadas com a bactéria E.Coli re-
gressaram a casa, mas um bebé de dois 
anos continua em coma, em estado es-
tacionário, anunciou hoje o hospital de 
Lille. 

«Na generalidade, o estado de saúde 
das crianças melhorou do ponto de vis-
ta hematológico (balanço sanguíneo)», 
indicou uma porta-voz do hospital.
Uma criança regressou a casa no do-

mingo e outra saiu hoje do hospital, 
precisou a porta-voz, citada pela AFP.

“Governo de combate” e
Vitor Gaspar é “grande
trunfo” - Faria de Oliveira 

o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), 
Faria de Oliveira, considerou que o novo Exe-

cutivo será um “governo de combate” com capaci-
dade de concretizar os compromissos assumidos e 
considerou o novo ministro das Finanças um “grande 
trunfo”.
“Portugal tem desde sempre na sua história mos-

trado uma grande capacidade de concretizar os ob-
jetivos assumidos. Com o novo Governo, que vai ser 
um Governo de combate, em que confio que terá uma 
grande capacidade de realização, estou convencido 
que Portugal vai surpreender pela positiva”, consi-
derou.
Faria de Oliveira falava aos jornalistas à margem do 

Colóquio Internacional “A Gestão Financeira Públi-
ca e a Crise”, que decorre na Culturgest, em Lisboa, 
organizado pelo Tribunal de Contas, em conjunto 
com as universidades de Lisboa e Sorbonne.

Impostos: Recibos 
verdes obrigatórios 
por via eletrónica

A partir de 01 de julho a emissão de recibos ver-
des deverá ser feita, obrigatoriamente, através 

do modelo eletrónico, uma medida que segundo o 
vice-presidente do Sindicatos dos Trabalhadores dos 
Impostos ajuda a controlar a fraude fiscal.
Segundo Marcelo de Castro, esta medida que até 

aqui era opcional é mais um mecanismo de ajuda ao 
controlo da fraude. Fora desta obrigatoriedade vão fi-
car os titulares que não estão obrigados ao envio da 
declaração periódica.

perigo de dengue
Doenças como a malária ou 
dengue podem chegar a Por-
tugal, disse ontem o presi-
dente do Instituto Português 
do Sangue. A maior circula-
ção de pessoas leva a “mais 
restrições às dádivas de 
sangue”, diz Álvaro Beleza. 
“Há muitos portugueses que 
vão para o Brasil, Caraíbas 
e podem contrair doenças”, 
disse. E lembrou que o vírus 
da dengue está na Madeira e 
todas as semanas umbarco 
faz Portimão-Funchal e vice-
-versa, logo um dia pode vir 
um mosquito.

13 mortoS
em SeiS diaS
Treze pessoas morreram e 
23 ficaram gravemente feri-
das em 1.407 acidentes en-
tre segunda-feira e sábado.

“corrupção”
no parlamento
O ex-vice-presidente da Câ-
mara do Porto, Paulo Mo-
rais, considera que “o centro 
de corrupção em Portugal 
tem sido a Assembleia da 
República, pela presença de 
deputados que são, simulta-
neamente, administradores 
de empresas”. “Felizmente, 
este Parlamento vai-se em-
bora. Dos 230 deputados, 
30%, 70, são administrado-
res ou gestores de empre-
sas que têm directamente
negócios com o Estado”, 
disse Paulo Morais, num de-
bate sobre corrupção orga-
nizado no Porto.



4 22 DE junho - 2011

A VOZ DE PORTUGAL

CRÓNICAS

Alberto João JardimJoão Rocha

Dona Etelvina de Jesus nem estava 
para vir às Sanjoaninas este ano. 

Com 68 anos de idade, nascida, criada 
e moradora no Raminho, já não revela 
pachorra para andar de carro e esperar 
de pé (tem vergonha de trazer cadeira 
de casa) pelo desfile de abertura e mar-
chas populares de São João.
De resto, D. Etelvina até manifestara 

receio às amigas dos jogos das cartas, 
nos convívios das quartas à tarde na 
Casa do Povo da freguesia, que o seu 
marido, o Tio João, se entusiasmasse 
em demasia com o(s) quinto(s) toiro(s) 
em “Angra, Festa Brava”.
O melhor era acompanhar pela televi-

são as “festas da cidade” e evitar chati-
ces e cansaços.
Mas, neste mesmo convívio das car-

tas, D. Etelvina mudou radicalmente 
os seus planos quando a comadre, a 
senhora Celestina, lhe informou que o 
Tony Carreira iria cantar na tenda do 
cerrado do Bailão.
Mesmo com o trunfo na mão, atirou 

as cartas para o ar e afirmou peremp-
tória: “nem os meus calos vão impedir-
-me de ouvir o Tony”.
Convencer o Tio João foi a coisa mais 

fácil do mundo. A patroa deu-lhe carta 
branca para assistir às quatro corridas 
da feira taurina e a todas as toiradas à 
corda.
“Que se dane o quinto toiro, que o 

meu homem até tem um estômago va-
lente” – disse à comadre, que é a dona 
da mercearia e igualmente maluca pe-

Dona Etelvina de Jesus
a bombar com o Tony

las canções do Carreira.
O que fez um bicho de cabeça à Dona 

Etelvina foi saber que terá que comprar 
uma pulseira para entrar no concerto.
O neto, que até teve boas notas na 

escola, convenceu-a que o melhor era 
comprar a azul.
 A avó, como sempre, fez-lhe a vonta-

de, mesmo desconfiando da euforia do 
catraio por uns tais “DJ Overrule e Mc 
Virgul”.
Porém, está segura que no pulso só irá 

utilizar a pulseira oferecida pela madri-
nha nas bodas de ouro matrimoniais.
Pode mostrar a tal pulseira azul de 

plástico (ou seja lá do que for) ao por-
teiro, mas não quer enriços à entrada da 
tenda do Bailão.
Se tal acontecer, diz que alguém vai 

levar com a mala na cabeça e, muito 
certamente, não será o seu admirado 
Tony que é Carreira, mas também po-
dia ser Urbana.
Para a Dona Etelvina de Jesus vai ser 

um autêntico ai… Jesus com aquele 
cantor romântico que é um dos dois 
amores da sua vida – o outro é o Marco 
Paulo, sendo que o Tio João não entra 
nestas coisas porque não sabe cantar e 
sempre foi um pé pesado nos bailari-
cos.
Ontem, foi então tentar perceber aque-

la conversa estranha do neto: “Avó, a 
senhora vai bombar com o Tony Car-
reira”.
“Só com ela”, cantará o Tony…

Afinal, que tipo de preconceito 
impede os Eleitores de Esquerda 
de me dar a sua confiança?

Foi encarar a Política com superficia-
lidade, que trouxe Portugal ao pre-

sente estado de coisas. A Política nunca 
foi tratada através da descoberta e refle-
xão sobre o que de fundamental a fazia 
e faz mover, sobre o que existe e expli-
ca a sua natural dinâmica permanente. 
Não. Em Portugal, a política ficou-se 
pela partidocracia. Pior. Os Partidos são 
objecto de afectividades como as que se 
dedicam aos clubes de futebol. Quando 
se chega a este ponto, não há país que re-
sista. A vida pública é explicada exclusi-
vamente pela rama comportamental dos 
partidos políticos. A estes se reduz tudo 
que é importante na vida pública, o que 
muitas vezes não corresponde à reali-
dade. Os meios de comunicação social, 
quase sempre sem um número mínimo 
de profissionais com Conhecimento e 
Cultura suficientes para informar, tra-
duzir e tratar as realidades económicas 
e político-sociais, são expressão desta 
leviandade e superficialidade no aflorar 
das realidades. Chegados aqui, quer na 
preparação de quase todos e de cada um 
dos Cidadãos, quer na formação da Opi-
nião Pública, obviamente que o País vai 
“pelas canas dentro” por não entender 
a sua própria realidade e idiossincrasia. 
Há dias, no comício do Funchal para 
as eleições à Assembleia da República, 
fiz um teste, dizendo uma verdade que 
provocou choque até entre alguns meus 
Companheiros de Política. Dirigi-me 
aos simpatizantes daqueles Partidos que 
convencionalmente se autodenominam 
de “esquerda” – mas que efectivamente 
não o são, dado o seu conservadorismo 
em relação ao regime político português 
– dizendo-lhes que, na Madeira, fui eu 
e o PSD que travámos a Direita e a ex-
trema-direita, com as nossas políticas, e 
nunca a Esquerda oficial, pois esta, com 
os seus mitos e disparates, só gerou sus-
tos e incompetência, facilitando assim o 
instinto de as pessoas aderirem a uma 
Direita ou extrema-direita, protegendo-
-se sob o que contrário. É verdade, na 
medida em que não foi a “esquerda”, 
mas sim o Partido Social Democrata 
que, na Madeira, deu a terra a quem 
trabalhava, expropriou os mais ricos e 
possidentes para objectivos de utilidade 
pública, manteve o imposto progressi-
vo, generalizou um forte sector de ha-
bitação social, abriu as acessibilidades 
internas e exteriores, reordenando o 
território, estabeleceu áreas protegidas 
e uma efectiva defesa não demagógi-
ca do Ambiente, susteve a emigração, 
criou mais e novos empresários, bem 
como mais empregos através de mais 
investimento, generalizou a Educação, 
a Cultura e o Desporto e criou uma 
Universidade no arquipélago, estendeu 
a todos os cuidados de Saúde, aumen-
tou a classe média sobretudo no mundo 
rural, estabeleceu um verdadeiro Esta-
do Social, etc. Mas, para fazer isto, os 
autonomistas sociais-democratas nunca 
precisaram de se dizer de “esquerda”. 
Consideram-se sempre o Centro do es-
pectro político madeirense.  Porém, ao 
fazer isto e ao fazê-lo melhor do que a 
comprovada incompetência desastrosa 

da “esquerda”, o PSD/Madeira retirou 
conteúdo aos partidos esquerdistas, 
ocupou-lhes o lugar e, desta forma, anu-
lou-lhes qualquer margem de manobra 
relevante. Garantiu a paz social, a es-
tabilidades política e uma dinâmica de 
desenvolvimento. A Direita e a extrema-
-direita da Região Autónoma viram-se 
assim defendidas dos excessos e da in-
competência que marcam os conhecidos 
radicalismos da Esquerda.  Não gosta-
ram, porque a política do Partido Social 
Democrata, embora travando a Esquer-
da, não era a da Direita e da extrema-di-
reita, na medida em que lhes tocava nas 
propriedades e nos privilégios, na medi-
da em que lhes destruía o seu conceito 
de sociedade hierarquizada, na medida 
em que lhes destruía costumes e formas 
de estar, substituindo-os por outros mais 
libertários e de menor rigor convencio-
nal. E viu-se. Se nos primeiros anos, 
post-revolução de 1974, a Direita e a 
extrema-direita, caladinhas, na Madeira 
deixaram o terreno livre para o Partido 
Social Democrata suster as ameaças so-
cialistas e comunistas, contornando-as e 
dominando-as com a política do PSD, 
já quando perceberam que o Centro 
social-democrata também não hesitava 
em pôr em causa os Valores e domínios 
da Direita, até para derrotar a Esquerda 
com eficácia, então esbracejou e passou 
a atacar, não a Esquerda, mas o PSD. 
Só que, uma vez mais, o Partido Social 
Democrata, tal como tinha travado a Es-
querda, por coerência travou a Direita 
e a extrema-direita. Ambas com meios 
poderosos para, uma vez caído o PSD, 
fazer imposições à Esquerda das quais 
esta não se conseguiria defender. Aliás, 
é só esta política de equilíbrios calcula-
dos ao Centro, contra a Direita e contra 
a Esquerda, que justifica, nas caracterís-
ticas equilibradas e moderadas do Povo 
Madeirense, um amplo leque popular 
de apoio ao PSD, entre aquelas Direita 
e Esquerda. Razão para que eu, conhe-
cendo a Direita e a extrema-direita, não 
estranhe o radicalismo e a boçalidade 
destas, contra mim e o meu Partido. 
Queriam se servir de mim, para depois 
me despachar quando estivesse feito o 
“trabalhinho” de conter e derrotar a Es-
querda. Enganaram-se. Menos percebo 
o eleitorado de “esquerda”. Estão pe-
rante um comprovado falhanço calami-
toso dos partidos socialistas e comunis-
tas. Um falhanço calamitoso que piorou 
substancialmente as condições de vida 
também aos simpatizantes da Esquerda. 
Pelo contrário, o Partido Social Demo-
crata, na Madeira, aplicou com sucesso 
e moderação as políticas que a Esquer-
da gostaria de ter feito, mas se revelou 
incapaz e incompetente. Mais. Quando 
a arrogância da Direita e da extrema-
-direita passou a atacar o PSD, o fito era 
destruir, contra o interesse dos próprios 
eleitores de Esquerda, as conquistas so-
ciais e civilizacionais conseguidas na 
nossa terra. Sempre incompetentes e 
tontos, foram os Partidos de esquerda 
que, contra os seus próprios Militantes 
e Simpatizantes, acharam piada e deram 
força à Direita e à extrema-direita!
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Coordenação de Jorge De Pina -

Jorge De Pina

Férias em Portugal

Região de Sintra

Primavera de Vancouver Insólito
não estamos acostumados a ver na primeira pági-

na do jornal, com a maior tiragem do Canadá, no 
Toronto Star, a notícia que uma casa foi roubada. Ou 
seja, roubam a casa! De facto, isto afigura-se ao ho-
mem que mordeu o cão. Não riam, na pequena cida-
de Southgate, perto de Dundalk a cerca de cinquenta 
kilométros de Orangeville, os gatunos roubaram uma 
casa móvel. Tão insólito o acontecimento que lhe va-
leu a primeira página na cidade rainha, onde não fal-
tam eventos extraordinários de diferentes níveis, quer 
do cinema, como a série “Novos Autores” com João 
Pedro Rodrigues, reconhecido cineasta português do 
cinema contemporâneo, quer da música, como os mil 
e um festivais de música do Verão, o “Toronto Fes-
tival Jazz” no seu 25e aniversário, ou a “New Opera 
Showcase” para citar só alguns.

Dois jovens a proclamar o amor, 
enquanto os anarquistas, partiam 

as montras das lojas, incendiavam car-
ros, faziam pânico à população, é essa 
a imagem que devemos conservar? De-
pois que o homem começou a viver em 
comunidade houve sempre aqueles que 
impelidos por uma desordem interior se 
tornaram adeptos da violência. 
Os Canucks chegaram à final da «Cup 

Stanley», esta equipa, conseguiu enfren-
tar a equipa de Boston muito coriáceo e 
decidida a ganhar a Taça este ano. Com 
os nossos Canadianos de Montreal, 
mostraram essa determinação, desde o 
início. Boston só perdeu no sétimo jogo 
como aconteceu à sua equipa adversária. 
Ninguém lhes pode tirar o título de cam-
peão, da Zona Oeste do Hockey 2011. E 
tudo à desordem levou …  

A Paisagem Cultural de Sintra já tinha os seus en-
cantos antes de ser a primeira área classificada 

pela UNESCO, na Europa, como Património da Hu-
manidade, em 1995. Com o seu Centro Histórico e os 
quatro parques dos mais empossantes no continente, 
refiro-me ao Convento dos Capuchos, Castelo dos 
Mouros, Parque Monserrate e o Parque do Palácio 
Da Pena, que podem ser visitados todo o ano, são 
maravilhas que não podemos prescindir. O Parque da 
Pena é um percurso botânico onde o ambiente na-

tural de rara beleza é apoiado por um conjunto de 
espécies únicas como cupressus lusitana ou a camélia 
do Japão. Com o Palácio forma o expoente máximo 
do Romantismo criado por D. Fernando II no século 
XIX. Enquanto o Parque Monserrate a 45 minutos 
de marcha do Centro Histórico é uma das mais belas 
criações paisagísticas albergando espécies notáveis 
do mundo inteiro. O Castelo dos Mouros antiga forti-
ficação muçulmana do século IX, conquistada por D. 
Afonso Henriques em 1147 proporciona-nos hoje, o 
ambiente que os sucessivos Reis de Portugal regozi-
javam como residência de Verão. Finalmente, como 
o nome bem indica, o Convento dos Capuchos casa 
onde viviam os franciscanos do século XVI, lugar 
apaziguador, e, também aonde se pode descobrir a 
arte de compor música, por vários instrumentos ou 
vozes na 46e Festival de Sintra do 24 Junho ao 10 
Julho 2011.   

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa
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POLITICA

Hélio Bernardo Lopes

IGREjA BATISTA

VIDA noVA
S A n T u A R I o   D A    F A M I L I A

endereco :
1884 rua tillemont
montreal

contato:
pr. Balthazar marins
(514) 576-7705

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

ASTRÓlOGO – CuRANDEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

Falo
português

O novo governo

Aí está, finalmente, o tão esperado e badalado Go-
verno da nova direita neoliberal, presidido por 

Pedro Passos Coelho e em coligação com o CDS/
PP. Um Governo, em todo o caso, bastante marcado 
pelo inesperado, e com três traços muito claros e in-
quietantes: orientação neoliberal, secundarização dos 
direitos substantivos da Constituição de 1976, surgi-
dos na sequência da Revolução de 25 de Abril, e es-
sencialmente virado para a satisfação dos interesses 
reclamados pelos detentores da grande riqueza, e em 
detrimento das pessoas.
Nada que se não soubesse, porque, diga-se com ver-

dade, todos os portugueses, mesmo os desatentos, 
não podem hoje dizer que o PSD de Pedro Passos 
Coelho não foi claro nos objetivos a que se propunha. 
E se é verdade que a generalidade dos portugueses 
vinha vivendo cada dia de um modo mais difícil e an-
sioso, o que agora aí vem será incomensuravelmente 
pior... E não se pense que se trata aqui de simples pa-
lavras, porque tal dolorosa realidade irá já constatar-
-se a muito curto prazo.
Trata-se, tal como havia sido prometido, de um Go-

verno pequeno, diz-se que o mais diminuto da III Re-
pública, e suportado à luz do que seria de esperar e 
do que foi dito: gente de confiança política do PSD e 
do CDS/PP, e gente sem filiação partidária, mas com 
reduzida experiência política, até administrativa, e 
longe da realidade portuguesa mais íntima. E tam-
bém, e de um modo muito geral, personalidades com 
indiscutíveis créditos profissionais, tal como aconte-
cera nos anteriores dois Governos de José Sócrates. 
Em todo o caso, convém ter presente que governar o 
País é incomensuravelmente mais difícil do que obter 
graus académicos ou escrever artigos científicos.
Como é evidente, o que conta é o programa que o 

Governo se propõe levar à prática, embora se conheça 
já do mesmo o suficiente para se poder dizer, garan-
tidamente, que os portugueses irão ficar muito pior e 
sem melhorias potenciais no seu horizonte de vida, 
a curto ou a médio prazos. Para lá destas evidentes 
realidades, existem potenciais fatores exteriores de 
grande risco, como os que se vão percebendo pelas 
notícias diárias, e materializados, num seu mínimo, 
pelas previsões recentes de Nouriel Roubini, sobre 
a elevada probabilidade de por aí vir a surgir o que 
designou por tempestade perfeita. Mas vamos, então, 
à estrutura do Governo.
Em primeiro lugar, e nos termos do que havia sido 

noticiado e seria lógico, houve diversas personalida-
des que se terão recusado a aceitar os convites formu-
lados, e também uma desconvocação por razões de 

força maior. Tirando a razão apontada para a suposta 
recusa de Eduardo Catroga, as restantes materializa-
ram, de facto, incompatibilidades com as razões dos 
convites e por motivos diversos.
A escolha de Miguel Relvas é muito correta e vai ao 

encontro da lógica das coisas da política. O mesmo 
se pode dizer da afetação de José Pedro Aguiar-Bran-
co à Defesa Nacional, porque o seu regresso à Jus-
tiça poderia já comportar algumas dificuldades por 
razões já por mim apontadas desde há muito. Tam-
bém a escolha de Miguel Macedo parece ser feliz, 
embora recaia já sobre os seus ombros um conjunto 
de medidas muito difíceis, até mesmo orçamentais. 
E uma dessas medidas é o forte reforço em elemen-
tos para as forças de segurança e de ordem pública, 
domínio em que o Governo que agora vai sair esteve 
longe de cumprir. Mas está já aí a época dos grandes 
fogos florestais, de imediato seguida da das grandes 
cheias. Temas sempre de grande sensibilidade públi-
ca e nacional, para não referir já o da reação forte da 
comunidade nacional, e até internacional, à vaga de 
criminalidade que o País está a sofrer.
A escolha de Paula Teixeira da Cruz para a pasta da 

Justiça ganha claramente às duas soluções anteriores, 
de Alberto Costa e de Alberto Martins, conseguindo, 
ainda, as vantagens inerentes à condição feminina 
e de ser uma advogada prestigiada. E também pela 
imagem de seriedade que sempre a tem acompanha-
do. Infelizmente, como diz um ditado popular digno 
de registo, não há bela sem senão, pelo que as suas 
infelizes considerações sobre o Procurador-Geral da 
República, Fernando Pinto Monteiro, claramente in-
justas e fora da realidade substantiva dos factos, aca-
barão por colocar-lhe nas mãos um problema que, ao 
final de todas as contas, nunca existiu. De resto, este 
senão acabou também por se estender ao futuro Pri-
meiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. Pés na argola 
facilmente evitáveis…
Quanto ao CDS/PP, a ver vamos, e por razões diver-

sas. Por um lado, porque as duas pastas de Assunção 
Cristas e de Pedro Mota Soares não serão fáceis. So-
bretudo a primeira, embora a segunda possa vir a tor-
nar-se muito conflitual. Tratar das coisas do mar, na 
sua globalidade e nas ligações que também têm com 
o domínio da economia, abarcar o setor agrícola, à 
luz dos reais e essenciais objetivos que o País preci-
sa de materializar, reordenar o território, e defender 
o ambiente, bom, é um trabalhão, embora Assunção 
Cristas seja uma jovem muito bem preparada e de 
inquestionável qualidade, técnica, cultural e política.
O mesmo se pode dizer de Pedro Mota Soares, cujas 

qualidades são já hoje inquestionáveis, mas onde há 
que reconhecer que um plano de emergência social 
requer o funcionamento de uma máquina, em boa 

medida já existente, mas cuja eficácia é duvidosa. 
Aliás, uma máquina sobre cujas verbas atribuídas 
e correspondentes utilizações será absolutamente 
imperativa de controlar, porque são já evidentes as 
manifestações de tentação hegemónica… E quanto 
à solidariedade, bom, ela passa sempre pela salvação 
da vida, pelo acesso ao saber, e por uma velhice con-
digna. A ver vamos.
Depois, Paulo Portas, nos Negócios Estrangeiros, 

que não merece grandes comentários, mas onde po-
derá deixar uma marca fortemente histórica, seja ao 
nível de um ainda melhor aproveitamento dos recur-
sos diplomáticos portugueses, com a sua projeção in-
ternacional a níveis diversos, seja ao nível de novas 
iniciativas no seio da União Europeia, seja na poten-
ciação das relações diplomáticas e económicas ao ní-
vel dos países de língua portuguesa, com um tempo 
mui renovado para a CPLP, seja, por fim, no apoio 
político aos seus dois colegas ministros.
Finalmente, os independentes, mas a que apenas fa-

rei referência a Nuno Crato e a Paulo Macedo. Bom, 
só posso abordar o primeiro caso a dois níveis: o da 
qualidade pessoal e o das ideias esperadas para a po-
lítica da pasta. Quanto ao primeiro aspeto, o mesmo 
se não discute. Quanto ao segundo, há que reconhe-
cer que, no setor da ciência, Nuno Crato estará ain-
da longe de José Mariano Gago. Mas no domínio do 
ensino, superior, e não só, creio que irão surgir polé-
micas, porque Nunco Crato sempre me deu a ideia 
de uma atitude passadista, aliás, até errada, sobre a 
estrutura do ensino. E, nomeadamente, no da Mate-
mática. Fico agora à espera dos sindicatos de profes-
sores, depois do que lhes viu e ouviu…
Quanto à pasta da Saúde, com Paulo Macedo, tam-

bém a sua qualidade técnica e humana se não discu-
tem, mas tudo faz agora crer, sobretudo, depois das 
palavras de ontem do Presidente Cavaco Silva, sobre 
o papel das misericórdias, que Paulo Macedo virá a 
ser o coveiro do Serviço Nacional de Saúde, univer-
sal e tendencialmente gratuito, talvez um dia vindo a 
ficar conhecido como o ministro das misericórdias. 
Além do mais, a sua passagem pelo principal grupo 
privado da Saúde sempre levantará dúvidas sobre as 
privatizações que, no sector, de há muito se anuncia-
ram pelo PSD de Pedro Passos Coelho.
Finalmente, a capitulação deste Governo no domí-

nio da Cultura, agora completamente secundarizada 
no âmbito da governação. Até Manuel Maria Carri-
lho ontem mesmo se referiu a esta realidade, e aqui 
com uma enormíssima razão. De resto, e de um modo 
muito geral, os governos conservadores são sempre 
fortemente secundarizadores desta componente go-
vernativa. E não deixa, por isso mesmo, de ser es-
tranho que Francisco José Viegas, um homem de 
cultura, tenha aceite um papel como o que agora vai 
desempenhar, quase vazio de capital interventivo.
Enfim, um Governo com qualidade técnica indis-

cutível, mas cujos resultados só poderão aferir-se no 
terreno da prática política diária. Em todo o caso, um 
Governo de inspiração neoliberal, muito mais preo-
cupado com os lucros do que com as pessoas. Uma 
realidade que irá já poder ser vivida a mui curto pra-
zo. Uma realidade já por demais evidente.

UM DIA PARA O PAI!
Julguei que envelhecera!... Fiz pausa 
para mudar de ideia, bem contente 

na madurez do meu sentir, e a causa
do tempo que passara florescente!  

Sou pai, também avô, e bisavô;
agora canto honrosa juventude

disposta a encher o mundo, pois virou
fulcro da vida em franca plenitude!

Pai, com a mãe, desfruta do compasso
na música que embala a existência
dos filhos, triunfando surto além!

Conjuga nos afãs e embaraço,
o amor que justifica a diligência.

--O pai merece um dia, como a mãe!

J.J. Marques da Silva

5 Semanas  /  5 Pastores

Nao Perca neste mes de Julho 5 semanas segui-
das com 5 diferentes pastores. Deus vai fazer um 
grande mover na sua vida, e saiba que ha verda-
deiramente homens e mulheres trabalhando para 
que o evangelho de Jesus Cris-
to, esteja em todas as nacoes.
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CRÓNICA DO EDITOR

Eduino Martins

RECEITA DA SEMANA

Peixe ao Limão
com Camarão
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ingredienteS:
6 lombos de pescada congelados; 1 pitada de pimenta 
moída na altura; Sal q.b.; Sumo de 1 limão grande; Alho 
picadinho; Salsa e azeite q.b.; 8 camarões.
preparação:
Comece por deixar os lombos de pescada a marinar du-
rante cerca de 1/2 hora em sumo de limão, sal, alho pi-
cadinho e pimenta. Entretanto, vá fazendo um refogado 
com a cebola e o azeite. Quando a cebola já estiver moli-
nha, junte o peixe juntamente com a marinada. Acrescen-
te a salsa por cima e tape durante cerca de 15 minutos. 
Adicione por fim os camarões que já estavam cozidos 
apenas para levarem um calor. Não junte mais sal por 
causa da marinada que foi junto a cozinhar e que tinha 
muito limão.
oBServaçõeS:
Servir com um arroz branco.

Começando pelo lançamento do livro, “O Chafa-
riz da Cerveja” desde já, quero agradecer o con-

vite do José Maria, gostei imenso de ver um chafariz 
a correr cerveja grátis toda a tarde. Foram dois mil 
litros de cerveja, só visto para acreditar. Depois, fo-
mos convidados para as festas do Espírito Santo de 

São Braz. Íamos buscar o vinho e os biscoitos aos 
carros enfeitados, havia comida e bebida para todos 

os presentes. 
Queixam-se da crise mas, não parece, há festejos 

todos os dias incluindo os fins-de-semana. Depois do 
vinho, fomos convidados para o domingo do Espírito 
Santo ou seja, o domingo da trindade. O convite era 
para dois lados então, tivemos que fazer uma divisão, 
eu fui para a cidade da Praia da Vitória e a Nancy 
para São Braz. 
Obrigado à Nidia e à Fernanda, as sopas estavam 

deliciosas. Também fomos convidados para os cin-
quenta anos de matrimónio do senhor Fernando Ro-
cha e da senhora Maria Leonor com um excelente 
jantar no clube de golfe. Segunda-feira, tivemos um 
convite paraassistir aos vinte anos de existência da 
cidade da Praia da Vitória e continuamos mais uma 

Coisas Da Minha Viagem Aos Açores

semana, nas Sanjoaninas. De seguida iremos para 
Lisboa e daremos notícias do Continente, da Madeira 

e de São Miguel para todos vós em Montreal. Vol-
tarei em Julho para descansar, pois, aqui temos tido 
pouco repouso um abraço para todos.
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Esta semana no Montreal Magazine:
26 de junho: Dominga da família jomani
              Kelly M. e Alex
28 de junho: Festa Santo Cristo
                       Dominga da famíla da Ponte

Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues e António Saragoça

Viver, sentir e (re) conhecer…

Deus me deu um ramo feito
Das mãos de nosso Senhor…
Em louvor do Espírito Santo,

Viva o nosso Imperador

o Império do Divino realizou-se 
este fim-de-semana em Chome-

dey, Laval. Tempo soalheiro tanto no 
sábado como no Domingo, convidan-
do o povo a vir à festa. Os Mordomos, 
Maria e Emanuel de Medeiros levaram 
a efeito um cortejo que se realizou no 
sábado à tarde havendo a participação 

de vários carros alegóricos, a Rainha 
Santa Isabel e seu esposo, Dom Dinis, 
grupos folclóricos, damas vestidas à 
antiga, trempes e panelas… enfim foi 
um cortejo que já há muitos anos não 
era feito mas como dizia Pedro Ho-
mem de Melo: o presente será filho do 
passado e deve haver sempre continui-
dade. Então o Mordomo recorrendo 
aos seus colegas e amigos resolveu dar 
essa continuidade de uma tradição tão 
antiga. O lusitano nunca quis parar de 

ser português. Conserva hoje uma for-
ça louvável de querer viver o que tem 
em reserva na alma, no espírito, nos 
costumes herdados. No final deste cor-
tejo houve toda uma obsequia para a 
abertura do império. Os Foliões foram 
chamados a cantar, a fita do Mordomo 
foi cortada, o Império estava declara-
do aberto, os impérios (cada ilha tem 
o seu império) estavam abertos e todos 
ofereciam algo a comer e beber. A filar-
mónica Portuguesa de Montreal tocou 
vários números do seu vasto repertório 
e foi depois foi a vez do folclore. De 
Newark, New Jersey, deslocou-se até 

nós o Rancho folclórico da Casa do 
Minho. Sendo o folclore hábitos do 
povo, que foram conservados através 
do tempo, este grupo trouxe-nos uma 
mostra de danças, cantares e trajos do  
Minho. Vieram cinquenta e cinco ele-

mentos que tocaram, cantaram e dan-
çaram vários números. Seguiu-se o 
grupo folclórico Estrelas do Atlântico 
que também deu uma bela contribui-
ção. Também o público se agradou do 
que viu e ouviu, oferecido por tão dis-
tintas representações. Há que registar 
a grande afluência do público que veio 
assistir e participar. No interior do sa-
lão de festas da igreja, estava o grupo 
“Além-Mar” que veio de Toronto para 
animar o serão. 
No Domingo, a procissão saiu da igre-

ja por volta das onze horas da manhã, 
com a participação de vários Clubes 
e Associações portuguesas, individu-
alidades políticas, o Cônsul Geral de 
Portugal em Montreal, Sr. Dr. Fernan-

do Demée de Brito, Romeiros, Foliões, 
representações das ilhas açorianas, a 
Filarmónica Portuguesa de Montreal e 
a Filarmónica do Divino Espírito San-
to de Laval, os ranchos folclóricos, o 
Mordomo, sua esposa e acompanhan-
tes, e muitos grupos. Um cortejo muito 

grandioso e formoso. Houve depois a 

celebração da Santa Missa e a coroação 
e foi a vez de as pessoas irem comer as 
Sopas do Espírito Santo, como manda 
a tradição. O arraial foi apresentado 
pela Filarmónica de Laval. Pena foi o 
rancho Folclórico da Casa do Minho de 
Newark não ter actuado outra vez antes 
de partirem, mas a viaje era grande e 
lá se foram. A tarde continuou e todos 
puderam provar os vários vinhos, be-
bidas, bolos e doces que cada império 
oferecia. Venham festas, venham con-
vívios, venham abraços de familiares e 
amigos. Além-Mar actuou no interior 
do salão, houve arrematações, musica 
e até fiquei admirada com a surpresa da 
tarde. O nosso amigo Álvaro, que há já 
vários anos não o ouvia, surpreendeu-
-nos com algumas das suas canções, 
terminando com Canoa do Tejo. 
O Espírito Santo constitui, para a 

maioria dos açorianos, a devoção mais 
profunda vincada na alma de todo o 

povo. As festas do Divino prolongam-
-se desde o Domingo de Pentecostes 
até ao final do verão, dando colorido e 
alegria a todas as regiões do Quebeque 
onde há uma maior aglomeração de ste 
povo.
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DESCOBRIR MONTREAL

Sylvio Martins

80 anos do Jardim botânico

9 de Junho de 1931, o grande sonho 
do Frade Marie-Victorin, realizou-

-se através da concessão da cidade de 
Montreal que deu um vasto terreno no 
parque de Maisonneuve, para infra-

-estruturas de um jardim botânico. O 
desenvolvimento deste “jardim botâ-
nico ‘ideal’” tomou forma na década 
30 com uma visão moderna de bele-
za, acessibilidade e utilidade. 80 Anos 
mais tarde, com cerca de 23 000 espé-
cies de plantas cultivadas, 10 estufas de 
exposições, alguns 30 jardins temáticos 
e culturais, e um extensivo arboreto, o 
“Jardin botanique de Montréal”, é um 
espaço de vida, e, um dos mais impor-
tantes jardins através do mundo. 

Uma das novidades neste verão, a ex-
posição “Le Papier, au-delà des mots”. 
Os elementos arquitectónicos são lin-
dos. Vê-se a cultura japonesa através 
das gerações dos artesãos japoneses e 

que fazem ainda “washi” maravilhoso, 
“Papel japonês”.
Há, para finalizar, uma nova exposi-

ção virtual intitulada 80 anos de his-
tória e arquivos do jardim botânico de 
Montreal. Todos vão poder viajar atra-
vés da história deste jardim com foto-
grafias.Ville.Montreal.QC.CA/Jardin/
Archives
Durante todo o verão nos fins-de-se-

mana, este jardim convida você para 
os festivais culturais ou temáticos. Nos 
2 e 3 de Julho, o jardim botânico ce-
lebra a família “Tanabata”, o festival 
das estrelas no jardim japonês. De 7 
ao 10 de Julho, é o jardim chinês que 

convida todos ao festival da Ásia com 
grupos folclóricos de origem asiática. 
Nos 16 e 17 de Julho, o evento da ár-
vore “a casa da árvore” organiza em 
comemoração com várias actividades 
festivas. Nos 23 e 24 de Julho, a festa 
dos sentidos, “Fête des Sens”, você vai 
visitar de olhos escondidos e sentir o 
que vai descobrir. Além disso, em 7 de 
Agosto, junte-se à celebração do déci-
mo aniversário do jardim das Primeiras 
- Nações (música e dança com artistas 
amérindiens) e a 28 de Agosto podem 
descobrir a cozinha japonesa no pavi-
lhão japonês (degustações gratuitas).
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AGENDA COMUNITÁRIA
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PALAVRAS CRUzADAS

ANEDOTAS

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

HoriZontaiS 1. Serviu-se de. Imaginar. 2. Indefeso. Dificuldade em 
respirar que surge por acessos irregulares. 3. Forma antiga de mim. 
Cantor ambulante. Aguardente de cereais. 4. Discurso. Tecido de linho 
ou de algodão, com riscas na trama ou urdidura. 5. Anteparo. Argola. 
6. Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 
Regressar. 7. Botequim. Unguento em que entram óleo e cera. 8. Que 
pertence à raça do cavalo. Grande porção. 9. Fruto da ateira. Elemento 
químico metalóide, sólido, com o símbolo I. Íntegra. 10. Sensação pro-
vocada pela necessidade de beber. Axila. 11. Cheiro. Pequeno mamí-
fero roedor da família dos murídeos.
verticaiS 1. Inflexível. Edifício para habitação. 2. Juntara. Dar pan-
cada em. 3. A si mesmo. Octaédrico. 4. Além disso. Fogueira onde se 
queimam cadáveres. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras re-
lações (prep.). 5. Relativo ao úmero. Medida itinerária chinesa. 6. Vere-
ador. Grande desordem. 7. Aqueles. Cor verde dos vegetais. 8. Contr. 
da prep. de com o art. def. a. Tombar. Ovário dos peixes. 9. Desencami-
nhar. Antigo Testamento (abrev.). 10. Composto hidrocarbonato muito 
abundante nos vegetais, principalmente nos tubérculos, rizomas e se-
mentes. Grosseiro. 11. Ramificação. Espaço no interior do navio ou do 
avião, situado na parte mais baixa e que é dedicado à carga.

Filarmónica Portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai representar, 
mais uma vez, a comunidade portuguesa no Festival 
Weekend du Monde no parc Jean-Drapeau no próximo 
dia 10 de julho.
Programa a confirmar nas próximas semanas.

varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● escadas em caracol e diagonal    ●   degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Qual é a semelhança entre uma loira e uma frigideira?
Tem de se aquecer bem antes de pôr a carne.

Qual a semelhança entre uma loira e um pacote de leite?
Abertura fácil.

Três viuvas falavam da sua desgraça:
- O meu Manel coitadinho passou-se com um ataque de coração.
- O meu Francisco, o pobre foi atropelado.
- Ai e o meu António que morreu a beber leite.
- A beber leite!!?? Mas como foi isso? Afogou-se?
- Não. A vaca caíu-lhe em cima.

Dizia ele para ela:
- Eras capaz de casar com um imbecil rico?
- É só por curiosidade ou estás a lançar a tua candidatura?

Havia um garoto que era um tagarela, quando começava a falar, nun-
ca mais se calava. O professor chateou-se com a história e mandou 
um bilhete para os pais assinarem: Este menino fala muito. No outro 
dia o miúdo entrega outro bilhete ao professor: Sai à mãe!

João Arruda

Espírito Santo do West Island com um 
império muito digno da Trindade

Celebrou-se dignamente no fim-de-semana tran-
sacto os festejos em louvor da terceira pessoa 

da Santíssima Trindade. O mordomo desta grandiosa 
festa foi Luís Moniz e imperatriz Ideltina Moniz.
Sábado e domingo, centenas de pessoas compare-

ceram na sede da Associação Portuguesa de West Is-
land onde foram distribuídas as refeições da partilha 
(carne guisada, pão, massa sovada, vinho e sumos, no 
primeiro dia; as tradicionais sopas do Espírito Santo, 
cozido e demais acompanhamentos, no dia maior), 

tudo com muita abundância, óptimas confecção e 
qualidade. A festa foi animada por Fátima Miguel e 
o DJ da casa.
Neste dia maior, Iniciou-se na Igreja St-Luc 106 A 

Anselme Lavigne, Dollard-des-Ormeaux para a mis-
sa festiva presidida pelo padre José Luís acompanha-
do pelo Coral do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
Foi uma cerimónia bastante nobre, abundantemente 
participada e em que foi a coroar as seis Domingas 
desta associação, José Almeida, Hermínia Moniz, 

Filomena Pereira, José 
Manuel Pereira e os Mor-
domos, Luís Moniz e a 
senhora Ideltina Moniz.
Podemos notar que se 

Festejou a 11ª edição 
deste grandioso aconteci-
mento, iniciado em 2001, 
onde foram servido as fa-
mosas sopas do Espírito 
Santo e o cozido a festa 
foi muito bem animada 
por Sylvie Pimentel e o 

DJ da casa. 
O presidente da Associação o senhor José Almeida, 

sem ele não era possível fazer a festa e manter sem-
pre esta tradição e igualmente todos que trabalharam 
ao longe deste evento, “em nome da Associação e 
do Divino Espírito Santo de West Island obrigado 
a todos por ter realizado e manter esta tradição um 
grande sucesso, bravo. Os mordomos para 2012 são 
Carlos Sousa e o João Farias.

Sylvio Martins
Dia de Portugal em Montreal

Em 2005 iniciou-se um projecto com várias asso-
ciações para festejar o Dia de Portugal. Este pro-

jecto foi iniciado pelo consulado e foi um projecto com 
uma visão que era para organizar as festividades para 
a comunidade mas ao mesmo tempo para o povo mon-
trealense. Hoje esta visão desapareceu, é só alguns que 
organizam e é sempre a mesma coisa. A festa é só para 
portugueses e o projecto inicial quase está a morrer. 
Com uma exposição que não faz senso, e meia dúzia 
de “gatos-pingados” a celebrar este importantíssimo 
dia. A Caixa celebrou de uma forma estranha celebran-
do este dia com um concerto açoriano. E para finalizar 
o único que fez um projecto interessante mas humilde 
foi o restaurante Piri Piri na rua Mont-Royal. Eles or-
ganizaram o seu Dia de Portugal para os portugueses 
e os montrealenses. Com um quiosque de comida, um 
DJ (Fernando Vinagre), O Rancho Folclórico da Santa 

Cruz e Jimmy Faria foi suficiente para 
embalar todos. Achei que só isto foi sufi-
ciente. Boa música, muito bom espectá-
culo e óptima comida. Não é muito mas 
é tempo de incluir mais pessoas para ce-
lebrar este dia e não só as associações.
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carta dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
amor: Um amor antigo poderá ser esquecido finalmente. 
Descubra a imensa força e coragem que traz dentro de 
si! Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
dinheiro: Esforce-se no trabalho e poderá conseguir a 

promoção que tanto deseja. números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28
pensamento positivo: Eu concluo tudo aquilo que começo.

carta dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Via-
gem longa, Partida Inesperada. amor: Não deixe que os 
assuntos profissionais interfiram na sua vida amorosa. 
Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: A sua energia está 
em alta, não vai querer estar parado.
dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades económi-

cas. números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9
pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas boas. 

carta dominante: a Morte, que significa Renovação.
amor: Procure esquecer as situações menos positivas 
do seu passado afectivo. Saúde: Poderá sentir uma cer-
ta indisposição. dinheiro: Segurança financeira.
números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6

pensamento positivo: Tenho sempre o poder de renovar a minha vida.

carta dominante: a Estrela, que significa Protecção, 
Luz. amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense 
bem naquilo que diz. Uma personalidade forte sabe ser 
suave e leve como uma pena! Saúde: Procure o oftalmo-
logista, pois as dores de cabeça podem estar relaciona-

das com cansaço ocular. dinheiro: Tudo estará dentro da normalida-
de. números da Sorte: 4, 17, 23, 49, 26, 1
pensamento positivo: Sei que há uma estrela que brilha por mim!

carta dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
amor: Evite as discussões com o seu par, mesmo que 
tenha razão. A força e a humildade caminham de mãos 
dadas! Saúde: Tendência para enxaquecas.  
dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só terá a 

ganhar com isso.
números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7
pensamento positivo: Adapto-me rapidamente às novas situações.

carta dominante: Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. amor: As brincadeiras na sua relação 
afectiva serão uma constante, aproveite-as. Que a leve-
za de espírito seja uma constante na sua vida! Saúde: 
Não deixe que a irresponsabilidade afecte a sua saúde 

e procure com maior regularidade o seu médico. dinheiro: Cuidado 
com os gastos repentinos. números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14
pensamento positivo: Reflicto sobre o que desejo para a minha 
vida e faço um esforço para o alcançar.

carta dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperi-
dade, Riqueza e Segurança. amor: Não deixe que o seu 
orgulho fira a pessoa que tem a seu lado. Preocupe-se 
com aquilo que você pensa sobre si próprio, faça uma 
limpeza interior. Saúde: Faça uma caminhada por sema-

na e verá como a sua circulação sanguínea vai melhorar.
dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a 
precisar de um dinheiro extra. números da Sorte: 47, 12, 39, 26, 3, 37
Pensamento positivo: A riqueza interior é o meu maior tesouro.

carta dominante: o Carro, que significa Sucesso.
amor: Pode estar apaixonado e ainda não se ter dado 
conta. Que a clareza de espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Não seja medroso e vá ao médico com mais 
regularidade. Dinheiro: O seu equilíbrio monetário está 

para breve. números da Sorte: 28, 17, 32, 11, 49, 24
pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

carta dominante: o Imperador, que significa Concreti-
zação. amor: A felicidade e a paixão estarão estampa-
das no seu rosto. A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores musculares.
dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.

números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20
pensamento positivo: Eu concretizo os meus projectos!

carta dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
amor: Poderá finalmente deixar os receios de lado e lan-
çar-se de cabeça na paixão. Aprenda a escrever novas 
páginas no livro da sua vida!
Saúde: Cuide mais do seu cabelo e unhas.

dinheiro: Possível aumento salarial. 
números da Sorte: 4, 16, 23, 48, 23, 1
pensamento positivo: Sou prudente nos passos que dou.

carta dominante: o Diabo, que significa Energias Ne-
gativas. amor: O seu ambiente familiar encontra-se na 
perfeição, aproveite a boa disposição que vos rodeia. 
Seja um bom professor, eduque para que os mais jovens 
tenham uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os para 

a vida. Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.
dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
números da Sorte: 15, 26, 40, 37, 4, 29
pensamento positivo: Venço as energias negativas através dos 
pensamentos positivos.

carta dominante: Rainha de Ouros, que significa Am-
bição, Poder.
amor: Se tem algum problema que o está a incomodar, é 
tempo de o resolver. Proteja as suas emoções tornando-
-se cada dia que passa num ser humano mais forte e 

então sim, será feliz!
Saúde: Tendência para algumas dores de garganta. 
dinheiro: Não desespere, com a ajuda dos seus amigos conseguirá 
saldar possíveis dívidas.
números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3
pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz.

ECONOMIA

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)

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)

eScorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

Comentário Semanal de Economia e Mercados

Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira

A atenção dos investidores continuou a incidir 
sobre a situação da Grécia. Logo no início da 

semana, a agência Standard & Poor’s procedeu a 
um novo corte da notação de risco de crédito da 
Dívida grega, em três níveis, para CCC, o nível 
mais baixo atribuído por aquela agência a qual-
quer Estado Soberano. 

O respectivo Outlook permaneceu negativo, o que 
não afasta o cenário de se procederem a cortes adi-
cionais. Neste contexto, grande parte da semana mar-
cou uma continuação de um extremar de posições em 

relação a uma participação involuntária dos credores 
privados no resgate à Grécia. Um dos cenários pos-
síveis passa por um terço da ajuda ser facilitado pela 
União Europeia (UE) e pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), um terço originado pelo programa 
de privatizações grego e o restante fornecido pelos 
credores privados da Grécia, sendo que é sobre este 
último que se gera a discórdia. Estas diferenças esti-
veram presentes na reunião extraordinária do Euro-
grupo, realizada na terça-feira (dia 14), que procura-

Grécia continua no centro
da atenção dos investidores

va reunir um consenso em torno de um novo resgate 
à Grécia antes da reunião dos líderes europeus a 23 
e 24 de Junho. A reunião não apresentou, todavia, 
resultados. Alguns ministros adoptam uma posição 
idêntica à do BCE, que rejeita qualquer reestrutura-
ção que não seja voluntária. Do outro lado da barrica-
da, o Ministro das Finanças da Holanda juntou-se ao 
seu congénere alemão, defendendo que os credores 
privados devem contribuir “substancialmente” numa 
eventual nova ajuda à Grécia. Como se este impasse 
não bastasse, na própria Grécia, a situação política 
evoluiu negativamente, fazendo recear pelo cumpri-

mento das medidas de aus-
teridade. Durante a sema-
na, realizou-se uma nova 
greve com mais de 25 mil 
pessoas a participarem na 
manifestação em frente ao 
Parlamento, em Atenas. 

O Primeiro-Ministro foi 
forçado a avançar com 
uma remodelação do Go-
verno, de molde a tentar 
um voto de confiança do 
seu grupo parlamentar. 
Ainda assim, os desen-
volvimentos ocorridos no 
final da semana acabaram 
por fazer aliviar a pressão 
dos mercados, uma vez 
que Angela Merkel reve-
lou uma aproximação ao 
BCE, ao admitir uma par-
ticipação apenas voluntá-
ria dos privados, na linha 
do acordado na chamada 
Iniciativa de Viena. 

Assim, os spreads face à Divida alemã a 10 anos 
corrigiram parcialmente, terminando a subir 22 p.b.. 
Já na madrugada de segunda-feira ocorreu uma nova 
reunião do Eurogrupo, a qual voltou a desanimar os 
mercados. Neste encontro, e como já era perceptível 
das declarações de Merkel, foi sugerido um acordo 
de princípio sobre “o necessário financiamento adi-
cional” à Grécia, na base de uma participação volun-
tária, mas formal e quantificável, dos credores priva-
dos e da aprovação de um novo plano de austeridade. 
A participação dos privados aconteceria através de 
um rollover da Dívida, com os credores a comprarem 
novos títulos de Dívida quando os que detêm actu-
almente chegarem a termo. Todavia, não se chegou 
a uma decisão final em relação a um novo plano de 
ajuda, tendo sido adiada para início de Julho. 

Os Ministros das Finanças da região não querem 
avançar com um compromisso antes de o novo plano 
de austeridade grego ser aprovado. 

Do mesmo modo, foi também adiado para o início 
de Julho um acordo em torno da libertação da 5ª tran-
che de 12 mil milhões de euros (mM€) enquadrada 
na ajuda de 110 mM€ decidida há um ano, da qual 
depende, no curto prazo, a sustentabilidade do Esta-
do grego.

Como referiu o Presidente do Eurogrupo, du-
rante o fim-de-semana: os líderes europeus têm 
estado a brincar com o fogo, já que um eventual 
incumprimento da Grécia poderia ter impactos 
significativos em, pelo menos, 5 países. De facto, é 
tempo de os líderes europeus olharem para além 
do amanhã: só uma Europa unida permitirá con-
trabalançar a emergente centralidade económica 
da Ásia.
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21 de Junho de 2011
1 Euro = CAD 1.410710

Portuguesa Brossard            450.659.4356
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

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

IGREJAS

SERVIÇOS CONSulARES
embaixada de portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
consulado geral de portugal mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

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

ASSOCIAÇÕES E CluBES

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
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
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
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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
MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 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
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent             514.843.8727
RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
         514.770.9974 
T R A N S P O R T E S
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

mercearia 
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

Super eSpecial
150$ por ano com 

o seu logo
e informações no 

guia comercial

ANúNCIOS A PARTIR DE $7.97* 
TEL.: 514-284-1813

*TAXAS NãO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A NOVOS ANúNCIOS UNICAMENTE.
TODOS OS ANúNCIOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCIA, VISA OU MASTERCARD.

les entrepreneurs Bucaro inc.
procura 1 instalador de “pave-
uni”, 1 pessoa para trabalho 
geral e 1 equipa (pave-uni) com 
mín. 3 anos de exp. 

Salário conforme experiência. 
contactar Jos 514-325-7729

EMPREGOS ARRENDA-SE

ressorts St-michel
procura mecânico com expe-
riência de amortecedores. veí-
culos pesados. Falar francês e 
português. 514-617-3305

Em St-Léonard, grande 4 ½ 
com estacionamento subter-

râneo privado. 
514-728-6831

Para férias, apartamento em Vila-
moura. Preço segundo altura do 
ano e tempo de permanência.

011 351 93 431 1475
514-727-3533 até 26 de Junho

Vendem-se rissoís de cama-
rão, atum, carne, galinha e 
pasteis de bacalhau. entrega 
ao domicílio.

conceição Silva
450-433-0022

VENDE-SEPrecisa-se de senhoras e senho-
res com experiência para limpeza 
de noite. 450-975-0584

Manufacturer of children’s & 
JR Line procura specialistas 
em asmostras com experiên-
cia, excelente salário.

Stella: 514-277-4761

Colabore com o
nosso jornal

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

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

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

ROSEMONT

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

Bom duplex todo renovado

josé Montez

esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

Vende-se um carro de marca Bui-
ck Century 993 em perfeito estado.
110000Km. 1100$

514-728-6831

oração a Santa clara
Oh Santa Clara, que seguistes a Cristo com a tua vida de pobreza 
e oração, faz que entregando-nos confiantes à Providência do Pai 
Celeste, no inteiro abandono, aceitemos serenamente a sua Divina 
Vontade, Santa Clara, bela e formosa, iluminai os meus caminhos para 
a glória e vitória, livra-nos dos inimigos e dos problemas.
Peço a Santa Clara, que cubra a minha cabeça com o seu manto 
sagrado.
Guia-me Santa Clara, para que possa resolver todos os meus 
problemas. Amén. Rezar esta oração mais nove Avé-Marias durante 
nove dias, com uma vela acesa na mão, no último dia deixar queimar 
a vela. Fazer três pedidos, um de negócios e dois impossíveis e será 
atendido. Obrigado a Deus. S.A.

ORAÇÃO

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

maria irene morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

Vimont
Lindo semi-destacado, três 
quartos, grande terreno, 
cozinha e casa de banho 
renovadas. $257 000.00  

Cerca do Metro Cadillac
Magnífi co duplex, cozinha e 
casa de banho modernas, 

piscina, lareira, 
telhado garantido. 565 000$

16º ano de Saudade
Janete couto frias

21/03/1980 – 21/06/1995

Com profunda saudade, seus pais Manuel 
Frias e Maria Izénia Couto, irmãos e restante 
família participam que será celebrada missa 
por sua alma, no dia 22 de Junho, pelas 
18h30, na Missão Santa Cruz, agradecendo 
desde já quem possa participar nesta cele-
bração eucarística.

M E M o R A n D u M

Procura-se pessoa em paisagista. 
Instalador de (Pave-uni) e muros 
com experiência. 514-821-3457

procura-se empregada de balcão
para uma padaria. 514-281-6947
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não acredite em BruxaS... maS Que elaS exiStem, exiStem!
Índio curandeiro de naScimento

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. 
As pessoas possuídas por bruxaria não acreditam em nada nem 
em ninguém, por estarem amarradas a forças negativas. Venha 
visitar-me e eu resolvo os seus problemas. Eu consigo currar 
aquilo que os outros não conseguem... Eu tenho a solução que 
provávelmente já foi dito por outros. Eu não digo, EU FAÇO, EU 
CUMPRO e dou uma GARANTIA TOTAL!

laços de açor o/a amado/a de volta imediato, dominado/a
em corpo, corçao e alma para o total da vida.

Sem cauSar danoS e Sem eleS. o Único Que SaBe todoS
oS SegredoS para uma amarração pereFeita.

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

todo o proBlema tem uma Solução, toda a doença
tem uma cura... tenHo a Solução!

ligue HoJe meSmo! 438-764-9685

onde outro FalHaram, eu acerto. 33 anoS de experiÊncia
a comprovar. melHore a Sua vida! 100% garantido

teStemunHaS reaiS:
Depois que as ca-
tástrofes naturais 
começaram ao 
mesmo tempo os 
desastres da mi-
nha vida, eu não 

podia encontrar um bom cami-
nho, mas graças aos milagres 
desta Xamã; Hoje, eu voltei 
para a minha esposa e os meus 
2 filhos depois de não poder vê-
-los porque eles odiavam-me, 
obrigado indiano. 
                         cHriStiano S.

Depois de mui-
tos anos a visi-
tar médicos e 
psycólogos, o 
xamã através as 
runas brasileiras 
descobriu que 
estava a ser ví-
tima de um ritu-
al satânico que 
lentamente foi destruindo a minha 
vida, graças às mãos milagrosas 
de Xamã a minha saúde voltou e 
também vi o rosto do meu inimigo 
Charles.                Steven pearl

Natércia Rodrigues
Vinte e cinco anos ao serviço de Deus…

o sacerdócio é uma vocação, ou seja um chama-
mento pessoal. Deus “chama no coração do ho-

mem” para seguir este caminho de dedicação e servi-
ço do Evangelho, da Igreja e dos Homens.

Foi no passado Domingo, dia 12, que o Sr. Padre 
Carlos Dias celebrou as suas bodas de prata ao ser-
viço de Deus e do Seu povo. Houve uma missa mag-
nífica, o grupo coral a cantar admiravelmente, uma 
celebração eucarística que me tocou profundamente 
e uma coroação diferente de todas as outras às quais 
tenho assistido, havendo apenas uma coroa. Nesta 
missa, houve a bênção de três imagens, três arcanjos: 
o arcanjo Miguel, o Rafael e o Gabriel. Eles são con-
siderados protectores e estão acima dos anjos na hie-
rarquia divina, são os chefes dos anjos. Isto não sig-
nifica que eles sejam mais importantes do que outros 
seres divinos, mas que possuem grandes poderes. Os 
arcanjos têm a função de cuidar de vários aspectos 
da vida das pessoas e, principalmente, trabalharem 
para o bem de todos. Eles irão ocupar um lugar de 
destaque nas várias salas da igreja. 
Seguiu-se depois uma tarde “convívio” com almo-

ço, onde todos trouxeram algo para comer e beber, 
acabando por partilharem esta grande refeição. A 
animação musical esteve a cargo do DJ Jerry que 

após o almoço, convidou representantes dos vários 
grupos que trabalham na igreja, assim, como o gru-
po «O Pão de Santo António», as catequistas, dan-
ça, enfim…todos foram mencionados, mensagens de 
amizade e flores foram ofertadas ao Sr. Padre Carlos. 
Estavam todos satisfeitos e reconhecidos a Deus pelo 
facto deste padre ter sido colocado ao serviço do Se-
nhor nesta paróquia de Nossa Senhora de Fátima em 
Chomedey, Laval. Foi a vez do Sr. Padre falar. Ele 

agradeceu a Deus pela força, inspiração, capacidade 
e amor que Ele lhe tem dado, pois as dificuldades que 
ele tem vivido ao longo destes vinte e cinco anos, têm 
sido várias. No entanto, nas várias paróquias onde 
tem trabalhado, as pessoas têm sido compreensíveis e 
tem trabalhado muito ao lado dele e com ele. Ele tem 
sido um guerreiro e durante estes anos de luta tem 
sido ajudado pelas forças celestiais que têm colocado 
cada coisa no seu lugar e permitido que ele pudesse 
dar o melhor de si mesmo, sempre! Bastante amigo 
do seu povo, igualo-o como a água de um rio, a qual 
se adapta ao caminho que é possível, sem esquecer o 
seu objectivo que é o mar. É frágil na nascente mas, 
aos poucos vai ganhando a força dos outros rios que 
encontra. 

Sabemos que este sacerdote esteve na igreja St. Vin-
cent-Ferrier, depois seguiu para a igreja St. Ambroise 
e agora está em Nossa Senhora de Fátima em Cho-
medey. Por onde passou, todos o veneraram. Ao ca-
minhar nesta luta constante lembra-se do que Cristo 
disse” amai os vossos amigos e os vossos inimigos”, 
e ele não abaixa a cabeça pois, se o fizesse perderia 
de vista o horizonte da sua dedicação e da sua vida 
sacerdotal. Caminhar em frente, fazendo sempre o 
seu melhor, é o seu lema.
Na vossa vida de sacerdote,deve encontrar mui-

ta gente triste, desanimada, ferida, magoada com a 
vida, com os outros e com eles próprios. Essas pes-
soas, não têm quem as oiça, as acolha e as aconselhe. 
Servem-se do cabeleireiro, do café e outros lugares 
para desabafarem… Por isso, a missão de sacerdote 

é tão importante e são tão necessários os sacerdotes 
para a Igreja Católica.
Padre Carlos, obrigada por todo o trabalho, por todo 

o amor, por toda a energia que tem oferecido a to-
dos ao longo destes vinte e cinco anos ao serviço de 
Deus. Muitos mais anos são os meus votos, junta-
mente, com os dos seus amigos e paroquianos.
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

FCPorto foi superior
Artur, guarda-redes que o Benfica contratou ao 

Sp. Braga, disse ao Globoesporte que na época 
passada “o FC Porto foi superior e mereceu tudo 
o que conquistou”. Para a época que se avizinha, o 
guardião brasileiro espera “ajudar o time a disputar 
com o Porto até ao final e conquistar o título nacio-
nal”. “Espero levantar pelo menos uma taça.”

Mais quatro para Portugal
o piloto francês Sébastien Ogier (Citroën DS3) 

venceu o Rali da Acrópole, na Grécia, 7.ª prova 
do Mundial WRC, com uma vantagem de 10,5 se-
gundos para o seu compatriota, companheiro de equi-
pa e líder do campeonato Sébastien Loeb.
“Estou muito contente, foi perfeito. Foi um rali di-

fícil para mim, estive mal no início, mas depois con-
segui encontrar um bom ritmo”, disse Ogier. Esta foi 
a segunda vez que o vencedor do Rali de Portugal 
deste ano participou no Rali da Acrópole, depois da 
estreia em 2009, quando foi 2.º classificado. Ogier, 
apelidado de “O Outro Seb”, somou a 3.ª vitória da 
época, depois de também ter ganho emPortugal e na 
Jordânia, e a 5.ª da sua carreira no WRC. Na última 
época, a sua segunda completa num Citroën C4, o 
piloto francês ganhou em Portugal e no Japão, termi-
nando a temporada no 4.º lugar. Loeb, heptacampeão 
do mundo, teve que se consolar com a sua centésima 
ida ao pódio no WRC, 65 das quais aconteceram na 
condição de vencedor.

Saída de Villas-Boas
confirmada à CMVM
o FC Porto anunciou ontem à CMVM a inten-

ção de André Villas-Boas sair do comando 
técnico do clube azul e branco.
O técnico acionou o valor da cláusula de rescisão 

(15 milhões de euros) e vai agora 
orientar os ingleses do Chelsea.
Os dragões adiantam ainda que 

Villas-Boas resolveu “sem justa cau-
sa o contrato de trabalho desportivo 
em vigor”.
Comunicado:
“A Futebol Clube do Porto – Fute-

bol, SAD, nos termos do artigo 248º 
nº1 do Código dos Valores Mobiliá-

rios, vem informar o mercado que a Futebol Clube 
do Porto – Futebol, SAD foi hoje notificada da inten-
ção do seu treinador, André Villas Boas, de resolver, 
sem justa causa, o contrato de trabalho desportivo 

em vigor com esta sociedade, accio-
nando a respectiva cláusula de res-
cisão, de imediato.

Nesta conformidade, o contrato de 
trabalho será considerado, por esta 
sociedade, resolvido, com o depósi-
to da quantia aí prevista.”

O Conselho de Administração

Villas-Boas não 
vai sozinho
num processo semelhante ao de José Mourinho, há 

7 anos, André Villas-Boas também não irá seguir 
viagem para Londres apenas com a companhia dos seus 
assistentes. O contingente vai abranger um ou dois joga-
dores do plantel do FC Porto, saindo de um lote que con-
templa Radamel Falcão, João Moutinho e Hulk. Todos 
eles estão blindados por cláusulas de rescisão milionárias, 
mas esse dado não impedirá o Chelsea de avançar para as 
contratações que entender necessárias para satisfazer os 
desejos do treinador. Os dois primeiros são aqueles que 
estão mais em conta para os cofres de Roman Abramo-
vich. Não tendo sido fechado atempadamente o dossiê 
referente ao aumento da cláusula de rescisão para os 40 
milhões de euros, o colombiano de 25 anos ainda está à 
disposição por 30. Ao site Goal.com, um dos represen-
tantes do goleador, Claudio Mossio, viu o negócio com 
bons olhos: “Se Villas-Boas se converter no novo treina-
dor do Chelsea, é normal que alguns jogadores possam 
acompanhá-lo. Até agora não ouvi nada sobre o assunto, 
mas seria um destino muito interessante para o Falcão.”
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