
grElhaDos sobrE carvão 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS iRO

serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

atEnção: sE não tEm sElo Da mosti 
monDialE é porQuE não é mosti monDialE

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

• Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

MOSTO
CLÁSSICO

34.99$

20 litros

tinto

branco

Nº 42ANO 51 22 DE fEvErEiro DE 2012

A VOZ DE PORTUGAL
50 anos ao serviço da comunidade

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Em dEstaquE

Fados... 
tradição e Cultura

P.11Texto de Elisa Rodrigues

P.3

Recordando o
nosso passado, 1987

Texto de Carlos de Jesus

Cândido de Oliveira:
O mestre

P.23Texto de zerozero.pt

Eusébio novamente
internado no Hospital
Texto da LUSA

65 Jarry E. | 514.385.9290
1851 Ontario E. | 514.563.1211

Dois lugares para 
melhor vos servir

CaRnaval nO BRasil

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

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

*Termos e condições no interior do jornal

O pacote--------------------- ---------------------

Depois do
trabalho ilimitado

Bifanas - Bitoque
marisco - Frango

Resto lounge
grelhados | tapas

serviço de Bar Completo

desportos 3 tv Ecrã gigante

sextas-feiras
dia do caçador
venha passar um 
tempo agradável

Especiais todos os dias

7467 st-Hubert
tel.: 514.277.6083 P. 3

quadra de Carnaval 
anima turistas
na madeira

P.5

Mais dum milhar a dizer-lhes adeus

Texto de Cândido Gonçales P.14
Elsa Ponta-Garça a eleita



2 22 DE fEvErEiro - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

Processamento do Pagamento
de Pensões do Centro
nacional de Pensões 

O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresen-
ta os seus cumprimentos aos beneficiários de pensões 
pagas Centro Nacional de Pensões residente na sua 
área de jurisdição. Como é do conhecimento dos referi-
dos pensionistas, a partir do mês de Fevereiro de 2011 o 

pagamento das suas pensões  passou a ser efectuado por cheque do 
Citibank.  Para efeitos de avaliação dos serviços prestados pelo referido 
banco, muito se agradeceria que os pensionistas que tenham notado 
atrasos no recebimento das suas pensões ou dificuldades com os che-
ques recebidos, comunicassem com o Consulado – Geral de Portugal 
em Montreal até ao fim de Fevereiro de 2012. Salienta-se que o pre-
sente comunicado não se destina aos beneficiários da Caixa Geral de 
Aposentações, mas apenas aos pensionistas do Centro Nacional de 
Pensões. 
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Jantar sExta-fEira
sopa Da casa

raia frita com batatas E rEchEio
abErto toDos os Dias, cartas, Dóminó

futEbol português Em DirEcto 
rEsErvEm o sEu lugar

Festa da Primavera
A Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval 
organiza-se a Festa da Primavera no dia 24 de 
Março pelas 19h00. A festa será abrilhantado pelo 
Conjunto Starlight. A ementa será sopa, salada, ba-
calhau à casa, sobremesa e café 35 primaveras. 
Podem reservar o seu lugar com Lina Perreira 
514 296-4597 e Crisantina Moniz 450 688-8260.

Paixão pelo folclore
Precisamos de novos elementos para o grupo fol-
clórico “Ilhas de Encanto da Casa dos Açores do 
Quebeque”. Não se pode, nem se deve, brincar 
com uma das coisas mais belas, mais sublimes, 
mais dignas: as tradições populares, a que os nos-
sos idosos deram corpo e alma ou seja o nosso fol-

clore açoriano. Seria excelente se os adultos procurassem transmitir 
às crianças como era a vivencia dos seus antepassados, incitando-
-os ao folclore. Mas precisamos de crianças, de jovens e de adul-
tos também. Venham todos e vamos praticar em conjunto. Vão ver 
como é interessante o folclore. Para qualquer informação, por favor 
telefonem para A Casa dos Açores 514-388-4129. Os ensaios vão 
começar no dia 8 de Fevereiro e terão lugar todas as quartas-feiras.
Natércia Rodrigues, Secretária da Casa dos Açores do Quebec

Romaria de 2012: sexta-Feira
santa, dia 06 de abril de 2012
Informa toda a comunidade Portuguesa da cidade de Montreal 
e de Laval, para inscreverem-se na Romaria da próxima Sexta-
-Feira Santa, dia 06 de Abril de 2012, devem dirigir-se ao Mestre 
dos Romeiros: Duarte Amaral 450-625-7053 ou ao Contra Mes-
tre: Luis Melo 514-844-4351
Para este ano todas as reuniões preparatorias realizar-se-ao na Mis-
são de Nossa Senhora de Fátima em Laval nas seguintes datas :
Domingo 11 de Março de 2012 às 17h30
Domingo 18 de Março de 2012 às 17h30
Domingo 25 de Março de 2012 às 17h30
Venha caminhar connosco na fé em Jesus Cristo e na companhia, 
de Maria Santissima Sua e nossa Mãe. Sexta-Feira Santa 06 de Abril 
2012 a Romaria terá o seguinte horário:  -partida da Missão de Nossa 
Senhora de Fátima de Laval às 06h00 da manha-chegada à Missao 
Santa Cruz pelas 14h00. 
Obrigado pela vossa particpaçao e colaboração.

Mestre Duarte Amaral

Crise afeta famílias
atingidas por cancro
A crise económica tem agravado as dificuldades 

das famílias de crianças com cancro que, devido 
à morosidade da doença, ficam em risco de perder o 
emprego e cada vez mais têm de pedir ajuda. Quem o 
diz é Margarida Cruz, diretora geral da 
Associação de Pais e Amigos de Crian-
ças com Cancro (Acreditar), a propósi-
to do Dia Internacional da Criança com 
Cancro, que hoje se assinala.
Se, por um lado, Margarida Cruz enal-

tece a rapidez com que o diagnóstico 
ao cancro é feito em Portugal, nomea-
damente nas crianças, o que conduz a 
um cada vez mais precoce tratamento 
e respetivo sucesso, “do ponto de vis-
ta social as coisas estão cada vez mais 
complicadas”.
“Estas famílias [de crianças com can-

cro] estão a ter cada vez mais dificul-
dades económicas” e a sofrer as conse-
quências de acompanhar “uma doença 
grave que se prolonga no tempo”.
Por um lado, especificou, “muita gente perde o tra-

balho”, principalmente pessoas com trabalhos precá-
rios que ficam sem o emprego porque precisam de 
acompanhar um filho durante dois ou três anos.

A este propósito, a dirigente associativa lamentou 
que a legislação que poderia facilitar a vida destas fa-
mílias não tenha sido ainda regulamentada. Em causa 
está um regime especial de proteção de crianças e jo-

vens com doença oncológica.
Um dos aspetos que esta legislação poderia melho-

rar é a possibilidade dos familiares acompanharem as 
crianças, mesmo após o seu internamento, diz.

Centro de acção
socio-comunitária de montreal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa 
que as atividades para a 3ª idade já recomeçaram. Mais se 
informa que no quadro destas atividades está programada 
uma excursão à Cabane à sucre no dia 14 de março. O 
autocarro sai do Centro às 10h30 e regressa ao mesmo 

local às 4h30. Se tem 55 anos e mais e quer participar nesta atividade 
telefone para obter mais informações.

novidades da Casa dos açores

De passagem por Montreal, o Dr. José Carlos 
Rodrigues mostrou muito interesse em visitar a 

Casa dos Açores do Quebeque. A advocacia foi a sua 
profissão, mas a sua paixão pela arte musical projec-
tou-o muito elevado. Foi amigo do mestre Edmundo 
Machado de Oliveira. Ao regressar do Continente, 
contactou amigos e colegas em S. Miguel e criaram 
o Orfeão Edmundo Machado de Oliveira. Tornou-
-se este orfeão o melhor orfeão português e um dos 
melhores da Europa. Em Abril de 1996 o orfeão ac-
tuou em Montreal. O Dr. Rodrigues veio mais tarde 
instalar-se na área de Toronto e ai fundou o Orfeão 
Stella Maris do qual ele é Director musical. Dos bre-
ves momentos em que o digníssimo Maestro esteve 
na Caçorbec, ficou o empenho do Orfeão Stella Ma-

ris vir a actuar em Montreal. A Casa dos Açores do 
Quebeque esforçar-se-á para que essa actuação se re-
alize em breve.

Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

villa do sirop
O Rancho Folclórico Praias de Portugal do Clube Portu-
gal de Montreal organiza uma viagem a “Cabane a su-
cre” bilhetes disponíveis no Clube Portugal de Montreal, 
Almoço pelas 11h45 e haverá actividades toda a tarde. 
Passeio, Música, Dança, etc, venham passar um dia 

agradável com os amigos e familiares. 
Reserve já o seu bilhete 514-844-1406.

Clube Oriental
Português de montreal

O Clube Oriental organiza o baile de carnaval sábado 
dia 3 de Março pelas 19h30 na sua sede. A festa será 
animada pelo Conjunto Contact e haverá o concurso 
de máscaras. A ementa desta noite será cozido à por-
tuguesa. O Clube Oriental Português de Montreal está 
sempre em movimento todos são bem-vindos.
Para mais informações contactar: 514-342-4373
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televisão da apple 
será um “iPad gigante”?

Segundo o Globe and Mail, a empresa Rogers and 
Bell já terá mesmo recebido alguns modelos do 

aparelho, que o jornal canadiano descreve como uma 
espécie de “iPad gigante”.

A televisão da Apple terá ecrã plano e será contro-
lada por voz ou gestualmente, ao mesmo tempo que 
oferecerá a possibilidade de usar aplicações como as 
disponíveis para o iPad, descrevem duas fontes da 
Rogers and Bell. A confirmar-se, esta será certamente 
uma boa notícia para os fãs da Apple que, num inqué-
rito conduzido pela cadeia de lojas americana Best 
Buy afirmaram que o mais gostaria de ver na iTV se-
ria um ecrã de 42 polegadas, com resolução FullHD, 
de 1080p. Os inquiridos mencionaram também que 
esperariam do novo aparelho a possibilidade de jogar 
Angry Birds e de ser controlado remotamente através 
de iPhones e iPads. Os rumores, nunca confirmados 
pela Apple, apontam para que a iTV esteja disponí-
vel, no máximo, em 2013.

2012 e as teorias
do fim do mundo

O calendário Maia está no centro da mais recente 
polémica previsão do fim do mundo, mas os as-

trónomos garantem que é mais provável um asteroide 
invisível dar cabo de tudo do que o mundo acabar em 
dezembro. Uf, assim ficamos mais descansados... 
Mesmo os mais distraídos já se devem apercebido 

do zum zum à volta de 2012. Entre filmes apocalípti-
cos de Hollywood, documentários sobre as profecias 
Maia e correntes de e-mail sobre o Apocalipse, nun-
ca o fim do mundo teve tantos meios de divulgação 
como na era da globalização e da internet. Há teorias 
para todos os gostos, as mais pessimistas preveem a 
destruição total do planeta em dezembro de 2012, as 
mais otimistas asseguram que a mudança será inte-
rior, falam da nova era e num ‘novo paradigma da 
consciência’. Já ouvimos falar disto tudo no ano 
2000? Talvez, mas pelo sim, pelo não fomos inves-
tigar melhor.

A Direção Clínica do Hospi-
tal da Luz confirmou, atra-
vés de comunicado, que o 
antigo futebolista Eusébio 

foi admitido naquela unida-
de hospitalar “na sequência 
de uma crise hipertensiva 
(tensão arterial elevada já 
anteriormente conhecida)”. 
Na mesma nota, é dado 
conta de que Eusébio foi su-
jeito “a medicação adequa-
da e exames complemen-
tares que não revelaram 
alterações significativas”. 
No entanto, refere, ainda, 
o comunicado, “foi decidido 
manter” o “pantera negra” 
internado para “acompa-
nhamento da evolução do 
estado de saúde”, preven-
do alta médica para “dentro 
de um a dois dias”. Esta é 
a terceira vez, nos últimos 
dois meses, que Eusébio dá 
entrada na unidade hospita-
lar: uma pneumonia bilateral 
provocou um primeiro inter-
namento, de 20 dias, que só 
terminou a 31 de dezembro 
- passou o Natal no hospital 
- e, depois, em janeiro, uma 
cervicalgia.

Eusébio
novamente
internado no 
Hospital

greve geral para 
22 de março
O Conselho Nacional da 
CGTP marcou uma greve 
geral para 22 de Março. A 
decisão foi tomada no con-
selho nacional que se reuniu 
pela primeira vez desde que 
Carvalho da Silva foi substi-
tuído por Arménio Carlos na 
liderança da central sindical. 
Contudo, a decisão não foi 
unânime entre os sindica-
listas. A UGT anunciou que 
fica fora pois este não é “o 
momento adequado”. “Na 
greve de [24 de] novembro 
conseguimos acabar com 
a meia hora e era esse o 
objetivo. A greve geral é 
sempre legítima, mas penso 
que este não é o momento 
adequado”, disse João Pro-
ença, da UGT.

Conselho da
troika toma posse
O Conselho das Finanças 
Públicas, uma das exigên-
cias da troika, tomou posse 
na Assembleia da Repúbli-
ca e vai analisar as contas 
públicas e os orçamentos 
do Estado. Teodora Cardo-
so é a presidente.

le Pen
condenado
Um tribunal de recurso con-
denou o líder da extrema-di-
reita em França, Jean-Marie 
Le Pen, a três meses de 
pena suspensa e €10.000 
por contestação de crimes 
contra a humanidade. Em 
2005, Le Pen declarou que 
a ocupação nazi em França 
“não tinha sido particular-
mente desumana”.

quadra de Carnaval anima 
turistas na madeira
O Porto do Funchal recebeu mais de 

7600 turistas, a bordo dos navios “In-
dependence of the Seas”, “Thompson 
Destiny” e “AidaSol” e muitos deles 
foram saudados por dois elementos da 
trupe “Caneca Furada”, pela Adminis-

tração dos Portos da Madeira e alguns 
funcionários, no meio de serpentinas e 
confétis.
Foi mais uma forma da APRAM as-

sinalar o Carnaval na Gare Marítima 
da Madeira, contagiando os turistas 
para o espírito da época que se vive na 
Região.
O “Independence of the Seas” trouxe 

3848 turistas, tendo desembarcado 19 
e embarcado cinco.
O “Thompson Destiny” chegou com 

1453 passageiros a bordo, 205 desem-
barcaram e 189 embarcaram.
Já no “AidaSol” vieram 2306 turistas, 

não tendo havido embarques 
ou desembarques.
Muitos destes turistas utiliza-

ram os serviços de excursões, 
mas muitos foram a pé à des-
coberta da baixa do Funchal 
e ao encontro das lojas de 
comércio tradicional, cujos 
vendedores olham  com mui-
ta esperança este movimento 
do turismo de cruzeiros, pois 
normalmente são bons consu-
midores. Há mesmo lojas que 

afixam nas montras descontos destina-
dos aos cruzeiristas.
Além da animação de Carnaval, a 

Gare Marítima da Madeira oferece 
também uma exposição sobre “O fan-
tástico e a cidade do Funchal”, uma es-
pécie de roteiro da capital madeirense, 
da responsabilidade da Direção Regio-
nal dos Assuntos Culturais.

É Carnaval, quem leva a mal?

Depois de anunciar o 
fim de quatro feria-

dos nacionais, o Gover-
no decidiu também abo-

lir a tolerância de ponto 
na terça-feira de Carna-
val. Concorda com Pas-
sos Coelho, que garante 
ser esta a única medida 
razoável, quando se de-
cidiu acabar com outros 
feriados? Ou é dos que 
pensam que, precisa-
mente por isso, não ha-
via necessidade de riscar 
o Entrudo do calendá-
rio? Ainda para mais em 
cima da hora.

O público aprecia o assunto, a re-
presentação, a música e deixa-

-se surpreender pela novidade. Cada 
vez mais se aplica 
a velha máxima: 
este Carnaval das 
danças e baili-
nhos tem espaço 
para todos e para 
os mais variados 
gostos. O público, 
o grande júri, tem 
aplaudido sem 
parar e demonstra 
abertura a todas 
as novidades. A 
grandiosidade da 
manifestação pri-
ma precisamente 
por este porme-
nor: é o público 
que mais ordena.
Os assuntos são variados, mas exis-

tem piadas que são comuns - sinal que 
a critica social continua atenta e cor-
rosiva.
Em termos musicais, ouve-se do bom 

Enredos ao gosto do Povo
e do melhor. Independentemente dos 
gostos pessoais, os executantes são 
cada vez mais completos e transpiram 

notas musicais a um ritmo capaz de 
entusiasmar qualquer espectador mes-
mo por madrugada dentro.
O Carnaval terceirense acabou e já 

muitos desesperam para chegar o pró-
ximo.
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POEsias da sEmana

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do 
presente” um serviço gratuito, para que nos en-
viem as fotografias dos seus bebés nascidos no 
ano 2011 e 2012, acompanhadas dos respectivos 
nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:

Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

BEBÉ dO anO 2011 E 2012

Data de nascimento: 24 Novembro de 2011
Mãe:Elsy Torres

 Pai: Kevin  Rebelo 

liam  torres  Rebelo

CRÓniCas

desemprego resolvido
através de estágios?

Enquanto os jovens espanhóis estão cada vez 
mais ociosos, frustrados com quem os lidera, 

os jovens alemães ocupam-se a trabalhar.
São canalizadores, cabeleireiros e farmacêuticos. 

Trabalham em bancos e companhias de seguros. Fa-
zem estágios. “O sistema de ensino bipartido é im-
portante para manter baixo o desemprego jovem”, 
explica Karl Brenke, especialista do mercado de 
trabalho no Deutsches Institut Für Wirtschaftsfors-
chung, um grupo de estudos económicos de Berlim. 
“Das duas, uma: ou os jovens vão para a universida-
de ou cumprem três anos de estágio.
Hoje, na Alemanha, há cinco milhões de estagiários 

– algo bem diferente do que sucede na Europa do Sul, 
onde se está na universidade ou nada se tem.”
“À medida que cresce a tendência de fazer o acesso 

à universidade uma escolha única, os estágios come-
çam a ser relíquias do passado. Hoje em dia a maior 
parte dos países erra na hora de ensinar os jovens a 
trabalhar. 
Consequentemente, quem não vai para a universida-

de apenas tem acesso a trabalhos que requerem pou-
cos conhecimentos.”

Mas com o aumento trágico do desemprego jovem 
perspetiva-se um retrocesso a esse nível. O governo 
britânico anunciou umplano para criar 410.000 es-
tágios. “Seria ótimo se os países reintroduzissem o 
sistema de estágios, mas o desafio é conseguir que 
os empregadores cooperem”, diz John van Reenen, 
diretor do Centre for Economic Performance at the 
London School of Economics.
“Os patrões não se querem comprometer com um 

jovem por muito tempo.” Mas será que os jovens 
desempregados vão aproveitar a oportunidade? Pilar 
Gómez, desempregada de história de arte em Madrid, 
de 25 anos, nunca consideraria um estágio não remu-
nerado: “Nada de promoções, de recompensas, de be-
nefícios – isso é um trabalho? Tenho qualificações!” 
E os adolescentes ainda podem escolher treinar uma 
profissão que omercado de trabalho não valoriza.
“Os rapazes podem querer ser camionistas e as ra-

parigas cabeleireiras. Mas a sociedade apenas pre-
cisa de um certo número de cabeleireiros...” aponta 
Brenke. De facto, os estágios têm tanto sucesso na 
Alemanha que estão a ser disponibilizados para pes-
soas acima dos 50 anos.

Carnaval
São no mundo festejadas

Folias de Carnaval
Mas sempre mais celebradas

No Brasil e Portugal.
É quadra de euforia

Liberdade e extravagância
Num misto de idolatria

São festas de relevância.
Aldeias, vilas, cidades

Destes nossos dois países
Fazem das festividades
Momentos assaz felizes.
Fantasiam-se partidas
Forjadas no Carnaval
Ousadas e atrevidas

Mas ninguém as leva a mal.
A crítica mascarada
De máscara fica nua

Pois só assim disfarçada
Tem liberdade de rua.
Do frenético ambiente
Após a festa acabada

Permanece muita gente
Sem máscara...Mascarada!...

Euclides Cavaco

a Jovem
A Jovem diz: Eu e o João vamos... 

Dar uma voltinha! 
A mãe já preocupada lhe diz: 

Vê se passa na farmácia e compra... 
...uma camisinha! 

A jovem diz: Não precisa... 
Pois eu sei bem, me cuidar. 

Nem precisa camisinha, 
Não tem que se preocupar. 
Se algo de errado acontecer 

Ele tem pai para criar.   
Mas o que mãe previa, 

Aconteceu. 
E ao cabo de nove meses... 

Um lindo bebê nasceu.   
Após algum tempo... 

A moça foi procurar o João, 
Pois precisava de ajuda, 

Ele disse a ela não.   
Eu sou um cara solteiro, 
Não sou de preocupar. 

Com outras já tenho três, 
Só tu que vem me incomodar!   

Oh minhas lindas meninas, 
Escutem um conselho meu. 

Não façam sexo sem camisinha, 
Para não engravidar. 

A ainda correrem o risco... 
De a AIDS propagar. 

Vivaldo Terres é poeta em Itajaí 

Texto de Hélio Bernardo Lopes

um novo modo de demitir
Funcionários Públicos

Fiquei verdadeiramente surpreendido com esta 
mais recente e desumana ideia do atual Governo 

de Pedro Passos Coelho, no sentido de permitir a mo-
bilidade geográfica dos funcionários públicos de um 
modo ilimitado. Trata-se, de um modo evidente, de 
uma maneira encapotada de demitir funcionários pú-
blicos, dado que muitos poderão não dispor de condi-
ções para aceitar uma tal despótica decisão.
Esta surpresa, porém, é maior por também ser 

apoiada, e sem reservas, pelo CDS, sempre tão afoito 
a mostrar-se ligado aos valores da Democracia Cristã 
e da Doutrina Social da Igreja Católica, e não, claro 
está, por provir de um Governo do PSD, para mais li-

derado por um neoliberal como Pedro Passos Coelho.
Fiquei completamente siderado com a ligeireza de-

sumana com que João Paulo Almeida veio a público, 
em nome do seu partido, defender a convergência do 
regime da Função Pública com a já presente no setor 
privado. O que seria natural, tendo em conta a cons-
tante boca cheia dos políticos do CDS em defesa da 
família, seria lutar no sentido de que a convergência 
pudesse ter lugar, mas no sentido inverso.
Do Bloco de Esquerda e do PCP, pois não tenho um 

ínfimo de dúvida de que não enveredarão por tal si-
nistra prática laboral. Mas como irá bater-se o PS de 
António José Seguro em face desta desumana me-
dida? E que nos têm agora a dizer os históricos di-
rigentes do PS, com ênfase muito especial para Má-
rio Soares, Jorge Sampaio, António Guterres, Vítor 
Constâncio, Jaime Gama, Almeida Santos, António 
Arnaut e tantos outros? Nada? Nem mesmo só um 
nadinha? Bom, é o mais certo.
Mais importante, porém, será acompanhar a tomada 

de posição do Presidente Cavaco Silva e da Igreja 
Católica Portuguesa, sempre tão preocupados com 
a defesa da vida e da família, mas que, ou bem me 
engano, ou nada irão dizer de realmente útil. É quase 
certo que dirão alguma coisa, mas apenas para que a 
História tal registe.
E já agora: irão os funcionários públicos vítimas 

deste desumano mecanismo, hoje completamente 
sem nexo, perante a crescente e imparável deser-
tificação de Portugal, receber o apoio material dos 
deputados, ou dos governantes, ou dos magistrados 
ou dos militares? Muito sinceramente, não creio que 
assim venha a ser, porque o que parece estar por de-
trás desta desumana ideia será, precisamente, levar à 
demissão de funcionários públicos. Funcionários pú-
blicos que assim se verão na contingência de terem 
de seguir a proposta deste Governo, há uns tempos 
atrás: emigrar. 
Hoje, menos de um ano passado sobre a saída do 

exercício de funções do anterior Governo – diziam 
os atuais governantes que era um horror para os por-
tugueses…–, é já evidente a ruína, social e humana, 
causada a todos nós pela infelicíssima escolha deste 
PSD de Pedro Passos Coelho. Uma plena desgraça 
humanitária para muitos milhões de portugueses.
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Carnaval no Brasil 2012
O Carnaval é, sem dúvida alguma, a maior festa 

popular do Brasil e uma das mais conhecidas 
no mundo inteiro, atraindo turistas dos quatro cantos 
do planeta. No Brasil, a festa geralmente começa na 
noite da sexta-feira anterior ao início da Quaresma e 
termina normalmente na noite da terça-feira que an-
tecede a quarta-feira de cinzas (que é o primeiro dia 
da Quaresma no calendário cristão ocidental). Não 
obstante, em algumas cidades brasileiras a festa se 
prolonga, muitas vezes estendendo-se até o domingo 
seguinte à quarta-feira de cinzas. Também é cada vez 
mais conhecido o “Carnaval fora de época”, também 

chamado de “micareta”, vocábulo oriundo da palavra 
francesa “mi-carême”, tipo de festa que vai ganhando 
cada vez mais destaque no Brasil.
Costumes e músicas do Carnaval no Brasil em cada 

região 
O Carnaval no Brasil é celebrado de ponta à ponta 

do país e em cada região assume um formato ligeira-
mente ou, muitas vezes, bastante diferente, sem nun-
ca perder as suas características principais: a música, 
a dança, a alegria e a descontração.
O mais famoso Carnaval do Brasil é o Carnaval do 

Rio de Janeiro, onde ocorrem os famosos desfiles 
das escolas de samba em uma avenida especialmente 
preparada para o evento, o Sambódromo da Avenida 
Marquês de Sapucaí. Essa avenida conta com arqui-
bancadas para o público e locais reservados para as 
emissoras de televisão, que transmitem o evento ao 
vivo para todo o Brasil. Durante os dias do carna-

val, por essa avenida desfilam escolas de samba tão 
famosas como a Beija-Flor, a Mangueira ou a Impe-
ratriz Leopoldinense, entre muitas outras. Aproveite 
para conhecer esse espetáculo no Carnaval de 2010.
Outra excelente opção é o carnaval da região nor-

deste do Brasil, especialmente o da cidade de Sal-
vador, no estado da Bahia. Assim como no Rio de 
Janeiro, o Carnaval de Salvador também começa 
muito antes da data propriamente dita, com os bai-
les pré-carnavalescos e os ensaios dos blocos afro e 
dos “candomblés de rua”, também conhecidos como 
afoxés. O Carnaval de Salvador se diferencia por ser 

comemorado principalmente ao ar livre, em circui-
tos delimitados que ocupam as ruas mais conhecidas 
da cidade. O som e a animação ficam por conta dos 
trios elétricos, enormes caminhões dotados de palco. 
Nos trios elétricos, cantores e grupos brasileiros tão 
conhecidos como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, 
Chiclete com Banana, Banda Olodum, Gilberto Gil 
ou Caetano Veloso são presença constante. A mul-
tidão pula e canta, muitas vezes dançando de modo 
totalmente sincronizado em um show de coreografia 
incomparável.
Há ainda os carnavais fora de época, para os que 

pensam que cinco dias por ano é pouco. O mais po-
pular deles acontece em Fortaleza com o nome de 
Fortal, geralmente em julho.
FANTASiAS E MáScARAS DE cARNAVAL
A sabedoria popular diz que durante o Carnaval, 

vale tudo, são dias livres para fazer o que quiser e 
se vestir como bem entender. Na verdade esse ditado 
é seguido pela maioria dos foliões, que se divertem 
sem regras e sem nenhuma preocupação estética no 
Carnaval do Brasil.
Mas há os que se preocupem minuciosamente com 

a fantasia e alguns blocos tradicionais levam o mes-
mo estilo de fantasia todos os anos. No Recife, os 
dançarinos de frevo não só possuem uma vestimenta 
típica, como levam suas “sombrinhas”, para poder 
realizar sua dança. Sem falar nos bonecos gigantes, 
que precisam de metros e metros de tecido para seus 
modelos. O que conta realmente é a criatividade, seja 
em elaborados trajes ou simples máscaras. Não serão 
tão sofisticadas como as do Carnaval de Veneza, mas 
cumprirão sua função: fazer que você se sinta, por 
alguns dias, uma outra pessoa! O Carnaval 2010 está 
chegando, prepare a sua!
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Texto de Rosana Brasil

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do 
presente” um serviço gratuito, para que nos en-
viem as fotografias dos seus bebés nascidos no 
ano 2011 e 2012, acompanhadas dos respectivos 
nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:

Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

BEBÉ dO anO 2011 E 2012

Data de nascimento: 12 de Setembro de 2011
Mãe: carina Taveira Rodrigues 
Pai: Edgar Martins dos Santos

sofia Rodrigues
dos santos

23 dE FEvEREiRO
vinHOs CamPOlaRgO - PORtugal

25 dE FEvEREiRO
KEvin lEdO - musEu das BElas aRtEs
 JaCinta amanCiO Fala dO REER-CEli

“Com brilho no Coração”

É morrendo que nascemos

Meu pai faleceu 10 anos atras vitima de uma 
forma agressiva de câncer. No entanto como 

era muito pequena, tinha apenas 10 anos, durante os 
últimos anos de vida de meu pai, não tive muito con-
tato, nem tão pouco soube que o estado de saúde era 
critico. Agora me aflige lembrancas dos momentos 
que passamos juntos e de quanto meu pai me amava. 
Me aflige pensamentos de que posso desenvolver a 

mesma forma de cancer e morrer antes de comple-
tar 30 anos. Não tenho amigos pois não quero sofrer 
a experiência traumática de perder um amigo como 
perdi meu pai. Tenho medo de andar de bicicleta e de 
sofrer um acidente. Estou constantemente esperando 
algo terrível acontecer. 
Por muitos anos meu pai economizou e planejou 

uma viagem com toda a família à Europa, no entanto 
ele não teve a oportunidade de realizar este grande 
sonho. Compreendo que todos nos podemos morrer 
a qualquer momento. Como posso viver com este 
constante medo de morrer.

Estimado leitor, sinto estar muito ansioso com a 
idéia da morte. Esta ansiedade o está  incapacitando 
de viver o dia de hoje. Apesar do fato da morte não 
poder ser evitado, a nossa atitude a respeito da morte 
pode ser vastamente influenciada e alterada. 
Do ponto de vista profissional, acredito ser o medo 

da morte maior para os indivíduos que passam pela 
vida porem não à viveram totalmente. Em outras pa-
lavras quanto maior for o potencial de vida desperdi-
çado ou não utilizado, maior será a ansiedade sobre o 
fim da existência humana. 
A medida que vivemos nossa vida em sua totalida-

de, o terror da morte diminui. É importante lembrar-
mos que a finalidade da morte nos destroi, porem a 
idéia da morte tem o potencial de nos salvar.  
“É consolando que somos consolados
É perdoando que somos perdoados.
É morrendo que nascemos para a vida eterna.”
St. Francisco de Assis
Rosana Brasil é terapeuta de Matrimonio e Fa-

mília. Se necessita de ajuda, escreva para o jornal 
Sol Português, para a coluna semanal “com bri-
lho no coração”.

trombose: lembra-te das
primeiras 3 letras... s. F. l.
Um médico amigo enviou-me este texto e pe-

diu-me para divulgar a informação. Estou a 
cumprir a minha missão!
Se todos tivermos presente estas noções tão simples, 

poderemos ajudar a salvar algumas vidas. Particular-
mente, as dos amigos e familiares. Vejamos:

iDENTiFicAÇÃO do sintoma de uma trombose: 
Durante um piquenique, uma senhora teve uma ton-

tura, tropeçou e caiu - ela garantiu a toda a gente que 
estava bem, apenas tinha tropeçado por causa dos 
sapatos novos. Mas ela ficou um pouco pálida e aba-
lada. Os amigos limparam-na e arranjaram-lhe um 
novo prato de comida. Josefina continuou a conviver 
o resto da tarde, embora pálida !
O marido de Josefina telefonou mais tarde para di-

zer a toda a gente que a sua mulher estava no hospi-
tal, tendo falecido mais tarde. Ela teve uma trombo-
se, durante o piquenique. 
Se os Amigos soubessem como identificar os sinais 

da trombose, talvez a Josefina ainda estivesse viva. 
Algumas pessoas não morrem... ficam incapacitadas 

e com graves sequelas.
Leva apenas 1 minuto a ler isto... 
O neurologista diz que se ele conseguir chegar até à 

vitima, com uma trombose, nas 3 horas subsequentes, 
ele pode reverter os efeitos da trombose totalmente .
Ele diz que o mérito está em reconhecer os sinais da 

trombose, diagnosticar e obter assistência médica no 
prazo de 3 horas. Esta poderá ser a parte mais difícil, 
mas há que tentar, chamando o “urgence santé” (911) 
e sabendo relatar-lhes o acidente e os sintomas.
REcONHEcER UMA TROMBOSE: 
Seguindo uma mnemónica muito simples, podere-

mos ajudar a evitar acidentes mais graves. Fixemos 
a sigla SFL 
As vezes, os sintomas da TROMBOSE são difíceis 

de identificar. Infelizmente, a falta de atenção signi-
fica desastre, já que a vítima de uma trombose pode 
sofrer danos mentais muito graves quando as pessoas 
mais próximas falham em reconhecer os sintomas
Os médicos dizem que a pessoa pode reconhecer 

um acidente de trombose fazendo 3 pedidos muito 
simples:  
S * Pede ao acidentado para Sorrir
F * Pede ao acidentado para Falar, dizendo uma fra-

se simples e coerente - (ex:  Está um dia lindo) 
L * Pede para Levantar os dois braços. 
Caso ele (a) tenha dificuldade em fazer alguma des-

tas três coisas, chame o 911 imediatamente e descre-
va os sintomas a quem atender. 
Mais um Sinal de Trombose ---  língua de fora, torta.
Pede ao doente para pôr a língua de fora: Se a língua 

estiver torta ou a cair para um lado, isso é sinal de 
uma trombose.
cuide-se e cuide do seu próximo.

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.

Casal da sEmana
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RECEita dO CHEFE

FRANK DA ROcHA

alcatra à moda
da terceira (altares)

ingrEDiEntEs 
Porção de carne de 
alcatra (Rôti de Pal-
lette) 2 kgs; Cham-
bão (Osso buco); 
Toucinho fumado 
aos cubos; 2 Cebolas 
cortadas em forma de 
meia lua; Cabeça de 
alho inteira cortado 
ao meio com a casca; 
Pimenta da Jamaica 
(20 grãos); Mantei-
ga 200 grs; Vinho 

tinto,Vinho Branco e Cerveja; Arroz.

prEparação
Retirar o máximo de gordura da carne. Deixar secar a 
carne no frigorifico a descoberto, durante 48 hrs. Virar 
de 12 em 12 horas. Untar com a manteiga o alguidar 
ou tacho de barro. Colocar as cebolas nas paredes 
do alguidar ou tacho. No fundo colocar uma camada 
de alho, pimenta, toucinho e manteiga e o chambão. 
Repita esta operação (colocar às camadas) a restan-
te carne,manteiga,pimenta e o alho.  Regar com uma 
cerveja (350 ml) e a mesma quantidade de vinho tinto 
e branco até a carne ficar coberta. Tapar com uma fo-
lha de papel de alumínio fazendo nele alguns buraqui-
nhos. Leve ao forno a 350,durante 4 horas. Sirva com 
massa sovada, arroz e um bom vinho tinto. 
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PalavRas CRuzadas

HORIZOntAIS 1. Verbal. Enxergas. 2. Veículo de transporte público ou 
colectivo. O natural da Europa. 3. Graceja. Designa repulsa ou raiva (in-
terj.). Espécie de dança escocesa. 4. Prevenir. Flecha. 5. Composição 
poética de assunto elevado e destinada ao canto. Base aérea portu-
guesa. Exprime a ideia de privação, separação (pref.). 6. Espaço de 12 
meses. Junta. 7. O espaço aéreo. Ave pernalta africana. Ave pernalta 
corredora que se assemelha à avestruz. 8. Pedaço de tronco de
árvore, cortado perpendicularmente ao eixo. Bofetada leve (pop.). 9. In-
divisível. Instrumento cortante, composto de lâmina de gume e de cabo. 
Ósmio (s.q.). 10. Amaldiçoado. Senão. 11. Atadura. Fita.

vErticais 1. Aquilo que o artífice produz. Referente a bois, vacas e 
novilhos. 2. Amareloavermelhado. Relativo aos rins. 3. Aquelas. Jorna-
da. Bruni. 4. Desobrigado. Contr. da prep. de com o art. def. a. 5. Época 
notável. Alternativa (conj.). Termo. 6. Conjunto dos touros que vão ser 
corridos numa lide. Abatimento. 7. Altar cristão. A tua pessoa. Vazio. 8. 
Molibdénio (s.q.). Faixa mais ou menos larga de fazenda posta trans-
versalmente na parte superior dos cortinados, nas vergas das janelas, 
portas, etc.. 9. Irra (interj.). Nome da letra M. Forma antiga de mim. 10. 
Doutrina ou sistema que se afasta da crença geral. Rebocar. 11. Ca-
valeiro equipado de lança (no exército austríaco e alemão). Catafalco.

Ter química não basta, embora seja o princi-
pal requisito de qualquer relação. Até pode 

não lhe interessar nada dar o nó, caso em que 
provavelmente não estaria a ler este artigo. como 
chegou até aqui, depreendemos que o assunto lhe 
interessa. Provavelmente já chegou a uma conclu-
são pessoal, mas aqui ficam algumas ideias que 
podem ajudar:
1 - Uma questão de gramática - Quando ele fala, diz 

mais vezes ‘nós’ ou ‘eu’? Quando se refere ao futuro, 
as ‘visões’ incluem-na a si ou apenas a coisas que ele 
gostaria de fazer? Se ele planeia fazer um mestrado 
em engenharia aeroespacial no Chile durante 4 anos 
e depois ficar a morar em Chicago, alguma vez lhe 

perguntou em que episódio da telenovela é que você 
entrava?
2 - O som e a fúria - Observe-o quando ele se zan-

ga. É capaz de se controlar ou perde completamente 
o freio? Um namorado maldisposto regra geral dá um 
marido ainda pior. Por que razão quereria passar a vida 
ao lado de uma pessoa ao lado da qual se sente mal?
3 - Probleminha ou problemão? - A sua avó está do-

ente e você tem de desmarcar a saída a dois. O cão 
engoliu um Gormitti de plástico que um dos seus so-
brinhos deixou no tapete e tem de ir ao veterinário. 
A empresa dele ameaça despedir algumas pessoas. 
Como é que ele reage ao lado negro da vida ? E quan-
do são problemazinhos, tipo a janela que não fecha, 
o leite que acabou, o telemóvel que se despediu desta 
vida? Uma relação não é um constante mar de rosas, 
e há de haver complicações a resolver.
4 - A importância do mimo - Está bem, a maioria 

dos homens tem a inteligência emocional de uma er-
vilha, mas isso não quer dizer que se contente com al-
guém que só lhe dá beijos apaixonados quando quer 
uma bela noite de sexo. Um romance não é feito só 
de beijos apaixonados e sexo no telhado: é feito de 
saídas a dois, de pequenos presentes quando não se 
está à espera, de mimos e festas e palavras doces. 
Se ele não sabe, ensine-lhe. Se ele não for capaz de 

aprender, case com alguém que seja melhor aluno.
5 - Ele percebe-a? - Não quer dizer que você seja 

portuguesa e ele iraniano, mas há várias maneiras de 
não se falar a mesma língua. Vocês falam a mesma 
língua ou tem de lhe explicar todas anedotas? Pisca-
-lhe o olho e ele diz muito alto ‘por que é que me estás 
a piscar o olho’? Pensam da mesma maneira sobre as 
questões principais da vida ou está sempre a pensar 
antes de dizer qualquer coisa, não vá ele ofender-se? 
Um homem tem de saber a ‘verdade’ sobre nós: tem 
de saber que dormimos com a t-shirt da Hello Kit-
ty, que sim, adoramos passar a manhã nas compras, 
preferencialmente sem eles, que também sim, de vez 
em quando é preciso ir à depilação e gastar dinheiro 

no cabeleireiro, e que um par de botas pode 
fazer a nossa felicidade. São fraquezas, mas 
é quem nós somos. 
6 - Contar tostões - Como é que ele lida 

com o dinheiro? Conta cada cêntimo ou es-
toira cada cêntimo como um foguete de fei-
ra? Lembre-se que o dinheiro é o principal 
fator de discussão dos casais. Não queira fa-
zer parte das estatísticas.
7 - Um dos rapazes - Observe-o com os 

amigos: só se lembra de si para lhe perguntar 
se ainda há cervejas no frigorífico ou inclui-
-a na conversa? Tem orgulho em si ou finge 
que não existe? Já a apresentou a todas as 
pessoas importantes da sua vida ou ainda se 
encontra consigo meio às escondidas, de vez 
em quando, como num filme a preto e bran-
co com muito nevoeiro?
8 - Querida mãezinha - Como é que ele trata 

a mãe? É um bom indicador da forma como 
vai tratá-la a si, daqui a uns anos... Por outro 
lado, se for um menino da mamã, é bem pro-
vável que fique ao lado dela se alguma vez 
tiver de tomar partido...
9 - Está aí alguém? - Quando lhe aconte-

ce alguma coisa boa ou má, ele é a primei-
ra pessoa a quem telefona, ou pensa: “eu 
até lhe contava, mas de certeza que ele não 
vai entender”? Pronto, também toda a gente 
sabe que os homens não são os melhores ou-
vintes do mundo. A pessoa está muito bem 
a contar-lhe o que quer que seja e está mes-
mo a ver que as palavras estão todas a errar 
o alvo, como as naves inimigas da Guerra 
das Estrelas. Claro que nós às vezes também 

não ouvimos tudinho mas isso é porque as conversas 
deles geralmente não interessam nada, e além disso 
disfarçamos melhor... Mas há um mínimo de tempo 
de antena. 
10 - Dá aí uma mãozinha! - Também toda a gente 

sabe que hoje já nenhum deles sabe consertar uma 
torneira que pinga ou um estore avariado, mas está 
ele disposto a ligar ao canalizador e a ser ele a ficar 
em casa para lhe abrir a porta? Se se arrisca a ter de 
tratar de todos os pormenores chatos de uma vida em 
comum, com torneiras e estores avariados, não espe-
re aguentar muito tempo.
11 - Vens ou ficas? - Têm interesses em comum? 

E interesses em separado? Ambos são igualmente 
importantes para um casamento saudável, onde se 
partilham gostos mas se mantém mundos privados. 
‘Mundos privados’ não devem obviamente incluir 
casos com a Sãozinha do marketing.
12 - Copo meio cheio - Parece um pormenor, mas, 

se puder, case-se com um otimista. Por razões óbvias.
Conclusão - Para terminar, fiquem-se novamente 

com as sábias palavras de Luís Fernando Veríssimo: 
“O homem sábio alimenta os potenciais da parceira 
e os utiliza para motivar os próprios. Ele sabe que, 
preservando e cultivando a mulher, ele estará se sal-
vando a si mesmo.”

12 maneiras de descobrir se
Ele vai dar um Bom marido
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Bom dia, boa tarde ou boa noite… depende da 
hora em que lerem este artigo. É bastante inte-

ressante, hoje em dia, as festividades da Matança do 
Porco através da comunidade. Li há pouco tempo um 
extracto de um livro “Usos e costumes da MATAN-
ÇA DO PORCO”  de Manuel Gens, um ribatejano 
fora do seu país. É muito difícil saber o que são estes 
costumes antigos de Portugal, mas é sempre bom de 
ter algumas ideias… “O matador ou magarefe, muni-
do de uma comprida faca de bico, com dois gumes e 

uma abertura no seu interior para melhor passagem 
do sangue, introduz a lâmina fatal no tórax, do lado 
esquerdo do animal, a fim de ir direito ao coração (é 
aconselhável não matar à primeira tentativa para ha-
ver melhor escoamento do sangue, bem como melhor 
limpar as artérias para a boa conservação da carne), 
enquanto um rapazola, aproxima o alguidar, que já 
deve ter no fundo uma mão-cheia de sal e loureiro 
(folhas de louro). O animal começa a jorrar fluxos de 
sangue quente em desesperados e dolorosos grunhi-
dos e extrai os últimos roncos de desalento que reduz 

o seu porte que era altivo e arrogante, a uma fera aba-
tida, agonizante e morta. A patroa da casa não toma 
parte na matança. Está escondida no quarto talvez a 
chorar, a perda de uma amizade conseguida ao longo 
de doze meses, porque foi o porco, o seu inseparável 
companheiro ao qual dedicou todo o seu tempo, que 
tratou as suas enfermidades e talvez dando-lhe leite 
ou remédios pelo biberão”.
Parece uma história de horror mas, naqueles tem-

pos antigos, era uma grande tradição o que hoje é 
muito diferente, especialmente a nossa. De uma certa 
maneira, nesta festa um porco é “REI”. Sábado pas-
sado tive a prazer de ir á Filarmónica Portuguesa de 
Montreal festejar com eles a matança do Porco. Nos 
anos anteriores, a Filarmónica fazia esta festa bastan-
te agradável. Mas, este ano, UAU, fizeram tudo, por 
tudo. O porco amarrado, decorações lindíssimas, um 
ambiente memorável, era mesmo uma festa familiar, 
via-se que todos estavam numa grande amizade, con-
versando e sorrindo entre eles. Quando eu cheguei à 
sala, cinco ou seis pessoas assaltaram-me para tirar 

fotografias. Sentei-me ao lado de um colaborador co-
munitário José Almeida, o qual trabalhou muito nos 
dois últimos anos na Associação Portuguesa de West-
-Island e, sábado, ele veio dar uma volta à Filarmóni-
ca portuguesa festejar connosco. 
Acho que todos sabem que vou ser pai, outra vez, e 

nesta festa, encontrei uma senhora, a Filomena Costa 
que me falou sobre o nome do Bebé. Já lá vão 3 me-
ses a fazer alguns debates sem sabermos qual será o 
nome, um dia é Leandro, outro dia é Leonardo, etc. 
E numa das nossas conversas a senhora Filomena su-
geriu Lucas. Então foi votado, pelo «congresso» dos 
nomes portugueses, ingleses e franceses da minha 
família e amigos que o nome será Lucas. Obrigado 
Filomena.
Desculpem-me, senhores leitores, às vezes é a mi-

nha «terapia» de desabafar nos meus artigos. Conti-
nuamos com a festa, O DJ da noite, fez dançar todos 
até muito tarde, a comida era fantástica, não sei quem 
fez a batata-doce, quero a receita porque eu não era 
capaz de parar de comer, era uma verdadeira delí-
cia. Havia um bufete de inhames, batatas, chouriço, 
chouriço mouro, morcela, repolho, orelhas e rojões. E 

para finalizar esta lindíssima noite tivemos uma mesa 
de sobremesas e café. Eugénio Pereira organizou as 
rifas e jogos de balões muito engraçados durante a 
noite. Agradeceu também à Discoteca Portuguesa 
pela ajuda nas rifas e à Mercearia Sá e Filhos por ter 
fornecido o porco. O José Almeida trabalhou muito 
forte nas arrematações que ajudou bastante a fazer 
um dinheirito. Parabéns aos organizadores que fize-
ram deste evento um grande sucesso. VIVA A FPM.

COmunidadE

Filarmónica Portuguesa de montreal

Foi uma boa matança...
Texto de Sylvio Martins

norberto Pereira e João Bulhões
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REligiãO

israel, qual Futuro?

São muitas as nações, e as pessoas, que desejam o 
desaparecimento de israel dos lugares para onde 

Deus os está restituindo como a “segunda restaura-
ção”. A primeira foi o “cativeiro da Babilónia”, e 
muita gente confunde as duas.
Porém, depois do dia 14 de Maio de 1948, em que o 

Estado de Israel iniciou a sua fundação, e da “Guerra 
dos Seis Dias” em 1967, quando ganhou Jerusalém de 
volta como capital, há vantagem em reler as profecias 
bíblicas para melhor compreensão.
Vejamos Isaías 66:8: --”Quem viu coisa semelhante? 

Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nascer 
uma nação de uma só vez? Pois, Sião, antes que vies-
sem as dores, deu à luz os seus filhos”. “Regozijai-vos 
juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós 
todos os que a amais” (Idem 66:10). Dos filhos de Ja-
cob (Israel), e dos seguidores de Judá, seu quarto filho, 
de quem se originou o nome judeu, já tinha havido 
distúrbio religioso que levou ao exílio a deportação 
de Nabucodonosor (rei da Babilónia) em 597 A,C., e 
“transportou a toda a Jerusalém, como também a todos 
os príncipes e a todos os homens valentes, todos os artí-
fices e ferreiros, ao todo dez mil; ninguém ficou, senão 
o povo pobre da terra” (2º Reis 24:14). Igualmente, de-
portados pelos romanos, os judeus foram dispersos por 
várias nações há 1.900 anos, e tem sido assim em toda a 
sua existência, de tal modo que, infelizmente, o epíteto 
de “judeu errante” se espalhou por todo o mundo como 
nódoa execrável.  Todavia, agora aí estão, activos e pro-
missores (pessoalmente não sabemos quantas tribos já 
regressaram à sua terra) mas pensamos que a contagem 
de regresso está ao cuidado de Deus que tem estado a 
cumprir as muitíssimas promessas como povo seu. E, 
não esqueçamos que, como povo escolhido de Deus, 
ele mesmo se tem posto à parte dos     povos que o têm 
acolhido, deixando que  aproveitem a sua habilidade, 
competência e conhecimento.  Até os portugueses apro-
veitaram a sua inteligência nas navegações!
Na Babilónia os judeus estiveram cativos, e a mais po-

derosa das anarquias desapareceu. Os judeus continuam 
existindo, e são os primeiros no mundo das finanças,  
com empresas e acção universitária que desempenham 
papel importantíssimo.  As promessas do Senhor, feitas 
a Abraão e aos outros patriarcas mais às suas descen-
dências, serão cumpridas. --”À tua descendência dei 
esta terra, desde o rio do Egipto (o Nilo) até ao gran-
de rio Eufrates”, --está escrito como aliança (Génesis 
15:18; 17:8; Jeremias 25:5: Ezequiel 36:5,22,24, etc.). 
Será capaz, todo o povo de Israel, quando estiver com-
pleto na sua terra, de abrir o coração para aceitar Jesus 
partindo do arrependimento até à consagração?
É natural que apenas as duas tribos de Judá  tenham 

entrado no actual país de Israel, e somente algumas 
centenas de pessoas das 10 tribos dispersas (Efraim), 
porque também lemos: -”Porventura me consultaríeis, 
ó casa de Israel?” “Tirar-vos-ei dentre os povos e vos 
congregarei das terras nas quais andais espalhados; com 
mão poderosa e braço estendido vos levarei ao deserto 
dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face” 
(Exequíel 20: 31,34,35). “Separarei dentre vós os rebel-
des e os que transgrediram contra mim”, “e sabereis que 
eu sou o Senhor”! (Idem,  20:38). Se nos entristecemos 
por que este povo rejeitou Jesus como Deus e seu Mes-
sias esperado, nós trememos, doridos em amargura, ao 
verificar que a pesar de inteligente, não tem modos de 
abrir a inteligência da alma para ver e examinar os escri-
tos dos seus profetas, e a vida de Jesus, também judeu e 
mestre. As calamidades que os judeus têm suportado, ao 
longo da história, Jesus as terá visionado após a entrada 
triunfal em Jerusalém,  ao chorar por ter antevisto a sua 
destruição no ano 70 da nossa era pelo exército roma-
no, sem  terem reconhecido a oportunidade da visita-
ção divina (Lucas 19:44). Podemos imaginar o golpe 
que Jesus sofreu, diante de Pilatos, quando este lavou 
as mãos dizendo que não lhe encontrava culpa alguma, 

“e o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue 
e sobre os nossos filhos!...” Só um Deus que é Amor  
esperará a renovação final do povo que separou para a 
glória da eternidade, mas se tornou rebelde, e também 
se dividiu.  Para aumentar a sua provação, até a nação 
russa (segundo o  profeta Ezequiel, cap. 38 e 39) parece 
esperar a oportunidade de investir contra eles.
Arrebatados aqueles que são chamados o sal da terra 

e a luz do mundo (Mat.5: 13-14) o mal aparecerá com 
toda a sua força, e os judeus que continuem na sua rebel-
dia, farão pacto com o promotor desse flagelo. Segundo 
as Escrituras sagradas ele será um ditador mundial con-
forme a eficácia de Satanás. Iníquo, Homem do pecado 
segundo o apóstolo Paulo (2ª Tessal. 2:8), o Anticristo, 
na descrição de João evangelista (1ª  João 2: 18,22), a 
Besta que subiu do mar e colaborará com o Falso pro-
feta (Apoc.cap.13). Precavendo-nos, a profecia também 
nos avisa: --”Ninguém, de nenhum modo vos engane, 
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a 
apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o fi-

lho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo 
que se chama Deus ou é objecto de culto, a ponto de 
assentar-se no santuário de Deus” em Jerusalém  (2ª 
Tessal. 2: 3-4), considerando-se ele próprio, Deus! 
De harmonia com escritores, exegetas da Bíblia, 

como Oswald J.Smitth, João Korps, H.L.Heijkoop, 
W.E.Blakstone, Francisco Lacueva e outros, no começo 
do seu governo , Israel estimará o Anticristo como sen-
do o Messias (João 5:43) e fará pacto com ele. O pior é 
que, nessa altura também entrará a grande tribulação da 
qual Jesus disse: “se aqueles dias não fossem abrevia-
dos nenhuma carne se salvaria” (Mat.24:22), o povo de 
Israel sofrerá por outro dos seus erros, e então sim, o seu 
espírito abrir-lhe-á os olhos da sua pele, e beneficiará do 
esplendor da Vitória de Jesus sobre o Anticristo e seus 
iguais, a Trindade malígna!   O profeta Isaias já tinha 
considerado: “fizemos aliança com a morte”, “e debai-
xo da falsidade nos temos escondido” (28:15).  Israel, 
de posse do Antigo Testamento, nunca tinha conside-
rado as profecias que  lhe respeitam,  mas depois desta 
última prova ele se arrependeu, renunciou à coligação, 
e também entrou no Milénio governado por Jesus com
os arrebatados, esponsais da Sua Igreja.

Texto de J. J. Marques da Silva



10 22 DE fEvErEiro - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

diCas E CuRiOsidadEs

CuRiOsidadEs O primeiro homem da nasa a pisar em 
marte nunca mais voltará para casa

Este sim pode ser maior do beco sem saída que 
já existiu. A NASA está procurando voluntários 

para voar a Marte - o problema é que você nunca 
voltará para a casa.
A agência norte-americana está investigando ativa-

mente a possibilidade de os seres humanos coloniza-
rem outros mundos, como o Planeta Vermelho.

Os colonos receberiam suprimentos da Terra, mas 
no entendimento da Nasa seria muito caro trazê-los 
de volta para a Terra.
A NASA revelou que já recebeu mais de US$ 1 mi-

lhão para começar a trabalhar no projeto em seu Cen-
tro de Pesquisas, na Califórnia.
O diretor do centro, Pete Worden, explica que os 

seres humanos podem estar vivendo em Marte em 
2030, apesar das condições inóspitas: “O programa 
espacial está destinado a explorar outros mundos.”
Sr. Worden disse em uma conferência em São Fran-

cisco que ele havia discutido o potencial para viagens 
apenas de ida a Marte com Larry Page, co-fundador 
do Google.

Os cientistas dizem que o 
maior custo seria para trazer 
os astronautas de volta para a 
casa - o preço de envio de 20 
colonos com passagens só de 
ida seria igual a trazer quatro 
astronautas de volta. Especia-
listas afirmam ainda que um 
foguete movido a energia nu-
clear poderia fazer a viagem 
em quatro meses.
De todos os planetas no sis-

tema solar, Marte é o mais 
provável de apresentar quan-
tidades significativas de água, 
tornando-o a melhor aposta 
para sustentar a vida. Mas é um 
lugar proibido para se fixar re-
sidência.
As temperaturas se apresen-

tam muito abaixo de zero em 
algumas partes. A fina atmos-
fera é formada principalmente 

por dióxido de carbono, o que faria necessário um 
suprimento de oxigênio.
Escrevendo no Journal of Cosmology, os cientistas 

Dirk Schulze-Makuch e Paul Davies argumentaram 
que os primeiros habitantes de Marte precisariam ter 
o mesmo espírito que os primeiros colonos brancos 
da América do Norte.

top 10 países que
mais poluem o mundo
A poluição, principalmente aquela ligada à produção 
industrial, é um dos problemas mais preocupantes em 
relação ao meio ambiente e ao aquecimento global. 
As emissões são maiores nos países desenvolvidos, 
onde a indústria é a base da economia. O principal gás 
poluente causador de problemas ambientais é o CO2. 
Hoje, o título de campeão nas emissões de gases estu-
fa é dos Estados Unidos. Veja abaixo a relação das 10 
nações que mais poluem o mundo. Na frente dos nomes 
dos países você pode ver a quantidade de CO2 emitida 
expressa em toneladas.
1° Lugar - Estados Unidos - 5,762,050 t
2° Lugar - China - 3,473,600 t
3° Lugar - Rússia - 1,540,360 t
4° Lugar - Japão - 1,224,740 t
5° Lugar - Índia - 1,007,9 t
6° Lugar - Alemanha - 837,425 t
7° Lugar - Reino Unido - 558,225 t
8º. Canadá - 517,157,000 t
9º. Coréia do Sul - 446,190,000 t
10º. Itália - 433,018,000 t

Fogo de artifício
A exibição do fogo de artifício é iniciada pela explosão 
da pólvora. Esta reacção fornece a energia suficiente 
para os metais alcalino-terrosos (elementos do grupo II) 
exibirem as suas cores características quando excita-
dos. Metais alcalino-terrosos como o bário (Ba), magné-
sio (Mg) e estrôncio (Sr) são utilizados com frequência 
em pirotecnia.

doninhas fedorentas
O composto 1-butanotiol é responsável pelo cheiro ca-
racterístico das doninhas fedorentas. A doninha segrega 
este composto no seu próprio metabolismo. Este com-
posto cheiroso pertence ao grupo dos compostos orga-
nosulfurados, sendo mais propriamente um tiól.

latas de conserva
Na maior parte das vezes, as latas de conserva são re-
vestidas por uma película de estanho. Podes observar 
isso quando abrires uma lata de atum. O estanho pode 
ser utilizado na indústria alimentar porque não é tóxico. 
Além disso, o estanho não sofre facilmente corrosão e 
tem a propriedade de formar um filme uniforme deposi-
tado na superfície da lata de aço.

lâmpadas
No interior das lâmpadas de luz eléctrica existe uma at-
mosfera inerte de Argon e Azoto (20%). O Argon é uma 
gás inerte, não reagindo com o filamento de tungsténio 
(antigamente chamava-se volfrâmio) mesmo quando 
este está a temperaturas muito elevadas (3000 ºC).

Dez mil anos antes de Cristo, homens, mulheres e 
crianças se reuniam no verão com os rostos mas-

carados e os corpos pintados para espantar os demô-
nios da má colheita. As origens do carnaval têm sido 
buscadas nas mais antigas celebrações da humanida-
de, tais como as Festas Egípcias que homenageavam 
a deusa Isis e ao Touro Apis. Os gregos festejavam 
com grandiosidade nas Festas Lupercais e Saturnais 
a celebração da volta da primavera, que simbolizava 
o Renascer da Natureza. Mas num ponto todos con-
cordavam, as grandes festas, como o carnaval, estão 
associadas a fenômenos astronômicos e a ciclos na-
turais. O carnaval se caracteriza por festas, diverti-
mentos públicos, bailes de máscaras e manifestações 
folclóricas. Na Europa, os mais famosos carnavais 
foram ou são: os de Paris, Veneza, Munique e Roma, 
seguidos de Nápoles, Florença e Nice.

Origem do Carnaval

Essa lenda surgiu da idade Média, quando os 
gatos, assim como as bruxas e magos, eram 

vítimas da inquisição. Apesar dos esforços para 
acabar com eles (que maldade) eles dificilmente 
diminuíam em número. isso porque havia muitos 
de seus defensores, pessoas que escondiam e cria-
vam gatos secretamente.

Assim, os inquisidores afirmavam que só tendo 
mesmo parte com misticismo e afins um bicho 
continuaria por aí, mesmo sendo tão caçado. As-
sim, surgiu o termo que o gato tem sete vidas.

Por que dizem que os gatos têm sete vidas
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BElEza da sEmana

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
10:10  COUTO & COUTADAS
10:41  PORTUGAL
 NO CORAÇÃO
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  LER +, LER MELHOR
14:07  O PREÇO CERTO (R/)   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  30 MINUTOS
16:34  OS COMPADRES(R/)   
17:14  COM CIÊNCIA  
17:42  O ELO MAIS FRACO  
18:15  NOVAS DIRECÇÕES  
18:45  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:17  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:06  TELEJORNAL
 MADEIRA GRAVADO  
21:43  TELEJORNAL
 AÇORES(R/) GRAVADO  
22:16  TRIO D´ATAQUE(R/)   
23:42  U24  
00:07  24 HORAS GRAVADO
00:39  O ELO MAIS FRACO(R/)   
01:30  LER +, LER MELHOR
01:34  NOVAS
 DIRECÇÕES(R/)   

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
10:15  COM CIÊNCIA(R/)   
10:30  NOVAS DIRECÇÕES  
10:45  PORTUGAL
 NO CORAÇÃO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREÇO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LINHA DA FRENTE
16:30  A HORA DE BACO  
17:00  VIAGEM AO CENTRO
  DA MINHA TERRA(R/)   
17:30  O ELO MAIS FRACO  
18:15  PROVA DOS 3
18:45  LER +, LER MELHOR
18:59  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 ( TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL
         MADEIRA GRAVADO  
21:30  TELEJORNAL
 AÇORES(R/) GRAVADO  
22:00  SATA RALLYE AÇORES
23:30  30 MINUTOS(R/) 
00:00  24 HORASGRAVADO
00:30  O ELO MAIS FRACO(R/)   
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  PROVA DOS 3(R/)

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  BIOSFERA (R/) 
10:45  PORTUGAL
 NO CORAÇÃO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREÇO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  GRANDE ENTREVISTA  
16:30  PRESIDENTES DA RE-
PÚBLICA
17:30  SATA RALLYE AÇORES
18:45  LER +, LER MELHOR (R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL
 MADEIRA GRAVADO  
21:30  TELEJORNAL
 AÇORES(R/) GRAVADO  
22:30  PAI À FORÇA  
23:00  ESTADO DE GRAÇA  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACO  
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  PALAVRAS PARA QUÊ?  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG
10:30  PROVA DOS 3
10:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREÇO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  SEXTA ÀS 9
16:45  UM DIA NO MUSEU
17:15  ESTADO DE GRAÇA(R/)   
18:15  PORTUGAL DE NEGÓCIOS
 Miguel Alves Martins
18:45  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:16  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:15  TELEJORNAL
 MADEIRA GRAVADO  
21:45  TELEJORNAL
 AÇORES(R/) GRAVADO  
22:00  NICO À NOITE  
23:15  LIBERDADE 21    
00:00  24 HORAS GRAVADO
00:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC
 Os laços e os nós
01:15  LER +, LER MELHOR (R/) 
01:30  PORTUGAL NEGÓCIOS
 empreendedores
 Miguel Alves Martins

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  CONSIGO
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
04:45  UM DIA NO MUSEU
05:15  PORTUGUESES PELO
 MUNDO(R/) Corea, Seul
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  SATA RALLYE AÇORES
11:30  MODALIDADES MEMÓRIA
12:00  ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30  CORRESPONDENTES
14:00  ESCAPE .TV- SIC
14:15  PAI À FORÇA(R/)   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  VOZ DO CIDADÃO   
16:15  AUSTRÁLIA CONTACTO  
16:45  GRANDE REPORTAGEM
17:15  NICO À NOITE(R/)   
18:30  TEMPOS MODERNOS RTPI
19:00  24 HORAS  
19:45  OS COMPADRES  
21:00  TELEJORNAL
22:00  FUTEBOL:
 Académica vs Benfica
23:45  ESCAPE .TV- SIC(R/) 
00:00  24 HORAS GRAVADO
00:30  AUSTRÁLIA CONTACTO  
01:00  PRESIDENTES
 DA REPÚBLICA(R/)  

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
05:15  EUCARISTIA DOMINICAL  
06:15  MODALIDADES MEMÓRIA
 Henrique Baixinho
06:30  PODIUM  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  ESPECIAL SAÚDE
10:45  CINCO SENTIDOS  
11:45  UM DIA NO MUSEU
12:15  POPLUSA
13:15  FUTEBOL: 
 Sporting vs Rio Ave
15:15  TELEJORNAL  
16:15  A FESTA É NOSSA Serpa
19:00  24 HORAS  
20:15  VIAGEM AO CENTRO
 DA MINHA TERRA(R/)   
21:00  TELEJORNAL
 MADEIRAGRAVADO  
21:30  TELEJORNAL
 AÇORES(R/) GRAVADO  
22:00  HERMAN 2012  
23:00  LUISA SOBRAL “Ao Vivo
 no Cool Jazz Fest 2011”
00:00  24 HORAS GRAVADO
00:30  TEMPOS MODERNOS RTPI
01:00  MOEDA DE TROIKA  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
10:15  GOSTOS E SABORES  
10:42  PORTUGAL
 NO CORAÇÃO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:01  LER +, LER MELHOR (R/) 
14:08  O PREÇO CERTO (R/)   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS  
17:00  BEST OF PORTUGAL
17:32  O ELO MAIS FRACO  
18:15  VENEZUELA CONTACTO  
18:53  LER +, LER MELHOR (R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:03  TELEJORNAL
 MADEIRAGRAVADO  
21:39  TELEJORNAL
 AÇORES(R/) GRAVADO  
22:00  PRÉMIO AUTORES  
00:27  24 HORAS
00:58  BEST OF PORTUGAL(R/) 
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  MAGAZINE VENEZUELA 
 CONTACTO  

Quarta-fEira Quinta-fEira sExta-fEira sÁbaDo Domingo sEgunDa-fEira tErça-fEira

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

Programação semanal da RtPi

Fados... tradição e Cultura

Sábado, dia 11 de Fevereiro de 2012, realizou-se 
a tradicional noite de «Fado» em benefício da 

escola Portuguesa de Brossard.
São poucas as pessoas que sabem ou as que se lem-

bram, da existência desta escola, mas, cada ano que 
passa,tentamos, através do nosso jornal, avivar a me-
mória aos nossos leitores da sua entidade. Sim, por-
que são instituições como esta que merecem também 
ser mencionadas.
É nestas escolas que para uns nasce, e, para outros, 

contínua, o saber de uma cultura, a nossa cultura por-
tuguesa. Longe de Portugal é no interior duma comu-
nidade que se continua com as nossas tradições, (nes-
te caso) o «Fado». Esta canção tradicional foi-nos 
proporcionada por um grupo de músicos e fadistas 
da nossa comunidade que benevolamente preenche-
ram esta noite maravilhosa. Foram eles: Luís Costa, 
Liberto Medeiros, Francisco Valadas, Carlos Rodri-

gues, Victor Vilela e Cristina Rodrigues. Cristina foi 
uma das organizadoras desta noite, em colaboração 
com professoras, pais de alguns alunos e benévolos 
desta escola.A todas as pessoas que dispõem de to-
das as suas energias, do seu tempo, a estes jovens 
que querem (de uma certa forma) manter vivas a suas 

origens, a todos os que por amor e dedicação à nossa 
língua portuguesa, se esforçam para que esta escola 
continue de portas abertas, desejamos – lhes muito 
sucesso e um bem-haja.
Bravo a todos vós! Bravo Brossard!

Texto de Elisa Rodrigues
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uma noite dedicada ao 
reforço da amizade

É genuinamente açoriana a tradição 
de festejar o Dia dos Amigos, das Ami-
gas, dos Compadres e das Comadres 
nas quatro quintas-feiras antes do Car-
naval. Uma tradição que remonta ao 
século XIX e que terá tido início com 
pacatos almoços de funcionárias públi-

cas. Depois, com o passar dos anos, os 
almoços passaram a ser jantares com 
programas gradu-
almente de maior 
farra. 
A festa das ami-

gas foi celebrada 
na Casa dos Açores 
do Quebeque, este 
ano na sexta-feira, 
dia 10 de Fevereiro 
onde, mais de uma 
centena de mulhe-
res estiveram pre-
sentes. Cada uma 
trouxe um saco 
cheio de boa dis-
posição e de alegria para assim poder 
confraternizar. O hino de Portugal foi 
entoado por uma aluna Rabopeixen-
se que vestia a bata escolar de algum 
tempo, e tanto as amigas como os se-

nhores todos participaram. Iniciou-se 
o jantar com os homens em primeiro 
lugar a servirem-se e a descerem ao 

subsolo da Caçorbec para saborearem 
as diferentes iguarias cozinhadas e le-
vadas até ali pelas amigas. A jovem 
Reis e Fátima Miguel foram as “ami-
gas” que trabalharam no som, pondo 
toda a malta a dançar. Várias amigas 
vestiram-se de maneira muito especial, 
mostrando-nos até que ponto pode ha-
ver criatividade. A Etelvina Pereira, 
após ter trocado a bata escolar, mudou 
para “policia” onde os países estavam 
em batalha e assim esta policia veio 
por fim à grande confusão. Mais tarde 
ainda, vestindo-se de doutora, exami-
nou algumas amigas que demonstra-
ram sintomas de saúde preocupantes 
e ela conseguiu afugentar as doenças 
presentes. Houve uma amiga fotógrafa 
que tinha duas máquinas. A câmara da 
frente tirava fotos para serem enviadas 
aos órgãos de informação locais e a 
câmara traseira tirava fotos para mais 
tarde encaminhar para os Açores. Ha-
via também as amigas vestidas à moda 
dos anos sessenta, outras à Espanhola, 
outras com chapéus e ainda algumas 
com vestidos compridos. Fátima Mi-
guel entoou algumas canções e o tema 
musical foi: a Mulher é que manda 

no Mundo. O Restaurante Estrela do 
Oceano ofereceu um jantar para duas 
pessoas e a prendada foi a amiga Gra-
cinda. Foi uma noite agradabilíssima, 
tendo-se comido extremamente bem, 
dançado ao som de boa música, boa 
camaradagem e os problemas diários 
de cada uma ficaram no lado de fora da 
Caçorbec. Nestas comemorações, aca-
ba por haver uma animação preliminar 
da qual a amizade e a proximidade en-
tre as pessoas têm um peso fundamen-
tal. A amizade é um porto seguro de 
abrigo. Quem o encontrar, descobriu 
um raro tesouro. Ter uma boa amiga é 
um dos maiores prazeres na vida. Ser 
uma boa amiga é uma das mais nobres 
e difíceis tarefas. É uma actividade a 
ser repetida.

Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues
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PuBliCidadE

PARA CONCRETISAR OS SEUS 
PROJETOS DE POUPANÇA:
REER OU CELI?

As melhores taxas de juro. 
REER - CELI

514-842-8077
Consulte um dos nossos conselheiros. 
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Recordando o nosso passado, 1987

Texto de carlos de Jesus

COmunidadE

O funeral de isabel e lurdes

mais dum milhar a dizer-lhes adeus

A igreja de Santa Cruz não tinha visto tão gran-
de multidão depois do dia da sua inauguração. 

Com os corações apertados, perante tamanha dor, os 
portugueses vieram dar o derradeiro adeus às suas jo-
vens compatriotas, Isabel e Lurdes. Após a Missa de 
Corpo Presente, foram ainda as centenas, Os que se 
incorporaram no cortejo funebre. Quando Os primei-
ros carros chegaram a Montanha, os últimos tinham 
acabado de deixar a rua Rachel.
Os restos mortals foram depositados no terceiro an-

dar do novo templo funerário do cemitério de Côte-
-des-Neiges.
Perante tanto infortúnio, faltam-nos palavras com 

que possamos exprimir os nossos sentimentos. As 
familias Rocha e Arruda, num derradeiro esforço de 
compreensão, numa, vã tentativa de explicar os de-
sígnios do Destino, só nos resta reafirmar o socorro 
último dos desesperados: «Deus é grande!».
cemitério do século XX
O Destino tem-nos poupado. Esta foi a primeira 

vez que entrámos no cemitério da “Montanha”. Me-

lhor teria sido que fosse noutras circunstâncias. Mas, 
mesmo assim, não pudémos deixar de registar o pro-
fissionalismo da agência funerária e dos próprios ser-
viços do cemitério. Tudo pensado de forma a minorar 
a dor de quem já não tem muitas mais  forças para 
novas provações. Já nem podemos falar de enterro. 
Na verdade os corpos não desceram à terra. São guar-
dados em enormes gavetões, numa parede revestida 
de mármore, onde se gravam as memórias de quern 
os ocupa. Já bem basta a dor da desgraça que se abate 
sobre as famílias. Intensificar essa dor com um ceri-
monial arcaico como é a descida do caixão à cova; o 
punhado de terra lançado como último adeus; o res-
soar das pás de terra que se abatem sobre o féretro; 
tudo isso só serve para arrancar mais gritos, já de si 
irreprimíveis, dos que foram atingidos pela desdita.
A Lurdes e a Isabel repousam hoje na paz infinita. 

Os seus corpos, todavia, mesmo por detrás do már-
more frio, reinam no salão do terceiro andar do edi-
fício do cemitério da Côte-des-Neiges. Um salão ao 
abrigo dos ruídos da cidade e do frio do Inverno. Um 
salão que convida ao recolhimento e onde o homem 
se pode encontrar e interrogar sobre o grande misté-
rio da vida: o que é a morte?

miss associação Portuguesa de sta. teresa 1987

Elsa Ponta-garça a eleita

A Associação Portuguesa de Sta. Teresa reali-
zou, no passado sábado, o seu segundo con-

curso de beleza, já que o primeiro foi o do ano 
passado e que aqui mesmo, nestas páginas, foi 
transcrito pela repórter Humberta Araújo.

Este ano o êxito repetiu-se, tal foi o ambiente vivido, 
quer na presença humana, (público) quer o concurso 
em si, isto já para não falar na óptima organização.
Podemos começar por dizer qua a nossa ída a Sta. 

Teresa obedeceu a convite dos responsáveis pelo con-
curso na pessoa de Osvaldo Fonseca, ao nosso jornal.
Na hora da divisão de trabalhos coube-me a tarefa 

de cobrir o acontecimento, sobrecarregado com a es-
pinhosa missão de ter de fazer parte da mesa do júri.
Fui, então, até Sta. Teresa e desde já vos digo que 

não estou arrependido. Pelo contrário, fiquei impres-
sionado com tudo aquilo que vi, desde os apresen-
tadores do espectáculo (Tavares Bello e Maria Mar-
tins), passando pelo valor das Concorrentes, para 
terminar no magnífico público que enchia por com-
pleto a sala.
Outra surpresa agradável foi a da cantora portugue-

sa Minah Jardim, que vive em Toronto, que se deslo-
cou propositadamente a Sta. Teresa para ser a vedeta 
do espectáculo. O público que o diga.
Entrando mais detalhadamente no concurso que 

contou com onze concorrentes, para dizermos que a 
nova Miss, Elsa Ponta-Garça, mereceu amplamente 
a coroa, isto sem menosprezo para as restantes dez 
candidatas.
Como primeira e segunda Damas de Honor classifi-

caram-se Nathalie Sampaio e Maggie Barbosa.
Quanto ao titulo de Miss Simpatia, que como todos 

sabem, é escolhida pelas colegas concorrentes, a pre-
miada foi a Paula Reis.

Voltando ainda a Miss Associação Portuguesa de 
Sta. Teresa 1987, e para dar uma ideia das dificulda-
des que os membros do júri encontraram na escolha, 
a nova Miss obteve 61 pontos, apenas mais um que 
a sua grande rival, a simpática Nathalie Sampaio. Já 

a diferença entre a primeira Dama de Honor e a se-
gunda, cifrou-se em 20 pontos, o que é uma margem 
bastante confortável.
Em resumo, e para além do concurso, estiveram 

como participantes a Minah Jardim, o conjunto Ma-
gic e o seu vocalista Adriano Pereira, Henrique Ci-
priano, vocalista do conjunto Stop, o grupo Cénico 
do Oriental, que apresentou a já famosa peça “O Bar-
beiro de Sevilha” e, como não podia deixar de ser os 
locutores Maria Martins (uma surpresa) e Luís Tava-
res Bello, este com todo o seu talento.
Como convidados estiveram algumas individualida-

des, nomeadamente a Ministra Federal dos Negócios 
Estrangeiros, Monique Landry, Ivon Lessage, Presi-
dente da Caixa Económica de Sta. Teresa, o Chefe da 
Polícia de Sta. Teresa, comandante Brosseau, Roger 
Cartier, em representação do Presidente da Câmara 
de Sta. Teresa e Imitério Soares da Rádio Comunitá-
ria da Baixa Laurentides, entre outros.

Entretanto o júri teve a seguinte constituição:
Presidente do Júri: Pedro Lourenço, Rancho F. Por-

tuguês; Inês dos Santos Miss Portugal 1984; Liliane 
Malden, Boutique Moda; Ivon Gamache P. Conser-
vador Sta. Teresa; Suzete Reis; Annice Suzzi; Pier-
rette Labelle, Bijouterie Charron; Diane Lafortune 
Esthétique Sta. Teresa; Jacinta Amâncio, Caixa Por-
tuguesa; Uzara de Ruiz, Representante da TAP; Cân-
dido Goncalves, A Voz de Portugal.
Entretanto e antes de finalizarmos uma palavra de 

apreço para a vasta equipa que, durante semanas a 
fio, pôs de pé este magnífico espectáculo e que cons-
tituída da seguinte maneira:

Osvaldo Fonseca (o cérebro); Maria dos Anjos Pe-
reira; Patrocínia Gonçalves; Conceição Cabral; Ma-
ria José Silva; Laura Fonseca; Diana Farias; Assun-
ção Almeida; Conceição Galhós.
Esta última viria a ser homenageada no decorrer da 

noite pelos imensos serviços prestados.

A direcção e comissão organizadora pediram-nos 
para que através das nossas páginas agradecesse-
mos apoio prestado por todas as casas comerciais 
na feitura deste espectáculo.

Texto de cândido Gonçalves

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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sais, pais e filhos e fiquei satisfeita ao 
ver vários jovens presentes. Foi a nos-
sa primeira ocasião nesta agremiação 
e devo assegurar-vos de que gostei. É 
pena ser uma sala pequena mas estava 
cheia de sócios e amigos e é um lugar 
muitíssimo frequentado. Fomos muito 
bem recebidos e o serão decorreu em 
ambiente muito agradável. Um jantar 
muito saboroso e executado pelo chefe 
Ângelo Sousa, foi servido pelos direc-
tores com muita rapidez e eficácia em 
sala decorada para a ocasião. José de 
Sousa, meu colega de jornal, gosta de 
tocar guitarra portuguesa e juntamente 
com Tony da Costa à flauta e Emanuela 
Cabral que gosta de cantarolar, oferece-
ram-nos uns bons momentos musicais 
graciosos. Houve a venda de bilhetes 
“ ao braçado” e duas pessoas foram 
premiadas: uma recebeu uma garrafa 

de vinho do Porto e a outra, uma ces-
ta com uma caixa de chocolates e uma 
garrafa de champanhe. A Direcção da 
Casa dos Pais é composta por: José 
Tavares, Presidente; Agostinho Tava-
res, Vice-Presidente; Carlos Modesto, 
Tesoureiro; Leonardo Aguiar, Secretá-
rio; Mário Silva, Coordenador e vários 
Directores. José Tavares ofereceu um 
vinho de Porto aos presentes e convida 
todos a participarem dos jantares das 

sextas-feiras à noite. A celebração do 
dia de S. Valentim/Dia dos Namorados 
é importante para muitos, porque nor-

malmente renasce o sentimento mais 
doce e profundo que invade os cora-
ções e a alma, deixando sensações da 

importância e do valor de sermos ama-
dos sobretudo com a bênção de Deus.

BiJOutERiE diva
Place versailles, 7275 sherbrooke E., prop.: mafissa

COmPRamOs
OuRO E PRata

sOmOs Os mElHOREs
PaRa daR O PREçO CERtO

514-508-3482 | 514-209-6652

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

Courti er immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«Algumas pessoas estão fazendo uma preparação tão minuciosa 

para os dias de chuva que eles não estão aproveitando o
brilho do sol de hoje.» -  William Feather 

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

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo» - Jan Neruda

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

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

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

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

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

8-Durante a venda de uma pro-
priedade, um vendedor deve de-
clarar danos causados pela água
    a) Não, se os reparos foram
        feitos;
    b) Sim, sempre
    c) Sim, somente se o comprador
        solicita a informação.

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

É com empenho, dedicação e competência que 
irei procurar a melhor solução para garantir 

a venda OU a compra da sua casa.

COmunidadE

Celebrou-se o são valentim na “Casa dos Pais”

catorze de Fevereiro, conforme 
reza o calendário religioso cristão, 

é o Dia de São Valentim, uma lenda 
de há já vários séculos, que é também 
assinalado como Dia dos Namorados. 
O Dia dos Namorados celebra o amor, 
a paixão entre amantes e a partilha de 
sentimentos. Todos os anos, no dia 
14, ocorre a azáfama da troca de cho-
colates, de postais e de flores. Muitos 
casais planeiam jantares românticos, 
noites especiais e fazem planos para 
surpreender e agradar à sua «cara-
-metade».Em Montreal, mais precisa-
mente na associação A Casa dos Pais, 
também se celebrou esta nobreza do 
amor, e assim podemos ver muitos ca-

Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues
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carnEiro
Carta Dominante: A Papisa, que significa Esta-
bilidade, Estudo e Mistério.Amor: Partilhe a boa 
disposição com quem o rodeia. Que o seu sorriso 

ilumine todos em seu redor! saúde: Cuide dos rins, beba 
muita água. Dinheiro: É possível que tenha aquela pro-
moção que tanto esperava. 
números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

touro
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Estará preparado para assu-
mir uma relação mais séria? Nunca desista dos 

seus sonhos! saúde: Evite esforços físicos. Dinheiro: 
Está a ir por um ótimo caminho. Continue! 
números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gémEos
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força 
na Adversidade. Amor: Não seja tão impulsivo. 
Não se deixe dominar por maus presságios!

saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Preste atenção ao seu saldo bancário.
números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

caranguEJo
Carta Dominante: O Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida. Amor: Não desespere se 
a sua relação não está a correr como desejava, 

seja otimista e converse com o seu par sobre o que cada 
um de vós espera da relação.  saúde: Autoestima em 
baixo, anime-se! Dinheiro: Boa fase.
números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEão
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Pense bem e não tenha medo de 
mostrar o que sente a quem ama. Lute, lute sem-

pre... Lute para ser feliz! saúde: Cuide melhor do seu 
visual. Dinheiro: Não se distraia.
números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

virgEm 
Carta Dominante: A Torre, que significa Convic-
ções Erradas, Colapso. Amor: É provável que 
atravesse um período conturbado. Olhe em frente 

e verá que existe uma luz ao fundo do túnel! 
saúde: A sua saúde manter-se-á estável. 
Dinheiro: Agarre as oportunidades no seu meio laboral.
números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

balança 
Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa 
Poder, Autoridade. Amor: Pode surgir um novo 
relacionamento caso esteja livre. Aprenda a tra-

zer para a luz o melhor do seu ser! saúde: possíveis 
problemas digestivos. Dinheiro: Planeie investimentos.
números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Escorpião
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que sig-
nifica Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: 
Controle melhor as suas emoções. Descubra a 

imensa força e coragem que traz dentro de si! saúde: 
Beba mais água. 
Dinheiro: O seu esforço profissional será reconhecido.
números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sagitÁrio
Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa 
Novos Planos, Interferências. Amor: Poderá so-
frer uma desilusão amorosa. Aprenda a escrever 

novas páginas no livro da sua vida! saúde: Cuide de si. 
Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, reduza as 
despesas! números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

capricórnio
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: A teimosia pode irritar 
os seus familiares. Proteja as suas emoções tor-

nando-se cada dia que passa num ser humano mais for-
te e então sim, será feliz! saúde: Estará em plena forma 
física. Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade.
números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

aQuÁrio
Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. 
Amor: Felicidade e paixão. A Vida espera por si. 

Viva-a!
saúde: Possíveis dores musculares.
Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado.
números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

pEixEs
Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ga-
nho. Amor: A sua sensualidade partirá corações. 
Viva o presente com confiança!

saúde: Não abuse nos doces!
Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

saúdE

Plantas que protegem
a nossa saúde (1)

Vivem na terra, na água, ou até nos desertos, 
estão por todo o lado e são (quase) milagro-

sas. Revelamos-lhe 10 boas maneiras de fortalecer 
o organismo com plantas que promovem saúde.

cipreste
O aliado contra os Herpes
Símbolo de conforto e consolo para a vida após a 

morte. Há muito que é reputado pelos benefícios que 
apresenta na pele e no tratamento de problemas cir-
culatórios. Recentemente descobriu-se que, afinal, 
também é antiviral, aliviando tosses ou congestão 
pulmonar.
Porque funciona? O seu efeito antiviral é reconhe-

cido sobretudo, no combate ao vírus do herpes. Fun-
ciona porque contém princípios ativos que atuam 
como antitússicos e descongestionantes, e ainda, por 
possuir na sua composição, taninos, uma substância 
de origem vegetal que inibe o ‘ataque’ dos micro-
-organismos. Forma de tomar: Em caso de gripe, 
ou herpes, o ideal será optar por extratos de plantas 
estandardizadas – EPS (seleção de extratos que ofe-
rece uma garantia excecional de pureza, vigor e qua-
lidade) - solicite uma mistura de 2/3 deste extrato de 
ciprestre + 1/3 de extratos de equinácea, de forma a 
tomar com duas colheres de chá num copo de água, 
pela manhã, durante 10 dias por mês. Se estiver real-
mente a sentir-se em baixo, beba o preparado de ma-
nhã e à noite. No cuidado da pele poderá recorrer ao 
óleo essencial de cipreste, pois é hidratante, calmante 
e relaxante. Mas atenção: Como qualquer óleo essen-
cial, deverá primeiro ser diluído num óleo base antes 
de ser aplicado ou em banhos aromáticos. Os óleos 
essenciais não podem ser usados diretamente na pele.
Precauções: Contraindicado para grávidas.

curcuma (Açafrão-da-terra)
O ‘corante’ protetor
A índia detém cerca de 50% da sua produção mun-

dial. Da família do gengibre, o pó desta planta é extra-
ído da sua raiz seca e moída. Os extratos de curcuma, 
anti-inflamatórios e antioxidantes, têm sido larga-
mente utilizados na medicina Ayuvérdica, sobretudo 
a título preventivo em situações de tosse, sinusite, 
reumático ou ferimentos, uma vez que é um ótimo 
cicatrizante. É igualmente utilizada como condimen-
to (ou corante de cor amarela) na culinária, uma vez 
que o açafrão-da-terra é um dos componentes do ca-
ril. Porque funciona? Os seus extratos protegem os 
nossos tecidos graças à ação antioxidante que impera 
contra os eventuais elementos nefastos que agridam 
o organismo. Forma de tomar: Comece pela alimen-
tação. Deguste um bom caril uma vez por semana, 
onde consumirá cerca de 1g de açafrão-da-terra. 
Como alternativa, use-o na preparação de pequenos 
cozinhados, como arroz e massa. Uma observação: 
Funciona melhor quando associado à pimenta. Por 
fim, poderá ainda fazer um chá com os seus extratos, 
útil em gripes, constipações e dores de garganta.
Precauções: Consumir pequenas doses se tomar an-

ticoagulantes ou estiver grávida.

Equinácea
A protagonista na imunidade
Esta planta típica dos índios da América do Norte es-

timula o nosso sistema imunológico e apresenta pro-
priedades promotoras dos mecanismos de defesa do 
organismo, nomeadamente se falarmos em doenças 
infecciosas. Porque funciona? Os maiores defensores 
desta planta asseguram que estes extratos permitem, 
por exemplo, reduzir a duração de uma constipação 
em média 1,4 dias. Os seus componentes estimulam 
a regeneração celular, mas atenção: embora eficaz, 
não representa um seguro de “constipação zero”, aos 
primeiros sintomas deverá consultar o seu médico.

Forma de tomar: Encontrará a equinácea em extra-
tos secos e cápsulas. Sugerimos uma cápsula duas 
vezes por dia, durante 10 dias por mês, nas estações 
mais frias do ano. Ou, se preferir, aplique 20 gotas 
deste óleo essencial num copo de água, e tome pela 
manhã, em jejum, durante 10 dias consecutivos.
Precauções: O uso excessivo pode causar irritação 

na garganta. Deve ser tomada com precaução durante 
a gravidez e lactação. Pelo fato de estimular o sis-
tema imunitário, não é recomendado a pessoas com 
doenças autoimunes.

Ginseng
O inimigo da fadiga
Tradicionalmente prescrita na medicina tradicional 

chinesa, os especialistas consideram esta planta pre-
ventiva, curativa e reconhecem-na, sobretudo pelos 
seus efeitos benéficos anti fadiga. Porque funciona? 
Faz parte da categoria das plantas adaptativas, o que 
significa que são capazes de normalizar o funciona-
mento do organismo de acordo com as necessidades 
individuais. Reforça a nossa capacidade de adapta-
ção ao stress físico, estimula os níveis de energia e a 
recuperação em caso de convalescência.
Forma de tomar: Em pó ou em cápsula. A sua raiz é 

também frequentemente mastigada. Uma das alterna-
tivas consiste em fazer uma “cura” de cápsulas com 
uma caixa de 60 comprimidos, ou optar pela mistura 
(em partes iguais) de ginseng, com guaraná, ingerin-
do duas colheres de chá deste preparado num copo de 
água e beber pela manhã, durante 15 dias. Repetir se 
necessário. Precauções: Se tem hipertensão ou pas-
sou por um processo de cancro de mama, é impres-
cindível consultar primeiro o seu médico.

Ginseng Siberiano
O rei da resistência
Pertence à mesma família que o ginseng mas re-

side em climas mais frios. Difere do anterior pelas 
suas substâncias que são importantes, sobretudo, no 
aumento das capacidades do sistema imunológico. 
Poderá ser um aliado se procura uma melhoria em 
termos de resistência, força muscular e desempenho 
físico. Porque funciona? O ginseng siberiano contém 
princípios ativos semelhantes às moléculas ativas do 
ginseng, que impulsionam os nossos níveis de capa-
cidade física. Forma de tomar: Uma cápsula três ve-
zes por dia, até atingir 600 miligramas.
Precauções: Recomenda-se o aconselhamento pri-

meiro com o seu médico.
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MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

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

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA cURA... 

TESTEMUNHOS REAiS:

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

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

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Eu sou um mestre espiritual, um 
xamã mental e metafísico de nas-
cença. Tenho poder e capacidade de 
retirar qualquer tipo de bruxedo, 
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido.  Limpo a sua 
casa, carro e negócio.

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos separados à um ano e a minha vida era um 
inferno,pois já não conseguia viver mais.Sem ele eu era uma pessoa morta.Fui
consultar o SHAMAN,que depois de fazer uma reza Espiritual Brasileira,trouxe,q p p ,
o meu marido de volta para casa.  Tamara G.
Vejam como sou feliz,agora.Devo isto ao SHAMAN.Quase que nem 
acredito.Passei 3 anos nos hospitais e os doutores nunca foram capazes
d j d f i C b bid d fl h j ó i ide me ajudar,mas ELE foi.Com ervas e bebidas da floresta,hoje só visito o 
doutor de vez em quando,afim de me assegurar que tudo
vaibem.Obrigado SHAMAN! Glenda L.
Minha vida ficou arruínada A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13Minha vida ficou arruínada.A minha finha saíu de casa quando tinha sómente 13 
anos e eu perdi toda a fé e esperança de a encontrar,até ao dia que encontrei o 
SHAMAN.Mesmo se ela estava numa outra cidade,ele ajudou‐me a encontrá‐la e 
a voltar para casa.Muito obrigado SHAMAN. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu bébé e eu estou atualmente com ela.A minha
mulher tinha‐me levado para o tribunal,pois não queria falar comigo,nem que
eu falasse para a minha fillha Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estoueu falasse para a minha fillha.Consultei o SHAMAN e sabem o quê ? Hoje estou
vivendo com a minha família,Estou muito grato a este homem.Obrigado
SHAMAN. Law san.
Eu não sei verdadeiramente como ele fêz isto,mas a verdade é que o fêz.A
minha mulher voltou para o lar e nós estamos em férias em Cancun,celebrando
o nosso 15 aniversário .Muito obrigado SHAMAN.   William Boule.

Eu e meu marido estávamos 
separados à um ano e a minha 
vida era um inferno,pois já não 
conseguia  viver mais.Sem ele 
eu era uma pessoa morta.Fui 
consultar o SHAMAn,que de-
pois de fazer uma reza Espiritu-
al  Brasileira,trouxe o meu marido de volta 
para casa.  tamara G. 

Vejam como sou feliz, ago-
ra. Devo isto ao SHAMAn. 
Quase que nem acredito. 
Passei 3 anos nos hospitais 
e os doutores nunca foram 
capazes de me ajudar, mas 
ELE foi. Com ervas e bebi-
das da fl oresta, hoje só visi-

to o doutor de vez em quando, afi m de 
me assegurar que tudo vaibem.Obriga-
do shaman! glenda l.

Minha vida fi cou arruína-
da. A minha fi nha saíu  de 
casa quando tinha só-
mente 13 anos e eu perdi 
toda a fé e esperança de 
a encontrar,até ao dia que 

encontrei o SHAMAn.Mesmo se ela es-
tava numa outra cidade,ele ajudou-me a 
encontrá-la e a voltar para casa.Muito ob-
rigado SHAMAn. Suzan J.

Sim,hoje é o aniversário do meu 
bébé e eu estou atualmente com 
ela. A minha mulher tinha-me levado 
para o tribunal, pois não queria falar 
comigo,nem que eu falasse para a 
minha fi llha. Consultei o SHAMAn 
e sabem o quê? Hoje estou vivendo 
com a minha família, Estou muito grato a este 
homem.Obrigado SHAMAn. Law san.

Eu não sei verdadeiramen-
te como ele fêz isto, mas 
a verdade é que o fêz. A 
minha mulher voltou para 
o lar e nós estamos em fé-
rias em Cancun, celebran-

do o nosso 15 aniversário. Muito obriga-
do SHAMAn.   William Boule.

514-386-0008

Crianças: o que fazer
quando chega outro bebé
A partir de agora, ela nunca mais vai estar sozi-

nha. Tornou-se ‘a irmão mais velha’. Mas não 
espere que alguém muito novo perceba imediata-
mente a verdadeira importância disso…
É preciso algum cuidado para não esquecer o outro 

irmão, ou irmãos, com a chegada de um bebé exigen-
te. Por isso é melhor planear com antecedência.
- Lembre-se: a única maneira de não haver rivalida-

de entre irmãos é… ser filho único. A rivalidade exis-
te sempre que se compete pela mesma coisa, neste 
caso os pais. Mas é possível atenuá-la desde o início.
- Não espere que o bebé nasça para o mudar de 

quarto, despejá-lo do carrinho, deixar de lhe dar de 
mamar ou tirar-lhe outros privilégios semelhantes, 
senão ele vai associar o bebé a todas as mudanças 
más na sua vida.
- Em vez de o despejar na avó sem mais aquelas no 

caminho para a maternidade, explique-lhe com an-
tecedência o que é que vai acontecer. Peça-lhe ajuda 
para decorar o quarto do bebé, e depois de ele nascer 
peça-lhe ajuda para tratar do bebé.
- Antes de o bebé nascer, compre um bom presente e 

leve-o consigo para a maternidade, para ‘o bebé’ ofe-
recer ao seu irmão mais velho no dia em que nascer.
- Se o ‘mais velho’ é ainda pequenino, continue a 

tratá-lo como tal: dê-lhe muito colo e mimo. Afinal, 
não é por ter um irmão que ele deixa de ser bebé…
- Pode haver situações complicadas especialmen-

te quando o segundo filho é ainda muito pequeno. 
Se está a dar de mamar ao mais novo, por exemplo, 
mantenha o mais velho ao pé de si, abrace-o e se pos-
sível dê-lhe uma sessão de colo e mimo antes de dar 
de mamar ao bebé.
- O bebé precisa da mãe, mas não continuamente. 

Passe-o algumas vezes para o colo do pai e vá dar um 

passeio a sós com o mais velho, como dantes.
- Peça às pessoas da família para trazerem também um 

presentinho para o mais velho quando vierem ver o bebé.
- Fique atenta. Mesmo os irmãos mais devotados 

têm crises de ciúmes repentinas, e podem não medir 

bem os gestos…
- Mesmo um irmão que reagiu muito bem pode ter 

uma recaída quando o bebé já for suficientemente 
crescido para começar a fazer gracinhas. Por isso 
mantenha os mimos ao mais velho.
- Fale-lhe das ‘regalias’ e ‘responsabilidades’ de 

ser o irmão mais velho: pode ensinar muita coisa ao 
bebé, coitadinho, que não sabe nada… Convença-o, 
por exemplo, de que o bebé o adora (o que geralmen-
te até acontece) e chame-o para fazer rir o mais novo 
(é espantoso como funciona e pode ser uma grande 
ajuda para as mães).
- Se o irmão mais velho é mesmo mais velho, tem 

de ter ainda mais cuidado para não o ignorar. É muito 
fácil a pessoa deixar-se apaixonar por um bebé e es-
quecer uma criatura que ainda por cima está na crise 
da pré-adolescência, ou quase… De vez em quando, 
sente-o no seu colo e finja que é ‘o seu bebé’ outra vez.

Guia para criar irmãos
Trate sempre os irmãos sem favoritismos, não os 

compare um com o outro, passe tempo a sós com cada 
um deles, dê os mesmos privilégios (embora possam 
não ser exactamente iguais), exija que se amem e res-
peitem (embora já não seja tão fácil conseguir que 
gostem um do outro…) e dê-lhes tempo para estarem 
um com o outro, para estarem sozinhos, para estarem 
com os amigos de cada um. Se acabarem os melhores 
amigos um do outro, óptimo. Se não, óptimo tam-
bém. Desde que se dêem de maneira civilizada, tudo 
estará bem com o mundo.
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LA CROIX MAUVE
Competência para homologação de mandatos.

Competência para a abertura de regimes de 
proteção.

Serviço de acompanhamento a indivíduos em casa ou 
em instituições, cujos familiares residem fora de Mon-
treal e Canadá. Falamos francês, inglês e português

Jennifer Moutinho, T.S.P                                  contacto
Fundadora                                            514-513-9556
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crónica da Boca do inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Texto de José carlos de Vasconcelos

Nas legislativas de 2011 os portugueses não ele-
geram um primeiro-ministro, elegeram um 

comandante do corpo de fuzileiros. O resultado 
foi este regime híbrido que combina a democracia 
com a ditadura militar. É uma democracia mili-
tar. Há dez milhões de recrutas que necessitam 
de formação e Pedro Passos coelho berra-lhes 
aos ouvidos exactamente as mesmas palavras de 
incentivo que todos os soldados ouvem durante a 
recruta.
Todos os analistas inteligentes perceberam há muito 

que a nossa democracia sofreu uma pequena alteração 
nas últimas eleições. E eu começo a perceber agora: 
nas legislativas de 2011 os portugueses não elegeram 
um primeiro-ministro, elegeram um comandante do 
corpo de fuzileiros. O resultado foi este regime híbri-
do que combina a democracia com a ditadura militar. 
É uma democracia militar. Portugal fez um interva-
lo na sua existência como país e passou a ser uma 
caserna. Há dez milhões de recrutas que necessitam 
de formação e Pedro Passos Coelho berra-lhes aos 
ouvidos exactamente as mesmas palavras de incenti-
vo que todos os soldados ouvem durante a recruta. A 
diferença é que o tratamento é mais bruto do que na 
tropa e as condições de vida são piores.
É difícil distinguir a linguagem político-militar da 

linguagem militar simples. Os recrutas, na tropa, ou-

trocar os xailes negros
pelas boinas negras

vem que a boa vida que tinham antes acabou. Que 
quem acha que não aguenta deve sair. Que são pre-
guiçosos. Que têm de fazer sacrifícios pela pátria. 
Que devem deixar de ser piegas. Os portugueses, na 
caserna, ouvem o mesmo: que viviam acima das suas 
possibilidades, e por isso a boa vida que tinham antes 
acabou. Que quem acha que não aguenta deve emi-
grar. Que são preguiçosos, e por isso têm de trabalhar 
mais, dispor de menos feriados, deixar de festejar 
o Carnaval e ter férias menores. Que têm de fazer 
sacrifícios pela pátria, empobrecendo. E que devem 
deixar de ser piegas. Passos Coelho está a fazer de 
nós homens. Na impossibilidade de nos aplicar, 
como castigo, séries de 20 flexões de braços, cobra 
impostos. Flectimos o braço na mesma, mas é para 
ir buscar a carteira ao bolso. É duro, mas tem de ser. 
Porque Passos Coelho sabe melhor do que ninguém 
o que acontece àqueles portugueses menos esforça-
dos, cuja capacidade de trabalho lhes permite arran-
jar emprego apenas nas empresas dos amigos, e que 
por opção, e não por necessidade, deixam a conclu-
são da licenciatura lá para os 37 anos: podem chegar 
a primeiro-ministro. E esse é um destino trágico que 
ele não deseja aos seus compatriotas.
A meio da recruta, o soldado faz o juramento de 

bandeira. O contribuinte português fará, suponho, o 
juramento de pin. Jura-se pela bandeira na mesma, 
mas é aquela bandeirinha de plástico que enfeita a 
lapela do primeiro-ministro.

Era Sócrates membro de um Governo de Guterres, 
numa altura em que tinha a seu cargo a defesa do 

consumidor, quando tentou fazer aprovar legislação 
para combater o excesso de endividamento das famí-
lias, ideia que passava por corresponsabilizar os cre-
dores (a banca, sobretudo) pelas situações concretas 
de sobre-endividamento dos cidadãos. Intenção que, 
na altura, mereceu muitas críticas, pelo paternalismo 
subjacente. Hoje, temos de o reconhecer, a iniciativa 
mereceria outra atenção. Assim como hoje, é neces-
sário também dizê-lo, é uma pena que Sócrates não 
pensasse (e tenha continuado sem o fazer) da mesma 
maneira em relação ao sobre-endividamento do Esta-
do. Se tal tivesse acontecido, já tínhamos responsabi-
lizado alguém por alguns contratos duvidosos. E, se 
calhar, também não estaríamos a apanhar hoje com o 
paternalismo alemão.
Luís Campos Ferreira, presidente da Comissão Parla-

mentar de Economia e Obras Públicas, faz um balanço 
cristalino da análise e discussão parlamentar das Par-
cerias Público-Privadas. As PPP são, segundo declara 
em entrevista ao Jornal de Negócios, “uma bomba-
-relógio com retardador”. Sejam as autoestradas com 
portagens virtuais, sejam outros tipos de parcerias da 
mesma natureza entre as administrações públicas e 
empresas privadas, no âmbito da Saúde ou da respon-
sabilidade das autarquias, serão situações explosivas 
adormecidas, que rebentarão um dia na mão do Esta-
do, ou seja, nas nossas mãos. A situação é de tal forma 
dramática que a Assembleia da República ficou sem 
saber exatamente quanto é que o Estado deve em PPP, 
quanto é que terá de pagar anualmente e até quando 
terá de pagar pelos projetos já executados ou contra-
tos em curso. Pior, Luís Campos Ferreira tem fortes 
receios do que se poderá descobrir, quando começar 
o levantamento das PPP celebradas entre privados e 
autarquias. E, por muito inacreditável que pareça, o 
deputado do PSD é taxativo quando afirma que, em 
relação às PPP já contratualizadas mas ainda não exe-

cutadas, “não podemos entrar na tontaria da discussão 
do que é mais barato: fazer [as obras] ou pagar aos 
privados [as indemnizações]”. Porque, segundo diz, 
não as podemos fazer nem tão-pouco podemos pagar: 
“Temos de encontrar uma solução jurídica. Isto para o 
que está por fazer. O resto tem de ser tudo negociado.”
A frase é chocante. Não pelas mesmas razões da cé-

lebre e recente declaração de Sócrates de que “as dí-
vidas públicas não são para pagar”, afirmação de uma 
bizarra convicção. Neste caso, pelo contrário, o que 
é chocante é a declaração de que o Estado não deve 
sequer discutir a execução dos contratos que assinou, 
porque não tem como os cumprir. A resposta tem sem-
pre de ser outra. A mesma que qualquer outra pessoa, 
“não-Estado”, teria de dar, a de procurar uma solução 
alternativa junto do credor.
O Estado tem de cumprir com os seus compromis-

sos, sejam externos sejam internos. Não é só por uma 
questão de princípio, é porque é fundamental para que 
tudo o resto funcione. Mais uma vez, quer se trate de 
dívida ao exterior ou de dívida a agentes nacionais, 
não há Estado digno desse nome que não cumpra com 
as suas obrigações. Como também não há país, não há 
comunidade política organizada, que funcione sem o 
respeito por esse princípio. A não ser que o credor não 
o mereça...
O que nos leva a uma outra questão, prévia à primei-

ra - e que não é teórica, já que o próprio presidente da 
Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas 
a levanta. De que forma foram, em cada uma das PPP, 
devidamente (diligentemente) salvaguardados os inte-
resses do Estado? Foi cada um destes compromissos 
ponderado e enquadrado, quer do ponto de vista legal 
quer do ponto de vista da sustentabilidade e responsa-
bilidade financeira? Foi o interesse público determi-
nante, e devidamente salvaguardado, nestas PPP, ou 
andou alguém a favorecer outrem à custa dos dinheiros 
públicos e com prejuízo do Estado? A resposta a esta 
pergunta continua a ser essencial. Porque ela é prévia a 
qualquer decisão de pagamento ou não pagamento. E é 
também fundamental para se exigir responsabilidades 
a privados e governantes, ou não o fazer.

PPP e negócios privados

velório de loiras
Estava de passagem por uma capela moderníssima 
toda em cor de rosas, quando percebi que uma pessoa 
havia morrido..
Fiquei curioso para saber como eram os velórios na-
quela capelinha.
Ao chegar, vi milhões de bouquês de flores - das mais 
variadas das mais sofisticadas às mais kits - e notei que 
no caixão estava a morta inteiramente nua, loiríssima, e 
ao lado um grande pote cheio de creme
muitíssimo perfumado, do qual cada uma das presentes 
- também loirézimas reluzentes - pegava um pouquinho 
e passava na defunta.
Surpreendido pela cena, coisa inusitada, aproximei-me 
de uma das mulheres e perguntei:
- Desculpe-me a ignorância, mas porque estão passan-
do creme na defunta? É tradição aqui?
A moça respondeu:
- Não! É inédito! Nunca fizemos isso. Ela é que pediu 
para ser cremada!!!!!!!!!! 

Plasticas
A Lili Caneças vai ao médico para fazer um tratamento 
revolucionário anti-rugas: - A sra. só terá de colocar um 
parafuso no topo da cabeça escondido no couro cabe-
ludo. Sempre que aparecerem rugas basta girar o pa-
rafuso que a sua pele é puxada para cima e as rugas 
desaparecem. Quer experimentar? - Claro, Dr.! Isso é o 
máximo! 6 meses depois volta para uma consulta: - Dr. 
essa técnica do parafuso é óptima, mas apareceram-
-me estes papos por baixo dos olhos! - Minha Sra. es-
ses papos são os seus seios. E se não deixar esse pa-
rafuso quieto daqui a 15 dias vai ter barba !!!!!!!

Um médico encontra num congresso uma médica, após 
a palestra saem juntos, e resolvem jantar. Depois vão 
para um hotel e resolvem ficar hospedados no mesmo.
No quarto prosseguem com as carícias, beijos, exame 
físico completo e após a relação a doutora vai para o 
toalete, começa a se lavar esfrega cada falange, meta-
carpo, antebraço umas 50 vezes.
Na cama, o médico observa e diz:
- Já sei qual sua especialidade!
A médica pergunta:
- Qual é?
Ele diz: 
- Você é cirurgiã!!
Ela responde:
- Muito bem, como é que você descobriu?
Pela forma que você se lava.
- Eu tambémdescobri sua especialidade
O médico assutado disse:
- Impossível não me levantei da cama, nem me lavei!
- Você é anestesista
- Como é que a Sra. descobriu?
Foi fácil eu não senti nada durante a relação!
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PEquEnOs anúnCiOs                                                                                   nECROlOgia

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 GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         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

RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

         514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

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
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

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo.
rosa

514 278.3956

VIdENtE

VENdE-SE

20 de Fevereiro de 2012
1 Euro = cAd 1.323800

Aluga-se 4 1/2 todo renovado 
em st-leonard com balcão, va-
randa e estacionamento sub-
-terraneo.

514-238-0183

AluGA-SE

Procura-se pessoa para limpeza, 
uma ou duas vezes por semana 
com carro para se deslocar a Bois-
briand. Deve falar um pouco de 
françês ou Inglês. 
450-971-0620 Deixar mensagem

Espaço comercial à venda ou a 
alugar na Avenida D. João III, fre-
guesia de São Pedro, concelho de 
Ponta Delgada, Açores.

296-287312

Companhia paisagista procura ho-
mens para trabalhar nos jardins. 
Bom salário.

carlos fernandes
514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de pessoas trabalha-
doras no domínio do “Pavé-uni” 
para “pose, muret, tour de piscine” 
e etc. 

Johanne
450-628-5472

Procura-se pessoa séria para to-
mar conta de uma criança de 2 
anos e algumas tarefas de limpeza 
ligeiras na villa St-Laurent. de 2ª a 
5ªfeira das 16h30 às 21h30 e do-
mingos das 14h30 às 19h30.

514-747-9478

Precisa-se de uma operadora de 
máquina de costura com experiên-
cia. Simultaneamente em material 
de ganga (Jeans). Boas condições 
de trabalho, regalias, salário con-
soante o mercado. Nova fábrica.

Kari 514-382-4062
Companhia fundada há 40 anos 
procura homens com experiên-
cia em paisagismo. Condutore 
de camião e tratores sem licen-
ça especial. Sálario muito bom. 

450-465-2969

† António Casado 
1949 - 2012

Faleceu em Montréal no dia 8 de Fevereiro de 
2012, com 62 anos de idade, António Casado, 
natural de São Miguel, Açores, viúvo de Elvira 
Botelho.
Deixa na dor a sua filha Susana (Rafael), a 
sua neta Kayla, seus(as) irmãos(ãs) José Ca-
sado (Maria dos Anjos), Manuel Casado (Li-
liana), Conceição (Norberto Cabral), Leonia 
(Mario Madalena), os seus sobrinhos, assim 
como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
MAGnUS POIRIER Inc 
7388, Boul. Viau, St-Léonard
514-727-2847  www.magnuspoirier.com
natália Sousa

O velório teve lugar na quinta-feira dia 9 de Fevereiro de 2012, das 
18h às 22h, e na sexta-feira 10 de Fevereiro a partir das 9 horas.
Seguiu-se o serviço fúnebre na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no 
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

Esc.:514-374-4000
514 254-0216
514 949-3555

Condo espacioso com 3qts fecha-
dos. muita claridade. Bem situado 
perto da bela rua Laurier. Electro-
domésticos incluidos. 

“Vale realmente uma visita!”
264 000$

WOW! Super Bungalow onde o 
proprietário esteve là desde da 
sua construcção em 1961. Casa 
absolutamente impecável! 5 quar-
tos. Belo quintal. Tecto refeito. 
Bem-vindo a todos! 279 000$

Casa intergeração que significa dois 41/2. 
Os dois andares completo renovado. Inte-
ressante para casal que quer um aparta-
mento para familiares. $179,000 negocíavel

Belo condo de 1988 no ultimo andar. 2 
qts fechados. Chão em madeira. inso-

norisaçao!  Cerca de 1000pc. 2 balcões. 
Estacionamento.  $359,000 negociavel

vEnDiDo Em 8 Dias
Perto do Parc Lafontaine, belo 2plex reno-
vado. Segundo andar alugado a $885 por 
mês. Chão em madeira. Quintal . $419,000

Belo duplex num sítio muito procu-
rado em Ahuntsic O. Possibilidade 
de um bachelor. Livre ao comprador. 
459 000$ muito intErEssantE

VENDiDO

Apartamento - t3 - Portimão
Lindíssimo apartamento em óp-
tima localização privada, a 5 mi-
nutos de várias praias composto 
por dois pisos, no r/c uma sala, 
cozinha, casa de banho, 1 terra-
ço com ligação ao 1º andar, com-
posto por 3 quartos e 1 casa de 
banho e 2 terraços. Piscinas para 
adultos e crianças ,terrenos de té-
nis, uma urbanização com umas 
infra-estruturas extraordinárias: 
grandes árvores, passeios pe-
destres ,áreas de descanso, etc. 
Excelente opção para habitar, 
rentabilizar ou férias. 

514-830-8448

AGRAdEcIMENtOS
A Família Matias agradece. A todas as pesso-
as que nos acompanharam no falecimento da 
nossa mãe, Maria Matias, aos senhores padres 
António Araújo e José Maria Cardoso, o diáco-
no António Ramos, os acólitos e mensageiros 
de nossa Senhora de Fátima. A todos vós, sin-
ceros agradecimentos. Bem Hajam.

Família Matias
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José de Sousa

COmunidadE

no ano passado numa viagem ao sul da Espanha 
vi uma opurtunidade de visitar o Algarve, coisa 

que nunca me arrependi, pois de facto é uma linda 
zona do nosso maravilhoso Portugal.
Á noite em Faro, procurando hotel pra dormir, a simpa-

tíssima da minha cunhada viu um cartaz que dizia: «hoje 
há noite de fados», não acreditei, sabem as vezes as 
cunhadas mesmo simpatissimas..... como é que vou vos 
dizer.... não se pode fiar nelas, mas a raia estava certa.
Fomos aos fados e logo na entrada estavam uns ama-

dores de fados que ao escutar a nossas conversas 
disseram logo, vocês são Açoreanos. Mesmo depois de 
30 anos fora dos Açores, guardamos o nosso acento.
Sabem, o português é falado na Africa, na Asia, na 

América do Sul, e claro, nos Açores.
Cada país tem as suas expressões que são próprias, 

e são às vezes estas expressões e acentos que fa-
zem com que a nossa língua e outras tambem sejam 
maravilhosas.
Tudo isto para corrigir uma palavra que, o jornal que 

tão generosamente me acolhe no seu seio, não sei 
porque razão trocou no meu último texto. A palvara é 
«grandiosa» ideia das motas.
Eu esvrevi «assiadíssima», não grandiosa, grandiosas 

são as festas do Senhor Santo Cristo.
Isto é uma das muitas belezas da nossa língua, uma 

expressão açoriana, como existem tantas outras no 
mundo onde a nossa língua é falada. Cada qual sabe 
da sua região, agradecia que  se não conhecem uma 
palavra, uma expressão, por favor comuniquem com o 
colaborador, só ganham com isso, aprendem mais uma 
nisquinha da nossa bela e também maravilhosa língua. 
A língua Portuguesa.

Texto de Sylvio Martins

albert station service
a Beira do 30º aniversário

FOtOs da sEmana

Coisas do Corisco

Bom dia, boa tarde ou boa noite… depende da 
hora em que lerem este artigo. Mais uma vez vou 

falar de qualquer coisa para vos abrir os olhos. Já lá 
vão 20 anos que eu uso um carro e também já lá vão 
20 anos que eu não sei nada de carros. Sei que devo 
mudar o óleo, fazer verificar o meu carro a todos 
os anos, meter água e verificar o óleo, mas mais do 
que isto, não sei nada. Eu, e muitos de nós, fazemos 
confiança a um profissional de carros, que sabe tudo 
isso e que, de vez em quando ajuda a compreender 
o que se passa no motor. Quando eu era pequeno, o 
meu pai ia sempre ao Albert Service Station para as 
verificações, mudança de óleo, e etc. Quando havia 
um problema técnico o simpático Vito Louzeiro fazia 
tudo para que o cliente ficasse contente, e sem gastar 
um dinheirão. 
26 anos depois, continuei a minha confiança nesta 

oficina em mecânica geral. Porquê? Simples, perto 

do trabalho, ao lado tem uma das melhores padarias/
churrascarias na comunidade, de um dos melhores 
restaurantes portugueses na comunidade e há sempre 
coisas a fazer à volta. Deixava o carro lá, ía ao café, 
ver a bola, encontrar alguns amigos e quando chega-
va o carro estava prontinho, só faltava pagar. O custo, 
não é muito, mas o serviço é impecável. 
Esta oficina faz de tudo, mecânica em geral, suspen-

são, travão, embreagem, caixa de direcção, afinação 
de motores, ar condicionado, instalação de peças e 
acessórios, tudo isso com uma equipa profissional 
e capaz de achar o possível e impossível. O Albert 
Station Service abriu as suas portas em 1983 no 
115, rua Rachel Este, e 1987 foi para o 4209, rua de 

Bullion. Muitos o conhecem, muitos fazem-lhe per-
guntas, sempre acessível a responder sem problema. 
Parabéns ao Vito Louzeiro pelo seu sucesso na vida 

profissional e não esquecendo José Reis, Manuel Tei-
xeira e David Ribeiro que são mestres na mecânica. 
A oficina que cuida do seu carro. 
P.S.: O proprietário desta oficina, Vito Louzeiro, 

vos dá um desconto de 10% na mostra deste ar-
tigo. O que falta é ir lá,... mostrar o artigo. Obri-
gado.



2122 DE fEvErEiro - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

venham ver todos os jogos
 em ecrã gigante

dEsPORtO

Lima assinou uma obra-prima em Barcelos. Aos 68’, o brasileiro apro-
veitou um passe de Hugo Viana para desferir um míssil de pé direito 
mesmo ao ângulo. Hat-trick e Cardozo apanhado

O melhor Golo

FC Porto não aguentou City
O FC Porto perdeu, no Dragão, com o Manchester 

City, por 2-1, e tem agora a tarefa hercúlea de 
tentar virar o resultado no Etihad Stadium, na 2.ª mão 
dos 16 avos de final da Liga Europa. Os dragões até 
estiveram a vencer, mas permitiram que o City viras-
se o resultado e agora estão em maus lençóis.

Num jogo intenso, o FC Porto foi para o balneário 
ao intervalo a vencer, mas porque foi mais objetivo. 
Os dragões tiveram duas ocasiões de golo e converte-

ram uma por Varela, a passe de Hulk, iam decorridos 
27 minutos. Os “citizens” tiveram três oportunidades, 
por Richards, Nasri e Balotelli, mas Helton defendeu 
todos os remates. 
Balotelli esteve mesmo isolado perante o guardião 

brasileiro, mas este negou os intentos do avançado 
italiano. Uma nota ainda para Hulk que 
foi derrubado na área por Kompany, aos 
25m, mas o árbitro turco
Cunet Çakir nada assinalou. E para Da-

nilo que saiu lesionado na 1.ª parte.
A 2.ª metade foi como a 1.ª: bem dis-

putada e equilibrada. Só que na balança 
do equilíbrio, houve dois pesos sul-ame-
ricanos que favoreceram os ingleses: o 
uruguaio Álvaro Pereira e o argentino 
“Kun” Agüero. O defesa do FC Porto 
teve a infelicidade de fazer um autogolo, 
aos 55m, após centro de Touré que tenta-
va servir Balotelli; o avançado argentino 
foi o trunfo que Mancini tinha no ban-
co, pois seis minutos depois de entrado 
em campo, para o lugar de Balotelli, fez 
o 2-0, aos 84m, após assistência de Yaya 

Touré. O FC Porto somou a sua 2.ª derrota caseira 
diante de equipas inglesas em 14 jogos. A 2.ª mão da 
eliminatória, em Manchester, joga-se no dia 22.
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liga dOs CamPEõEs

1-Lyon-APOEL   1-0 07/03
2-Napoli-Chelsea   3-1 14/03
3-Milan-Arsenal   4-0 06/03
4-FC Basel-Bayern München 22/02 13/03
5-Bayer Leverkusen-Barcelona   1-3 07/03
6-CSKA Moskva-Real Madrid   1-3 14/03
7-Zenit- Benfica   3-2 06/03
8-Marseille- Internazionale 22/02 13/03

1ª Mão           2ªMão

liga uEFa

FC Porto - Man. City 1-2 22/02
Ajax - Man. United 0-2 23/02
Lokomotiv - Athletic 2-1 23/02
Red Bull Salzburg -Metalist 0-4 23/02
Stoke City - Valencia 0-1 23/02
Rubin Kazan - Olympiakos 0-1 23/02
AZ Alkmaar - Anderlecht 1-0 23/02
Lazio - At. Madrid 1-3 23/02
Steaua - FC Twente 0-1 23/02
Plzen - FC Schalke 04 1-1 23/02
Wisla Kraków - Standard Liège 1-1 23/02
SC Braga - Besiktas 0-2 23/02
Udinese - PAOK 0-0 23/02
Trabzonspor - PSV 1-2 23/02
Hannover 96 - Club Brugge 2-1 23/02
Legia Warszawa - Sporting 2-2 23/02

1ª Mão           2ªMão

Paraguai vs Chile        2-0
Brasil vs Bósnia e Herzegovina 2012-02-28
Tunísia vs Canadá 2012-02-29
Inglaterra vs Holanda 2012-02-29
Dinamarca vs Rússia 2012-02-29
Chile vs Gana 2012-02-29
Itália vs Estados Unidos 2012-02-29
Suíça vs Argentina 2012-02-29
Nova Zelândia vs Jamaica 2012-02-29
Portugal S21 vs Ucrânia S21 2012-02-29
Polónia vs Portugal 2012-02-29
Salvador vs Estónia 2012-02-29

JOgOs amigávEl 

liga BBva (EsPanHa)

1-Real Madrid 61 23 20 1 2 79 21
2-Barcelona 51 23 15 6 2 68 17
3-Valencia 40 23 11 7 5 36 27
4-Espanyol 33 23 9 6 8 26 27
5-Athletic 33 23 8 9 6 37 30
6-At. Madrid 32 23 8 8 7 32 28
7-Levante 32 23 9 5 9 32 34
8-Rayo Vallecano 31 23 9 4 10 32 35
9-Osasuna 31 23 7 10 6 26 37
10-Málaga 31 23 9 4 10 28 35
11-Sevilla 29 23 7 8 8 24 26
12-Getafe 28 23 7 7 9 23 30
13-Mallorca 28 23 7 7 9 23 28
14-Granada 28 23 8 4 11 21 32
15-Real Sociedad 27 23 7 6 10 26 34
16-Villarreal 26 23 6 8 9 23 34
17-Real Betis 26 22 8 2 12 25 31
18-Racing Santander 23 23 4 11 8 18 30
19-Sporting Gijón 20 23 5 5 13 21 44
20-Zaragoza 15 22 3 6 13 18 38

P Equipa P J V E D GM GS

PREmiER lEaguE (inglatERRa)

1-Man. City 60 25 19 3 3 64 19
2-Man. United 58 25 18 4 3 61 25
3-Tottenham 53 25 16 5 4 49 25
4-Arsenal 43 25 13 4 8 48 35
5-Chelsea 43 25 12 7 6 44 31
6-Newcastle 42 25 12 6 7 36 36
7-Liverpool 39 25 10 9 6 29 23
8-Norwich City 35 25 9 8 8 37 41
9-Sunderland 33 25 9 6 10 34 26
10-Everton 33 25 9 6 10 26 27
11-Swansea City 30 25 7 9 9 28 32
12-Fulham 30 25 7 9 9 31 36
13-Stoke City 30 25 8 6 11 24 38
14-West Bromwich 29 25 8 5 12 29 35
15-Aston Villa 28 25 6 10 9 29 34
16-QPR 21 25 5 6 14 27 44
17-Blackburn  21 25 5 6 14 37 56
18-Wolverhampton 21 25 5 6 14 28 49
19-Bolton 20 25 6 2 17 29 51
20-Wigan Athletic 19 25 4 7 14 23 50

P Equipa P J V E D GM GS

sERiE a (itália)

1-Milan 50 24 15 5 4 48 21
2-Juventus 49 23 13 10 0 36 14
3-Udinese 42 24 12 6 6 34 22
4-Lazio 42 24 12 6 6 38 29
5-Roma 38 24 11 5 8 37 27
6-Napoli 37 24 9 10 5 41 24
7-Internazionale 36 24 11 3 10 34 33
8-Palermo 34 24 10 4 10 38 35
9-Cagliari 31 24 7 10 7 22 24

P Equipa P J V E D GM GS

1-Benfica 48 19 15 3 1 47 16
2-FC Porto 46 19 14 4 1 45 13
3-SC Braga 43 19 13 4 2 38 16
4-Marítimo 35 19 10 5 4 29 22
5-Sporting 35 19 10 5 4 30 16
6-V. Guimarães 29 19 9 2 8 25 19
7-Nacional 22 19 6 4 9 21 32
8-Olhanense 22 19 5 7 7 21 25
9-Gil Vicente 22 19 5 7 7 19 30
10-Académica 20 19 5 5 9 19 26
11-Rio Ave 18 19 5 3 11 17 26
12-P. Ferreira 18 19 5 3 11 23 37
13-Beira-Mar 17 19 4 5 10 14 17
14-Feirense 16 19 3 7 9 14 28
15-U. Leiria 15 19 4 3 12 18 37
16-V. Setúbal 14 19 3 5 11 15 35

P Equipa P J V E D GM GS
liga zOnE sagREs

Resultados
Rio Ave 1-3 Marítimo

Gil Vicente 0-3 SC Braga
U. Leiria 0-0 Beira-Mar

Nacional 4-1 Académica
Feirense 1-1 Olhanense
V. Setúbal 1-3 FC Porto
Sporting 1-0 P. Ferreira

V. Guimarães 1-0 Benfica

Primeira Liga - Próximos jogos

24/02 Marítimo-U. Leiria [SportTV] 20:15

25/02 Académica-Benfica [SportTV] 20:15

26/02 P. Ferreira-Nacional  16:00

26/02 Beira-Mar-V. Setúbal  16:00

26/02 Olhanense-Gil Vicente  16:00

26/02 Sporting-Rio Ave [RTPI]  18:15

26/02 FC Porto-Feirense [SportTV]  20:15

27/02 Sp. Braga-V. Guimarães [SportTV] 20:15

1-Estoril Praia 41 19 12 5 2 29 9
2-Desp. Aves 32 19 8 8 3 28 19
3-Naval 31 19 8 7 4 23 18
4-Moreirense 31 19 9 4 6 28 22
5-Arouca 27 19 6 9 4 21 18
6-Penafiel 27 19 7 6 6 25 23
7-Atlético CP 27 19 7 6 6 18 21
8-Leixões 27 19 8 3 8 22 23
9-Santa Clara 24 19 6 6 7 20 21
10-UD Oliveirense 24 19 6 6 7 27 26
11-Trofense 22 19 6 4 9 20 30
12-Belenenses 22 19 5 7 7 19 21
13-U. Madeira 21 19 5 6 8 20 26
14-Sp. Covilhã 21 19 5 6 8 11 17
15-Freamunde 19 19 4 7 8 21 27
16-Portimonense 13 19 3 4 12 18 29

P Equipa P J V E D GM GS
liga ORangina

Resultados
Estoril Praia 3-0 Freamunde

Naval 1-1 Desp. Aves
Trofense 1-0 Atlético CP
Arouca 1-1 Sp. Covilhã

Belenenses 1-1 Portimonense
U. Madeira 2-1 UD Oliveirense

Moreirense 0-1 Leixões  
Santa Clara 1-1 Penafiel

Próximos jogos

Desp. Aves-Moreirense   25/02 17:00
UD Oliveirense-E. Praia       26/02 11:15
Atlético CP-Arouca          26/02 15:00
Trofense-U. Madeira        26/02 15:00
Freamunde-Belenenses   26/02 15:00
Portimonense-Santa Clara 26/02 16:00
Sp. Covilhã-Leixões                26/02  16:00 
Penafiel-Naval                    26/02-16:00

Distâncias encurtadas no topo da Liga, com a 
primeira derrota do Benfica. O momento da 

jornada 19 é, indiscutivelmente, o tento de Tosca-
no, que garantiu o triunfo do Vitória de Guima-
rães sobre o líder (1-0). A equipa de Jorge Jesus 
tem agora apenas dois pontos de vantagem sobre 
o F.c. Porto, que recebe dentro de duas semanas.

O campeão nacional conseguiu um triunfo confor-
tável no Bonfim (3-1), com golos de Janko, Fernando 

e Varela. Meyong marcou o tento do Vitória de Setú-
bal, que no dia em que estreou o técnico José Mota 
caiu para a última posição da Liga, consequência de 
doze rondas sem ganhar.
A correr por fora, como habitualmente, mas sempre 

por perto, continua o Sp. Braga. A equipa de Leonar-
do Jardim conseguiu em Barcelos a oitava vitórias 
consecutiva (0-3), a melhor série da história do clu-
be. Lima assumiu o estatuto de figura da jornada, ao 
apontar um «hat trick» que o juntou a Cardozo no 
topo da lista de melhores marcadores.
O Sporting regressou aos triunfos na estreia de Sá 

Pinto para a Liga, e em Alvalade. Com uma exibi-
ção cinzenta, a equipa leonina ultrapassou o Paços de 
Ferreira graças a um autogolo de Ricardo (1-0), autor 
da frase da jornada. Mas o Marítimo também não de-
sarma, e foi a Vila do Conde arrecadar mais três pon-
tos (1-3). Danilo Dias voltou a destacar-se, ao marcar 
dois dos golos do encontro que abriu a ronda.
A aproximar-se da zona europeia está o Nacional, 

que conseguiu uma goleada caseira sobre a Acadé-
mica (4-1), equipa que somou o sétimo jogo sem ga-
nhar. Já a formação madeirense colou-se, na sétima 
posição, a Gil Vicente e Olhanense. A equipa algarvia 
empatou no reduto do Feirense (1-1), que continua 
acima da zona de despromoção, com um ponto de 
vantagem sobre a União de Leiria, que também não 
foi além de um empate caseiro, no caso frente ao 
Beira Mar (0-0). Rui Rego defendeu um penalty pela 
segunda vez esta época.

toscano aquece a liga,
com vista para o clássico
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1-Varzim 44 20 13 5 2 24 7
2-Chaves 36 20 10 6 4 22 15
3-Fafe 33 20 10 3 7 27 23
4-Ribeira Brava 33 20 10 3 7 22 22
5-Mirandela 33 20 9 6 5 35 25
6-Ribeirão 29 20 7 8 5 28 23
7-M. de Cavaleiros 29 20 7 8 5 32 30
8-Tirsense 29 20 7 8 5 27 19
9-Limianos 28 20 7 7 6 22 16
10-Camacha 25 20 6 7 7 20 22
11-Marítimo B 25 20 6 7 7 27 28
12-Famalicão 23 20 6 5 9 17 20
13-Vizela 23 20 5 8 7 24 25
14-Lousada 22 20 5 7 8 22 28
15-AD Oliveirense 9 20 1 6 13 9 34
16-Merelinense 9 20 1 6 13 20 41

P Equipa P J V E D GM GS

ii divisãO zOna nORtE 2011/12

1-Tondela 44 20 14 2 4 34 14
2-Sp. Espinho 43 20 13 4 3 33 19
3-Operário 36 20 10 6 4 20 13
4-Boavista 35 20 11 2 7 28 19
5-Amarante FC 33 20 9 6 5 30 19
6-S. João Ver 30 20 9 3 8 25 31
7-Aliados Lordelo 29 20 8 5 7 30 22
8-Coimbrões 29 20 6 11 3 22 19
9-Gondomar 29 20 9 2 9 18 24
10-Cinfães 28 20 8 4 8 26 31
11-Padroense 26 20 7 5 8 29 34
12-Anadia 23 20 6 5 9 31 30
13-Angrense 21 20 5 6 9 26 30
14-Paredes 14 20 4 2 14 17 37
15-Oliv. Bairro  14 20 3 5 12 19 27
16-Madalena 11 20 3 2 15 21 40

P Equipa P J V E D GM GS

ii divisãO zOna CEntRO 2011/12

1-Torreense 42 20 12 6 2 36 16
2-Fátima 38 20 11 5 4 29 20
3-Pinhalnovense 37 20 12 1 7 31 22
4-Oriental 36 20 11 3 6 36 14
5-Carregado 36 20 10 6 4 38 23
6-Mafra 35 20 9 8 3 24 13
7-Louletano 30 20 8 6 6 19 19
8-Sertanense 29 20 8 5 7 25 23
9-E. Vendas Novas 28 20 8 4 8 27 21
10-1º Dezembro 23 20 6 5 9 18 18
11-Juventude Évora 21 20 6 3 11 19 29
12-Monsanto 20 20 4 8 8 17 27
13-Tourizense 19 20 4 7 9 17 28
14-Moura 18 20 5 3 12 17 41
15-At. Reguengos 16 20 3 7 10 18 34
16-Caldas 11 20 2 5 13 11 34

P Equipa P J V E D GM GS

ii divisãO zOna sul 2011/12

1-GD Joane 39 19 12 3 4 30 15
2-Santa Maria 38 19 12 2 5 32 17
3-Vianense 34 19 8 10 1 30 14
4-Bragança 34 19 10 4 5 25 16
5-Vilaverdense 32 19 10 2 7 23 17
6-Esposende 26 19 7 5 7 24 29
7-Melgacense 24 19 7 3 9 22 31
8-Maria da Fonte 23 19 6 5 8 16 23
9-FC Amares 22 19 6 4 9 17 21
10-Marinhas 18 19 4 6 9 23 30
11-Fão 16 19 3 7 9 20 27
12-Cerveira 9 19 2 3 14 17 39

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE a 2011/2012

1-Cesarense 40 19 12 4 3 30 19
2-Infesta 35 19 11 2 6 31 20
3-Sousense 33 19 9 6 4 31 18
4-AD Grijó 28 19 8 4 7 21 18
5-Vila Real 28 19 8 4 7 22 20
6-Rebordosa 27 19 6 9 4 25 18
7-Serzedelo 25 19 6 7 6 26 23
8-Vila Meã 24 19 6 6 7 24 26
9-Leça 22 19 5 7 7 24 27
10-Sp. Mêda 21 19 5 6 8 23 29
11-Alpendorada 15 19 4 3 12 9 31
12-Sp. Lamego 12 19 2 6 11 19 36

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE B 2011/2012

1-Avanca 35 19 10 5 4 40 21
2-Alba 34 19 10 4 5 29 13
3-Bustelo 34 19 10 4 5 37 22
4-Ac. Viseu 34 19 9 7 3 26 16
5-AD Nogueirense 33 19 9 6 4 33 22
6-Penalva Castelo 33 19 9 6 4 26 22
7-Sampedrense 29 19 8 5 6 28 26
8-AD Sanjoanense 25 19 7 4 8 26 31
9-Oliv. Frades 22 19 6 4 9 23 28
10-Oliv. Hospital 21 19 6 3 10 22 28
11-Canas Senhorim 8 19 1 5 13 17 50
12-Valecambrense 6 19 1 3 15 20 48

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE C 2011/2012

1-Benf.C.Branco 32 18 9 5 4 34 14
2-Pampilhosa 31 17 10 1 6 29 20
3-Tocha 31 18 8 7 3 24 15
4-Sourense 30 17 8 6 3 25 19
5-Peniche 26 17 6 8 3 12 10
6-Sp. Pombal 25 17 7 4 6 27 24
7-Beneditense 25 17 5 10 2 18 15
8-Marinhense 25 18 7 4 7 22 22
9-G. de Alcobaça 17 17 4 5 8 22 19
10-At. Riachense 7 17 1 4 12 12 32
11-Bombarralense 6 17 0 6 11 10 45

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE d 2011/2012

1-Oeiras 38 19 11 5 3 31 17
2-Sintrense 34 19 10 4 5 30 17
3-Pêro Pinheiro 32 19 8 8 3 28 20
4-Fut. Benfica 30 19 9 3 7 26 22
5-Casa Pia 29 19 8 5 6 29 21
6-Real 28 19 8 4 7 25 21
7-Eléctrico 26 19 6 8 5 17 14
8-Sacavenense 24 19 6 6 7 26 24
9-SL Cartaxo 23 19 6 5 8 23 37
10-Olímpico Montijo 19 19 4 7 8 29 34
11-Alcochetense 16 19 3 7 9 20 30
12-O Elvas 11 19 3 2 14 21 48

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE E 2011/2012

1-Farense 47 19 14 5 0 42 13
2-Esp. Lagos 36 19 11 3 5 34 19
3-Quarteirense 34 19 11 1 7 25 20
4-Fabril Barreiro 32 19 10 2 7 32 23
5-Sesimbra 29 19 8 5 6 24 23
6-U. Montemor 27 19 7 6 6 21 19
7-Messinense 27 19 8 3 8 23 23
8-Aljustrelense 25 19 7 4 8 29 31
9-Pescadores 23 19 6 5 8 21 27
10-Lagoa 21 19 5 6 8 11 18
11-Redondense 14 19 4 2 13 16 28
12-Despertar SC 4 19 0 4 15 6 40

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE F 2011/2012

1-Pontassolense 45 19 14 3 2 39 12
2-Caniçal 44 19 14 2 3 50 18
3-Machico 44 19 13 5 1 36 15
4-Câmara de Lobos 33 19 10 3 6 28 23
5-Portosantense 32 17 10 2 5 42 20
6-Est. Calheta 21 19 5 6 8 19 25
7-1º Maio Funchal 19 18 5 4 9 20 27
8-Cruzado Canicense 19 19 5 4 10 16 27
9-Bairro da Argentina 16 18 4 4 10 14 37
10-CF Andorinha 15 19 4 3 12 19 41
11-AD Porto Cruz 14 19 3 5 11 21 38
12-UD Santana 12 19 3 3 13 17 38

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE madEiRa 2011/2012

1-Lusitânia 40 17 12 4 1 30 13
2-Praiense 35 17 11 2 4 32 9
3-Santiago 34 17 10 4 3 37 13
4-Prainha FC 29 17 8 5 4 29 28
5-Boavista S. Mateus 24 17 5 9 3 12 11
6-Guadalupe 20 17 6 2 9 23 23
7-Sp. Ideal 19 17 4 7 6 27 25
8-Fayal 13 17 3 4 10 21 39
9-U. Micaelense 12 17 2 6 9 14 30
10-Águia CD 6 17 1 3 13 8 42

P Equipa P J V E D GM GS

iii divisãO sÉRiE açOREs 2011/2012

Cândido de Oliveira: o mestre
O Mestre cândido de Oliveira é provavelmen-

te a figura mais importante do século XX 
português, quando falamos de Futebol, um nome 
que ainda hoje é lembrado no nome da Supertaça 
organizada pela Federação Portuguesa de Fute-
bol.
Jogador, treinador, dirigente, jornalista, Cândido de 

Oliveira é um nome omnipresente na história da mo-
dalidade no nosso país.
Nascido em Fronteira, distri-

to de Portalegre, a 24 de Se-
tembro de 1896, entrou para a 
Casa Pia de Lisboa em 1905, 
depois de ter ficado órfão.
Foi um dedicado aluno, e 

desde cedo demonstrou paixão 
e uma enorme aptidão para a 
prática desportiva. 
À Casa Pia deve a paixão 

pelo Desporto e uma educação 
de fortes valores humanistas. 
Como órfão, desde tenra idade 
apercebeu-se das injustiças do 
mundo, dedicando-se desde 
muito jovem a causas sociais. 
As capacidades que demons-
trava para o futebol levaram-
-no ao Benfica, onde começou 
a jogar em 1914-15.Manteve-
-se de águia ao peito até 1920.
Nesse mesmo ano funda juntamente com outros ca-

sapianos o Clube Atlético Casa Pia, um velho sonho 
de vários alunos e ex-alunos da instituição.
Em 1921 capitaneia Portugal no primeiro jogo in-

ternacional da história, disputado contra a vizinha 
Espanha em Madrid.
Apesar do resultado a imprensa da época elogia a 

exibição da equipa e do do seu capitão. 
Nos Jogos Olímpicos de 1928, Oliveira é treinador 

e seleccionador. A prestação portuguesa nos Jogos 
de Amesterdão é um sucesso que só será superado 
com o 3º lugar de Eusébio e companhia no mun-
dial de 1966. Além de seleccionador nacional tinha 
iniciado uma carreira de jornalista, escrevendo na 
“Stadium”, mais tarde escreveu e foi director de “Os 
Sports”, do “Diário de Lisboa”, do “Diário de Notí-
cias” e do “Século”. Ganhando enorme prestígio no 
mundo da imprensa lisboeta. Trabalhava ainda nos 
CTT, onde durante a II Guerra Mundial foi agente 
secreto para a Inglaterra e os seus aliados. Era agente 
da rede clandestina do Special Operations Exectuive 

(SOE) em Portugal, responsável pela informação de 
movimentos alemães em Portugal, além de ter como 
missão preparar uma rede clandestina da resistência 
em caso da invasão de Portugal pelas forças da Ale-
manha nazi.
A 1 de Março de 1942 é detido pela PIDE e encar-

cerado em Caxias, sendo posteriormente deportado 
para Cabo Verde, onde esteve preso no campo de 

concentração do Tarrafal.
Sem nunca ter tido pejo em 

declarar-se um democrata, 
criticou publica e abertamente 
os regimes de Mussolini, Hi-
tler, Franco e Salazar. 
Foi detido em diversas oca-

siões, sendo alvo de inúme-
ras torturas e espancamen-
tos. Numa das ocasiões foi 
tão brutalmente espancado, a 
ponto de perder todos os den-
tes. Mais tarde viria a escrever 
o livro “Tarrafal, o Pântano da 
Morte”, onde dava conta da 
sua situação de deportado em 
Cabo Verde. Por motivos ób-
vios, só foi publicado depois 
de Abril de 1974, com um 
prefácio de José Magalhães 
Godinho. Regressou a Por-
tugal a 1 de Janeiro de 1944. 

Impossibilitado de voltar a trabalhar nos CTT, re-
solve fundar um jornal. Juntamente com Ribeiro dos 
Reis e Vicente de Melo, funda o jornal A Bola, que 
se torna a grande referência do jornalismo desporti-
vo português. Entretanto volta às lides futebolísticas 
e volta a orientar a selecção, seguindo-se o Sporting, 
onde orienta os “cinco violinos” e conquista dois tí-
tulos de campeão com os leões. Segue-se uma pas-
sagem pelo mítico Flamengo do Rio de Janeiro, para 
regressar, mais uma vez à equipa de todos nós.
Em 1952/53 treina o FC Porto, onde durante duas 

épocas não consegue quebrar a hegemonia spor-
tinguista. Em 1956 toma o leme da Académica de 
Coimbra, onde se mantêm até 1958, ano da sua 
morte. Cândido de Oliveira encontrava-se em Esto-
colmo, na Suécia, a cobrir o mundial de 1958 como 
enviado do Jornal A Bola, quando sofreu uma pneu-
monia. Concentrado no que passava nos relvados 
suecos, descurou a doença. E foi já tarde de mais 
quando o levaram para o hospital a 23 de Junho, 
contava então 61 anos.
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