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Villa do sirop
O Rancho Folclórico Praias de Portugal do Clube 
Portugal de Montreal organiza uma viagem à “Caba-
ne à sucre” 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.
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crÓNIca

aGeNDa cOMuNItárIa

Membro
oficial

Jantar sExta-fEira
Polvo guizaDo

E uma surPrEsa Da casa
abErto toDos os Dias, cartas, Dóminó

futEbol Português Em DirEcto 
rEsErvE o sEu lugar

Festa da primavera
A Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval 
organiza a Festa da Primavera no dia 24 de Março 
pelas 19h00. A festa será abrilhantada pelo Con-
junto 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.

romaria de 2012: sexta-Feira
santa, dia 06 de abril de 2012
Para este ano todas as reuniões preparatórias realizar-se-ão 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
Mestre dos Romeiros: Duarte Amaral 450-625-7053 ou Contra 
Mestre: Luis Melo 514-844-4351

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

centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O CASCM organiza encontros destinados aos cuidadores 
duma pessoa enferma ou idosa.Cuida de alguém doente ou 
em perda de autonomia? Essa pessoa é um familiar ou al-
guém que lhe é próximo? Se a resposta for sim, então é um 
cuidador natural. Participe num encontro de informação no 

dia 7 de março às 14h15 no CASCM.  A entrada é gratuita. Para ins-
crição ou informações contactar com o CASCM 514-842-8045.

«O artista» brilha na
cerimónia dos Óscares
«O Artista» fez ontem história no mundo de 

Hollywood. O filme mudo francês venceu cinco 
prémios da Academia, tal como «A invenção de 
Hugo», mas triunfou nas principais categorias.
Na 84.ª edição dos Óscares, em Los Angeles, «O 

Artista» foi considerado o melhor filme, vencendo 
também o prémio de melhor realizador para Michel 
Hazanavicius e de melhor ator para Jean Dujardin, 
que deixou para trás George Clooney («Os Descen-
dentes»). O filme mudo francês, que fala da história 
de um artista na transição para o cinema falado, foi 
ainda distinguido nas categorias de melhor guarda-
-roupa e de melhor banda sonora original. Também a 
«Invenção de Hugo», de Martin Scorcese, ganhou cin-
co galardões para que estava nomeado, mas mais de 
ordem técnica, o que o remeteu para um segundo pla-
no. Venceu a melhor fotografia, melhor direção artísti-
ca, melhores efeitos visuais, melhor montagem de som 
e melhor mistura de som. A noite de ontem agraciou 

também Meryl Streep: a atriz norte-americana voltou 
a subir ao palco pela terceira vez na sua carreira para 
receber uma estatueta dourada. O filme «A Dama de 
Ferro», onde interpretou Margareth Tatcher, valeu-lhe 
o prémio de melhor atriz. Sem surpresas, Christopher 
Plumm foi distinguido como melhor ator secundário 
(«Assim é o Amor»), tornando-se o ator mais velho a 
receber um óscar, aos 82 anos de idade. Octavia Spen-
cer («As Serviçais») foi considerada a melhor atriz se-
cundária Ao realizador Woody Allen, ausente da ceri-
mónia como habitualmente, foi atribuído o prémio de 
melhor argumento original por Meia-Noite em Paris.
Premiados na 84.ª edição dos Óscares:
Melhor filme: 
«O Artista»
Melhor realizador: 
Michel Hazanavicius («O Artista»)
Melhor ator: 

Jean Dujardin («O Artista»)
Melhor atriz: 
Meryl Streep («A Dama de Ferro»)
Melhor ator secundário:
Christopher Plummer («Assim É o Amor»)
Melhor atriz secundária:
Octavia Spencer («As Serviçais»)
Melhor argumento original:
Woody Allen («Meia-Noite em Paris»)
Melhor argumento adaptado:
Alexander Payne («Os Descendentes»)
Melhor fotografia:
Robert Richardson («A Invenção de Hugo»)
Melhor documentário: 
«Undefeated», de Daniel Lindsay e T.J. Martin
Melhor curta-metragem documental: 
«Saving Face», de Daniel Junge
Melhor animação:
«Rango», de Gore Verbinski

Melhor filme estrangeiro: 
«Uma Separação», de Asghar Farhadi
Melhor montagem: 
Kirk Baxter e Angus Wall 
(«Os Homens que Odeiam as Mulheres»)
Melhores efeitos visuais: 
Rob Legato, Joss Williams, Ben Grossman e Alex 

Henning («A Invenção de Hugo»)
Melhor direção artística: 
Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo 
(«A Invenção de Hugo»)
Melhor caracterização: 
Mark Coulier e J. Roy Helland
(«A Dama de Ferro»)
Melhor guarda-roupa: 
Mark Bridges («O Artista»)
Melhor curta-metragem: 
«The Shore», de Terry George e Oorlagh George
Melhor curta-metragem de animação: 
«The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Less-

more», de William Joyce e Brandon Oldenburg
Melhor banda sonora original: 
Ludovic Bource («O Artista»)
Melhor canção original: 
Bret McKenzie («Os Marretas»)
Melhor montagem de som: 
Philip Stockton e Eugene Gearty 
(«A Invenção de Hugo»)
Melhor mistura de som: 
Tom Fleischman e John Midgley («A Invenção de 

Hugo»)

pinkalicious
Organiza-se uma festa para a luta ao câncro do Seio no sábado 14 
de Abril pelas 17h no Renaissance situado no 7550 Boul. Henri -Bou-
rassa Este animado pelo DJ Jeff Gouveia da JG Night Productions 
com a participação e mestre da cerimónia Joe Puga. Haverá Rifas e 
vários prémios. Por favor usar algo em côr de rosa para mostrar o seu 
suporte para esta causa! Bar aberto toda a noite.
Para mais informações ou reservas Mary: 514-730-3876

Festa do rancho
Folclórico de santa cruz
O Rancho Folclórico Português de Montreal de Santa Cruz organiza 
uma festa no dia 17 de Março pelas 19h com jantar e conjunto. 
Para mais informações telefonar 514-886-2964 ou 514-241-9742.

Grande Vernissage 
O Centro Comunitário do Espírito Santo de 

Anjou,  situado no 8672 Forbin Jason em Mon-
treal organiza no 3 de Março de 2012, pelas 
18h00 um grande “vernissage”, o centro será 
transformado em galeria de arte. Neste dia, 
Maria João (Majao) vai mostrar a todos os seus 
convidados e amigos o que a sua imagem e 
criação conseguem para além das suas mãos. 
Assim, esperamos com a artista, inaugurar 
esta Exposição, cuja presença trará àquele 
espaço, àquela Colectividade: luz, cor, alegria, 

satisfação e paz. Foi organizado um convívio agradável. O mesmo 
está prometido a todos quantos queiram comparecer e participar no 
evento artístico e cultural.  Venham ver as belas pinturas a óleo que 
vão com certeza embelezar a alma e o coração de quem as admirar! 
Venham conhecer a Obra de arte da Majao: bela, nobre e natural! 
Haverá surpresas e poesia! Ouviremos Fado na voz exuberante do 
cançonetista António Horácio de Melo. Contamos consigo! A mesa 
estará recheada de delícias à portuguesa. Entrada livre. 

Danças de carnaval em hochelaga
A Associação Portuguesa do Espírito Santo recebe no próximo dia 10 
de Março, às 19H30 bailinhos de Carnaval de Toronto e dos Estados 
Unidos. Para mais informações telefone para o 514-354-7276 ou 
514-254-4647.

aulas de Zumba!
A Associação portuguesa de Laval, vai dar aulas de 
Zumba! para a nossa comunidade e seus amigos! 
Vamo-nos manter em forma com o som da música 
latina, aprendendo os movimentos da dança latina 
e fazer algum cardio. Tome a sua resolução 2012,  
ficando em forma ao mesmo tempo! O preço, a 

data e a hora serão anunciados em breve, quem estiver interessado 
por favor deixe uma mensagem para que nós possamos pôr o seu 
nome na nossa lista. Esperamos por você! 450-687-4035

Festa da primavera
O Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a 
Festa da Primavera no sábado dia 24 de Março de 
2012 pelas 19h00. Será servido: Sopa de creme de 
alho françês; presunto e melão; salada primaveril; rib 
steak acompanhado com batatas, arroz e legumes, 
sobremesa e café. A Noite será animada por Eugé-
nio e Nelson com o DJ BEATZ (Brian Ferreira). 
Para mais informações ou reservas: 438-876-4220.



329 DE fEvErEiro - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

NOtícIas

Chegou há dois anos e meio a Por-
tugal. As dificuldades legais e de 

emprego que encontrou fizeram-na 
criar o site matrioshka.biz. O portal 
disponibiliza informações úteis aos 
imigrantes russos e já tem mais de 700 
membros registados e 4.000 visitas por 
mês. A fundadora, Ekaterina Zhilina, 
conta ao metro como é criar um site 
de sucesso.
“Hoje em dia, há mais de três 

milhões de falantes de russo na 
Europa. Destes, 100 mil vivem 
em Portugal”, começa por re-
ferir a jovem que, no país de 
origem, trabalhava como re-
lações públicas. Ao mudar-se 
para Portugal com o marido, 
começou logo por perceber que 
seria muito difícil trabalhar na 
sua área. Mas havia algo mais 
difícil: “Tratar de documentos, 
registos, ir ao hospital...
Procurava a informação na 

Net, mas não achava nada que 
pudesse ajudar um imigrante a 
estabelecer-se por cá”, conta. 
Daí a ideia: criar uma platafor-
ma para falantes de russo que os aju-
dasse a integrarem-se no País.
No portal é explicado como obter 

um número fiscal ou como atualizar a 
carta de condução, por exemplo. Mas 
há mais: há informações culturais, 
desportivas, locais onde jantar, onde 
sair. “Talvez por isso tenhamos tam-
bém cada vez mais turistas a aceder 
ao site”, diz. Ainda assim, a fundadora 

do portal admite que a ideia inicial e a 
grande “missão é ajudar os falantes de 
russo a adaptarem-se mais facilmente 
ao novo país e a desfrutar da vida nes-
se local”, refere.
Ekaterina já tem consigo três outras 

pessoas a trabalhar no projeto. “Esta-
mos a ter cada vez mais visitas, um 
crescimento de cerca de 10% por mês, 
e agora temos os olhos postos em Es-

panha e depois Alemanha. Por isso 
estamos à procura de investidores”, 
refere.
O feedback de quem visita o site tem 

sido positivo. Mas, a fundadora acres-
centa que este não é um site só para 
russos. “Os portugueses são muito 
bem vindos – é só estudar russo, ou ir 
a um site que traduza a informação”, 
conclui.

lisboa torna-se
capital do turismoDa rússia com Net
Está a pensar em viajar e não sabe para onde? Nada 

melhor que pesquisar um pouco sobre os desti-
nos à sua disposição durante a próxima BTL – Feira 
Internacional de Turismo. A partir de quarta-feira, os 
pavilhões 1 e 2 da FIL, em Lisboa, tornam-se num 
pequeno globo mundial com todos os destinos que 
pode imaginar.

“Antes de fazer uma viagem é importante (...) des-
cobrir quais são os maiores pontos de interesse, co-
nhecer a sua história, saber o tipo de oferta disponí-
vel, ouvir opiniões de outros visitantes”, defende a 
organização no site.
A decorrer até 4 demarço, a feira tem como objetivo 

“potenciar novos contactos e promover os melhores 
negócios”. Em 2011, os resultados foram visíveis: a 
iniciativa recebeu 27% mais novas empresas, mais 
74.000 visitantes, mais 990 expositores, e mais 43 
destinos. A edição de 2012 da BTL vai contar com a 
presença de cerca de 400 “hosted buyers”, vindos de 
27 países. Este é um programa que tem como obje-
tivo apoiar a vinda de Compradores Internacionais, 
com interesse específico nos destinos em exposição. 
O número deste ano representa um aumento de mais 

de 100% em comparação com 2011. Entre os países 
interessados estão a Holanda, Venezuela, Alemanha, 
Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Suíça, 
República Checa, Eslováquia, Roménia, Suécia, 
Rússia, Polónia, EUA, Canadá, entre outros.

sEguro contra
“Duas saúDEs”
O secretário-geral do PS afir-
mou em Vila Real não aceitar 
que exista uma saúde para 
pobres e outra para ricos em 
Portugal e que, quem tem 
dinheiro, tenha melhor aces-
so aos cuidados de saúde. 
António José Seguro exigiu 
também esclarecimentos ao 
Governo sobre as obras na 
autoestrada do Marão para-
das há oito meses. Para as 
“preocupações” e “perplexida-
des” desta paragem são pre-
cisos esclarecimentos, mas 
também “concluir a obra”.

Portas contra
rEnEgociação
O ministro dos Negócios Es-
trangeiros discorda de uma 
eventual renegociação da dívi-
da pública do País e entende 
mesmo que essa opção po-
derá levar Portugal a “bater na 
parede”. No entender de Paulo 
Portas, citado pela agência 
Lusa, “ou Portugal quer ser 
Portugal, um caso específico, 
um país que honra a sua pa-
lavra”, consegue cumprir as 
metas financeiras a que se 
propôs e recupera a sua “au-
tonomia”, ou pensa em “rees-
truturar ou renegociar a dívida” 
e vai “direitinho para a parede, 
ou dito de maneira mais clara, 
fica igual à Grécia”. Na sua 
opinião, os portugueses se-
rão “capazes” de dar a volta a 
este período de crise e seguir 
em frente, cumprindo os seus 
compromissos. Também, o 
presidente da Madeira admitiu 
a necessidade de o País preci-
sar de mais ajuda financeira e 
considerou que Portugal preci-
sa de medidas que coloquem 
a economia a crescer.
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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: 18 Outubro de 2011
Mãe:Michelle Morin
 Pai: Miguel Coimbra

Nellie coimbra

crÓNIcas

Texto de Hélio Bernardo Lopes

uma entrevista engraçada

No caso da mais recente entrevista concedida por 
Maria Filomena Mónica, desta vez concedida a 

António José Teixeira, da SIC Notícias, fiquei mui-
to satisfeito, porque a mesma acabou por me divertir 
um pouco. Foi, em minha opinião, uma das suas mais 

engraçadas intervenções televisivas. Em todo o caso, 
e sendo inútil estar aqui a abordar tudo o que referiu, 
ater-me-ei a alguns pontos de maior interesse.
O primeiro ponto que merece ser aqui referido, e 

que me suscitou uma risada razoável, foi a sua decla-
ração de que se considera uma pessoa de esquerda. 
Foi verdadeiramente inesperado, porque eu sempre 
imaginei que, ao responder sobre este tema, Maria Fi-
lomena se ficasse por referir esta realidade:não posso 
responder a essa pergunta, porque hoje os conceitos 
de esquerda e de direita são vazios de conteúdo.
Como é evidente, Maria Filomena Mónica, prova-

velmente hoje e sempre, satisfará àquela definição 
que um dia deu Álvaro Cunhal: é um exemplo muito 
típico de alguém pertencente à pequena burguesia de 
fachada socialista. Basta que o leitor pense por si e a 
partir do que eu mesmo escrevo: sabendo já que nada 
tenho que ver com o PS – nunca tive –, quase com 
toda a certeza eu deverei parecer-lhe muito mais de 
esquerda que a Maria Filomena Mónica. Pense por 
si, e veja o leitor se não tenho razão.
Depois, referiu-nos que de há uns dez anos a esta 

parte não tem votado. É naturalíssimo, porque eu 
mesmo não voto desde o final da Aliança Democráti-
ca, com as notáveis exceções das eleições para o Pre-
sidente da República, nos casos que levaram Mário 
Soares e Jorge Sampaio à vitória.
Simplesmente, Maria Filomena aponta a lei eleito-

ral como a causa da sua ausência nas mesas de voto, 
o que me parece estranhíssimo, porque mesmo que 
tivesse razão, a verdade é que o sistema que temos 

sempre tem funcionado bem, só não dando bons re-
sultados porque os portugueses escolhidos para o 
exercício do poder pouco ou nada defendem o in-
teresse do País e dos portugueses. A causa do atual 
estado de coisas, que ela sabe muitíssimo bem ser 
recorrente e muito antiga, está no modo de estar na 
vida dos portugueses, coisa que tem uma base cultu-
ral longínqua e profunda.

Em terceiro lugar, começou por responder com cla-
reza, e com muita coragem, à questão da qualidade 
da intervenção presidencial. Só que, num ápice, lá foi 
mudando a agulha, acabando por terminar a conversa 
nos antípodas da posição lógica inicial que assumiu. 
Pois, se a sua conclusão final fosse assim tão eviden-
te, porquê ser tão exigente na primeira parte da sua 
intervenção?
Por fim, uma realidade que parece recusar aceitar: 

os portugueses estão-se nas tintas para a democra-
cia. Estiveram sempre, para lá da tal minoria referida 
por Álvaro Cunhal. De resto, é por ser esta a realida-
de, que nunca viram na corrupçãoum ínfimo de mal. 
Parvo, para a generalidade dos portugueses, é quem 
é sério e se dedica a servir com honestidade o País. 
Basta que Maria Filomena Mónica esteja atenta aos 
mil e um da nossa direita, mesmo que simples cida-
dãos, que tanto mal diziam do PS e de José Sócrates, 
e como agora se lhes não ouve uma palavra sobre o 
BCP, o BPN, o BPP, os CTT Coimbra, as secretas e 
Pedro Passos Coelho, os casos cujo desfecho se não 
antevê, por aí afora. Se não for alguém singular a sus-
citar tais temas, ninguém da nossa direita se determi-
na a abordá-los. No que eu a corroboro, isso sim, é 
na sua revolta de sempre contra a falsa moral católica 
que presenciou ao longo da vida. Aí sim, tem a mais 
cabal razão. Ela viveu isso na primeira pessoa, por 
via do que a rodeava nos ambientes que frequentou. 
Ainda assim, foi um tempo bem passado e engraça-
do.

1 De MarçO
Festa De NOssa seNhOra Da estrela

3 De MarçO
Festa Das aMIGas Da

casa DOs açOres

Quem quer seguir a Jesus
Quem quer seguir a Jesus...

Deve andar como ele andou...
Deve sempre fazer o bem,
E amar como ele amou.

Tem de ser pessoa justa.
E voltada para o bem...
Amar aos seus amigos.

E inimigos também.

Se quisermos galgar o céu.
Não é com facilidade,

Além de fazermos o bem.
E de termos honestidade.

Não podemos ter na mente
Nem um pouco de maldade.

Vivaldo Terres

Jornada estática
A realidade relativa...

Já não sinto
Os meus pés no chão!

SOCORRO!
Sou eu gritando em meio

Ao  real e o irreal
Não sei onde estou!
Ou para aonde vou.

Já não sinto os meus
Pés tocarem o chão!

Fico por ai
Vagando no infinito
Em meio ao nada!
Nessa realidade

Que é só minha...
Fico vegetando

Em meio há horas desperdiçadas!
Desperdiçando aquilo que não tenho!

São dias...
São horas... acumuladas!

Desperdiçando a minha vida...
Acumulando aquilo que eu não preciso!

Desperdiçando a minha vida.

Samuel da Costa poeta em Itajaí
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eM DestaQue

adam sandler a bater recordes

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Em vésperas da cerimónia mais importante da 
indústria do cinema – os Óscares, entregues 

esta madrugada aos melhores filmes do ano – fica-
-se sempre a conhecer o outro lado do mundo da 
sétima arte.
Este ano foi um bocadinho diferente e em vez de 

termos já os resultados finais dos 
prémios “Razzie”, entregues pela 
Fundação Golden Raspberry Award, 
este ano temos apenas os nomeados. 
Os piores são só conhecidos a 1 de 
abril.
Mas pelas nomeações anunciadas 

sábado à noite podemos ter já uma 
ideia: Adam Sandler recebeu 11 en-
quanto ator, argumentista e/ou re-
alizador de três longas metragens: 
“Jack & Jill” “Bucky Larson” e 
“Just Go With It”. E acabou por ba-
ter o recorde para ator mais nomeado 
de sempre nos prémios Razzie. Só 
“Jack & Jill” recebeu 12 nomeações 
na categoria de pior filme, estando 
incluído na lista dos nomeados para 
pior ator e pior atriz. E nos Razzie 
ninguém escapa. Nem nomes como 
Al Pacino. Quem mandou meter-se 

ao barulho com Sandler, o recordista? Pois que o “ca-
meo” (no papel dele próprio) que teve em “Jack and 
Jill” também lhe valeu uma nomeação.
Também a saga “Twilight” está na lista, mascom 

oito nomeações.

relação negou recurso
apresentado por carlos cruz
O advogado de Carlos Cruz no processo Casa Pia 

denunciou hoje que o Tribunal da Relação ne-
gou ao seu constituinte o direito ao recurso quanto 
aos alegados crimes cometidos num prédio das For-
ças Armadas, decisão que irá impugnar.
Num comunicado enviado às redações, Ricardo Sá 

Fernandes afirma que o Tribunal da Relação de Lis-
boa (TRL) “não apreciou, quanto a Carlos Cruz, nada 
que tenha a ver com os crimes supostamente come-
tidos na avenida das Forças Armadas”, em Lisboa.
Segundo o advogado, não é verdade que os juízes 

da Relação de Lisboa tenham «confirmado a solidez 
de prova relativamente à condenação de Carlos Cruz 
pelos supostos crimes na avenida das Forças Arma-
das». Sá Fernandes diz que basta ler o acórdão para 
se perceber que, nas «duas magras páginas» em que 
se prenuncia sobre o recurso, a Relação fá-lo «apenas 

para invocar uma razão de natureza processual que a 
impediria, nessa parte, de apreciar o recurso».
O advogado aponta que o argumento utilizado pelo 

TRL «não tem qualquer espécie de fundamento», 
alegando que no recurso foi «perfeitamente delimita-
da a matéria de facto e as razões da discordância em 
relação à decisão da primeira instância».
«Essa denegação do direito de Carlos Cruz ao recur-

so da matéria de facto - relativamente aos supostos 
crimes cometidos na avenida das Forças Armadas 
- será objeto de impugnação junto das competentes 
instâncias nacionais e internacionais», adianta Sá 
Fernandes.
O comunicado acrescenta que a «verdade é só uma: 

foi negado a Carlos Cruz, por um argumento formal 
absolutamente espúrio, o direito ao recurso».

a dor faz-nos mais fortes
Tentamos evitá-la a todo o custo mas é graças a 

ela que crescemos e corrigimos os nossos ca-
minhos.

Apesar de lutarmos contra isso, a vida prega--nos 
partidas e, às vezes, tira o sorriso do nosso rosto ao 
dar lugar a uma expressão de dor. Mas essa dor não 
existe para nos castigar e, sim, para nos tornar mais 
fortes. O problema é que, em geral, agarramo-nos 
tanto a ela que transformamos o que podia simples-
mente servir-nos de lição num sofrimento interminá-
vel. E, assim, em vez de procurarmos uma solução 
para eliminar a dor, preferimos remoer as mágoas, 
a saudade, os traumas. Já que o problema existe, o 
melhor a fazer é arregaçar as mangas e procurar logo 
uma solução. Ficar presa à dor é escolher manter-se 
sempre no mesmo lugar, impedindo-se a si mesma de 
crescer, aprender, melhorar e expandir os horizontes. 
Portanto, lembre-se: se não fosse a dor, não teríamos 
condição de perceber os nossos erros e enganos, afi-
nal, ela pode ser um aviso de que estamos a seguir 
por um caminho completamente errado. Como es-
creveu Selma Lagerlof (1858-1940), “Ninguém pode 
livrar os homens da dor, mas será bendito aquele que 
fizer renascer neles a coragem para suportá-la”. Boa 
semana para todos

têxtil e vestuário
perderam 15 mil

empresas nos
últimos 17 anos

Motivos para festejar podem não ser muitos na 
conjuntura de recessão atual, mas o único salão 
dedicado à indústria do têxtil e vestuário em Por-
tugal, o Modtissimo, abre as portas amanhã, no 
Porto, em clima de festa, para lembrar que o se-
tor resistiu mais 20 anos.
A análise do que mudou nestas duas décadas 

não é animadora. O setor perdeu metade das em-
presas- de 15 mil, em 1995, passou para cerca de 
sete mil - e metade do emprego que assegurava - 
em 1993 empregava mais de 300 mil pessoas e em 
2010, 150 mil.E exporta praticamente o mesmo 
valor que há duas décadas. No entanto, continua 
a ter uma palavra a dizer na economia do país, 
representando, em 2010, 10% do total das expor-
tações, e tendo aumentado, em 2011, as exporta-
ções em 8,4%. 

Por este motivo, o diretor-geral da Associa-
ção Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), Pau-
lo Vaz, acredita que as previsões de redução de 
encomendas em 2012, que terá levado algumas 
empresas a parar a produção são “exageradas 
e especulativas”.“Os indicadores apontam para 
uma desaceleração da atividade devido à retra-
ção económica e às alterações climatéricas”, que 
no último trimestre do ano passado já prejudicou 
as empresas, mas “é prematuro falar de falta de 
encomendas e produção”, refere.O diretor-geral 
da ATP lembra que a “adaptação aos climas eco-
nómicos, como a paragem de produção, é normal. 
O ajustamento é feito para quando houver neces-
sidade de aumentar a produção”.Adaptação e 
ajustamento são também as palavras de ordem 
que fizeram do Modtissimo a única feira do setor 
a nível nacional, e que surgiu precisamente numa 
fase de reajustamento desta indústria e como 
consequência do fecho, em 1992, do Gabinete 
Portex, que organizava as feiras do setor, quan-
do o mercado estava a mudar e os compradores 
internacionais olhavam para os países asiáticos.
Alimentos que melhoram o humor
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VarIeDaDe

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: 11 de Agosto de 2011
Mãe: Catherine Lambert

Pai: Andrio Luis

thomás luis

casal Da seMaNa

Whitney e os cardeais 
Texto de Victor Ângelo 

Quem manda no Vaticano é o cardeal Tarcisio 
Bertone, o camarlengo, também secretário 

de Estado e número dois da hierarquia

O Vaticano anda nas bocas do mundo. Como qual-
quer outro Estado, teria preferido menos atenção, por 
parte dos media internacionais. Em matéria de ima-
gem, quanto menos se fala de um país ou instituição, 
melhor é. Com a atenção vem o pente fino. 
A imagem da Igreja Católica, que havia sido pro-

fundamente abalada pelos escândalos de pedofilia, 
sai desta última ronda de escrutínio ainda mais afec-
tada. Até a recente elevação à dignidade cardinalícia 
de 22 prelados, que deveria ter sido um momento de 
afirmação, não ficou isenta de dúvidas. Primeiro, por 
se tratar de uma colheita de gente com ideias do pas-
sado - a entrevista do cardeal português a um diário 
nacional ilustrou bem essa verdade. Depois, porque 
a escolha revela uma visão eurocêntrica, incapaz de 
responder à emergência de outros centros de influ-
ência e de dar voz às populações do Sul. Apenas três 
novos dignitários, do Brasil, Índia e Hong Kong, pro-
vêm do mundo para além da Europa e da América do 
Norte. Finalmente, por mostrar que quem manda no 
Vaticano é o cardeal Tarcisio Bertone, o camarlengo, 
também secretário de Estado e número dois da hie-
rarquia, que promove, antes de mais, os fiéis burocra-
tas da Cúria. Sem contar, claro, com o desinteresse 
popular por uma cerimónia antiquada: 30 segundos 
na CNN, no dia em que o funeral de Whitney Hous-
ton teve direito a três horas. 
Bertone é o homem da gestão da máquina, que o 

Papa é, antes de mais, um intelectual doutrinário, 
pouco dado às coisas práticas. Para Bertone, o im-
portante é preparar a sucessão de Bento XVI. O 

poder, no Vaticano como nos países e nos partidos, 
é, de facto, a questão central. O cardeal quer ver o 
pontificado voltar a mãos italianas: está agora mais 
perto de o conseguir, que o Consistório já tem tantos 
italianos quanto a América Latina e a Ásia juntas. A 
base económica da Igreja Católica está na Itália. Es-
tima-se que 20% dos bens imobiliários do país e mais 
de 100 mil empresas, escolas, clínicas e hospitais, 
hotéis, agências de viagem, lojas, sejam proprieda-
de da Igreja. Um Papa italiano deverá ter mais peso 
junto dos políticos de Roma e ser capaz de defender 
com mais vigor os interesses materiais da instituição. 
Numa altura de crise financeira, quando os governos 
tentam tributar tudo o que mexe, compreende-se a 
preocupação. Mais agora, que Mario Monti acaba de 
decidir que as isenções fiscais da Igreja vão ser revis-
tas. Até hoje, qualquer prédio ou negócio que tives-
se, num canto da casa, para além dos fins lucrativos, 
uma qualquer actividade que pudesse ser classificada 
como religiosa, gozava de isenção fiscal. Com a nova 
lei, terão que pagar impostos. Embora ainda não 
se tenha uma ideia clara do montante anual, certas 
previsões apontam para uma receita adicional para 
o tesouro italiano na ordem dos 600 milhões a 900 
milhões de euros. 
Uma má notícia nunca vem só. Fugas de informação 

recentes mostram que existem problemas de favori-
tismo e de transparência na atribuição de contratos 
na Santa Sé, bem como um certo mal-estar, intrigas, 
na Cúria. O mais preocupante é, no entanto, na pers-
petiva de Bento XVI, o avanço da secularização nas 
sociedades modernas. A religião e a vida movem-se 
em círculos distintos, cada vez mais distantes. A in-
fluência da fé e da doutrina na política, na sociedade 
e no comportamento familiar, está a mirrar, a olhos 
vistos. Perante isto, e o precedente aberto por Monti, 
o Vaticano tem grandes desafios à sua frente. Está, 
como outros Estados, numa fase de fragilização. 

“com brilho no coração”

ansiedade

“Espero ser bem sucedido na minha entrevista. Gos-
taria imensamente de trabalhar nesta empresa. Porém 
tenho medo deles não gostarem do meu trabalho e de 
vir a ser demitido.” 
“Tenho medo de não fazer amizades. Tenho medo 

de não aprender tão rápido quantos os outros candida-
tos. Como vou fazer para pagar meu aluguel caso eu 
seja demitido. Aonde vou morar, como vou sustentar 
minha família? Como vou fazer para pagar todas as 
despesas?” 
“Fui convidada para a festa de aniversario de um 

amigo porém não vou pois não tenho roupa adequada 
á ocasião. Também não conheço ninguém, e foi ficar 
num canto sozinha. É melhor ficar em casa e dizer que 
tenho outro compromisso.”
Não existe nenhuma dúvida que todos nós questio-

namos algumas das decisões que devemos tomar. De 
vez em quando é normal não participar de um evento 
ou celebração. Porém, quando evitar eventos sociais 
tornar-se um habito, a ansiedade tornasse problemá-
tica. Algumas pesquisas clínicas, indicam a presença 
de um desequilíbrio bioquímico no sistemas nervoso 
destes indivíduos, outras pesquisas indicam ser um 
comportamento ou atitude aprendido no âmbito fami-
liar. Não é de surpreender, ser comum entre membros 
da mesma família.  Indivíduos ansiosos, acreditam es-
tarem sendo observados ou julgados constantemente. 
Terapia consiste em explorar as conexões entre pen-
samentos, sentimentos e comportamento. Examinan-
do como um indivíduo foi condicionado através dos 

anos à agir ou reagir de maneira inconsistente com que 
esta ocorrendo, podemos alterar tais conexões, redu-
zindo os sintomas de ansiedade: insônia, fatiga, dores 
de cabeça, tensão muscular, diarréia, dor de estômago. 
Indivíduos ansiosos percebem situações difíceis como 
problemas insuperáveis ou de grandes proporções. 
Estes indivíduos evitam sentir as emoções produzidas 
pela situação indesejável. Medo da intensidade, ou 
antecipação da possível intensidade, produz ansieda-
de. Com a exposição controlada e consistente a tais 
situações, uma atitude diferente pode ser aprendida, e 
com tempo estes indivíduos são capazes de reduzir os 
sintomas da ansiedade, alargando  o campo de visão 
para resolução de problemas no futuro. 
Algumas sugestões para reduzir a intensidade dos 

sintomas de ansiedade são:
1 Deitado ou sentado em uma posição confortável, 

respirar pelo nariz o ar frio contando ate 8, expirar  
pelo nariz o ar quente contanto ate 8. Procure manter 
sua atenção no ato de respirar. Pratique por 15 minu-
tos todos os dias. 
2- Caminhe por 15 minutos todos os dias, observan-

do sua respiração.
Rosana Brasil é terapeuta formada pela Univer-

sidade Católica St. Thomas em Miami, Flórida, 
com um mestrado em Terapia de Matrimonio e 
Família, assim como um mestrado em Educação 
Religiosa pela mesma Universidade. Se tem um 
problema difícil de resolver e necessita de aju-
da, escreva para o jornal, para a coluna semanal 
“Com brilho no Coração”. A carta deve ser curta, 
simples e clara. Deve assinar somente com as suas 
iniciais, a fim de manter absoluta privacidade.
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palaVras cruZaDas

adoção por casais homossexuais 
chumbada no parlamento
Com os votos contra do PCP e da maioria dos 

deputados do PSD e CDS, os dois projetos do 
Bloco de Esquerda e dos Verdes. No caso do PS, a 
bancada dividiu-se, com a maioria clara a votar 
a favor.
Os projetos foram rejeitados por toda a bancada do 

PCP e pela maioria dos deputados do PSD e do CDS-
-PP, tendo todos os deputados dos Verdes e do Bloco 
de Esquerda votado a favor ambos os diplomas. 

Uma maioria clara de deputados socialistas votou 
hoje a favor dos projetos do Bloco de Esquerda e de 
“Os Verdes” para permitir a adoção de crianças por 
casais homossexuais.
Perante os diplomas do Bloco de Esquerda e de “Os 

Verdes”, o Grupo Parlamentar do PS decidiu quinta-
-feira não ter qualquer sentido de voto oficial, mas 38 

deputados socialistas apoiaram o projeto do Bloco, 
número que subiu depois para 39 em relação ao dos 
ecologistas.
Entre os votos favoráveis do PS à adoção por casais 

homossexuais estiveram figuras de primeiro plano 
deste partido, caso do ex-secretário-geral Ferro Ro-
drigues, do ex-líder parlamentar Francisco Assis e do 
ex-ministro Vieira da Silva.
No PSD, houve nove votos a favor e duas absten-

ções e no CDS houve um voto a fa-
vor e uma abstenção em relação aos 
dois projectos.
Bloco de Esquerda e Verdes apre-

sentaram projetos que vizavam 
eliminar as cláusulas existentes na 
legislação que proíbem a adoção de 
menores por casais homossexuais. 
O BE apresentou ainda um segundo 
projeto relacionado com a chamada 
co-adoção, que respeita a casos de 
crianças apadrinhadas civilmente 
ou filhas de homossexuais que ca-
sam ou vivem com outra pessoa.
As duas bancadas defendiamm 

que se trata de acabar com uma dis-
criminação, porque não é a orien-
tação sexual que determina se uma 
família tem condições para adotar 
uma criança, e de reconhecer direi-

tos constitucionais, destacando o Bloco que Portugal 
é o único país que permite o casamento homossexual 
mas proíbe a adoção a estes casais. BE e Verdes in-
sistiamm ainda em que apresentaram estas propostas 
em nome do “superior interesse das crianças”, refe-
rindo que milhares de menores vivem em instituições 
à espera de serem adotados por uma família.

Mulheres pra casa

A mulher tem como função a educação dos fi-
lhos e devia remeter-se ao lar, diz o novo car-

deal. E os homens aguentam? 
Portugal, século XXI. A mulher “perdeu muito do 

valor que tinha”. Trabalha de manhã até à noite e 
quando chega a casa, “o marido quer falar com ela e 
não tem com quem falar...”. 
Porque “o trabalho da mulher a tempo completo não 

é útil ao País”.
É que a “se a mãe não tem tempo para respirar como 

vai ter tempo para formar”? 
Finalmente, “a mulher deve poder ficar em casa ou, 

se trabalhar fora, num horário reduzido, de maneira 
a que possa aplicar-se naquilo em que a sua função é 
essencial, que é a educação dos filhos”.
São estas as ideias de D. Manuel Monteiro de Cas-

tro, 73 anos, o novo cardeal português nomeado pelo 
Papa Bento XVI, em duas entrevistas que deu. E que 
estão a dar que falar. 
Por muito bafienta que seja esta imagem da famíia 

(o que pensarão os homens do facto de serem assim 
afastados da educação dos seus filhos?), as palavras 
do cardeal têm o dom de recordar aos espíritos que 
a igualdade entre os géneros ainda não é um dado 
adquirido. 
E não falamos só de certas opiniões. Para lá da lei 

igualitária há um mundo de desigualdades que os nú-
meros não escondem.
Comecemos pelo topo: entre os membros dos con-

selhos de administração das empresas do PSI20, ape-
nas 6,2% eram, em 2010, mulheres. No País, elas se-
rão entre 20% e 30%, nos cargos de direção, muito à 

conta do setor público, onde há mais mulheres com 
tais funções, revela a Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE). No entanto, elas são 
mais qualificadas, representando já 60,3% dos portu-
gueses com o ensino superior.
As estatísticas mostram que quanto mais qualifica-

do for o trabalho, maior a discriminação salarial. Por 
exemplo, uma mulher aprendiz ganha o equivalente 
a 92,5% do salário de um homem aprendiz, enquan-
to, nos quadros superiores a percentagem desce para 
70,5 por cento.
Já uma mulher que não passou da escola primária 

ganha 81,6% do salário de um homem com a mesma 
habilitação, mas quando se chega ao grau académico 
de doutoramento, a diferença é de 70,9 por cento.
Para as mulheres, às 40 horas semanais do empre-

go, junta-se uma média de 25 horas em tarefas do-
mésticas e prestação de cuidados a crianças e idosos. 
São mais 16 horas semanais, enquanto os homens só 
dispendem, semanalmente, cerca de nove horas em 
trabalho não pago.
Sim, existe uma relação entre a taxa de fertilidade 

e o tempo disponível (bem como o rendimento dis-
ponível). 
Mas «a receita para enfrentar o decréscimo da taxa 

de natalidade passa mais por políticas de igualdade 
de género articuladas com medidas incentivadoras 
da partilha de responsabilidades parentais entre ho-
mens e mulheres, do que por defender o regresso ao 
passado, em que as mulheres eram absolutamente 
dependentes, do ponto de vista económico, dos seus 
companheiros e arriscavam perpétuos ciclos de falta 
de livre escolha, dependência económica e potencial 
pobreza na velhice», conclui Sandra Ribeiro, presi-
dente da CITE.

Texto de
Cardeal, D. Manuel Monteiro de Castro 

Horizontais 1. Divindade feminina. Flor da roseira. 2. Bedel ou 
empregado que usa como distintivo uma maça ou clava. 3. Caminhar. 
Face inferior do pão. Espécie de veado das regiões do Norte. 4. De-
signa carência ou ausência (prep.). Lírio. Contr. da prep. a com o art. 
def. os. 5. Farol pequeno. Batráquio anfíbio aquático, anuro, da família 
dos ranídeos. 6. Correr como os líquidos. Planta da família das vale-
rianáceas, cuja flor é muito aromática. 7. A minha pessoa. Tudo o que 
não é espiritual. 8. Curso de água natural, mais ou menos caudaloso. 
Grande porção. Fruto da ateira. 9. Designa repulsa ou raiva (interj.). 
Possuir. Ósmio (s.q.). 10. Xisto argiloso. 11. Alameda, rua de jardim ou 
parque. Erro.

vErticais 1. Um par. Fazer chaga. 2. Retroceder. 3. A unidade. Que 
exprime malvadez. Verbal. 4. Substância utilizada para condimentar 
os alimentos. Órgão excretor que tem a função de formação da urina. 
Unidade das medidas agrárias equivalentes ao decâmetro quadrado. 
5. Avivar. Contr. da prep. de com o art. def. a. 6. Que é de bronze. Cão-
zinho (fam.). 7. Graceja. Contracção de duas vogais de sílabas diferen-
tes, numa só, no interior de uma palavra soando como ditongo. 8. Além 
disso. Grande massa de água salgada que cobre cerca de três quartas 
partes da superfície do Globo. Gracejar. 9. Parte do calçado que cor-
responde à planta do pé. Espécie de albufeira. Aragem. 10. Pacato. 11. 
Contusão. Empunhar.

BeleZa Da seMaNa
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ingrEDiEntEs: 
1 Lagosta; 10 Amêi-

joas (mais ou menos); 
3 Lulas (ao gosto); 1 
Pimento (½ encarna-
do, ½ amarelo); Me-
tade de uma Cebola; 
2 Dentes de Alho; 
1 Ramo de Tomilho 
(Thym); Licor de Anis 
1½ (onça); Vinho 
Branco 100ml.; Cla-
matto 250ml; Mantei-
ga (1colh. de sopa); 
Azeite; Piri-Piri em 
grão (q.b.)
PrEParação:
Corta-se a lagosta ao 

meio, tempera-se com 
sal e pimenta e leva-se ao forno com azeite durante 15 
minutos a 350°F. Quando pronta, tira-se do recipiente 
e deixa-se arrefecer. (Não lave o recipiente). Fritam-se 
as lulas cortadas às rodelas no recipiente onde cozi-
nhou a lagosta. Introduz-se os pimentos, e a cebola 
tudo cortado aos cubinhos, junta-se o ramo de tomi-
lho deixa-se alourar, e, por fim o alho picado. Quando 
o alho estiver alourado flamejar com o licor de anis. 
Arrefece-se com o vinho branco e junta-se o Clamatto 
com a manteiga. Deixar ferver até reduzir a metade, 
ao mesmo tempo, introduz-se as amêijoas, tapando o 
tacho para as abrir. No fim de as amêijoas abrirem, 
retiram-se fora do tacho. Á parte coze-se o Linguini em 
água e sal. Tirar a febra da lagosta e juntar ao molho. 
Saltear tudo com o Linguini e um fio de azeite. Servir e 
decorar com as amêijoas. Bom Apetite!

NutrIçãO

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

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
10:13  COUTO & COUTADAS
10:41  PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00  PORTUGAL EM DIRETO
14:03  LER +, LER MELHOR
14:10  O PREÇO CERTO (R/)   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  ZONA EURO
16:31  OS COMPADRES(R/)   
17:13  COM CIÊNCIA  
17:40  O ELO MAIS FRACO  
18:32  NOVAS DIRECÇÕES  
19:00  24 HORAS  
20:16  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:04  TELEJORNAL MADEIRA
21:40  TELEJORNAL AÇORES
22:14  TRIO D´ATAQUE(R/)   
23:39  U24  
00:06  24 HORASGRAVADO
00:37  O ELO MAIS FRACO(R/)   
01:28  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/)   
10:45  NOVAS DIRECÇÕES  
11:00  FUTEBOL: SELEÇÃO
            NACIONAL (SUB 21)  
            Portugal vs Ucrânia
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREÇO CERTO (R/)   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  ZONA EURO
16:30  HISTÓRIAS QUE
 A VIDA CONTA
17:00  A HORA DE BACO  
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 ( TELE-
NOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA
21:30  TELEJORNAL - AÇORES
22:00  INESQUECÍVELCom
23:30  ZONA EURO
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  ZONA EURO
16:30  PRESIDENTES
 DA REPÚBLICA
17:30  O ELO MAIS FRACO  
18:15  PALAVRAS PARA QUÊ?  
18:45  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA
21:30  TELEJORNAL AÇORES
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
18:45  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:16  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:15  TELEJORNAL MADEIRA
21:45  TELEJORNAL AÇORES
22:00  FUTEBOL:
 Benfica vs Porto
00:00  24 HORASGRAVADO
00:30  LIBERDADE 21    
01:15  LER +, LER MELHOR 
01:30  PORTUGAL NEGÓCIO
 Sempreendedores
 Fortunato Frederico

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
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  HÓQUEI EM PATINS
 Porto vs Braga
11:30  MODALIDADES MEMÓRIA
12:00  ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30  CORRESPONDENTES
14:00  ESCAPE .TV- SIC(R/) 
14:15  PAI À FORÇA(R/)   
15:00  TELEJORNAL   
15:30  FUTEBOL: 
 Setúbal vs Sporting
17:30  TIMOR CONTACTO  
18:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC
18:30  MODA PORTUGAL 2  
19:00  24 HORAS  
19:45  OS COMPADRES  
21:00  TELEJORNAL MADEIR
21:30  TELEJORNAL AÇORES
22:00  O PREÇO CERTO  
00:00  24 HORASGRAVADO
00:45  TIMOR CONTACTO
01:00  PRESIDENTES
 DA REPÚBLICA

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
05:00  MODALIDADES MEMÓRIA
05:15  EUCARISTIA DOMINICAL  
06:15  CUIDADO COM A LÍNGUA!   
06:45  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  AS GRANDES
 BATALHAS DE PORTUGAL
13:15  MODA PORTUGAL 2(R/)   
13:30  ÁFRICA DO
 SUL CONTACTO  
14:00  POPLUSA
15:15  TELEJORNAL  
16:00  VOZ DO CIDADÃO   
16:15  A FESTA É NOSSA  
19:00  24 HORAS  
20:15  VIAGEM AO CENTRO
 DA MINHA TERRA(R/)   
21:00  TELEJORNAL MADEIRA
21:30  TELEJORNAL AÇORES
22:00  ELAS
00:00  24 HORASGRAVADO
00:30  ÁFRICA DO 
 SUL CONTACTO
01:00  MOEDA DE TROIKA  

02:00  BOM DIA PORTUGAL
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
10:14  GOSTOS E SABORES  
10:43  PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:05  LER +, LER MELHOR (R/) 
14:11  O PREÇO CERTO (R/)   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  ZONA EURO
16:32  CINCO SENTIDOS  
17:35  O ELO MAIS FRACO  
18:27  VENEZUELA CONTACTO  
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:05  TELEJORNAL MADEIRA
21:40  TELEJORNAL AÇORES 
22:12  INCÓGNITO  
23:34  MENINA LIMPA
 MENINA SUJA
00:26  24 HORAS
00:56  ZONA EURO
01:28  VENEZUELA CONTAC-
TO  

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

programação semanal da rtpI

São ricos em nutrientes aliados da nossa química cere-
bral´, diminuem o risco de depressão, irritabilidade, an-
siedade e até podem fazer-nos mais felizes. Conheça-os
Há muitas coisas que todos os dias nos roubam a pa-

ciência e o sentido de humor. Como se não bastasse o 
dia-a-dia stressante e a desmotivante crise, a depressão 
é a perturbação psicológica que mais afeta os portugue-
ses. Estima-se que uma em cada quatro pessoas tenha 
sofrido ou venha a sofrer dela. Mas a alimentação pode 
ajudar a combater as nuvens negras do humor.
Laranja, brócolos, espinafres e vegetais de folha ver-

de: São packs cheios de ácido fólico, um dos nutrientes 
mais importantes para o funcionamento cognitivo cor-
reto, que é como quem diz um pensamento mais rápi-
do que a própria sombra, mas que também interfere na 
regulação do humor. O neurologista E.H. Reynolds dá 
conta de vários estudos médicos, num artigo publicado 
no British Medical Journal, onde se constatou que ní-
veis baixos de ácido fólico estavam relacionados com 
uma maior incidência de depressão e demência, sobre-
tudo nos idosos, e efeitos negativos no humor. Por isso, 
toca a comer os ‘verdes’!
Banana, abacate, grão-de-bico e tâmaras: O nosso 

cérebro precisa de energia para funcionar bem e gerir 
as nossas emoções e os hidratos de carbono têm pilhas 
dela. Mas em excesso os hidratos de carbono refinados 
podem “fazer-nos sentir mais cansados e rabugentos”, 
diz Mehmet Oz, o célebre médico autor de ‘You - A Sua 
Dieta’ (Lua de Papel) e colaborador dos programas de 
Oprah. Banana, tâmaras, grão e abacate são ricos em 
fibras e hidratos de carbono complexos, mais saudáveis, 
mas também em triptofano, aminoácido importante na 
produção de serotonina, um neurotransmissor produzi-
do no cérebro que regula funções como a fome, o sono 
e as emoções, explica Lucrécia Pérsico em ‘Como Me-
lhorar a sua Capacidade Mental’. A serotonina é a gran-
de responsável pelas sensações de bem-estar físico e 
prazer. Por isso, a depressão já foi ligada a baixos níveis 
de consumo de triptofano. Também o encontra no leite, 
queijo, carne e peixe.
Perú, frango, ovos, queijo magro, peixe: Já ouviu falar 

nas proteínas da felicidade? Pois as que integram car-
nes, peixes e laticínios magros decompõem-se em ami-
noácidos durante o processo digestivo, sendo um dos 
mais importantes a tirosina. Ela age na síntese de dois 
químicos cerebrais vitais para a boa disposição, a no-
repinefrina e a dopamina, que nos deixam mais alerta, 
energéticas e alegres. A dopamina é um estimulante do 
sistema nervoso central especialmente importante por 
regular mecanismos como a motivação, a recompensa e 
até a nossa necessidade de receber prazer.

Chocolate: Faz-nos sentir instantaneamente mais ani-
madas e é mesmo um cocktail de poderosos antide-
pressivos naturais. O seu açúcar aumenta os níveis de 
energia e a produção de serotonina, mas ainda é rico em 
feniletilamina, uma substância que também é segregada 
pelo cérebro quando estamos apaixonadas (por algu-
ma razão se dá bombons no Dia de S. Valentim e nos 
entupimos deles a cada desaire amoroso). O chocolate 
é também fonte de cafeína, que nos deixa mais alerta. 
Prefira variedades negras, com maior teor de cacau, que 
por também serem ricas em flavonoides protegem a 
saúde do seu coração, afiança Mehmet Oz, que aconse-
lha um máximo de dois quadradinhos a cada dois dias... 
para que, em vez de a ajudar, não a faça sentir-se mal e 
culpada.
Aveia Integral: É rica em vitamina B1, cuja falta no 

organismo está ligada à depressão e a sintomas como 
ansiedade, irritabilidade e dificuldades de concentração, 
diz Lucrécia Pérsico, autora de ‘Como Melhorar a Sua 
Capacidade Mental’ (Plátano Editora). Tem ainda bons 
níveis de vitamina B6, também ela necessária para fa-
bricarmos neurotransmissores de bem-estar, como a se-
rotonina e norepinefrina.
Nozes, caju, amêndoas, castanhas do Pará: São ricas 

em selénio, um mineral que, quando está em falta no 
organismo pode originar depressão, irritabilidade e an-
siedade. No Reino Unido, a dieta pobre em selénio já 
foi apontada como uma das razões para o aumento da 
depressão, diz o Food & Mood Project, grupo de estu-
dos inglês que pesquisa a relação entre os alimentos e as 
emoções. Crê-se que o selénio age na síntese de neuro-
transmissores responsáveis pelo bem-estar e felicidade, 
para além de ser um excelente antioxidante que comba-
te o envelhecimento e o cancro. Três castanhas-do-pará 
suprem as necessidades diárias femininas de selénio 
(60mg), segundo o Food & Mood Project. Pão integral, 
arroz e massa integrais também são boas fontes.
Salmão, atum, truta, sardinha, bacalhau: Os países 

com maior consumo de peixe têm índices mais baixos 
de depressão. Se 60% do cérebro é composto por gor-
dura, devemos recarregá-lo com variedades saudáveis, 
como os ácidos gordos Ómega 3. Para além do efeito 
protetor cardiovascular, são ainda essenciais ao bom 
funcionamento cerebral, sobretudo da função cognitiva 
e da memória. Uma dieta pobre neste tipo de gordura 
está associada a um maior risco de depressão e estados 
de espírito menos animados, lê-se no site Dr. Oz. O ide-
al é incluir estes peixes no menu duas ou três vezes por 
semana. Uma dieta rica em Ómega 3 está também liga-
da à prevenção da demência nos idosos, cujos sintomas 
incluem a depressão.

O Que é Bom!
receIta DO cheFe

FRANK DA ROCHA

linguini com Marisco
(Receita para duas pessoas)



929 DE fEvErEiro - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

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

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

Tardes ilimitadas 
a partir das 17h

Fim-de-semana ilimitada

Mensagens textos ilimitadas
todo o temps

150 minutos de dia

Somente

25$
por mês1

WWW.ACTION-PAGE.COM

O pacote

Depois do trabalho ilimitado
Ilimitado quando você precisas

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

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 395$
com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 425$

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 440$

Descobrem as vantagens
de não ter contratos
de tipo balança

cOMuNIDaDe

Texto de Eduino Martins
Fotos de Normand Huberdeau

Gala dos Oscars

Domingo passado, a convite de Joe Puga assisti 
à cerimónia dos Oscars, em ecrã gigante no 

Holiday-Inn, centre ville.
Este serão,tinha sido preparado,não só,para admirar 

os melhores actores e filmes mas também e princi-
palmente para angariar fundos para a Sociedade do 
Diabete.

Mais uma bela organização do Joe. Sala muito bem 
decorada, excelente comida e vários artistas da co-
munidade, Sara Franco, Joe Puga e Alex Câmara.
Os 200 convidados apreciaram muito e certamente 

voltarão para o próximo ano. Obrigado Joe pelo teu 

empenho na organização de eventos como este,tens 
qualidade e gosto e é de pessoas como tu que a nossa 
comunidade precisa. Organizar espetáculos é sempre 
bom, organizar “bons” espetáculos não é dado a to-
dos. Obrigado Joe, podes contar sempre com a minha 
colaboração.
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Uma pesquisa recente afirma: a radiação das cone-
xões Wi-Fi pode causar infertilidade masculina.

Cientistas afirmam ter descoberto uma ligação entre 
o uso do Wi-Fi e problemas relacionados à inferti-

lidade. A notícia foi publicada no site Fertility and 
Sterility. Os estudos que embasaram a descoberta fo-
ram feitos por uma equipe de Medicina Reprodutiva 
Nascentis, da cidade de Córdoba.
Segundo os pesquisadores, o sinal de rede sem fio 

Nova pesquisa afirma que
Wi-Fi pode causar infertilidade 
masculina

pode aumentar o dano no DNA humano e torná-lo 
mais vulnerável a complicações, em especial na pro-
dução de espermatozóides.
Os computadores portáteis com dispostivo de inter-

net sem fio, quando posicionados próximo aos órgãos 
reprodutores masculinos, podem diminuir a qualida-
de do sêmen humano.
Os pesquisadores ainda não têm todas as respostas. 

Eles não sabem, por exemplo, se esse efeito é indu-
zido por todos os dispositivos móveis ligados à rede 
Wi-Fi, ou que tipo de condições aumentam esse efei-
to.
Para realizar o estudo, a equipe recolheu amostras 

de sêmen de 29 homens saudáveis e colocou as co-
letas sob um notebook conectado à internet. Depois, 
compararam os resultados com outras amostras ar-
mazenadas na mesma temperatura, porém longe do 
computador. Os resultados mostraram que as amos-
tras expostas ao Wi-Fi apresentaram três vezes mais 
danos ao DNA do que as outras.
O chefe da pesquisa, Conrado Avendano, afirma que 

a culpa desse resultado é da radiação eletromagnética 
gerada durante a comunicação sem fio

Pode parecer bizarro, mas é real! Um jovem 
tailandês chamado Chadil Deffy se casou com 

a namorada morta numa cerimônia transmitida 
por um canal de televisão da Tailândia.
Chadil quis provar seu amor tomando a namorada 

Anne Kamsook em matrimônio. O fato inusitado é 
que Anne já estava morta há quatro dias.
A jovem faleceu num acidente automobilístico. A 

cerimônia de casamento foi realizada na província de 
Surin.
O convite da celebração foi distribuído pelo Fa-

cebook e cerca de 50 mil pessoas acompanharam o 
acontecimento.
O casal estava junto há 10 anos e, segundo o noivo, 

eles tinham feito uma promessa de que estariam jun-
tos por toda vida. “Nosso amor foi algo muito gran-
de, mas por lástima não podemos viajar ao passado e 
mudá-lo. A vida é curta, e hoje realizo meu desejo e 
agradeço a todos os que estão presentes”, disse o noi-
vo. O casamento foi realizado numa cerimônia bu-
dista, com o objetivo de manter as almas dos jovens 

homem casou com namorada 
morta na tailândia (2012)

unidas, mesmo após a morte.
Anne e Chadil estavam de casamento marcado antes 

da jovem morrer precocemente.
Depois da cerimônia de casamento com a namorada 

morta, o noivo divulgou fotos no Facebook de Anne 
vestida de noiva e com uma flor no peito, enquanto 
lhe colocava a aliança no dedo e lhe beijava a testa. É 
realmente inacreditável!

Na verdade, não é indicado tomar banho de imer-
são, frio, depois das refeições. Durante a diges-

tão, a circulação sangüínea na região do aparelho di-
gestivo é mais intensa, visando absorver os nutrientes 
do bolo alimentar. Se tomamos banho de imersão, 
tipo numa piscina, esse mesmo sangue que deveria 
cumprir tal função vai para o tecido epitelial para 
manter o corpo aquecido. É o mesmo efeito de correr 
ou praticar outro exercício físico que aumenta os ba-
timentos cardíacos depois de comer, por isso temos 
a famosa congestão. Não, não faz mal… Banho no 
chuveiro não, mas se for um banho de piscina, praia 
ou até mesmo uma banheira faz sim…
Se vc cobre todo o seu corpo de água, o sangue que 

está concentrado trabalhando na sua digestão, tende 
a diminuir os pulsos e daih vc sabe neh?! Jah o ba-
nho de chuveiro não faz, pois a água está correndo 
e não comprimindo a tua respiração como a agua de 
uma piscina, por exemplo. O único risco do banho de 

chuveiro é o choque térmico, por exemplo, entra com 
o corpo quente debaixo de água fria, do mesmo jeito 
pode acontecer na piscina…
Certas coisas que fazem mal se vc fizer depois de 

comer são sexo, corrida e etc.
Ja outros pensam…
Respondendo tua pergunta:
Tomar banho frio ou entrar numa piscina depois de 

ter comido não oferece riscos. O que não se deve fa-
zer é qualquer tipo de exercício físico intenso, como 
nadar ou surfar. Isso desvia o sangue do estômago 
para os músculos que estão trabalhando. Após as re-
feições, boa parte do seu sangue vai para o estômago 
e o intestino a fim de realizar uma digestão adequada. 
Ao praticar esportes depois de comer, a pessoa fica 
com dificuldades na digestão e acaba passando mal 
(enjôo, suor frio e tontura). Tomar banhos longos e 
quentes dilata os vasos sangüíneos da pele e também 
acaba desviando o sangue do estômago.

tomar banho depois de comer faz mal

top 10 países mais ricos do mundo
O top 10 dos países mais ricos do mundo, ou seja, as 
nações que apresentam os maiores PIBs – Produto 
Interno Bruto, é formado cada vez mais por nações 
emergentes. Mas é claro que o topo da lista ainda é 
composto pelos países já desenvolvidos, que mes-
mo diante de crises econômicas conseguem manter 
um certo nível de estabilidade financeira.

Segundo o ranking divulgado no final de 2011, os paí-
ses mais ricos do mundo são:
1. Estados Unidos - Maior economia mundial, alcançou 

o PIB de US$ 15,495.389 trilhões em 2011.
2. China - Fechou 2011 com PIB de USD$ 7,744.133 

trilhões, crescimento médio de 2,15 por cento.
3. Japão – PIB de US$ 6,125.842 trilhões, com 0,52% 

de crescimento médio do PIB antes de fechar 2011.
4. Alemanha – Arrecadou um total de USD$ 3,707.790 

trilhões, com um crescimento médio de 0,31 por cento 
em seu PIB.
5. França – PIB de USD$ 2,888.907 trilhões registra-

dos no fim do ano de 2011.
6. Brasil - Acumulou um PIB de USD$ 2,616.986 tri-

lhões em 2011.
7. Reino Unido - Com PIB de USD$ 2,603.880 trilhões 

no final do ano de 2011.
8. Itália - PIB de USD$ 2,287.704 trilhões.
9. Rússia – Alcançou o nono lugar com USD$ 

2,117.245 trilhões.
10. Índia – A nação que fecha o top 10 arrecadou 

USD$ 2.012.760 trilhão em 2011, um crescimento de 
8,2 por cento em comparação com 2010.

Fósforos
A cabeça dos fósforos é constituída por clorato de po-
tássio e enxofre. Esta tem também sulfureto fosforoso 
que, quando friccionado numa superfície abrasiva, entra 
em ignição activando o resto do fósforo.

Nitroglicerina
A nitroglicerina (trinitrato de glicerilo) é misturada com 
serradura de madeira produzindo a conhecida dinamite. 
A madeira é adicionada devido à sua elevada porosida-
de, actuando como substância estabilizadora da nitro-
glicerina. A nitroglicerina é produzida a partir do ácido 
nítrico concentrado.

Foguetes luminosos
Os componentes dos foguetes responsáveis pelos efei-
tos luminosos são os elementos alcalino-terrosos (Bário, 
Berílio, Cálcio, Estrôncio, Magnésio). Quando sujeito a 
uma fonte de energia forte (pólvora), cada um destes 
elementos emite uma luz intensa com uma determinada 
cor característica. A cor branca é produzida pelo Mag-
nésio, a vermelha pelo Estrôncio e a verde pelo Bário.

cansaço humano
Quando realizamos esforços, o défice de oxigénio no 
organismo origina a formação de ácido láctico nos mús-
culos. Este ácido láctico é responsável pelas dores 
musculares persistentes. As condições ideais para o 
organismo eliminar este ácido são o repouso e muito 
oxigénio (ar puro).
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puBlIcIDaDe

A minha vida  tornou-se um 
desastre. Perdi o meu tra-
balho e a minha relação fa-
miliar a degradar-se de dia 
para dia. Visitei outros con-
selheiros  e curandeiros e 
só o Anjo me voltou a dar 
a Esperança e pude assim 
reconstruír a minha rela-
ção. Obrigada Anjo

CENTRO INTERNACIONAL DE LOS ANGELES
Todos nós temos um Anjo da Guarda. Sabes qual é o teu?

Conhecido por obter resultados rápidos, 
excelente  informação, que vos dirá 
tudo, graças a um don de nascença.

Toda a minha família veio 
do meu país para  nos vi-
sitar e conosco celebrar o 
nascimento do nosso pri-
meiro filho. Um sonho que 
se tornou realidade Depois 
de muitos  anos de frustra-
ções, encontrei finalmen-
te a boa pessoa. Obrigado 
anjo. claudia.

Era um homem de negócios 
com sucesso mas no último 
ano tudo começou a ir mal 
ao ponto de quase entrar em 
banca rota. Consultei o ANJO 
e ele livrou-me da bruxaria 
que o meu vizinho me tinha 
imposto. JACOB

Voltámos a viver como família 
outra vez depois de saír-mos da 
banca rota,devido a um ritual 
voodoo que nos tinha destruído.
Agora estamos de saúde e prote-
gidos contra as más influências

Especialistas em trabalhos 
oscuros, retirar bruxedos, 
desbloquear a sortee prote-
ger de toda a especie de ini-
migos. Só se aceitam casos 
difíceis por referencia.

514-803-8230
Known for fast results and excellent 
query that will tell you all thanks to 
his gift of birth.

Funciona 
100%

G
A
R
A
N
T
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O
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cOMuNIDaDe

Texto de Eduino Martins

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

«Festival Montréal
en lumière»

Tive o prazer de ser convidado pela 
senhora Hélène Maurice para ir ao 

Restaurante Portus-Calle
Para o jantar “Mise en Bouche”, na 

última quarta-feira, com 6 especiali-
dades gastronómicas, preparadas pelos 

chefes Helena e Laurent Gerbaud, cho-
colatier, vindo expressamente da Bél-
gica para este evento.

É sempre maravilhoso ver um 
restaurante português repleto de clien-
tes, como foi nesta quarta-feira.
A mesma coisa poderíamos dizer do 

restaurante Tasca que também tem co-
nhecido a mesma popularidade.
O meu jantar foi excelente. Pela pri-

meira vez comi refeições à base de mo-
lhos de chocolate. Uma delícia.

Parabéns  a estes dois restaurantes e 
um muito obrigado à Hélène Maurice 
e ao Bernard.

O restaurante Portus Calle com a 
nossa conhecida chefe Helena 

Loureiro teve a honra de receber no seu 
restaurante o Chefe Romain Riva de 
Wakefield Inn em Wakefield, durante o 

portus calle com
romain riva

“Festival Montreal en Lumiere 2012” 
fazendo um “duo” bastante interessan-
te na gastronomia portuguesa e quebe-
quense. Fotografia de: Marie-France 
Coallier/ THE GAZETTE



1329 DE fEvErEiro - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

provavelmente outras gerações em outros tempos o 
fizeram) em busca de um futuro mais promissor, que 
neste momento o sol de Portugal não me dá.
A boa comida, a fazer lembrar a da minha avó, e o 

ambiente acolhedor fez-me matar as saudades!
A noite estava fria mas depressa as 190 pessoas 

aqueceram a sala com um bailarico que durou noite 

dentro. A Associação Portuguesa do Canadá encheu-
-se de várias surpresas de grupos de mascarados que, 
durante a noite, foram aparecendo na pista de dança. 
Miúdos e graúdos fizeram-se mascarar com fatos ori-
ginais, desde o Capuchinho Vermelho, ao Urso, às 
Doces até mascarados de Pretas! Dançou-se em pares 
ou em esquema bem coreografados são ritmo de boa 

música pelo Eddy Sousa e o DJ X-Men.
Olhando ao meu redor senti que realmente somos 

um povo fantástico onde pessoas de várias gerações, 
do continente e ilhas se juntam para beber e comer 
bem, rir, dançar e se divertir!

cOMuNIDaDe

Texto e Fotos de
Rita Gomes

carnaval na associação
                   portuguesa do canadá

Este Sábado, tive a minha primeira experiência 
bem Portuguesa em Montreal. Decidi fazer par-

te do Jornal “A Voz de Portugal” e poder servir esta 
grande comunidade com prazer contribuindo com 
“design” e fotografia ainda melhor!
Cheguei à Associação Portuguesa do Canadá e de-

pressa o típico calor Português fez-se sentir. Fui re-
cebida como se pertencesse a esta comunidade já há 
algum tempo e rapidamente me senti em casa.

A sala estava já preparada com mesas redondas bem 
decoradas e as pessoas foram aparecendo. Alguns já 
mascarados e outros que se foram mascarando duran-
te a noite. Fui-me sentindo em casa e a pergunta mais 
típica era “Então e tu és de quem?”… senão viesse de 
uma pequena vila chamada Sesimbra, perto de Lis-
boa, nunca teria percebido a pergunta. Na verdade, 
“não sou de ninguém” era a resposta que me vinha á 
cabeça. Vim para Montreal há 6 meses sozinha (como 
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recordando o nosso passado, 1989
cOMuNIDaDe

“creations et croisières”

Onde a sua roupa feita por me-
dida é a medida... da sua bolsa

Montreal - Quando pensamos na alta costura, 
exclusiva e feita pelas medidas exactas, pen-

samos imediatamente preço elevado. Fátima Freitas 
desmente esta ideia oferecendo um serviço especia-
lizado de vestuario de qualidade a preços competiti-
vos, como o pronto a vestir.
A sua ambição: oferecer alguns modelos (não mais 

do que três) em tamanhos (pequeno, médio, grande) 
ou sobre medida sem que tudo into seja a preços ele-
vados. Amante do sol, não fosse ela portuguesa (ilha 
Terceira, Açores) Fátima Freitas deseja especializar-
-se nas colecções de Verão: fatos de banho, conjuntos 
de praia e trajes de gala; vestidos de baile, casamen-
tos, baptizados, primeiras comunhões, fatos, gradu-
ações, tudo o que da sua imaginação criativa poderá 
brotar. Um critério para ela é essencial: que as colec-
ções sejam sempre terminadas no interior como no 
exterior e de qualidade rara feita a mão.
Coleccão de Verão apresentada
no dia 29 de Janeiro 1989
A colecção de Verão, preparada para todas as mu-

lheres activas dos anos 90, que se sentem bem na sua 
pele, que gostam do conforto do sol, e de se sentirem 
bonitas e elegantes. Os materiais utilizados são teci-
dos nobres arejados e frescos: algodão, linho e outras 
fibras que facilitam a vida movimentada da mulher 
portuguesa, cores quentes e garridas, que nunca pas-
sam despercebidas pelo bom gosto: vermelho vivo, 

Texto de Noberto Aguiar

laranja-sol, amarelo luminoso, verde cru, violeta. O 
verde azeitona (kaki) e o preto são as cores clássicas 
do Verão. O pêssego e o creme são as cores pastel.
Modelos actualizados próprios da estação, con-

fortáveis, chiques, sofisticados e próprios para cada 
ocasião. Os fatos de banho preparados para todos os 
corpos e gostos. Desportivos ou elegantes acompa-
nhados de saias do mesmo tecido ou estampado, pa-
nos ou camisas largas e compridas para satisfazer o 
bom gosto feminino ou masculino.
Trajes de noite ou de gala: para a mulher profissional 

ou dona de casa que necessita de urn guarda-roupa 
para diferentes ocasiões. Comprimento chanel, curto 
ou Longo. Tecidos luxuosos: tafetás, cetins, veludos, 
rendas, tule e todos os tecidos. Dos estampados aos 
transparentes coloridos e luminosos: as cores doces 
e suaves: azul, rosa, bombom, jade, dourado, lads, 
Branco e preto. As saias balao, o tule com os aca-
bamentos que lhes dão toda a graça feminina e “Les 
bustier” ou “corsage” estilo pirata. A boutique “Cre-
ations et Croisières” de alta costura, trabalha dentro 
das suas possibilidades e que são muitas.

* * *
Em síntese, este trabalho não é nada mais nada me-

nos do que de dar a conhecer uma modista portugue-
sa (Fátima Freitas) jovem e com muito talento.
Por outro lido, este apontamento resulta do facto de 

Fátima Freitas ter promovido uma passagem de mo-
delos nos dias 29 de Janeiro e 5 de Fevereiro últimos, 
no n.° 323, da Rua Roy Este (Chez Marleau), onde 
teve enorme sucesso. Oxalá que seja para continuar.

a transferência do Dr. carlos calder

partida retardada
Bruxelas (Belgica) - Carlos Calder substituirá 

mais tarde que o previsto o actual embaixador de 
Portugal em Teerão, na sequência da reacção da CEE 
ao apelo a morte lançado pelo lrão contra o escritor 
britânico Salam Rushdie.
A informacão foi prestada por João de Deus Pinhei-

ro, que comentava para os jornalistas portugueses a 
posicão comum adoptada em Bruxelas pelos minis-
tros dos Negócios da CEE de mandar chamar os em-
baixadores ou encarregados de negócios dos “Doze” 
na capital iraniana.
O ministro português acrescentou que, ao mesmo 

tempo, o embaixador cessante Fernando Pinto dos 
Santos regressa a Lisboa mais cedo que o previsto, 
embora não tenha ainda sido decidido em que data.

Pinto dos Santos já havia sido nomeado embaixa-
dor em Dakar, Senegal e o seu substituto em Teerão, 
Carlos Calder, é actualmente cônsul de Portugal em 
Montreal, Canadá.
Na sua reunião de cooperação política, os ministros 

dos Negocios Estrangeiros decidiram, ainda, “sus-
pender todas as trocas de visitas de alto nível” entre 
os estados comunitários e o Irão.
Na declaração em que critica o apelo à morte do au-

tor do polémico livro sobre o islamismo reafirmando 
domingo passado pelo Ayatolah Khomeiny - a comu-
nidade salienta que ele põe em causa, nomeadamen-
te, “os princípios fundamentais da liberdade de pen-
samento e de expressão”.

No Micaelense

Filarmónica portuguesa em foco

A Filarmónica Portuguesa de Montreal, instalada 
há alguns tempos a esta parte no Clube Mica-

elense, está em foco e por duas ordens de razão: A 
primeira, porque a Escola de Música por si instituída 
está a funcionar muito bem, e a segunda, não menos 
importante, porque acaba de receber um cheque de 
500.00 dólares, oferecido pelo deputado Gerald Go-
din, antigo ministro do governo Lévesque.
Na verdade, a Escola de Música da Filarmónica 

conta com um frequência de quase duas dezenas de 
estudantes, na sua grande maioria crianças, enquanto 
por outro lado tem alguns jovens, já adultos, que es-
tão apaixonados por esta forma de música.

Os cursos, que são ministrados no Clube Micae-
lense, às segundas e quartas-feiras, têm alto índice 
de participação dos alunos, o que talvez se relacione 
com a maneira sóbria e inteligente como os instru-
tores tratam os alunos. Qualquer que seja a razão, o 
que é certo é a Escola de Música da Filarmónica tem 
sido uma agradável e feliz surpresa. Quanto à oferta 
de Gerald Godin, um grande amigo das coisas portu-
guesas, os responsáveis da Filarmónica estão conten-
tíssimos por mais este gesto do ex-ministro pequista. 
Recorde-se que Gerald Godin, na altura em que era, 

ministro, visitou as antigas instalações da Banda, ten-
do, nessa ocasião, entregue um outro cheque no valor 
de 5000 dólares.

Texto de Noberto Aguiar

Portugalíssimo

1280aM

Produtora: 
rosa velosa
Linha aberta:
514.483.2362

Contacto publicitário:
514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca
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Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

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

Pensamento da semana
«Todo o homem é culpado do bem que não fez» -Voltaire

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 com-
petência que irei procurar a melhor 

solução para garantir  
a venda OU a compra 

da sua casa.

saúDe

como gastar 200 calorias por dia em férias

Se conseguir queimar duzentas 
por dia, e esquecer outras tantas, 

pode ser o suficiente para perder oito 
quilos em seis meses. Coragem: nas 
férias é mais fácil começar...
Fomos criados originalmente num 

mundo muito mais duro do que aquele 
em que a maioria de nós, felizmente, 
vive. Portanto, não atraiçoe o vagar 
com que as 200 calorias vão à vida, e 
deite-se ao trabalho.

Perder peso fora do ginásio
Antes de mais, não se esqueça que 

quem tiver menos peso gastará menos 
do que quem for mais pesado (uma vez 
mais, somos iguaizinhas aos carros). 

Portanto, uma mulher de 60 quilos que 
queira perder peso vai ter de se esfor-
çar mais do que uma mulher com 80 
quilos, que verá resultados muito mais 
rapidamente. Por outro lado, é difícil 
manter fora do ginásio, de forma cons-
tante, uma rotina de actividades: mas 
não custa tentar. Da seguinte lista es-
colha quatro destas actividades por dia. 
Na net já existem várias ‘calculadoras 
de calorias’, como as do site http://
www.calorielab.com/ ou http://www.
exercise.co.uk/ : recorra a elas, se pre-
cisar. 
- Arregace as mangas e faça uma lim-

peza à casa durante vinte minutos - 50 
calorias. Claro que, para gastar 50 ca-
lorias, não pode ser daquelas limpezas 
em que fica ajoelhadinha no chão a 
limpar o pó às molduras. Mas não há 
nada que faça uns abdominais mais 
fantásticos do que esfregar o chão...
- Jogue à bola com as crianças - Em 

15 minutos perde 50 calorias. Aliás, 
brincar com as crianças é do melhor 
que pode fazer: jogue ao Mata, à Ma-
caca ou o mais imbatível de todos, à 
Apanhada.
- Ponha música (convém não ser slo-

ws) e dance a bom ritmo - Em 15 mi-
nutos gasta 60 calorias (se preferir a 
valsa, vai perder apenas 30). Convém 
fazer isto sozinha, com as crianças, ou 
com alguém que não lhe chateie a ca-
beça.
- Salte à corda - Quanto melhor saltar, 

mais efetivo será o exercício. Se tem 
falta de prática e passa o tempo a parar, 
tire metade das calorias - por 15 minu-
tos, devem ser umas 140 calorias. Cui-
dado: calce uns ténis com uma boa sola 
amortecedora, não podem ser aqueles 
de sola rasa com que leva o cão a pas-
sear.

- Dê uma volta de bicicleta - Se não 
for a uma velocidade vertiginosa inclu-
ída na Volta a Portugal, vai gastar umas 
50 calorias por meia hora.
- Dê um passeio a pé - Se quiser com-

panhia, é bom que seja uma companhia 
desportiva, ou arrisca-se a ir ver mon-
tras e a parar a meio para um cafezinho 
e uma torrada... Em 15 minutos a passo 
acelerado, gasta mais ou menos 60 ca-
lorias. Sem a torrada, claro. Se cami-
nhar na praia, dentro de água, gasta, em 
15 minutos, cerca de 130 calorias.
- Lavar o carro - 80 calorias. Claro 

que lavar o carro não é ficar lá dentro 
à espera que a limpeza automática faça 
o resto.

- Vá à praia ou à piscina e nade du-
rante 15 minutos: 80 calorias. Mas 
atenção, se não souber nadar suficien-
temente bem para ser um exercício 
contínuo, tire-lhe metade das calorias.
E esquecer 200...
O problema principal nem é que nos 

alambazamos com banquetes monu-
mentais, mas que comemos um boca-
dinho mais do que precisamos todos 
os dias. Ao fim de uns anos, temos uns 
quilos a mais e nem percebemos como. 
Segredo: não é difícil, faça exatamente 
o oposto - coma todos os dias um boca-
dinho menos do que precisa.
É mais difícil cortar nas calorias do 

que aumentar o exercício, mas não é 
preciso entrar em dieta rigorosa para 
notar melhoras. Às vezes, é só pensar 
no que estamos a comer, em vez de co-
mer sem pensar.
Temos mesmo fome? E comemos por 

quê? Porque precisamos mesmo, por 
gulodice ou por carência? Não há nada 
de mal em comer por gulodice - desde 
que se saiba o que se está a fazer.
O ideal é não entrar em dieta rigoro-

sa, mas descobrir forma de ‘enganar’ o 
corpo. Quanto melhor conseguir enga-
ná-lo, mais peso vai perder.
Então é assim: o nosso corpo está 

preparado para fazer face a épocas de 
fome. Quando isso acontece, automati-
camente ele reduz os ‘gastos de manu-
tenção’, tornando o metabolismo mais 
lento para gastarmos menos. Por isso é 
que, depois de uns dias a dieta, ficamos 
com o mesmo peso durante uma data 
de tempo: o corpo já ativou o seu me-
canismo de proteção.
Truque: comer menos mas sem que o 

corpo se aperceba de que está a passar 
fome. Uma boa ideia é privilegiar o vo-
lume versus as calorias. Então, mas... 

vamos comer mais?
Comer mais comendo menos
Parece. O truque é mesmo esse. Se-

gundo ensina a clínica americana Mayo 
( www.mayoclinic.com ), o truque está 
em escolher alimentos que são menos 
concentrados em termos de calorias - o 
que quer dizer que se pode comer uma 
porção maior e mesmo assim emagre-
cer. Além dos sumos, há outros erros 
comuns a quase toda a gente que en-
gorda sem perceber como. Por exem-
plo: quatro bolachas de água e sal, que 
comemos sem dar por isso, têm logo ali 
mais de 100 calorias. Uma única bola-
cha tem mais calorias que um pires de 
brócolos! Está bem que não é prático 
devorar pires de brócolos a meio da 
tarde, mas uma sanduíche enche mais 
e não engorda tanto. Outro exemplo: 
um copo de vinho branco - são logo 
87 calorias. Se num dia esquecer cinco 
bolachas mais o copo de vinho, aí estão 
as suas 200 calorias a menos. E como 
este, há muitos outros: é tal qual como 
a nossa conta no banco. Não é o que se 
gasta aqui ou ali - é o que tudo isso dá 
ao fim do mês.
Guia para bem ‘poupar’
Algumas formas pouco agressivas de 

tirar calorias ao seu dia-a-dia são:
- Esqueça o bolo a meio da manha (se 

conseguir): logo aí, já vão 300 calo-
rias (ou mais). Se precisar mesmo de 
o manter, siga para as alíneas abaixo.
- Reduza a porção de carne: mesmo 

um bifinho grelhado tem mais gordura 
que uma inocente colher de manteiga. 

Coma mais peixe e mais feijão.
-Faça arroz malandrinho: sempre 

come mais água que arroz...
- Ao lanche, coma pão com queijo 

fresco ou compota sem açúcar, em vez 
de bolo de arroz ou croissant com fiam-
bre.
- Não elimine os hidratos de carbono, 

mas faça a sua escolha: se quer comer 
pão à refeição, não coma arroz nem ba-
tata a acompanhar.
- Cuidado com as ‘calorias escondi-

das’: as nozes ou passas que comemos 
enquanto fazemos o jantar, a fatia de 
pão enquanto a sopa coze, o bocado de 
papa que o bebé deixou e que nós aca-
bamos. Se tem de comer qualquer coi-
sa, faça chá assim que entra na cozinha 
e vá bebendo.
PEQUENAS IDEIAS
QUE AJUDAM
- Vá às compras a pé em vez de levar 

o carro até à caixa registadora.
- Se não for fazer as compras do mês, 

carregue um cesto em vez de empurrar 
o carrinho.
- No trabalho, levante-se vá falar com 

os colegas em vez de mandar e-mails.
- Em vez de fazer zapping durante a 

publicidade da televisão ou de apro-
veitar para ir buscar mais um pãozinho 
com manteiga, levante-se e faça uma 
série de abdominais.
- Enquanto a sopa coze, em vez de co-

mer mais umas nozes vá ao fim do cor-
redor a correr e volte. Repita as vezes 
que forem precisas. Cuidado para não 
escorregar.
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carnEiro
Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que signi-
fica Sorte. Amor: Dê atenção à sua família. Seja 
um bom professor, eduque para que os mais jo-

vens tenham uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os 
para a vida. Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

touro
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: As relações afetivas 
atravessam um período de estagnação. Quem 

sabe proteger-se das emoções negativas aprende a 
construir um futuro risonho! Saúde: Faça caminhadas e 
passeios. Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo 
emprego, estão favorecidas as mudanças a este nível. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEos
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: As pes-
soas mais próximas podem estar a necessitar de 

si. Reúna a sua família com o propósito de falarem sobre 
os problemas que vos preocupam, juntos encontrarão as 
soluções de que precisam. Saúde: Problemas relaciona-
dos com varizes. Dinheiro: Pode receber dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEJo
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Dinamize a sua relação. Nun-
ca perca a esperança nas pessoas, invista ne-

las! Saúde: Em boa fase. Dinheiro: Pode conseguir uma 
promoção. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEão 
Carta Dominante: Valete de Espadas, que signifi-
ca Vigilante e Atento. Amor: revele os seus desejos 
à sua cara-metade, a sua relação sexual melhorará 

bastante. Que a sua Estrela-Guia brilhe eternamente! Saú-
de: Estável. Dinheiro: Melhore o relacionamento interpes-
soal. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEm 
Carta Dominante: O Louco, que significa Excen-
tricidade. Amor: Quebre a rotina, use a criativida-
de para expressar o que sente. Que o seu olhar 

tenha o brilho do sol! Saúde: Cuide do seu lado espiri-
tual. Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar. 
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balança 
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Con-
clusão. Amor: Visite familiares que já não vê há al-
gum tempo. Que a luz da sua alma ilumine todos os 

que você ama! Saúde: Consulte o oftalmologista. Dinheiro: 
Tenha cautela. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscorPião
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Fe-
licidade. Amor: Não dê confiança a quem não co-
nhece. Não perca o contacto com as coisas mais 

simples da vida. Saúde: Cansaço e stress acumulado 
serão prejudiciais. Aprenda a descansar mais. Dinheiro: 
Situação equilibrada em termos profissionais e financei-
ros. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitÁrio
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justi-
ça. Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe ma-
nipular pelos seus próprios pensamentos, e dê o 

primeiro passo para a reconciliação! Saúde: Agasalhe-se 
bem. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

caPricórnio
Carta Dominante: A Força, que significa For-
ça, Domínio. Amor: Não dê ouvidos a terceiros. 
A felicidade é de tal forma importante que deve 

esforçar-se para a alcançar. Saúde: Tenha atenção com 
os ouvidos. Dinheiro: Pense bem antes de fazer investi-
mentos. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aQuÁrio
Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Per-
da/ Falha. Amor: Momentos divertidos em família. 
Que tudo o que é belo seja atraído para junto de 

si! Saúde: O seu sistema imunitário não anda muito bem.  
Dinheiro: Não é um período favorável para despesas, 
procure evitá-las. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEixEs
Carta Dominante: A Morte, que significa Reno-
vação.
Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja verdadei-

ro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum 
tempo.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

saúDe

plantas que protegem
a nossa saúde (2)

Alcaçuz | O combatente das bronquites ou anginas
A raiz desta leguminosa mediterrânica é usada tan-

to pelas suas virtudes virais como anti-inflamatórias. 
Ajuda a tratar de distúrbios do fígado e garganta, atra-
vés das suas propriedades suavizantes, protetoras e 
cicatrizantes das mucosas (revestimento interno das 
cavidades do corpo). Porque funciona? Por possuir 
potentes antioxidantes. Usualmente, perante um vírus, 
excretamos naturalmente cortisol (substância inata 
que apresenta resposta ao stress e ajuda a aumentar a 
pressão arterial e o açúcar do sangue). Ao ingerir al-
caçuz, absorvemos as suas propriedades benéficas e 
aumentamos a duração da ação do cortisol. Forma de 
tomar: Fazer uma infusão a partir da sua raiz seca (e 
ingeri-la com água morna); tomar cápsulas, ou ainda, 
rebuçados e gomas.Solicite na farmácia da especiali-
dade ou ervanária, uma preparação com extratos de 
cipreste, echinácea e alcaçuz (em partes iguais) e mis-
ture. Coloque duas colheres de chá num copo de água 
e tome três vezes por dia, durante três dias seguidos, 
especialmente no caso de infecções em fase inicial. 
Precauções: Atenção, pode favorecer a hipertensão.
Tomilho | O expectorante natural
Na Roma antiga os soldados banhavam-se com to-

milho para adquirem determinação e valentia, uma 
vez que a palavra deriva do grego thymus, que sig-
nifica coragem. Esta é a planta antisséptica por exce-
lência, que vem emprestar forças ao nosso sistema 
imunitário, nomeadamente nos casos de problemas 
de brônquios, revelando-se, um bom expectorante.
Porque funciona? A sua composição contém flavo-
noides (substâncias que atuam como inibidores enzi-
máticos aumentando as nossas propriedades antioxi-
dantes). Para além disso, esta nobre planta aromática 
é rica em moléculas ativas, entre as quais algumas 
são antissépticas, o que significa que inibem a proli-
feração de microrganismos presentes na pele.Forma 
de tomar: Como prevenção, faça uma tisana: Prepare 
uma infusão com 40g de tomilho + 40g de tomilho + 
40g de urtiga e + 20g de erva-cidreira. Filtre e beba 
quente ou morna. Precauções: Se for alérgica ao pó-
len ou ao aipo, deverá ter cautela. Prudencia também 
em caso de gravidez ou hipertensão.
Urtiga | A eterna revitalizante
A urtiga pica para se proteger de quem a quer des-

truir, por isso a quem a ela se encosta fica com a pele 
irritada. No entanto, se lhe tocar suavemente, não se 
preocupe, pois na sua essência é uma planta antioxi-
dante, estimulante e revitalizante. Porque funciona? 
As suas folhas são ricas em ferro e silício, em mag-
nésio e em numerosos outros oligoelementos (micro-
minerais essenciais aos seres humanos). Forma de to-
mar: Saboreie uma pequena sopa de urtigas de tempo 
a tempo. Com os seus extratos, pode também degus-
tar uma tisana de urtigas (secas ou frescas) diluídas 
em 200 ml de água fervida. Eventualmente poderá 
juntar um pouco de mel. Precauções: Grávidas, lac-
tantes e portadores de problemas cardíacos deverão 
tomar com prudência.
Groselha Negra | A estrela contra as alergias
Fruto associado à longevidade, retardando o enve-

lhecimento e promovendo a saúde por ser abundante 
em vitamina C. É utilizada principalmente pelos seus 
efeitos circulatórios e pela sua ação anti-inflamatória.
Porque funciona? O segredo da groselha negra resi-

de no fato de ser um antioxidante natural que nos de-
fende vigorosamente lutando contra as típicas infla-
mações nos brônquios ou da asma. Forma de tomar: 
Utilize os extratos de groselha negra para fazer uma 
infusão, depois saboreei-a bem fresca. Paralelamen-
te, pode aplicar algumas bagas na confecção de ori-

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.

ginais (e saborosas) sobremesas. Precauções: As fo-
lhas são contraindicadas para pessoas com atividade 
cardíaca ou renal reduzida. Não utilizar na gravidez.
Ginkgo Biloba | O protetor da mente
Considerada sagrada para os budistas, esta árvore 

originária da China é, sobretudo conhecida pelos 
seus efeitos benéficos nos níveis de concentração e 
memória. Diminui distúrbios da atenção e melhora a 
capacidade de aprendizagem. Mas também é eficaz 
no que respeita à fadiga. Porque Funciona? Alguns 
dos seus princípios ativos parecem “alimentar” os 
neurônios, ajudando-os a melhor captar o oxigénio. 
Não podemos, naturalmente, esperar efeitos imedia-
tos, convém respeitar o ‘tratamento’ durante pelo me-
nos 10 dias. Forma de tomar: Em caso de fadiga inte-
lectual, solicite uma mistura de extratos de ginkgo e 
ginseng (em partes iguais de 150 miligramas), e tome 
pela manhã, durante um mês. Precauções: Desacon-
selhado se estiver grávida ou a preparar-se para so-
frer algum tipo de intervenção cirúrgica
Alecrim | O defensor de uma pele saudável
Regra geral, todas as plantas exalam um aroma forte 

e agradável. O alecrim é utilizado com fins medici-
nais e culinários, mas a sua essência é também utili-
zada em perfumaria. É um hipertensor, consegue es-
timular a memória, a circulação e ajuda a pele seca a 
produzir oleosidade, atuar no tratamento do acne e ou 
entorses. Funciona também como relaxante muscular 
ao massajar. Porque Funciona? Porque além das suas 
propriedades antioxidantes, atua também como an-
tisséptico, protegendo a superfície da pele. Forma de 
tomar: Experimente uma infusão de alecrim, após as 
refeições, com 4g de folhas por chávena, diluído em 
água a ferver. Também existe no mercado cápsulas e 
pomadas de ação analgésica.
Precauções: Não são recomendáveis doses altas 

pois podem ter um efeito irritante.
Hortelã pimenta | O bom digestivo
Esta planta originária da região mediterrânica da 

Europa é das mais versáteis do planeta. O seu óleo 
essencial é utilizado não só pelas indústrias da per-
fumaria e farmacêutica, mas também, pela medici-
na alternativa. Possui inúmeras propriedades, entre 
as quais prevenir e combater a flatulência, diarreia, 
vómitos ou indigestões. Também atua como despa-
rasitante.
Porque Funciona? Possui um alto conteúdo de men-

tol, tornando-se, naturalmente, num agente calmante 
para o mal-estar do estômago.
Forma de tomar: Pode experimentar em cápsulas ou 

infusão, mas se não gostar, utilize o óleo essencial de 
hortelã, especialmente no caso de estar constipada: 
através de inalações dos vapores da própria essência.
Precauções: Não aconselhável para quem sofre do 

aparelho digestivo (nomeadamente de refluxo).
Qual a diferença entre cápsula e comprimido?
Cápsula é um invólucro de gelatina que envolve a 

mistura de pós (ou óleos) com a função de mascarar o 
sabor. Os comprimidos são a compressão da mistura 
de pós e a absorção inicia-se logo na boca.
CUIDADOS A TOMAR
- Em tratamentos de fundo. As plantas que estimu-

lam o sistema imunitário não devem ser tomadas 
continuamente. Deverá tomar durante 10 ou 15 dias 
por mês, seguindo-se, preferencialmente uma inter-
rupção de 20 dias.
- Determinar as necessidades. Se, por exemplo, a 

echinácea é uma planta imunológica estimulante de 
base, que à partida interessa a toda a gente, existem 
outros extratos cujo objetivo interessará apenas a al-
guns. Determine primeiro os seus objetivos.
- As plantas são verdadeiros medicamentos. Isto sig-

nifica que não deve decidir ‘automedicar-se’, deverá 
sempre pedir primeiro um conselho ao 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

Obrigado SHAMAN por me 
teres ajudado a reganhar 
a minha vida amorosa. 
Consultei várias pessoas 
no meu país e em Toronto 
mas só o SHAMAN Indio 
conseguiu devolver-me o 
meu marido que satisfaz 
agora todos os meus desejos. ELISA 
burgEn.  

Estava muito preocupada com 
a minha gravidêz.Não me sentia 
bem e o comportamento do meu 
marido era totalmente indiferen-
te. Tudo devido a energias nega-
tivas que nos estavam a infl uen-
ciar. Consultei o SHAMAN Indio 

e ele livrou-nos dessas pragas.Obrigado 
sHaman. tamara sign.

Conseguimos fi nalmente liber-
tar a nossa familia e o nosso lar 
da bruxaria que o nosso vizinho 
nos tinha rogado. Ele tinha enter-
rado um feitiço no nosso quintal 
afi m de destruír a nossa felicidade. 
Agora,graças ao SHAMAN Indio 

a história é outra.Feitiço virou-se contra o fei-
ticeiro.SHAMAN, tu és o melhor. FILIPE MA-
gallanEs.

 Minha esposa desenvouveu este 
mau carater contra mim e a minha 
família,isto depois de vários anos 
de vida conjugal. Ela tinha sido ví-
tima de rituais de magia preta  afi m 
de  nos destruír. A gora estamos go-
zando a nossa segunda Lua de Mel 
nas Caraíbas.Obrigado SHAMAN.  RAFAEL H.

Tinha uma família feliz,até ao dia 
em que eu encontrei um homem 
que levou os meus sentimentos 
e sem saber como,envolvi-me 
numa relação com ele. Estava 
quase a pontos de divorciar, 

mas o SHAMAN com a sua sabedoria 
devolveu-me os meus verdadeiros senti-
mentos e aconselhou-me a salvar a minha 
família. EMILY JHONSON. 

514-386-0008

Estava muito preocupada com a minha gravidêz.Não me sentia bem e o 
comportamento do meu marido era totalmente indiferente. Tudo devido a 
energias negativas que nos estavam a influenciar. Consultei o SHAMAN Indio e eleg g q
livrou‐nos dessas pragas.Obrigado SHAMAN. TAMARA SIGN.

Obrigado SHAMAN por me teres ajudado a reganhar a minha vida amorosa. 
Consultei várias pessoas no meu país e em Toronto mas só o SHAMAN IndioConsultei várias pessoas no meu país e em Toronto mas só o SHAMAN Indio 
conseguiu devolver‐me o meu marido que satisfaz agora todos os meus desejos. 
ELISA BURGEN.  

C i fi l t lib t f ili l d b iConseguimos finalmente libertar a nossa familia e o nosso lar da bruxaria que o nosso
vizinho nos tinha rogado. Ele tinha enterrado um feitiço no nosso quintal afim de destruír a 
nossa felicidade. Agora,graças ao SHAMAN Indio a história é outra.Feitiço virou‐se contra o 
feiticeiro.SHAMAN, tu és o melhor.FILIPE MAGALLANES.

Tinha uma família feliz,até ao dia em que eu encontrei um homem que levou os
meus sentimentos e sem saber como,envolvi‐me numa relação com ele. Estava
quase a pontos de divorciar mas o SHAMAN com a sua sabedoria devolveu‐mequase a pontos de divorciar, mas o SHAMAN com a sua sabedoria devolveu me 
os meus verdadeiros sentimentos e aconselhou‐me a salvar a minha família. 
EMILY JHONSON. 
Minha esposa desenvouveu este mau carater contra mim e a minha família,isto
d i d á i d id j l l i h id í i d i i d idepois de vários anos de vida conjugal. Ela tinha sido vítima de rituais de magia
preta afim de  nos destruír. A gora estamos gozando a nossa segunda Lua de Mel 
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Obrigado SHAMAN por me teres ajudado a reganhar a minha vida amorosa. 
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os meus verdadeiros sentimentos e aconselhou‐me a salvar a minha família. 
EMILY JHONSON. 
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Tinha uma família feliz,até ao dia em que eu encontrei um homem que levou os
meus sentimentos e sem saber como,envolvi‐me numa relação com ele. Estava
quase a pontos de divorciar mas o SHAMAN com a sua sabedoria devolveu‐mequase a pontos de divorciar, mas o SHAMAN com a sua sabedoria devolveu me 
os meus verdadeiros sentimentos e aconselhou‐me a salvar a minha família. 
EMILY JHONSON. 
Minha esposa desenvouveu este mau carater contra mim e a minha família,isto
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preta afim de  nos destruír. A gora estamos gozando a nossa segunda Lua de Mel 
nas Caraíbas.Obrigado SHAMAN.  RAFAEL H.

Estava muito preocupada com a minha gravidêz.Não me sentia bem e o 
comportamento do meu marido era totalmente indiferente. Tudo devido a 
energias negativas que nos estavam a influenciar. Consultei o SHAMAN Indio e eleg g q
livrou‐nos dessas pragas.Obrigado SHAMAN. TAMARA SIGN.

Obrigado SHAMAN por me teres ajudado a reganhar a minha vida amorosa. 
Consultei várias pessoas no meu país e em Toronto mas só o SHAMAN IndioConsultei várias pessoas no meu país e em Toronto mas só o SHAMAN Indio 
conseguiu devolver‐me o meu marido que satisfaz agora todos os meus desejos. 
ELISA BURGEN.  

C i fi l t lib t f ili l d b iConseguimos finalmente libertar a nossa familia e o nosso lar da bruxaria que o nosso
vizinho nos tinha rogado. Ele tinha enterrado um feitiço no nosso quintal afim de destruír a 
nossa felicidade. Agora,graças ao SHAMAN Indio a história é outra.Feitiço virou‐se contra o 
feiticeiro.SHAMAN, tu és o melhor.FILIPE MAGALLANES.

Tinha uma família feliz,até ao dia em que eu encontrei um homem que levou os
meus sentimentos e sem saber como,envolvi‐me numa relação com ele. Estava
quase a pontos de divorciar mas o SHAMAN com a sua sabedoria devolveu‐mequase a pontos de divorciar, mas o SHAMAN com a sua sabedoria devolveu me 
os meus verdadeiros sentimentos e aconselhou‐me a salvar a minha família. 
EMILY JHONSON. 
Minha esposa desenvouveu este mau carater contra mim e a minha família,isto
d i d á i d id j l l i h id í i d i i d idepois de vários anos de vida conjugal. Ela tinha sido vítima de rituais de magia
preta afim de  nos destruír. A gora estamos gozando a nossa segunda Lua de Mel 
nas Caraíbas.Obrigado SHAMAN.  RAFAEL H.

Deixe de tratar o seu filho como um bebé(1)
Quem já foi adolescente ainda se lembra da quei-

xa mais ouvida lá em casa (a seguir a ‘mas não 
posso porquê?’): ‘Os meus pais tratam-me como um 
bebé!’ Se isso sempre foi verdade, os pais de hoje 
tendem a ser cada vez mais protetores das suas crias, 
mesmo quando as crias já têm pouco de crianças.
Afinal, até que ponto devemos protegê-los? Afinal, o 

mundo não está mais perigoso? Afinal, eles têm ou não 
razão quando se queixam?
“Os pais vivem a adolescência dos filhos com um 

medo imenso, quando podiam olhá-la com entusias-
mo”, nota a psicóloga Eliana Vilaça, da consulta de 
adolescentes da clínica Psicronos. “Muitos pais e até 
muitos jovens encaram a adolescência como um perí-
odo conturbado e problemático. Claro que é um perí-
odo de reajustes, de desequilíbrio e reequilíbrio, mas é 
sobretudo um período de recriação, de criatividade, de 
descoberta e de novidade. Os adolescentes têm muitas 
vezes um papel pedagógico junto dos pais: levam-nos 
a conhecer coisas que não conheciam,  trazem-lhes 
coisas novas...”
Problema: muitos pais assustam-se com estas ‘coi-

sas novas’... e também com o fantasma das memórias 
antigas. “Ser pai de um adolescente significa muitas 
vezes um reencontro com a sua própria adolescência, 
com as frustrações dos projetos irrealizados, inacaba-
dos, adiados…”, lembra Eliana Vilaça. “Mas também 
com as conquistas realizadas, a maturação de uma vida 
percorrida. Cabe aos pais reviver tudo isso e ainda as-
sim dar espaço a que o seu filho escolha, experimente, 
erre e acerte.”
E se ele fosse... um colega de trabalho?
É normal que os pais fiquem, de repente, perdidos. 

“Como é que eu podia tratar o meu filho de 14 anos  
como um adulto se ele, na maioria das vezes, fazia 
mais birras que o irmão de 3?’ pergunta a ‘blogger’  
americana Kori Irons, no site www.parenting.families.

com. De repente, Kori teve uma ‘iluminação’: “Aper-
cebi--me de que trabalhava com adultos com atitudes 
tão ou mais infantis que as do meu filho, e que não 
os infantilizava como fazia com ele.’ A comparação 
com os colegas de trabalho levou-a a tratar o filho de 
outra maneira: ‘Pensava sempre ‘e, se em vez de meu 
filho, fosse meu colega’? Em vez de lhe ralhar, passar 
sermões e dar ordens sem fim, ten-
tava afastar-me das suas escolhas 
e ações.” E começou a perceber 
que eles reagiam muito melhor 
quando tratados como...  colegas. 
“Claro que ainda sou a mãe deles, 
ainda há regras e limites em casa 
– se bem que muito ajustados às 
mudanças de idade – mas deixei 
o ‘dedo espetado’, e estamos a co-
municar muito melhor  a um nível 
mais adulto.” Ou seja, a disciplina 
também deve sofrer alterações na 
adolescência. “Por vezes os pais 
ainda não sabem que lugar ocupar, 
e acabam por rigidificar, reagem 
com agressividade ou demitem-
-se das suas funções, deixando o 
adolescente entregue a si próprio 
e agarrado às suas ainda frágeis 
certezas”, nota Eliana Vilaça. É a 
cena típica do ‘se não fazes como eu quero, amanha-te 
sozinho’. Às vezes, os pais têm dificuldade em acei-
tar que os filhos vão crescer à maneira deles, e não 
como os pais desejariam que fossem. “Então tentam 
impor determinadas características através da discipli-
na, quando isso não se coaduna com o caráter daquela 
pessoa. Os pais têm de aceitar o adolescente como ele 
é, e ao mesmo tempo ajudá-lo a manter-se no limite 
do razoável.”

Regras, mas com calma
Então e estes limites de que tanto se fala, quais devem 

ser? “É verdade que tem de haver limites, mas vejo os 
pais demasiado ansiosos com a disciplina”, nota Elia-
na Vilaça. “Preocupa-me tanta questão em torno das 
regras, tantos livros sobre limites, tanta gente a falar 
na importância do ‘não’.

Claro que é preciso dizer não, mas vamos com cal-
ma. Em famílias descontraídas, onde a vida se passa 
de maneira aberta e natural, não é assim tão necessário 
impor muitas regras: elas estão implícitas.”
“Noto que os pais com dificuldades em lidar com 

os afetos, disponibilidade e compreensão, dão regras, 
para sentirem que estão a cumprir o seu dever”, nota 
Eliana. “As regras são a sua forma de proximidade. 
Então e o resto?”
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Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Texto de Pedro Norton

O Futuro Pai
O empregado chegou atrasado ao emprego e encon-
trou o patrão à porta do escritório.
— Onze e meia! — diz o outro com cara de poucos 
amigos. — Como explica o senhor um atraso destes?
— É que vou ser pai... — responde o empregado.
— Homem —abrandou o patrão—, se a razão era essa, 
podia ter ficado até a criança nascer!
— Também não era preciso tanto! Ainda faltam nove 
meses...

Má Notícia que é Boa
Na Segurança Social, um responsável anuncia a um 
empregado:
— Meu caro amigo, tenho duas notícias a comunicar-
-lhe, uma má, outra boa.
— Faça favor de dizer.
— Em virtude do seu estado de saúde o senhor não 
pode voltar a trabalhar.
— E qual é a má?

O Mais Rápido de Todos
Estão três miúdos (um francês, um inglês e um portu-
guês) a discutir, quando diz o francês:
— O meu pai é o mais rápido de todos: é piloto do Con-
corde e vai de Paris a Nova Iorque em três horas!
O inglês discorda: — Nada disso! O meu pai é que é o 
mais rápido: é piloto de Fórmula Um e atinge trezentos 
à hora em dez segundos!
Chega, finalmente, a vez do português:
— Ora, os vossos pais são umas lesmas, comparados 
com o meu: é funcionário público, sai do trabalho às 
cinco da tarde e às quatro já está em casa!

O Assédio
Um tipógrafo vai ao gabinete do gerente e diz-lhe:
— Peço-lhe desculpa, mas... tem de me aumentar o or-
denado! Há duas empresas que me estão a assediar!
— Duas empresas?
— Sim: a da Água e a da Electricidade.

Carta sem Direcção
— Rapaz: onde puseste a carta que deixei em cima da 
secretária?
— Deitei-a no correio.
— Estúpido! Não viste que ainda não tinha direcção no 
sobrescrito?
— Vi, sim, senhor. Mas pensei que o patrão não queria 
que se soubesse para onde ela ia.

A Visita da Avó
O patrão diz ao empregado:
- Você acredita em vida para além da morte?
- Sim, até acredito...
- Óptimo! É que ontem, depois de você sair para o fune-
ral da sua avó, ela passou por cá para o visitar...

Corte Justificado
O patrão diz ao empregado: — Notei que cortou o cabe-
lo durante a hora de serviço. E respondeu o empregado:
— Sim, o cabelo cresce na hora de serviço.
— Mas não cresce todo na hora de serviço! — insiste o 
patrão. — Também não o cortei todo!

Pisca Pisca Maroto
O Manuel é ajudante numa oficina de mecânica. O 
dono chama-o para a primeira tarefa:
— Estou a consertar o pisca-pisca deste carro. Vai lá 
atrás e diz-me se está a funcionar.
E o Manuel, olhando com atenção para a lanterna tra-
seira:
— Está a funcionar, não está a funcionar, está a funcio-
nar, não está a funcionar...

tias de arremesso político

“Manso é a tua tia”, disse Sócrates a Louçã no ano 
passado. “Salazar é a sua tia”, atirou Santana Lopes 
a Fernando Rosas ainda não há uma semana. São in-
sultos muito ineficazes e que só ouvimos da boca de 
gente pueril, como frequentadores do ensino primário 
ou parlamentares. Da lista de queixas sobre a falta de 
qualidade da nossa classe política não costuma constar 
a pobreza dos insultos que os políticos portugueses de-
dicam uns aos outros. Mas devia: são ofensas pobres, 
sem imaginação nem conteúdo político, e pouco ou 
nada ultrajantes. Não se admite que gente com experi-
ência e talento para a oratória não seja capaz de produzir 
um vitupério que afronte verdadeiramente, um opróbrio 
que avilte a sério, uma ignomínia que aleije. E quem 
acompanha a política portuguesa percebe que não é por 
falta de motivos que os insultos não abundam. Os úl-
timos casos de injúria política revelam uma tendência 
que intriga ao mesmo tempo que preocupa. O alvo do 
vilipêndio tem sido um grupo de pessoas que é minori-
tário e razoavelmente desprotegido: as tias de dirigentes 
do Bloco de Esquerda. “Manso é a tua tia”, disse Sócra-
tes a Louçã no ano passado. “Salazar é a sua tia”, atirou 
Santana Lopes a Fernando Rosas ainda não há uma se-
mana. São insultos muito ineficazes e que só ouvimos 

da boca de gente pueril, como frequentadores do ensino 
primário ou parlamentares. Todo o resto da população 
prefere insultos mais fortes e maduros. A presença das 
tias nos insultos dirigidos a bloquistas acaba por ofen-
der apenas a língua portuguesa. Quando aventaram a 
hipótese de uma tia poder ser Salazar ou manso, Só-
crates e Santana foram menos incorrectos com Louçã e 
Rosas do que com a gramática. Não ofenderam os seus 
interlocutores, melindraram o prof. Lindley Cintra. O 
insulto dirigido à tia tem em consideração que uma refe-
rência à mãe seria demasiado grave, e que dizer “manso 
é uma tua prima por afinidade” não chega a magoar. 
É uma ofensa propositadamente mediana, que escolhe 
um familiar importante mas não tanto que possa fazer 
mossa. Nem ofende o outro nem permite que o próprio 
desabafe como deve ser. Uma vergonha. No entanto, 
pode tornar-se politicamente grave. Quando pretendeu 
ofender com moderação a tia de Louçã, Sócrates insul-
tou, na verdade, e com alguma violência, a mãe de Vítor 
Gaspar. O ministro das Finanças é primo de Francisco 
Louçã e, portanto, a sua mãe é tia do bloquista. O an-
tigo primeiro-ministro chamou manso à mãe do actual 
ministro das Finanças. Até que enfim: uma ofensa ao 
mais alto nível político dirigida a uma progenitora. Mas 
quando, finalmente, temos um insulto com potencial, o 
agressor e o ofendido estão em países diferentes.

snifar cinzas

Dir-me-ão que ensandeci. Que um dos melho-
res guitarristas de todos os tempos, o blues-

man branco mais genial de Dartford, uma linha 
de coca, as nuvens que ensombram Portugal e a 
Europa e as limitações intrínsecas da democra-
cia são assuntos que só podem encontrar relação 
numa cabeça destrambelhada. Pois enganam-se.

Mas comecemos, por onde estas coisas devem co-
meçar, que é pelo princípio. Keith Richards nasceu a 
18 de dezembro de 1943. Abreviando as coisas, be-
beu inspiração em Chuck Berry, Jimmy Reed e Mu-
ddy Waters, encharcou-se em drogas e Jack Daniels, 
e fez-se a alma musical da maior banda de todos os 
tempos. Pelo meio, compôs, tecnicamente a dormir, 
a lendária Satisfaction. No dia seguinte, a memória 
tinha sido posta a zero e foi por acaso que o velho 
gravador Phillips lhe devolveu a canção que tornou 
os Stones famosos no mundo inteiro. Já mais recen-
temente, numa histórica entrevista, em 2007, e, pou-
cos anos depois, em Life, a extraordinária autobio-
grafia que, já o adivinharam, está na minha mesa de 
cabeceira, Richards faz uma revelação que haveria 
de chocar meio mundo: snifou as cinzas do pai. Leu 
bem.
E assim chegamos, por mais estranho que possa pa-

recer à primeira vista, às crises lusa e europeia. Mas 
não julguem que estou a sugerir que a dupla Merkozy 
anda a fazer coisas esquisitas com os restos mortais 
do Presidente Mitterrand, nas mesas do Eliseu. A ex-
plicação é, lamento, menos sensacionalista. O inferno 
somos nós que andamos, há anos, a snifar as cinzas 
dos nossos filhos. Pedindo-lhes que assegurem, no 
futuro, o sustento de um número progressivamente 
crescente de pensionistas, vivendo durante vinte anos 
numa ilusão do crédito fácil que lhes deixará em he-
rança uma dívida insustentável e, supremo masoquis-
mo, institucionalizando o roubo intergeracional a que 
demos o nome de PPP. Deixem que os economistas 
lhe chamem o que quiserem: despesa, défice, dívida 
pública. Trocando as coisas por miúdos, vão acabar 
por dar razão a Keith Richards. Lixámos os putos e 
aspirámos-lhes as cinzas.
Resta pois perceber porque é que um povo de bran-

dos costumes se entrega, de alma e coração, a esta 
moderna forma de genocídio financeiro. Está che-
gada a altura de vos aconselhar o livrinho que vem 
competindo com o alucinogénico Life pelo controlo 
das minhas noites de insónia: Portugal: Divida Pú-
blica e Défice Democrático, de Paulo Trigo Pereira. 
Sendo verdade que o problema das cinzas dos nossos 
filhos ali é tratado com uma elegância muito diferen-
te daquela com estou a traduzi-la (“as democracias 
também não estão muito aptas a lidar com questões 
intergeracionais (...) porque as gerações futuras, em-
bora venham a ser afetadas pelas atuais decisões de-
mocráticas, nelas não participam através do voto”), 
o ensaio não deixa de ser um contributo extraordi-
nário para entender, não apenas a atual crise portu-
guesa, mas, sobretudo, as debilidades intrínsecas 
da democracia que lhe estão na origem. E sem uma 
compreensão daquelas, sem uma correção daquelas, 
dificilmente faremos a cura de desintoxicação que os 
nossos filhos reclamam.
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† Mariana de Jesus Gregório
Faleceu em Montreal, no dia 24 de Feve-
reiro, com 90 anos de idade, a senhora 
Mariana de Jesus Gregório, natural de 
Atouguia da Baleia, Portugal, esposa do 
já falecido Antonio Casimiro da Costa, na-
tural de São Bartolomeu, Lourinhã.
Deixa na dor seus filhos José e 
António(Danielle Lizotte), sua filha Maria 
do Rosário(Joaquim Pedro), seus netos 
Paulo Jorge(Junko) Nathalie, Susy(Jean-
-Pierre) Melanie, Veronique e Sophie, 
seus bisnetos Paulo Alexander, Lucas, 
Megumi, Kevin, Maxime e William. Irmão/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.

Os serviços funebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St Laurant, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins

Missa do corpo presente,Terça Feira 28 de Fevereiro de 2012 às 
11h30 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Missa do sétimo dia, quinta-feira 1 de Março de 2012, às 
18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

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

28 de Fevereiro de 2012
1 Euro = CAD 1.346930

ALuGA-SE

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

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

†
Apartamento - T3 - Portimão

Lindíssimo apartamento em ópti-
ma localização privada, a 5 minu-
tos de várias praias composto por 
dois pisos, no r/c uma sala, cozi-
nha, casa de banho, 1 terraço com 
ligação ao 1º andar, composto por 
3 quartos e 1 casa de banho e 2 
terraços. Piscinas para adultos e 
crianças ,terrenos de ténis, uma 
urbanização com umas infra-es-
truturas extraordinárias: grandes 
árvores, passeios pedestres ,áre-
as de descanso, etc. Excelente 
opção para habitar, rentabilizar ou 
férias.  514-830-8448

M E M O R A N D U M
1° aniversário

João Manuel Pinheiro Castro
“Já faz um ano que partiste, deixaste-nos 
com muitas saudades, mas nunca te esque-
ceremos, e estarás sempre nos nossos cora-
ções e pensamentos.”

Renovam com profunda gratidão, a todos 
os presentes na litúrgia do 1° ano em sufrá-
gio pela sua alma, que foi celebrada ontem, 
terça-feira dia 28 de Fevereiro de 2012, pelas 
18h30, na Missão Santa Cruz.

Sua esposa Maria Fernanda Rebelo Castro, 
seus filhos(as) Paulo (Margarida Gomes), 
José, Vera (Claudio Pacheco) e Andreia, os 
seus netos(as) Kevin, Brenda, Andrew, Melissa, Brandon, Kyara e 
Kellyan, a sua sogra Maria da Gloria, o seu cunhado João Rebelo, a 
sua mãe Maria da Luz Pinheiro, a sua irmã Sónia (João Guimarães), 
os seus sobrinhos(a) Paulo, Telma (Marco) e Telmo, as suas cunha-
das Quica e Rosa Maria (Joaquim Gomes), a sua irmã Manuela (Ma-
nuel Marques), o(a) seu(a) sobrinho(a) Sandra e Marco, e restantes 
familiare, vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
lhes associaram a assistir a este acto religioso. Bem hajam.

António Pereira 
1925 – 2012  

Faleceu em Montréal no dia 23 de Fe-
vereiro de 2012, com 86 anos de ida-
de, António Clemente Pereira, natural 
da Louriceira, Alcanena, distrito de 
Santarém, viúvo de primeiras núpcias 
de Iria Nunes Pereira e de segundas 
núpcias de Isilda da Silva Martins.
Deixa na dor o seu filho António Perei-
ra (Maria Pereira) e a sua filha Maria 
Clarisse Pereira (Luis Manuel), os(as) 
seus(as) netos(as) e bisnetos(as), os 
seus irmãos e irmã, assim como res-
tantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a car-
go de
MAGNUS POIRIER Inc 
6520, rue St-Denis, Montréal QC
514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 
cell. 514-918-1848

A missa de corpo presente foi celebrada na terça-feira 28 de Fevereiro 
2012 às 10h00, na Igreja de Santa Cruz. Foi transladado para Portu-
gal para sepultar no cemitério da freguesia de Louriceira, concelho 
de Alcanena.
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.

† Hermano Oliveira 
1937 – 2012

Faleceu em Laval, no dia 27 de Fevereiro 
de 2012, com a idade de 74 anos. O se-
nhor Hermano Oliveira, natural de Cabou-
co, Lagoa, São Miguel, Açores. 
Deixa na dor sua esposa a senho-
ra Cecilia Mota Rebelo Oliveira, 
suas filhas Lucilia(Manuel Andrade), 
Manuela(António Agostinho) e Ana 
Paula(Mário Pimentel), seus netos 
Stéphanie(Johnny Carvalho), Brian, Patri-
ck, Britany e Mathew, seus Bisnetos De-
rek, e AAden, seu irmão João(Mariana), 
cunhado/as, sobrinhos/as e assim como 
outros restantes familiares e amigos.

Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Grupo Yves Légaré
1350, autoroute 13, Laval, 514.595.1500
Victor Marques

O seu corpo estará exposto amanhã, dia 1 de Março das 14h às
17h e das 19h às 21h. O funeral terá lugar sexta-feira, dia 2 de Março 
pelas 11h na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval, seguindo 
depois para o cemitério de Ste-Dorothée em Laval onde será sepul-
tado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Maria Helena Barata
Faleceu em Montreal, no dia 17 de Fevereiro, com 85 anos de idade, a 
senhora Maria Helena Barata, natural de Louçã, Portugal, esposa do 
já falecido Raul Lourenço.
Deixa na dor seu filho, sua filha,seus netos familiares e amigos.

Os serviços funebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins

Uma liturgia da palavra teve lugar no salão do Complexo Alfred Dallai-
re Memória, 1120 Jean talon este, no Sábado dia 25 de Fevereiro 
2012. Foi sepultada no Cemitério Repos St.François D’Assise.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Procura-se empregada de 
balcão com experiência e que 
fala françês a tempo inteiro.

514-382-2143

Procura-se pessoas 
para trabalhar em 

“Pavé-uni”, muros e 
blocos.

514-444-4669

Vende-se Van, chevrolet express 
de 2007 com 120 000Km. 

514-241-9742

Alugam-se quartos em “ville 
d’Anjou” todos equipados (Inter-
net, Telefone local). Disponíveis 
Já.

Contactar 514-884-6186
Bachelor na Laval, 3 qts fechado, 
electricidade, telephone e todo 
mobilido 1150$, sem mobilias, 
950$. 514-826-3277



20 29 DE fEvErEiro - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

José de Sousa

cOMuNIDaDe

FOtOs Da seMaNa

coisas do corisco

Enquando a maior parte de quebequenses, e 
montrealenses em particular estavam a pedir ao pai 
natal umas festas com neve, o que aconteceu, mas 
no 25, o meu garagista preferido estava nostálgico. 
Na quinta feira quando passei pela sua garagem, 
o Vito olhou  muito sério para mim e começou por 
dizer que 20 anos atrás, com um frio destes, 17 
graus negativos,  a rua De Bullion estava cheia de 
carros com o capon aberto. Ou seja, seria um dia de 
trabalho até às orelhas, mesmo se elas estivessem 
congeladas.
O Viriato e a sua equipe de mecânicos da Albert 
Station, eram os únicos que quando eu entrava na 
sua garagem com o meu velho Land Cruiser com 
uma comoção no motor, dizia eu, que eles é que 
conseguiam sempre pôr o dito cujo,a foncionar.
é verdade, hoje, tudo é diferente, às vezes até é 
para melhor.Os aparelhos estão cada vez mais 
sofisticados, Há telefones inteligentes, mas os 
utilizadores destes mesmos não têem quase nada 
na memória, perguntas-lhe o número de um amigo e 
eles não o sabem de cor.Mas pensando bem, como 
é possível lembrar o número de telefone dos 1000 e 
tal amigos que tu tens? Nós antes tínhamos só uns 
2 ou 3 mais os nossos dentes que eram os nossos 
melhores amigos, enquanto não doessem claro. Hoje 
tudo está no internet.
Até os namoros começam na internet, tu tens 1 ou 
2 pretendentes perto de ti, mas os melhores estão 
longe, agente fica perdido de amor por eles ou elas, 
pudera a foto às vezes, pois muitas vezes não são as 
verdadeiras, mas... o amor é cego, depois o casamento 
tira a cegueira. Os carros são também inteligentes, 
este verão conduzi um Ford que estacionava sózinho, 
até dava sinal quando via um espaço livre. É, assim, 
meu caro amigo Vito, qualquer dia os automóveis vão 
ir direitinhos por si próprios à tua garagem, só tens 
que abrir a porta para mudares os óleos, os travões 
ou o escape, como os namorados da internet, vão 
mudar de ares e de outras coisas também. Como diz 
um dos meus amigos, o Manel padeiro, PAAAASSA. 

Nuno Gomes: «Não queremos 
criar falsas expectativas»
Nuno Gomes pisca o olho à luta pelo título, mas 

mostra-se fiel ao discurso de prudência que o 
Sp. Braga continua a apresentar. A euforia é inde-
sejada, mas o avançado vai torcendo por um em-
pate no clássico de sexta-feira, na perspetiva de 
ficar ainda mais próximo da liderança.
«Se calhar um empate permitia ao Braga chegar 

mais perto do primeiro lugar, mas para isso temos de 
ganhar ao Nacional. É o que mais nos importa. Não 
queremos criar falsas expectativas aos nossos adep-
tos nem a nós próprios. Pensar na visita ao Nacional 
e esquecer que há um derby, pois não somos nós a 
jogar», disse o jogador, citado pela agência Lusa.
O internacional português entende que «ainda é 

cedo para falar no título», destacando uma grande 
diferença entre o clube que representa e os dois em-
blemas que partilham a liderança da Liga: «Gastam 
milhões para reforçar a equipa, pelo que partem em 
vantagem.»

A cumprir a primeira época no Minho, depois de 
nove temporadas consecutivas de águia ao peito, 
Nuno Gomes garante que não está surpreendido com 
a campanha bracarense: «Temos um plantel reche-
ado de grandes valores e uma estrutura muito forte 
por trás da equipa. Ao nível dos grandes. Sabia que 
éramos capazes de realizar um campeonato destes. 
Estamos todos de parabéns», afirmou.
O experiente avançado assume que gostava de jogar 

mais vezes, mas garante estar focado em «ajudar o 
Braga a atingir os seus objetivos», ao mesmo tempo 
que luta por uma vaga no Euro2012. «Não vou dizer 
que não gostava. Espero e vou fazer tudo para estar. 
Somos muitos a querer estar. Sou mais um. Vou lutar 
com tudo o que tiver. Para este jogo não foi ninguém 
do Sporting de Braga, mas estou convencido de que 
no Europeu vão estar alguns jogadores do clube», an-
tecipou.

apostas: liga pondera
queixa contra o estado
O presidente da Liga (LPFP), Mário Figueiredo, 

declarou nesta terça-feira que o organismo pon-
dera apresentar uma queixa na Comissão Europeia 
(CE) contra o Estado, devido aos impedimentos e 
processos judiciais relativos a apostas online.
«Herdei dossiês pesadíssimos, quando fui elei-

to, que somam 60 milhões de euros que estão a ser 
exigidos aos clubes», começou por dizer Mário Fi-
gueiredo, citado pela «Lusa». Ora, de acordo com o 
dirigente, uma eventual queixa na CE poderá evitar 
o pagamento de uma indemnização de 27 milhões 
de euros à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por 
causa do patrocínio da Bwin à liga de clubes.
Mário Figueiredo argumentou que «a anterior di-

reção da liga não fez nada» em relação ao processo 
que opôs a Santa Casa ao organismo, embora admita 
que a entrega da defesa à empresa austríaca de apos-
tas online estivesse «prevista no contrato» celebra-
do com a Liga. O presidente da LPFP revelou que 
procurou assistência «junto dos maiores especialistas 
europeus na matéria» e que declarou que o Estado 
«deveria ter notificado as instâncias europeias da lei 
aprovada em 2003», o que contraria as normas euro-
peias da concorrência. «Essa é a razão que nos leva a 
ponderar apresentar a queixa contra o Estado, na de-
fesa intransigente dos direitos do clubes», prosseguiu 
Mário Figueiredo, que assumiu que aconselhou os 

clubes a «apresentar providências cautelares contra a 
Fazenda pública», uma vez que há outros processos 
em curso que contabilizam cerca de 32 milhões euros 
devidos pelos emblemas nacionais ao Estado.
«O futebol não quer tratamento de exceção, só não 

queremos é ser discriminados negativamente», disse 
ainda o presidente da Liga, para dar um exemplo de 
seguida. «O Rock in Rio, cujos lucros não ficam em 
Portugal, tem o IVA a 13 por cento, enquanto o fute-
bol paga 23 por cento das receitas de bilheteira. Os 
clubes portugueses são, também, empresas exporta-

doras. São, no seu conjunto, o quinto maior exporta-
dor de jogadores do Mundo», concluiu.

Jaime da Silva Graça nasceu em Setúbal a 30 de Ja-
neiro de 1942. Foi treinar ao Vitória com quinze 

anos, pela mão do irmão Emídio, que também foi in-
ternacional português. Não ficou na altura, por vonta-
de própria, mas dois anos depois ficou mesmo.
Ajudou o Vitória a conquistar a Taça de Portugal 

em 1963, marcando um golo ao Benfica, na final. Foi 
ainda como represente deste clube que participou no 
Mundial 1966, prova em que foi totalista. Depois ru-
mou ao Benfica, e no final desse ano tornou-se herói, 
mesmo fora do campo. O plantel estava a fazer uma 
sessão de hidromassagem quando um curto-circuito 
tirou a vida a Luciano. Jaime Graça, que fora eletri-
cista, teve o discernimento suficiente para se levantar 
de imediato e desligar o quadro, evitando outras mor-
tes. A sua, inclusive, mas também a de Eusébio. «Ele 

até ficou branco. Nem falava, tal era o susto», recor-
dou em entrevista ao jornal «i», no passado mês de 
Dezembro. Mas Jaime Graça tornou-se também uma 
referência do Benfica dentro de campo. De águia ao 
peito conquistou sete campeonatos e três taças. O mé-
dio marcou até um golo na final da Taça dos Campe-
ões Europeus de 1968, mas o troféu ficou na posse do 
Manchester United. Deixou o Benfica em 1975, para 
mais duas épocas ao serviço do Vitória de Setúbal. Da 
Seleção despediu-se em 1972, após 36 internaciona-
lizações e 4 golos. Teve depois uma carreira discreta 
de treinador, mas lançou Pauleta na equipa sénior do 
Operário, recomendando depois o avançado ao amigo 
João Alves. Foi igualmente membro da equipa técni-
ca que comandou a equipa das quinas no Mundial do 
México, em 1986.

Jaime Graça: o médio
que salvou a vida a eusébio
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Benfica, Fc porto, mas
também sp. Braga
O Benfica escorregou e o FC Porto venceu o 

Feirense. Mais do que isso, ganhou «momen-
to», tantas vezes decisivo no desporto. O nulo em 
Coimbra penalizou a liderança isolada dos encar-
nados, que já não a têm. Também alimentou os 
portistas, que vão à Luz, na sexta-feira, em condi-

ções que, provavelmente, não 
esperariam. Mas atenção, 
há um convidado inespera-
do para a festa: o Sp. Braga 
também é candidato ao títu-
lo, ainda que não o assuma.
A jornada 20 confirmou. O 

Benfica atravessa a pior fase 
da temporada. É um facto, 
facilmente explicado pelos 
números. Pela derrota em Gui-
marães e pelo empate com a 
Académica. Ainda que as cau-
sas dos dois resultados fossem 
diferentes. Em Coimbra, mes-
mo sem encantar, houve jogo 
suficiente para sair com três 
pontos. Não houve pontaria, 
porém, e o que parecia quase 
impensável há duas jornadas, aconteceu mesmo: em 
dois jogos, as águias desperdiçaram cinco pontos.
No outro lado da linha da frente está o FC Porto. Os 

dragões venceram o Feirense, mas, é bom não esque-
cer, foram assobiados ao intervalo. O dragão chega 
ao Clássico ombro a ombro com o Benfica, porque 
James saltou de novo do banco para injetar qualidade 
no jogo e distribuir moral pelos companheiros. O co-
lombiano encheu a equipa de confiança, não só frente 
ao Feirense, mas também para o Clássico. Por erros 
alheios e virtudes próprias, este pode ser um ciclo 
decisivo dos dragões na liga.
No Minho, o derby virou Sp. Braga. Frente ao V. 

Guimarães, os arsenalistas somaram a nona vitória 
consecutiva, o que é recorde desta Liga. Em campo, 
a equipa de Leonardo Jardim parece ser aquela que 
está em melhor forma, transpira confiança e só está 
a três pontos dos líderes, que têm uma gestão de ex-
petativas bem mais complicada de fazer. Por se falar 

em «momento», atenção ao 
embalo dos arsenalistas.
Mais um treinador de sa-

ída
O Marítimo abriu a ronda 

com mais um triunfo. Pedro 
Martins continua a reinven-
tar a equipa madeirense, que 
só pelos critérios da Liga 
não aparece à frente de um 
Sporting que recuperou do 
problema cardíaco e, pelo 
menos para já, apresenta um 
coração mais saudável. O 
triunfo sobre o Rio Ave não 
foi brilhante, mas não dei-
xou de ser um triunfo: a ron-
da 20 confirmou a terceira 
vitória, em todas as provas, 

do leão com Sá Pinto e um recuperado Izmailov.
A jornada ficou também marcada por mais uma sa-

ída de um treinador. O V. Setúbal venceu em Aveiro, 
deixou o último lugar e deixou o Beira Mar sem téc-
nico: Rui Bento demitiu-se. José Mota e os sadinos 
deixaram o fundo da liga para a U. Leiria, que per-
deu com o Marítimo. O Feirense é o vizinho mais 
próximo, uma vez que, dos seis últimos, só o Vitória 
venceu, frente a um concorrente direto, já que o P. 
Ferreira perdeu em casa com o Nacional. Olhanense 
e Gil Vicente empataram no Algarve. Estão sete pon-
tos acima da descida, mas pelo que têm demonstrado, 
não têm razões para alguma aflição.

corrida ao título: o que falta ao sp. Braga

Um dia depois do clássico, o Sp. Braga inicia 
este último terço da época com teste de fogo, 

na visita ao Nacional. Segue-se uma série de jogos 
em teoria mais tranquilos, até outro ponto muito 
quente, no início de Abril: a visita à Luz, seguida 
da receção ao FC Porto. Segue-se uma visita ao P. 
Ferreira e dois jogos seguidos em casa, com Olha-
nense e Beira Mar, antes do fecho da Liga, nada 
menos que em Alvalade. Aqui pelo meio o Sp. Bra-
ga ainda tem a Taça da Liga. Joga a meia-final a 
21 de Março em Barcelos, frente ao Gil Vicente.

Calendário do Sp. Braga
Nacional-Sp. Braga, 21ª jornada Liga, 3/3
Sp. Braga-U. Leiria, 22ª jornada Liga, 11/3
Feirense-Sp. Braga, 23ª jornada Liga, 18/3
Gil Vicente-Sp. Braga, meia-final Taça da Liga, 21/3
Sp. Braga-Académica, 24ª jornada Liga, 25/3
Benfica-Sp. Braga, 25ª jornada Liga, 1/4
Sp. Braga-FC Porto, 26ª jornada Liga, 7/4
[Final Taça da Liga, 14/4]
P. Ferreira-Sp. Braga, 27ª jornada Liga, 22/4
Sp. Braga-Olhanense, 28ª jornada Liga, 29/4
Sp. Braga-Beira Mar, 29ª jornada Liga, 6/5
Sporting-Sp. Braga, 30ª jornada Liga, 13/5
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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   1-0 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   1-0 13/03

1ª Mão           2ªMão

lIGa ueFa

FC Porto (1-6) Man. City 1-2 0-4
Ajax (2-3) Man. United 0-2 2-1
Lokomotiv (2-2)Athletic 2-1 0-1
Red Bull (1-8) Metalist 0-4 1-4
Stoke City (0-2) Valencia 0-1 0-1
Rubin Kazan (0-2) Olympiakos 0-1 0-
AZ Alkmaar (2-0) Anderlecht 1-0  1-0
Lazio (1-4) At. Madrid 1-3 0-1
Steaua (0-2) FC Twente 0-1 0-1
Plzen (2-4) FC Schalke 04 1-1 1-3(a.p.)

Wisla Kraków (1-1) Liège 1-1 0-0
SC Braga (1-2) Besiktas 0-2 1-0
Udinese (3-0) PAOK 0-0 3-0
Trabzonspor (2-6)PSV 1-2  1-4
Hannover 96 (3-1) Club Brugge 2-1 1-0
Legia Warszawa (2-3) Sporting 2-2 0-1

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 64 24 21 1 2 80 21
2-Barcelona 54 24 16 6 2 70 18
3-Valencia 40 24 11 7 6 37 29
4-Levante 35 24 10 5 9 34 35
5-Athletic 34 24 8 10 6 39 32
6-Málaga 34 24 10 4 10 33 36
7-Osasuna 34 24 8 10 6 28 38
8-Espanyol 33 24 9 6 9 27 29
9-At. Madrid 32 24 8 8 8 33 30
10-Sevilla 32 24 8 8 8 26 27
11-Rayo Vallecano 31 24 9 4 11 32 36
12-Real Sociedad 30 24 8 6 10 27 34
13-Real Betis 30 24 9 3 12 28 32
14-Getafe 29 24 7 8 9 24 31
15-Mallorca 28 24 7 7 10 23 29
16-Granada 28 24 8 4 12 22 34
17-Villarreal 27 24 6 9 9 25 36
18-Racing Santander 24 24 4 12 8 19 31
19-Sporting Gijón 21 24 5 6 13 22 45
20-Zaragoza 15 24 3 6 15 19 45

P Equipa P J V E D GM GS

preMIer leaGue (INGlaterra)

1-Man. City 63 26 20 3 3 67 19
2-Man. United 61 26 19 4 3 63 26
3-Tottenham 53 26 16 5 5 51 30
4-Arsenal 46 26 14 4 8 53 37
5-Chelsea 46 26 13 7 6 47 31
6-Newcastle 43 26 12 7 7 38 38
7-Liverpool 39 25 10 9 6 29 23
8-Norwich City 35 26 9 8 9 38 43
9-Sunderland 33 26 9 6 11 34 30
10-Everton 33 25 9 6 10 26 27 
11-Fulham 33 26 8 9 9 32 36
12-Stoke City 33 26 9 6 11 26 38
13-West Bromwich 32 26 9 5 12 33 35
14-Swansea City 30 26 7 9 10 28 34
15-Aston Villa 29 26 6 11 9 29 34
16-Wolverhampton 22 26 5 7 14 30 51
17-QPR 21 26 5 6 15 27 45
18-Blackburn  21 26 5 6 15 37 59
19-Bolton 20 26 6 2 18 29 54
20-Wigan Athletic 20 26 4 8 14 23 50

P Equipa P J V E D GM GS

serIe a (ItálIa)

1-Milan 51 25 15 6 4 49 22
2-Juventus 50 24 13 11 0 37 15
3-Udinese 45 25 13 6 6 37 23
4-Lazio 45 25 13 6 6 39 29
5-Napoli 40 25 10 10 5 42 24
6-Roma 38 25 11 5 9 38 31
7-Internazionale 36 25 11 3 11 34 34
8-Palermo 34 25 10 4 11 39 39
9-Chievo 33 25 9 6 10 21 30

P Equipa P J V E D GM GS

1-Benfica 49 20 15 4 1 47 16
2-FC Porto 49 20 15 4 1 47 13
3-SC Braga 46 20 14 4 2 42 16
4-Marítimo 38 20 11 5 4 30 22
5-Sporting 38 20 11 5 4 31 16
6-V. Guimarães 29 20 9 2 9 25 23
7-Nacional 25 20 7 4 9 23 32
8-Olhanense 23 20 5 8 7 21 25
9-Gil Vicente 23 20 5 8 7 19 30
10-Académica 21 20 5 6 9 19 26
11-Rio Ave 18 20 5 3 12 17 27
12-P. Ferreira 18 20 5 3 12 23 39
13-V. Setúbal 17 20 4 5 11 18 37
14-Beira-Mar 17 20 4 5 11 16 20
15-Feirense 16 20 3 7 10 14 30
16-U. Leiria 15 20 4 3 13 18 38

P Equipa P J V E D GM GS
lIGa ZONe saGres

Resultados
Marítimo 1-0 U. Leiria

Académica 0-0 Benfica
P. Ferreira 0-2 Nacional
Beira-Mar 2-3 V. Setúbal

Olhanense 0-0 Gil Vicente
Sporting 1-0 Rio Ave

FC Porto 2-0 Feirense
SC Braga 4-0 V.Guimarães

Primeira Liga - Próximos jogos
02/03 Benfica-FC Porto [SportTV] 15:15
03/03 V. Setúbal-Sporting [TVI] 15:30
04/03 Rio Ave-Beira-Mar 11:00
04/03 Feirense-Académica 11:00
04/03 Gil Vicente-P. Ferreira 11:00
04/03 Nacional-Sp. Braga [SportTV] 13:30
04/03 V. Guimarães-Marítimo [SportTV1] 14:15
05/03 U. Leiria-Olhanense [SportTV1] 13:30

1-Estoril Praia 44 20 13 5 2 30 9
2-Desp. Aves 33 20 8 9 3 28 19
3-Naval 32 20 8 8 4 23 18
4-Moreirense 32 20 9 5 6 28 22
5-Atlético CP 30 20 8 6 6 19 21
6-Leixões 28 20 8 4 8 24 25
7-Penafiel 28 20 7 7 6 25 23
8-Arouca 27 20 6 9 5 21 19
9-Santa Clara 25 20 6 7 7 22 23
10-UD Oliveirense 24 20 6 6 8 27 27
11-U. Madeira 24 20 6 6 8 22 27
12-Trofense 22 20 6 4 10 21 32
13-Freamunde 22 20 5 7 8 23 28
14-Sp. Covilhã 22 20 5 7 8 13 19
15-Belenenses 22 20 5 7 8 20 23
16-Portimonense 14 20 3 5 12 20 31

P Equipa P J V E D GM GS
lIGa OraNGINa

Resultados
Desp. Aves 0-0 Moreirense

UD Oliveirense 0-1 Estoril P. 
Atlético CP 1-0 Arouca
Trofense 1-2 U. Madeira

Freamunde 2-1 Belenenses
Portimonense 2-2 Santa Clara

Sp. Covilhã 2-2 Leixões
Penafiel 0-0 Naval

Próximos jogos

Naval 01/03 Atlético CP
Estoril Praia 03/03  Penafiel

Arouca 04/03 Desp. Aves
Belenenses 04/03 Trofense

Leixões 04/03 Portimonense
U. Madeira 04/03 Freamunde

Moreirense 04/03 UD Oliveirense
Santa Clara 04/03 Sp. Covilhã

Venham ver todos os jogos
 em ecrã gigante

Boavista quer jogar na
I liga já na próxima época
O Boavista quer disputar a Liga já na próxima 

temporada. Em conferência de imprensa, o 
clube do Bessa tornou público o acórdão do Tri-
bunal Administrativo de Lisboa, que considerou 
inexistente a reunião que decretou a descida do 
clube, no final da época 2007/08.
Álvaro Braga Júnior, presidente do clube, diz que 

foi «feita justiça para o Boavista» e sente «o dever 
cumprido», acrescentando que não sente que o clu-
be voltará ao principal escalão, porque «nunca de lá 

saiu».
A «bola» agora está do lado da Federação Portugue-

sa de Futebol que pode apresentar recurso e tornar o 
processo mais demorado, mas o Boavista está espe-
rançado em ser readmitido no principal campeonato 
português já no início da época 2012/13. Admite, no 
entanto, ter de esperar mais tempo para receber a in-
demnização financeira que também pediu.
Clube vai aguardar posição da Federação

«Usando a linguagem do ténis, agora é a Federação 
a servir. Isto pode voltar ao início, mas é melhor co-
meçar a ganhar do que a perder», frisou Álvaro Bra-
ga Júnior.
O dirigente diz que vai esperar a decisão da Federa-

ção, que pode, como se disse, apresentar recurso. A 
possibilidade de ser realizada novamente a reunião do 
Conselho de Justiça que foi considerada inexistente, 
por não contar com a presença do presidente nem do 
vice-presidente do organismo, também foi avançada. 

Álvaro Braga Júnior mostrou-se 
tranquilo: «Se o fizerem será com 
outros dirigentes. 
A Federação tem novos dirigen-

tes que, espero, sejam diferentes 
daqueles a quem chamei um nome 
à quatro anos que me valeu um 
castigo.»
Em suma, o presidente axadre-

zado passou uma mensagem de 
tranquilidade, apesar da emoção 
que marcou a parte do discurso em 
que agradeceu a todos os que esti-
veram com o Boavista nos quatro 
anos que marcaram o processo.
Álvaro Braga Júnior quer uma 

decisão definitiva «célere» no 
plano desportivo, até porque a 
decisão do Tribunal sublinha que 
a morosidade pode «causar mais 
danos» ao clube. 
No aspeto financeiro, admite que 

o clube possa ter de aguardar mais 
tempo.
«A indemnização pedida tem por base várias perdas 

que tivemos: contratos televisivos, camarotes, publi-
cidade nas camisolas...Isto dizendo apenas os mais 
óbvios», referiu, mostrando-se disponível para dis-
cutir o tema com os novos dirigentes da Federação 
e explicando que o clube tem as «contas feitas» do 
valor a pedir, mas não revelando para já o mesmo.
Fogo de artifício e festa nas ruas
A conferência de imprensa foi presenciada por vá-

rias dezenas adeptos do Boavista que, no final, deram 
azo à sua alegria pela decisão do Tribunal. Houve 
festa à porta do Bessa, com vários cânticos e fumos 
verdes que deram um colorido diferente ao local, por 
momentos. A Polícia marcou presença no local para 
controlar os festejos que até incluíram fogo de arti-
fício.
Entre os comentários, houve um que resume o 

sentimento do adepto boavisteiro: «Foi como ga-
nhar o campeonato outra vez.»
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DespOrtO

1-Varzim 47 21 14 5 2 26 7
2-Chaves 39 21 11 6 4 24 16
3-Ribeira Brava 36 21 11 3 7 24 22
4-Fafe 34 21 10 4 7 28 24
5-Mirandela 34 21 9 7 5 36 26
6-Limianos 31 21 8 7 6 23 16
7-Tirsense 30 21 7 9 5 28 20
8-Ribeirão 30 21 7 9 5 29 24
9-M. de Cavaleiros 29 21 7 8 6 34 33
10-Marítimo B 28 21 7 7 7 30 30
11-Camacha 25 21 6 7 8 20 23
12-Famalicão 23 21 6 5 10 17 22
13-Vizela 23 21 5 8 8 26 28
14-Lousada 22 21 5 7 9 23 30
15-Merelinense 12 21 2 6 13 23 43
16-AD Oliveirense 9 21 1 6 14 9 36

P Equipa P J V E D GM GS

II DIVIsãO ZONa NOrte 2011/12

1-Tondela 45 21 14 3 4 35 15
2-Sp. Espinho 43 21 13 4 4 33 21
3-Operário 37 21 10 7 4 22 15
4-Amarante FC 36 21 10 6 5 32 19
5-Boavista 36 21 11 3 7 29 20
6-Coimbrões 30 21 6 12 3 22 19
7-S. João Ver 30 21 9 3 9 25 34
8-Padroense 29 21 8 5 8 30 34
9-Cinfães 29 21 8 5 8 26 31
10-Aliados Lordelo 29 21 8 5 8 31 24
11-Gondomar 29 21 9 2 10 18 25
12-Anadia 26 21 7 5 9 33 31
13-Angrense 22 21 5 7 9 27 31
14-Paredes 17 21 5 2 14 20 37
15-Oliv. Bairro  15 21 3 6 12 21 29
16-Madalena 12 21 3 3 15 22 41

P Equipa P J V E D GM GS

II DIVIsãO ZONa ceNtrO 2011/12

1-Torreense 43 21 12 7 2 37 17
2-Fátima 41 21 12 5 4 32 20
3-Oriental 39 21 12 3 6 37 14
4-Carregado 39 21 11 6 4 40 23
5-Pinhalnovense 38 21 12 2 7 32 23
6-Mafra 36 21 9 9 3 25 14
7-E. Vendas Novas 31 21 9 4 8 29 22
8-Sertanense 30 21 8 6 7 26 24
9-Louletano 30 21 8 6 7 20 21
10-Juventude Évora 24 21 7 3 11 21 29
11-1º Dezembro 23 21 6 5 10 20 21
12-Monsanto 20 21 4 8 9 17 28
13-Tourizense 19 21 4 7 10 17 30
14-At. Reguengos 19 21 4 7 10 21 36
15-Moura 18 21 5 3 13 17 43
16-Caldas 11 21 2 5 14 11 37

P Equipa P J V E D GM GS

II DIVIsãO ZONa sul 2011/12

1-Santa Maria 41 20 13 2 5 37 18
2-GD Joane 39 20 12 3 5 30 16
3-Vianense 37 20 9 10 1 31 14
4-Bragança 35 20 10 5 5 26 17
5-Vilaverdense 35 20 11 2 7 25 18
6-Esposende 26 20 7 5 8 25 34
7-Maria da Fonte 24 20 6 6 8 17 24
8-Melgacense 24 20 7 3 10 23 33
9-FC Amares 22 20 6 4 10 17 22
10-Marinhas 21 20 5 6 9 24 30
11-Fão 16 20 3 7 10 20 29
12-Cerveira 12 20 3 3 14 19 39

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe a 2011/2012

1-Cesarense 43 20 13 4 3 32 20
2-Sousense 36 20 10 6 4 32 18
3-Infesta 36 20 11 3 6 33 22
4-Vila Real 29 20 8 5 7 24 22
5-AD Grijó 28 20 8 4 8 21 19
6-Rebordosa 27 20 6 9 5 25 19
7-Vila Meã 27 20 7 6 7 25 26
8-Serzedelo 25 20 6 7 7 27 25
9-Sp. Mêda 24 20 6 6 8 26 29
10-Leça 22 20 5 7 8 24 30
11-Alpendorada 16 20 4 4 12 11 33
12-Sp. Lamego 13 20 2 7 11 21 38

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe B 2011/2012

1-AD Nogueirense 36 20 10 6 4 38 24
2-Penalva Castelo 36 20 10 6 4 28 23
3-Avanca 35 20 10 5 5 40 23
4-Alba 35 20 10 5 5 30 14
5-Bustelo 35 20 10 5 5 38 23
6-Ac. Viseu 35 20 9 8 3 27 17
7-Sampedrense 32 20 9 5 6 30 26
8-AD Sanjoanense 25 20 7 4 9 27 33
9-Oliv. Hospital 24 20 7 3 10 25 30
10-Oliv. Frades 23 20 6 5 9 24 29
11-Canas Senhorim 8 20 1 5 14 19 53
12-Valecambrense 6 20 1 3 16 22 53

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe c 2011/2012

1-Tocha 34 19 9 7 3 27 15
2-Sourense 33 18 9 6 3 27 19
3-Benf.C.Branco 32 18 9 5 4 34 14
4-Pampilhosa 31 18 10 1 7 31 23
5-Peniche 29 18 7 8 3 15 12
6-Sp. Pombal 28 18 8 4 6 32 24
7-Marinhense 28 19 8 4 7 24 23
8-Beneditense 25 18 5 10 3 18 17
9-Ginásio de Alcobaça 17 18 4 5 9 23 21
10-At. Riachense 7 18 1 4 13 12 37
11-Bombarralense 6 18 0 6 12 10 48

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe D 2011/2012

1-Oeiras 41 20 12 5 3 33 18
2-Sintrense 35 20 10 5 5 32 19
3-Pêro Pinheiro 33 20 8 9 3 30 22
4-Fut. Benfica 31 20 9 4 7 26 22
5-Casa Pia 30 20 8 6 6 29 21
6-Eléctrico 29 20 7 8 5 18 14
7-Real 28 20 8 4 8 25 25
8-Sacavenense 27 20 7 6 7 30 24
9-SL Cartaxo 23 20 6 5 9 24 39
10-Olímpico Montijo 20 20 4 8 8 29 34
11-Alcochetense 16 20 3 7 10 20 31
12-O Elvas 12 20 3 3 14 21 48

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe e 2011/2012

1-Farense 50 20 15 5 0 45 15
2-Esp. Lagos 36 20 11 3 6 34 21
3-Quarteirense 34 20 11 1 8 25 22
4-Fabril Barreiro 32 20 10 2 8 34 26
5-Sesimbra 32 20 9 5 6 28 23
6-U. Montemor 28 20 7 7 6 21 19
7-Aljustrelense 28 20 8 4 8 31 31
8-Messinense 28 20 8 4 8 23 23
9-Lagoa 24 20 6 6 8 13 18
10-Pescadores 23 20 6 5 9 22 29
11-Redondense 17 20 5 2 13 18 29
12-Despertar SC 4 20 0 4 16 6 44

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe F 2011/2012

1-Pontassolense 46 20 14 4 2 40 13
2-Machico 45 20 13 6 1 37 16
3-Caniçal 44 20 14 2 4 50 19
4-Portosantense 35 19 11 2 6 44 22
5-Câmara de Lobos 33 20 10 3 7 29 25
6-Est. Calheta 24 20 6 6 8 20 25
7-1º Maio Funchal 22 20 6 4 10 22 29
8-Cruzado Canicense 19 20 5 4 11 16 28
9-CF Andorinha 18 20 5 3 12 23 41
10-AD Porto Cruz 17 20 4 5 11 23 39
11-Bairro da Argentina 16 19 4 4 11 14 41
12-UD Santana 15 20 4 3 13 18 38

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe MaDeIra 2011/2012

1-Lusitânia 43 18 13 4 1 31 13
2-Praiense 38 18 12 2 4 34 10
3-Santiago 37 18 11 4 3 40 13
4-Prainha FC 29 18 8 5 5 30 30
5-Boavista S. Mateus 27 18 6 9 3 14 12
6-Guadalupe 20 18 6 2 10 23 26
7-Sp. Ideal 19 18 4 7 7 27 26
8-U. Micaelense 15 18 3 6 9 16 31
9-Fayal 13 18 3 4 11 22 41
10-Águia CD 6 18 1 3 14 9 44

P Equipa P J V E D GM GS

III DIVIsãO sérIe açOres 2011/2012

pedro Barbosa: o poeta do Futebol

Dele disse um dia Quinito - um dos treinadores 
mais carismáticos do futebol português - que se 

pudesse «comprava o Pedro só para o pôr a jogar 
no quintal». No seu humor tão característico e na 
simplicidade da ideia, Quinito fez a maior das jus-
tiças ao génio de Pedro Barbosa, tal era a qualidade 
do «oito» dos vimaranenses e mais tarde dos leões, 
que seria um luxo supremo guardar toda essa técnica 
para deleite pessoal.

O gondomarense Pedro Alexandre Santos Barbosa, 
nasceu para o futebol nas escolas do FC Porto, onde 
não lhe reconheceram o devido talento, deixando-o 
sair para o pequeno Freamunde.
escrever aqui o autor da citação caso queiram
Desvinculado dos azuis e brancos, passou para 

Guimarães, onde o seu futebol ganhou espaço. A 
carreira de Pedro Barbosa viveu sempre no difícil 
equilíbrio entre o seu virtuosismo e as exigências de 
um jogo cada vez mais veloz.
Em outros tempos a sua arte seria equiparada a um 

dos cinco violinos, mas na viragem do milénio a sua 

falsa lentidão exasperava os adeptos. Era o que se 
convencionou chamar de um génio incompreendi-
do, ora amado, ora vilipendiado, capaz do melhor, 
como também era capaz de passar um jogo inteiro 
sem se dar conta dele.
As alcunhas depreciativas ganhavam eco nas ban-

cadas. Quinito (outra vez ele), cunhou o jovem Pe-
dro - como era conhecido nos tempos de Guimarães 
- como o «croissants». Acusando-o de dedicar mais 
tempo ao consumo dos famosos pastéis franceses, 
que ao treino físico. Se comesse menos croissants 
seria mais rápido, vaticinava o treinador. Barbosa 
nunca respondeu.
Chegou para substituir Figo, acabou capitão
Em Alvalade passou de «croissants» para «paste-

lão» e mais tarde para «Pedro Vagarosa», mas os 
sportinguistas sabem que era ele a alma do Sporting 
que quebrou o jejum em 2000, que foi com ele a usar 
a braçadeira de capitão que o clube voltou a uma 
final europeia, que era ele o pêndulo que organizava 
a orquestra demolidora de João Vieira Pinto e Jardel.
Comparado tantas vezes com Figo, para o lugar de 

quem tinha chegado a Alvalade em 1995, demorou a 
demonstrar que podia ser tanto ou mais que o «sete». 
Dotado de uma técnica assombrosa, muitos analistas 
consideravam que Barbosa seria um dos jogadores 
mais virtuosos da sua geração, afirmando que tecni-
camente superava tudo e todos, Figo incluído.
Outros amantes do futebol arte cunharam-lhe o 

carimbo de «Poeta do Futebol». A tudo e a todos, 
respondeu com o seu sorriso tímido, sempre avesso 
a polémicas ou aos holofotes do estrelato.
Momentos emblemáticos
Vários terão sido os golos magistrais que apontou 

na sua carreira de leão ao peito, mas são dois golos 
marcados de quinas ao peito que terão marcado a 
sua carreira.
O primeiro foi no Estádio Olímpico de Berlim, 

numa jogada em que fui tudo menos pastelão e len-
to, avançando em força e velocidade sobre a defesa 
alemã, marcou o golo que quase colocava Portugal 
no mundial de França 98.
O segundo, tinha sido uns anos antes, quando num 

amigável no Phillips Stadium em Eindhoven, o en-
tão ainda jogador do Vitória, sentou dois defesas 
holandeses e picou a bola em balão sobre os dois 
atarantados oponentes, que se limitaram a ver a bola 
percorrer o seu caminho até ao canto superior es-
querdo da baliza de um inapelavelmente batido Ed 
De Goey.
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