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Casa de Câmbio
!! nOVO esCriTÓriO !!

Centro da Cidade
2090 rue Union

www.globex2000.ca 
514.933.2555 

Westmount
1336 av. greene

Laval
1545 Bl. Corbusier

Longueuil
2877 Ch. Chambly

Ville saint-Laurent
2089 Bl. marcel-Laurin
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*Termos e condições no interior do jornal

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900
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Balança: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avare-
za. Amor: Andará um pouco frio e distante.  Saúde: Sentirá muita 
vitalidade. Aproveite para se inscrever numa modalidade despor-
tiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelo seu 
superior hierárquico que o saberá recompensar da melhor forma. 
Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

EscOrpiãO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discus-
são, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixona-
do. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença 
que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os seus entes 
queridos mas pense também um pouco mais no seu bem-estar. 

Dinheiro: Período muito favorecido, contudo não coloque em risco a sua 
estabilidade financeira. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

sagitáriO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito querido. Um 
pequeno desentendimento poderá fazer com que ponha em risco 
uma amizade de longa data. Saúde: Deve consultar o seu médico 
de modo a aconselhá-lo sobre as melhores formas de prevenir 

uma alergia.  Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao 
falar com o seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha sido 
atribuída a si. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

capricórniO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que sig-
nifica Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os atos da sua 
cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas são iguais e 
que deve aceitar a pessoa amada tal como ela é. Saúde: Evite comer 
alimentos demasiado pesados pois a tendência é para digestões di-

fíceis. Dinheiro: Período favorável a iniciar um curso de formação profissional. 
Vá em frente, aposte em si mesmo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

aquáriO: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentrici-
dade. Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa 
discussão insignificante e sem fundamento. Saúde: Tendência 
para a depressão, combata-a tendo pensamentos mais otimistas. 
Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa impor-

tante reunião de negócios. Não desista perante as dificuldades. Números 
da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

pEixEs: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Um amigo muito querido pode precisar da 
sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: Po-
derá notar algum cansaço fora do vulgar. 
Dinheiro: Período muito favorável no setor financeiro. Invista nes-

ta área.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

carnEirO: Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao que 
o seu coração lhe tem transmitido, não fique indiferente. Saúde: 
O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar em 
fazer uma dieta. Dinheiro: É importante que faça uma análise 

onde destaque os seus últimos investimentos, de modo a determinar que 
rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria. 
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

tOurO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do passado. Alimentar 
paixões antigas só vai fazer com que se sinta nostálgico e deprimi-
do. Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha atenção ao seu 
trabalho, pois é possível que alguém procure desfazer aquilo que 

lhe levou tanto tempo a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

gémEOs: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclu-
são. Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu 
relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita que 
comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem a sua 
relação. Saúde: É possível que tenha alguns problemas circulató-

rios. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute por conseguir 
atingir os seus objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

caranguEjO: Carta Dominante: Valete de Copas, que signi-
fica Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado 
fará com que se sinta muito querido e desejado pelos seus ami-
gos. Saúde: Seja mais consciencioso e não coma em demasia 
pois, para além de engordar, pode correr o risco de sofrer de 

colesterol e problemas cardiovasculares. Dinheiro: Durante este período 
poderá andar mais nervoso do que o habitual, pois terá uma certa dificulda-
de em cumprir os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua situação 
melhorar. Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

lEãO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. 
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor, contudo 
evite ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: Concentre 
a sua atenção e energia na cura de um problema de saúde. Dinhei-
ro: O laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com que 

tenha de fazer uma escolha difícil. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

VirgEm: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realiza-
ção. Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. 
Aproveite para passear e fazer programas diferentes e divertidos. 
Saúde: É possível que uma corrente de ar lhe provoque uma 
constipação. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. 

Saiba aproveitá-las! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961
4231-B, Bl. St-Laurent, Qc, Canada H2W 1Z4
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programação 
semaNal

quarta-FEira
12 DE DEzEmBrO                       
02:00 Bom Dia portugal
05:00 praça da alegriaDireto
08:00 jornal da tardeDireto
09:17 zig zag
 jarDim Da cElEstE
09:37 Iniciativa
10:07 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:11 O preço certo
15:00 TelejornalDireto
16:00 De carasDireto
16:32 santos de portugal
 santo antónio de lisboa
17:02 Decisão Final
17:55 anticrise
18:18 América Connection
  com: alberto coutinho
18:47 ler +, ler melhor
19:00 24 horasDireto
20:03 Baía das mulheres
20:53 Telejornal Madeira
21:29 Telejornal - Açores
22:01 portugal aqui tão perto
 Especiais Madeira
22:57 O nosso tempo
23:26 Destino: portugal
23:52 ler +, ler melhor
00:03 24 horas
00:33 Inesquecível Com: Luis
          represas e David Ferreira

quinta-FEira
13 DE DEzEmBrO                       
02:00 Bom Dia portugal
04:00 natal dos hospitais 2012
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 natal dos hospitais 2012
15:00 TelejornalDireto
16:00 linha da Frente
16:30 saBOrEs Das ilhas
17:00 Decisão Final
18:00 anticrise
18:30 correspondentes
19:00 24 horasDireto
20:00 Baía das mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 portugal aqui tão perto
 Especiais Madeira
22:45 maternidade
23:30 tempos modernos
00:0024 horas
00:30Percursos
01:30América Connection

sExta-FEira
14 DE DEzEmBrO                       
02:00 Bom Dia portugal
05:00 praça da alegria
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 zig zag
 jarDim Da cElEstE
09:45 Com Ciência
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O preço certo
15:00 TelejornalDireto
16:00 sexta às 9Direto
16:45 VOO DirEtO
 (a Vida a 900 à hora)
17:30 moda portugal
18:00 anticrise
18:30 Portugal Negócios
19:00 24 horasDireto
20:00 Baía das mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 portugal aqui tão perto
 Especiais Madeira
22:45 Estado de graça
23:45 Escape.TV - SIC
 ilha das Flores - açores
00:00 24 horas
00:30 sexta às 9
01:30 Portugal Negócios

sáBaDO
15 DE DEzEmBrO                        
02:00 África 7 Dias
02:30 consigo
03:00 Bom Dia portugal
 Fim de semana
04:00 zig zag
05:00 quem Fala assim
05:30 saBOrEs Das ilhas
06:00 Biosfera
06:45 santos de portugal
 sãoteotónio
07:15 Velhos amigos
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 portugal no coração
 Especial Nariz Vermelho
14:00 maternidade
15:00 TelejornalDireto
16:15 programa a designar
18:30 Destino: portugal
 Viana do castelo
19:00 24 horasDireto
20:00 cenas do casamento
20:30 Telejornal Madeira

21:00 Telejornal - Açores
21:30 herman 2012
22:45 portugueses pelo mundo
 são tomé
23:30 mudar de Vida
00:00 24 horas
00:30 Macau Contacto 2012
01:00 DOcumEntáriO

DOmingO
16 DE DEzEmBrO                       
02:00 Áfric@global
02:30 universidade aberta
03:00 Bom Dia portugal 
 Fim de semana
04:00 zig zag
 jarDim Da cElEstE
05:00 Eucaristia Dominical
 Direto
06:15 FutsalDireto
 sporting x Olivais
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 zig zag
 jarDim Da cElEstE
09:30 atlântida (madeira)
11:00 Festa de natalDireto
 penela
15:00 TelejornalDireto
16:00 poplusa
17:00 trio d´ataqueDireto
19:00 24 horasDireto
20:00 santos de portugal
 santo antónio de lisboa
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal - Açores
21:30 cinEma pOrtuguÊs
 a Outra margem
23:00 VOO DirEtO
 a Vida a 900 à hora
23:30 moda portugal
00:00 24 horas
00:30 Europa Contacto 2012
01:00ViVa a mÚsica
 Com: Nancy Vieira

sEgunDa-FEira
17 DE DEzEmBrO                         
02:00 Bom Dia portugal
05:00 praça da alegriaDireto
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 zig zag
 jarDim Da cElEstE
09:45 Obra de arte
 Edíficios Inteligentes
10:15 portugal no coração
 Direto
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O preço certo
15:00 TelejornalDireto
16:00 mudar de Vida
16:30 Canadá Contacto 2012
17:00 Festa é FestaDireto
18:00 anticrise
18:30 Best Of Portugal
Portugal de Excelência
19:00 24 horasDireto
20:00 Baía das mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 prós e contras
23:45 O seu Dinheiro
00:08 24 horas
00:30 salvador
 com: carlos nogueira
01:00 Canadá Contacto 2012
01:30 Best Of Portugal

tErça-FEira
18 DE DEzEmBrO                        
02:00 Bom Dia portugal
05:00 praça da alegriaDireto
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 zig zag
 jarDim Da cElEstE
09:45 consigo
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O preço certo
15:00 TelejornalDireto
16:00 O nosso tempo
16:30 Ingrediente Secreto
 Especiais Natal 
 e ano novo
17:00 Festa é FestaDireto
18:00 anticrise
18:30 salvador
 com: carlos nogueira
19:00 24 horasDireto
20:00 Baía das mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 portugal aqui tão perto
 Especiais Madeira
22:45a guerra
 guerra colonial
00:0024 horas
00:30Estranha Forma de
 Vida - uma história da
  Música Popular 
 portuguesa
01:00A Hora de Baco
01:29capital

ageNda comuNitária
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com, secção “agenda comunitária”.

passagem de aNo 2013
O Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou organiza uma lindíssima passagem de Ano 
animada por Sylvie Pimentel e o DJ Master Hits (Danny Faria). Deve reservar antes do 24 de 
dezembro de 2012. Humberto Cabral: 514-793-0159.

passagem de aNo
A Missão Santa Cruz organiza uma passagem de Ano animada pelo conjunto Estrelas da Noite. 
Haverá à meia-noite uma garrafa de espumante e um bolo-rei fruta em cada mesa. 
Para mais informações: 514-844-1011

baNda de Nossa seNhora dos milagres
A Direção da Banda de Nossa Senhora dos Milagres convida todos a virem ver o jogo de Boxe, o 
jogo tão desejado entre Jean Pascal vs Aleksy Kuziemski na sexta-feira 14 de dezembro de 2012. 
Haverá comida e serviço de bar disponível e um DJ que vai animar o evento. Entrada gratuita. 
Este evente vai ser realizado na Associação do Espírito Santa de Hochelaga situado no 6024 rua 
Hochelaga em Montreal.

festa do chicharro
A Filarmónica de Montreal organiza a sua tradiciona festa anual do chicharro no dia 12 de Janeiro de 
2013 às 19h00 na sua sede situada no 260 rua Rachel Este. A festa será abrilhantada pelo DJ da casa e 
haverá prémios. Para mais informações ou reservas: 514-982-0688 ou 450-978-9250.
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manuel de Sequeira rodrigues

editorial

QuebeQue vestido de braNco

A neve chegou com o jornal A Voz de Portugal na 
vila de St. Sauveur, cobrindo florestas, aldeias e 

cidades de cimento e madeira, em vales e montanhas.   
Entre pistas de ski e igrejas românticas, em cenários 
brancos de postal, que parecem suspender o tempo.
Agora temos uns momentos calmos, embalados 

pelo ritmo do automóvel, o vento e sobressaltos 
invadem-nos em cada curva desfeita na estrada de 
montanha.
Descobrimos os vales turísticos dos arco-íris e mais 

uma curva no caminho para o Mont-Tremblant. A 
neve cai copiosamente neste dia 10 de Dezembro, 
revoluteando entre pinheiros, sobre teleféricos, pas-
samos chuva esparsa, com o sol a espreitar neste 
Outono prestes a passar o testemunho ao Inverno.   
Prados salpicados de gado, cavalos que impõem a 
disciplina possível neste mundo rural e a Riviere du 
Diable com a sua água cristalina a fugir entre rochas, 
árvores, parques de campismo desertos e toda uma 
região orgulhosa da sua história e da sua cultura.
Mas é incontornável: as pessoas aqui descobriram 

a sua aptidão turística e especializaram-se- desdo-
brando-se num mundo de prazeres ao ar livre que se 
sucedem na cadência das cores que pintam as paisa-
gens no Outono das Laurentides.
O Inverno a bater à porta e o manto branco a come-

çar, finalmente, a assentar no solo gélido e estamos 
a entrar nos preparativos da Festa do Natal e Fim de 
Ano. É nisso que as pessoas pensam!   Mas os aman-

tes dos desportos de Inverno, procuram os pacotes 
apresentados pelas estações e os preços quase into-
cados relativamente a anos anteriores e aproveitam 
para oferecer como prenda de Natal e falam em jeito 
de sugerir alguma coisa mais. De volta a St. Sauveur 
a moldura ideal para a fotografia obrigatória do sí-
tio, com a igreja romântica e o comércio adjacente, 
passamos-lhe ao lado para entrar no templo. Estamos 
em região privilegiada, bem dentro do emaranhado 
de ruas, entre casas típicas de dois andares e varandas 
alpendradas de madeira e muitas segundas residên-
cias.
Segunda Feira, 10 de Dezembro, às 20h, oito graus 

negativos e de maneira alguma sinto esta temperatura 
a caminho do Hôtel Chanteclair. Aqui se desdobra a 
floresta, lagos e a neve começa a fazer-se notar mais 
forte! Próximo do Hotel, casas residenciais e este lu-
gar parece uma aldeia fantasma: Ninguém nas ruas, 
mas a meio da tarde também não havia muita gente 
nas lojas de material de ski e de souvenirs, nos bares 
«isto deveria estar mais tope» desabafa um cliente.  
Mas não há neve que chegue nas pistas de ski, por 
isso está tudo parado.  
Nas Laurentides é fácil deixar a imaginação à solta.   

É um local especial. Dificilmente alguém se perderá 
nas zonas de ski, com todas as pistas desenhadas na 
mesma face das montanhas e a desembocar aos pés 
de terraços-interiores que enche e esvazia ao ritmo do 
ski, onde deslizam desportistas coloridos.

Grupos de crianças de escolas, jovens e menos jo-
vens, na azáfama de subidas e descidas da pequena 
colina, tentando não se atrapalharem mútuamente. 
Professores numa missão impossível para manterem 
toda aquela alegria, com alguns jovens como se an-
dassem à procura de vida selvagem ou negócio de 
farinha. Valeu aos professores alguma música no lo-
cal, porque nesta humanidade moderna e desenvol-
vida, os velhos andam a imitar os novos, e os novos 
a si mesmos. Acredito que é o amor por nós próprios 
que nos faz amar a vida. Será que falta cultura no 
mundo e compreensão do mistério de Deus e do ho-
mem ou autoridade materna? A poucos metros de 
distância começa a juntar-se um grupo de gente que 
parece ver a neve pela primeira vez, já com neve nos 
sapatos e à nossa frente o grupo vai subindo com 
dificuldade e entram no restaurante.
O director da estação de ski, dá indicações aos tra-

balhadores que preparam as pistas numa azáfama 
de bastidores, máquinas que sobem e descem com 
especialistas que vão assegurar os meios mecânicos 
da estância de ski, que abrirá dentro de dias, para es-
quiadores avançados e amadores deste desporto ao 
ar livre, graças a uma natureza pródiga com ênfase 
na aventura e numa atmosfera muito familiar.
Mesmo em frente ao terraço do hotel, algum equi-

pamento lembra as actividades de Verão: aqui, tudo 
corre ao sabor das estações. Agora o cenário está 
branco, no céu e na terra.
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caso carlos castro

o mistério do Quarto 3416
Dois meses de julgamento deixaram poucas dúvi-

das sobre o homicídio de Carlos Castro. O júri 
concluiu que renato Seabra sabia que matar o cro-
nista social estava errado 
Renato Seabra vê Carlos Castro aproximar-se, esticar 

cada um dos seus 160 centímetros e beijá-lo na boca. 
Tem 21 anos, conheceu-o há menos de uma hora e agora 
está sozinho com ele, num quarto do Hotel Sheraton, no 
Porto. Quatro dias antes, a 10 de outubro de 2010, rece-
bera, no Facebook, um pedido de amizade e uma men-
sagem em que o cronista social se oferecia para ajudá-lo 
na sua carreira de modelo. No momento em que sente os 
lábios daquele homem 44 anos mais velho, pensa: “É a 

minha hipótese de conseguir coisas melhores na moda.” 
E decide retribuir o beijo. “Com esta decisão começa um 
percurso que termina com um evento catastrófico”, dirá 
Jeffrey Singer, responsável por um dos relatórios de ava-
liação de responsabilidade apresentados pela defesa, du-
rante o seu depoimento, na sala 572 do Supremo Tribunal 
de Nova Iorque, quase dois anos depois.
A descrição desse primeiro beijo será ouvida em silên-

cio por Renato. Não lhe deve ter sido fácil escutar alguns 
dos relatos das testemunhas que ajudaram a traçar o seu 
percurso até ao quarto de hotel nova-iorquino onde ma-
tou o amante, a 7 de janeiro de 2011. Mas, ao longo do 
julgamento que terminou na semana passada, o jovem 
nunca dirá uma palavra ou esboçará um gesto. Não rea-
girá sequer quando o seu advogado de defesa, David 
Touger, encenar o crime no tribunal, mutilando um corpo 
imaginário com um saca-rolhas ensaguentado.
O namoro 
Segundo os relatos de testemunhas, Renato Seabra 

ainda não trabalhara como modelo quando aceitou en-
contrar-se com Carlos Castro, embora já tivesse assina-
do um contrato com a agência Face Models, depois de 
entrar no programa À Procura do Sonho, da SIC. No dia 
em que conhece e beija o cronista, envia-lhe um sms à 
chegada a Cantanhede, onde mora com os pais: “Pensei 
em tudo que disseste e quero estar contigo.” Dias depois, 
têm sexo, pela primeira vez, em Lisboa.  Os encontros na 
capital multiplicam-se e os dois vão juntos a Madrid e a 
Londres. Renato regressa a casa com prendas e mostra 
fotografias amadoras, alegadamente de trabalhos, para 
justificar transferências bancárias (a mais alta de 1 100 
euros). Carlos Castro promete-lhe levá-lo a Nova Iorque 
e, a 1 de dezembro, na Gala dos Travestis, diz, ao micro-
fone: “Encontrei finalmente a minha alma gémea.”
Os dois aterram em Nova Iorque a 29 de dezembro e 

instalam-se no quarto 3416 do Hotel InterContinental. 
Vão ao Madison Square Garden, onde jogam os New 
York Knicks, ao Radio City Music Hall, ao Rockfeller 
Center, à 5.ª Avenida. Carlos oferece a Renato um fato 
e uns sapatos Versace, dizendo-lhe: “É para usares num 
dia especial.”
Ouvem as doze badaladas em Times Square. No primei-

ro dia do ano, encontram-se com uma amiga do cronista, 
Vanda Pires, que vive em New Jersey, e o seu namorado, 
Avelino Lima. Vanda acha o jovem “calmo e educado”. 
Quando ele conta que gostaria de estudar em Londres, 
ouve o amigo oferecer-se para lhe pagar o curso. “O 
Carlos é a melhor coisa que me aconteceu na vida”, sol-
ta Renato. No dia 5 de janeiro, os quatro vão a Atlantic 

City. Vanda e Carlos põem a conversa em dia. Renato 
fica convencido de que os dois falam “em código” e que 
se referem a ele quando brincam sobre “pagar para ter 
sexo”. Já passaram alguns dias desde a última vez que 
teve relações. Começa a achar o ato “nojento”.
A zanga
Mais tarde, quando for ouvido por psicólogos, Rena-

to contará que foi vítima de abusos sexuais em criança. 
“Mostra-se enfático na sua preferência por mulheres”, 
segundo notas de Jeffrey Singer, mas descreve relações 
com dois primos.
No Pulino’s, Renato pede vinho. Vanda e Avelino nun-

ca o viram tão contente. Pelo menos três vezes, levanta-
-se e brinda: “Vamos celebrar!” Ninguém o acompanha. 
Quando Carlos vai à casa de banho, Vanda pergunta-lhe: 
“O que é que fizeste?” Renato sorri, mas não responde.
No elevador do hotel, aproxima-se de Carlos, que o 

afasta com uma mão. No dia seguinte, não falam, durante 
o pequeno-almoço. O cronista levanta-se quando Renato 
ainda está a beber leite. O jovem segue-o até ao quarto, 
pede cem dólares e sai do hotel.
Carlos Castro telefona a Vanda e desabafa: “Discutimos 

a noite toda. Ele disse-me coisas horríveis. Parecia ou-
tra pessoa, parecia que tinha dupla personalidade.” Terá 
sido durante esta discussão que o jovem afirmou que já 
não era gay. Carlos conta que antecipou as viagens, para 
regressar a Portugal dentro de dois dias. “Porque não o 
metes num avião sozinho?”, pergunta-lhe a amiga. Ele 
tranquiliza-a: “Quando chegarmos a Lisboa, cada um vai 
seguir o seu caminho.”
O ataque
Às 12 e 41, a empregada de limpeza abre a porta do 

quarto e encontra o cronista de pijama, junto à janela. 
Antes de se ir embora, pergunta se está tudo bem. “Sim”, 
responde-lhe o hóspede.
Um minuto depois, entra Renato. Carlos liga para Odília 

e passa o telemóvel ao filho, que diz: “Mãe, eu não posso 
falar, não posso falar, tenho de desligar.” Odília telefona 
de volta, mas já só ouve o filho dizer: “Não atendas que é 
a minha mãe e ela não quer falar contigo.”
Carlos diz que vai ligar a Vanda. Renato tenta impedi-

-lo e ele dá-lhe um estalo. O jovem agarra-lhe o pescoço 
por trás e atira-o ao chão. “Partiste-me o braço” são as 
últimas palavras do amante. Segundos depois, perde a 
consciência.
A partir daqui, a acusação defende que Renato reage in-

fluenciado “pela raiva e frustração” causadas pelo fim do 
namoro. A defesa argumenta que está dominado por um 
episódio maníaco que o coloca “numa missão do infer-
no”.
O jovem agarra num ecrã de computador e atinge Car-

los Castro na cabeça e no peito. Pega numa cadeira de 
metal e faz o mesmo com ela. Levanta uma garrafa de 
vinho tinto e acerta-lhe na cabeça. Salta várias vezes em 
cima da sua cara. Depois, segundo descreverá, imagina 
Carlos “a levantar-se e a pedir para lhe ir ao cu” e receia 
“não conseguir impedir que o vírus da homossexualidade 
se espalhe”.
Olha o homem no chão, vermelho, negro, e percebe que 

ainda respira. Ouve o ofegar gutural daquele ser contor-
cido e acredita que é o diabo. “Como é que ainda está 
vivo?”, pensa. “Achei que ia levantar-se e matar-me.” 
Então, troca de sapatilhas e salta, uma, outra e outra vez 
sobre a cara de Castro, e despe-o. Agarra num saca-rolhas 
e corta-lhe os lábios e uma orelha. Rasga-lhe o escroto re-
petidas vezes.Carlos Castro está vivo quando ele o arrasta 
pelo chão, espalhando sangue até à janela. Com as mãos, 
retira-lhe os testículos. Contará que as vozes que o guiam 
nesta missão ordenam-lhe que corte os pulsos “para se 
salvar”. Depois, dizem-lhe para colocar os testículos nos 
pulsos e “absorver o seu poder”, como se fossem um ta-
lismã. Após o ataque, Renato fecha as cortinas. Arranca o 
fio do telefone e retira a bateria do telemóvel do amante. 
Cobre o corpo com um edredão. Toma duche, põe gel 
no cabelo e veste o fato Versace novo. Tira 1 647 dólares 
da carteira do amante, agarra no passaporte e na carteira. 
Antes de sair do quarto, guarda, no bolso, o seu porta-
-chaves com as palavras “Mr. Perfect” (Sr. Perfeito). Na 

porta, coloca o sinal “Do Not Disturb” (Não incomodar).
A loucura
No elevador, às 18 e 21, cruza-se com um homem e uma 

criança. No hall, encontra Vanda e a filha, Mónica. “Hesi-
tante”, como se estivesse “num torpor”, Renato diz-lhes: 
“O Carlos não sai mais do quarto.”
Junto à Penn Station, entra num táxi e pede: “Leve-me 

a um bom hospital.” Minutos depois, pergunta ao moto-
rista onde é que Nova Iorque guarda o seu lixo e solicita-
-lhe que sintonize a rádio numa estação de notícias. A 
defesa diz que o jovem procurava mensagens ocultas. A 
acusação acredita que tentava mudar para o plano B, o 
da insanidade. “Ainda estava a pensar se tinha tempo de 
voltar atrás e livrar-se do corpo.” No Hospital Roosevelt, 
é levado, de imediato, para observação. Às 22 e 10, o ta-
xista ouve, na rádio, a descrição de Renato e liga para o 
911. Por essa altura, uma multidão começa a chegar ao 
quarto 3416: primeiro um segurança, depois a polícia e 
os bombeiros e, ainda nessa noite, a procuradora, Maxine 
Rosenthal. São tiradas fotografias do quarto, feitas aná-
lises de ADN, entrevistadas testemunhas. No hospital, 
Renato confessa o crime. Já todos sabem quem, e como, 
matou Carlos Castro. O grande mistério é: o que se pas-
sou na cabeça do jovem? São contratados especialistas 
(dois pela defesa, um pela acusação) que, durante horas, 
interrogam Renato. Fazem-lhe centenas de perguntas, 
sujeitam-no a uma dezena de testes e concluem, mais 
tarde, que diz a verdade. Nas semanas seguintes, os mé-
dicos dos hospitais Roosevelt e Bellevue e da prisão de 
Riker’s Island medicam-no à força. Apesar disso, veem-
-no a fazer flexões, despido e algemado a uma cama, a 
pedir a enfermeiras que se deitem com ele ou que o tra-
tem por “Abacaba”. Assina “Jesus”, na lista da biblioteca, 
e surge vestido de cuecas e com um lençol ao pescoço, 
como se fosse um super-herói. Os especialistas da defesa 
diagnosticam-lhe “desordem bipolar”, agravada por um 
“episódio maníaco”. O psicólogo da acusação encontra 
uma “desordem de personalidade não especificada”. Mas 
perturbações mentais não o tornam inimputável: segundo 
a lei americana, é preciso provar que ele não sabia que os 
seus atos estavam errados.
O veredito
Quando o julgamento começa finalmente, a 5 de outu-

bro deste ano, torna-se uma “batalha de especialistas”, se-
gundo a procuradora. Os três homens são questionados, 
em depoimentos que chegam a durar mais de quatro dias, 
sobre o que se passou na mente de Renato. A questão não 
tem uma resposta definitiva. Os jurados, nos corredores, 
mostram-se exasperados. Maxine Rosenthal vai desapa-
recendo dentro dos seus monocromáticos conjuntos saia-
-casaco. No início do julgamento, o advogado de defesa, 
David Touger, aproveita cada oportunidade para influen-
ciar o júri. Numa conversa com jornalistas, chega a dizer 
que “Renato pôs na boca os testículos de Castro” e a des-
crição surge nas páginas do tabloide The New York Post, 
mas, nos últimos dias, as suas palavras perdem vigor.
Oito semanas depois, defesa e acusação apresentam as 

alegações finais. Ambas apelam ao senso comum do júri. 
Rosenthal garante que a “atuação” do jovem é “digna de 
um Oscar”. Touger encena o crime, ruidosamente, e pede 
aos doze americanos do júri que imaginem “um jovem, 
que todos descrevem como calmo e educado, em pé, no 
meio do quarto, com os braços esticados e os testículos 
sangrentos de Castro nas mãos”. O júri reúne. Se a de-
cisão não for unânime, o julgamento terá de recomeçar. 
Seis horas depois, um papel chega à sala de tribunal. O 
funcionário lê que o júri chegou a um veredito e exclama: 
“A sério?” Todos se ajeitam no banco. A sala enche-se. 
Renato entra, depois de duas semanas de ausência vo-
luntária. Alguns jornalistas tentam filmar o momento e 
são expulsos. A porta-voz do júri levanta-se. Quando o 
juiz pergunta se chegaram a um veredito, está a chorar 
e soluça: “Culpado.” Seabra não reage. Uns minutos de-
pois, olha para a mãe e ela estica uma mão na sua direção, 
pedindo-lhe calma. Quando é levado pela polícia, acena-
-lhe com a cabeça, como fez em todas as sessões. Odília 
coloca as mãos em posição de oração, encosta os dedos 
aos lábios, e envia um último beijo ao filho.
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detido padre No fuNdão por
suspeita de abuso a meNores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta sexta-feira 
o vice-reitor do seminário do Fundão por sus-

peita de abuso de menores.
O responsável pelo seminário, um padre de 37 anos, 

é o presumível autor de “vários crimes de abuso se-
xual de crianças e de menores dependentes sobre 
os quais detinha funções de educação e proteção”, 
refere a PJ em comunicado. O vice-reitor foi detido 
“em cumprimento de mandado de busca e detenção 
emitido pelas autoridades judiciárias competentes”, 
acrescenta o documento. Ouvido durante a tarde no 
Tribunal do Fundão, o responsável pelo Seminário 
Menor do Fundão ficou sujeito a prisão domiciliário 
com pulseira electrónica, acrescentou fonte policial.
Segundo a mesma fonte, a PJ e o Ministério Público 

actuaram na sequência de denúncias de vítimas feitas 
esta semana. 
“Foram feitas as diligências necessárias de imedia-

to que culminaram com a detenção do vice-reitor”, 
acrescentou. Apesar das tentativas, não foi possível 

obter uma reacção por parte da Diocese da Guarda.
No seminário, uma das funcionárias contactadas ao 

final da tarde pela agência Lusa mostrou-se incrédula 
com a suspeita que recai sobre o padre com quem 
trabalha “há nove anos”.

“É uma pessoa alegre e expansiva”, referiu, dizendo 
que “ninguém se livra de invenções destas”.

mário soares alerta passos coelho
para “imeNsos riscos” por igNorar povo
“O povo não existe para o primeiro-ministro e 

para o seu Governo. Tenha, pois, cuidado com o 
que lhe possa acontecer. Com o povo desesperado 
e, em grande parte, na miséria corre imensos ris-
cos”, escreve mário Soares.
“Os portugueses estão desesperadamente contra 

este governo. Não há qualquer dúvida. Contudo Pas-
sos Coelho diz que não se aflige com isso. Talvez até 
goste”, continua, na sua coluna de opinião, o Tempo 
e a Memória, no Diário de Notícias.
O antigo Presidente da República considera que o 

primeiro-ministro “tem Portugal inteiro contra ele” 
e questiona se, assim, o país não fica “pior do que a 
Grécia”.

QuaNdo a sopa e o pão oferecidos 
pela solidariedade são o último 
recurso

Desempregada há oito meses, Adélia chegou a 
passar fome para ter comida para as três fi-

lhas. Foi a primeira a recorrer ao refeitório social 
aberto a partir de hoje pela Câmara municipal da 
Lourinhã.Sem medo de dar a cara quando a ne-
cessidade a obriga a pedir ajuda, Adélia relata as 
filhas têm vindo a trocar alimentos entre amigas, 
cujos agregados familiares são também carencia-
dos.
“Ajudamo-nos umas às outras. Se tenho mais ce-

reais, dou-lhes e elas dão-me fruta”, exemplifica. 
Adélia conta com um rendimento médio mensal de 
apenas 240 euros para sustentar as filhas de um, 15 e 
13 anos. Como “o dinheiro não estica”, viu no refei-
tório social uma ajuda que “faz a diferença”.“Foi a 
melhor iniciativa que tiveram”, refere também Maria 
Inês, em situação idêntica. “Paga-se a renda, as contas 
e a alimentação, que devia ser prioritária, fica sempre 
para trás”, desabafa esta mãe de três filhos à espera 
do quarto, que conta apenas com o salário mínimo do 
marido.A Câmara da Lourinhã começou hoje a distri-
buir 50 refeições gratuitas para famílias carenciadas 
do concelho levarem para casa.O novo refeitório so-
cial, a funcionar no Estádio Municipal da Lourinhã, 
considerado pouco exposto a olhares para não afastar 
os casos de pobreza encoberta, tem 33 pessoas inscri-

tas, correspondentes a oito famílias.“Temos tido uma 
atenção especial ao contexto e uma postura de aju-
dar quem realmente precisa e foi nosso entendimento 
avançar para a criação desde espaço para munícipes 
que estão em dificuldades e que chegam ao limite de 
não ter dinheiro para a alimentação”, explica o verea-
dor de Ação Social, José Tomé.Os casos de famílias 
carenciadas começam, por vezes, por ser detetados 
nas escolas através dos filhos. “Temos cerca de uma 
dezena de casos em que a única refeição que tomam 
é a que é servida na escola”, enfatiza o autarca.Já 
existe uma cantina social financiada pela Segurança 
Social e outras três deverão surgir para responder às 
necessidades nas diferentes zonas do concelho.“Se 
viermos a ter essa cobertura, o refeitório social da câ-
mara poderia passar para uma situação de retaguarda 
e vir a fornecer antes refeições ao jantar”, explica.O 
refeitório social passa a funcionar de segunda a sex-
ta, reforçando as refeições no último dia da semana 
a pensar no sábado e no domingo, e surge através 
da criação de uma rede de solidariedade à qual se 
associaram empresas do concelho, que fornecem os 
alimentos de forma gratuita.A autarquia dispõe ainda 
de uma Loja Social, para roupa e calçado, e serviços 
de lavandaria e toma de banhos para os mais caren-
ciados.

a dívida dos portugueses 
ao estado “Não existe”, 
diz historiadora

A historiadora raquel Varela, coordenadora 
do livro “Quem Paga o Estado Social em 

Portugal”, refere um estudo que conclui que a 
divida dos portugueses ao Estado “não existe”.
Paga-se mais do que se recebe do Estado
Segundo a historiadora, trata-se de um estudo 

científico que prova, através de um modelo mate-
mático que os trabalhadores “pagam o suficiente 
para todos os gastos sociais do Estado”. 
De acordo com Raquel Varela, “na maioria dos 

anos os trabalhadores até pagam a mais, apesar de 
o Governo nunca ter prestado contas”. 
O livro, que é apresentado, esta sexta-feira, refe-

re que a “crise põe a nu as contradições do sistema 
capitalista” e que foram usados na investigação 
dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Esta-
tística e Eurostat. 
“Usamos dados que têm a ver com impostos que 

recaem sobre o trabalho e subtraímos a esse va-
lor os gastos sociais do Estado. As conclusões a 
que chegámos é que, na esmagadora maioria dos 
casos, os trabalhadores pagam mais do que rece-
bem do Estado, em diverso tipo de serviços” disse 
Raquel Varela. Sendo assim, diz a historiadora, a 
conclusão geral é que nos últimos 20 anos os tra-
balhadores pagaram “todos os gastos sociais que o 
Estado tem com eles e, portanto, não têm qualquer 
tipo de dívida”.  Entre muitos exemplos, os his-
toriadores usam o caso da situação da saúde para 
concluírem que o setor está nas mãos das Parce-
rias Público Privadas (PPP): mais de metade do 
que os portugueses pagam para o serviço nacio-
nal de saúde é transferido para hospitais de gestão 
privada. “Isto num país em que os trabalhadores 
recebem o equivalente a 50% do PIB, mas da mas-
sa total de impostos que entram no Estado, 75% 
vem do rendimentos dos trabalhadores e não do 
capital”, justificam. “À medida que aumentam as 
PPP, diminui a eficiência do serviço prestado.  Ou 
seja, nos hospitais empresa, os serviços são mais 
caros e o Estado gasta mais do que gasta se fizer o 
mesmo num hospital público. Mais 0,5% na últi-
ma década”, indica Raquel Varela. Na opinião da 
especialista, “outro número que está no livro é o 
cálculo do roubo e do colapso para a segurança 
social que significa a transferência do fundo de 
pensões da banca e da Portugal Telecom falidos e 
que foram transferidos para a Segurança Social”.
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coNsiderações

     iNteressaNtes

Na passada semana decorreu em Portugal um 
qualquer seminário sobre Defesa e Seguran-

ça, digamos assim. Foram diversos os interve-
nientes, sendo que um deles é um atual consultor 
da OTAN e ex-Secretário-Geral Adjunto da Or-
ganização das Nações Unidas.
De acordo com o noticiado, este consultor da OTAN 
terá exprimido um conjunto de considerações na sua 
intervenção que justificaram este meu texto. Sobre as 
mesmas, pronunciar-me-ei mais adiante, aproveitan-
do esta passagem para recordar o ambiente que está 
hoje criado entre nós. A situação portuguesa, como já 
todos perceberam e quase todos publicamente apon-
tam, é a de um barco que deu à costa, com quase tudo 
a piorar a cada dia que passa, sem um futuro visível e 
minimamente garantido e com o desemprego, a po-
breza, a miséria e a emigração a crescerem.
Esta realidade, como teria de dar-se, sobretudo ago-
ra, que o Governo veio com a ideia de refundar o 
Estado, colocou um problema muito objetivo: de 
que Forças Armadas precisa Portugal? E se da po-
pulação, em geral, nunca muito boa vontade poderia 
advir para se aceitarem terríveis sacrifícios, mas com 
umas Forças Armadas com um nível ainda pautado 
por mais verbas do Orçamento do Estado, também 
do lado intelectual e político começaram a surgir 
dúvidas: porquê cortar só no Estado Social, que é o 
essencial para a generalidade dos portugueses não 
cair numa verdadeira desgraça de vida? Bom, foi o 
tilintar de mil e uma campainhas...
É neste contexto que têm de ler-se estas conside-
rações do tal consultor da OTAN: Portugal é visto 
como o elo fraco e incerto da defesa coletiva euro-
peia. Bom, não sei se é, ou se não é. Muito since-
ramente, não creio que seja, mas porque não é ne-
cessário mudar esta hipotética realidade. Até porque, 
indiscutivelmente, estas nossas reais limitações já 
eram desta grandeza ao tempo da Guerra Fria, quan-
do por aqui nada se conseguiria parar, se acaso sur-
gisse um conflito àquele nível. De resto, foi sempre 
esta a realidade, para o que basta recordar, entre 
outros dados, o essencial apoio inglês nas invasões 
francesas e nas guerras peninsulares, mas também 
os preparativos do Governo de Salazar para fugir do 
País com o Governo, no caso de Franco aderir ao 
Eixo e nos invadir. Até o caso da Índia Portuguesa 
mostrou diferenças, e a todos os níveis, face, por 
exemplo, ao caso das Malvinas.
Por tudo isto, é minha convicção que esta interven-
ção do consultor da OTAN visa tentar refrear uma 
suposta aplicação das medidas que vêm sendo adota-
das para todos os portugueses e em todos os setores 
da nossa vida social. Ou seja, é lógico que o sejam, 
por igual, às Forças Armadas. Até Diogo Freitas do 
Amaral já a isso se referiu numa sua curta entrevista 
na SIC Notícias. Mas o referido consultor da OTAN 
foi um pouco mais longe, entrando, por igual, na área 
da segurança interna, onde salientou a (suposta) falta 
de lógica na existência da PSP, civil, e da GNR, mi-
litar. Mas e Espanha? E a Itália? E a França? Ou será 
que o tal consultor também defende que deve existir 
uma polícia única, como às vezes defende o Gover-
no? E o que fazer à Polícia Judiciária? Juntá-la à tal 
única? Juntar aquelas à PJ? E sob que alçada? Tudo 
na Justiça? Tudo na Administração Interna?
Enfim, faltou ao tal consultor o que costuma faltar 
aos nossos políticos: clareza e uma ideia concreta. 
No fundo, e a uma primeira vista, esta intervenção, 
certamente muito aplaudida pelos militares presentes 
e pelos homens da segurança que assistiam, lá vai 
ao encontro dos objetivos às vezes apresentados pelo 
Governo, ao mesmo tempo que o tenta parar na limi-
tação com os gastos na Defesa Nacional, boa parte 
dos quais completamente inúteis. Basta olhar o caso 
dos dois caças e da avioneta que lhes fugiu.

vi-te

Ponto 1 - Vi-te. Estavas ali naquela tarde do dia das 
montras. Vendias presépios concebidos pelas tuas 

mãos habilidosas e pela urgência da crise que então 
avassalava as famílias e o País. Vi-te. Iniciavas a esca-
lada que te levaria a seres mais tarde, muito mais tarde, 
um dos homens mais conceituados da tua Terra. Vi-te. 
Ensinavas crianças com amor e competência numa es-
cola primária algures na cidade. Já concebias projectos 
de confortos futuros para ti e para a tua família. Encon-
travas na tua mãe uma companheira de sonhos e de me-
tas a cumprir. 
Vi-te. Subias devagarinho as escadas da vida, com per-

severança e método. Sabias o que querias e para onde te 
dirigias. Em silêncio e sem desistir. Foste uma referên-
cia para quem te observou minuciosamente. Foste uma 
luz para  gente que procurava caminhos de trabalho e 
de resistência.
Vi-te. Tinhas partido para um mundo sem tempo. Já 

não vendias presépios no dia das montras. Já não abrias 
a porta secreta do amor. Mas, estavas ali. Olhando as 
pessoas com o teu sorriso de paz. As vaidades munda-
nas já não se encontravam à tua volta nem dentro de ti. 
Eras um anjo que me protegia do sofrimento da tua par-
tida. Não. Não tinhas asas. Eras só o ser que eu conhe-
ci e amei transformado por raios de luz. As tuas mãos 
estendiam-se para me abraçar. Os teus olhos reflectiam 
pedaços de amor ainda por cumprir. Percebi que a tua 
ausência continuava em presença. 
Vi-te. Vinhas continuar a nossa história. Não se com-

pletara quando saíste da terra dos vivos. Afastaste-te do 
bulício das ruas da cidade naquele dia das montras e 
mostraste-me o novo caminho. Segui-te. Compreendi 
que novos momentos de amor ainda eram possíveis. 
Abri a porta do nosso refúgio. Seguimos de mãos dadas 
pelo carreiro de hortênsias amareladas pela invernia. A 
casa ao fundo. A lareira já acesa. O pinheiro de Natal a 
desejar-nos as boas vindas. Um dos teus presépios, ve-
lhinho como os anos que juntos vivemos, a dizer-nos do 

aconchego das coisas que nos eram comuns. 
Ali ficamos. Com os corações em paz e a alma em fes-

ta. A festa do amor que ultrapassa o tempo e a vida.
Ponto 2 - Registo: padre pedófilo em prisão domiciliá-

ria aguarda julgamento. Digo: não compreendo porque 
razão estes senhores que deveriam ter como objectivo 
cuidar das pessoas andam por aí a molestar crianças e 
jovens. Se vamos falar da Igreja de Jesus Cristo temos 
que exigir - repito, exigir - que os membros que a com-
põem sejam irrepreensíveis. Se precisam de resolver as 
suas carências íntimas, arranjem mulher. Ou homem, 
consoante as suas tendências sexuais. Crianças, NÃO. 
Acredito que quem trabalha com estes desvios, que vão 
acontecendo cada vez com maior frequência por aí, 
tem tomado as medidas mais adequadas a estas tristes 
situações. Mas tenhamos em atenção que as marcas que 
ficam nas pessoas que são usadas por estes indivíduos 
de forma vil serão para toda a vida e podem, inclusiva-
mente, destruir-lhes a capacidade de ter vidas afectivas 
normais e felizes. É importante que qualquer  caso de 
abusos sexuais seja detectado o mais cedo possível e 
ninguém tenha medo de alertar quem possa ajudar. Es-
conder NÃO. Como católica e, principalmente, pessoa 
de fé e desde sempre ligada à crianças, penso que seria 
importante ter mulheres responsáveis à frente das insti-
tuições onde vivem rapazes ao cuidado de padres. São 
demasiados os casos vindos a público para que conti-
nuemos a ignorar que “a ocasião faz o ladrão”. 
Ponto 3 - Morreu a minha professora do ensino primá-

rio, Maria Helena Soares. Fui a sua melhor aluna duran-
te os quatro anos em que na sala dela aprendi lições de 
ciência e de vida. Era um tempo de aprendizagem exi-
gente. Era um tempo de rigor científico e educativo. Re-
solvíamos problemas de Matemática complicadíssimos 
que hoje assustariam qualquer aluno do 9º ano. Estudá-
vamos pormenores de História de Portugal com amor à 
Pátria como sustentáculo do País. Éramos crianças que 
se formavam no gosto pelo estudo e pela moral cívica. 
A professora era o nosso ídolo. Tínhamos com ela uma 
relação de respeito e afecto. Morreu a minha professora 
primária. O meu mundo ficou mais pobre. Era um elo 
de ligação a um passado bom e de paz.

comportameNtos de risco
O tema de hoje é VIH/sida. A infeção por VIH tem 

sido associada a homossexuais, prostitutas, he-
roinómanos  e comportamentos ditos desviantes. Mas, 
com o passar dos anos e os contactos destes grupos com 
outras faixas populacionais, o problema alastrou-se e 
inclui agora, imagine-se, a bebés e idosos heterosse-
xuais (os bebés podem ser infetados na amamentação 
se a mãe for seropositiva). As mudanças ao nível das 
formas de contágio transformaram o rosto da doença. A 
evolução nos medicamentos antirretrovirais colocarão 
o VIH/sida no plano das doenças crónicas. Hoje, os in-
fetados, se medicamente controlados, podem fazer uma 
vida normal, sem sinais de degradação física e sem o 
constante fantasma da morte. 
Confiar no “bom aspeto” de alguém e ignorar o pre-

servativo, pode ser perigoso. É arriscar a nossa saúde 
e pôr em risco a saúde de outrem. Entretanto, os nú-
meros do relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge, divulgados em Agosto, são claros: só 
em 2011, registaram-se cerca de 900 casos de infeção, 
mais de 60% entre heterossexuais. Há quem alegue que 
os seropositivos continuam a ser descriminados por se 
associarem a comportamentos moralmente reprováveis, 
como as drogas e o álcool. No entanto, a discriminação, 
dizem, é mais subtil de modo a manter as aparências. 
Margarida Martins da Associação Abraço, diz que os 
doentes chegam tarde ao hospital, já debilitados, o que 
compromete o tratamento. E o mais provável é terem, 
entretanto, infetado outros indivíduos. E acrescenta: “se 
fizéssemos um rastreio nacional, ficaríamos assustados 
com o número de afetados no país”.
Segundo um inquérito, as pessoas sabem e têm cons-

ciência de como se propaga a doença e sabem também 
que é possível ficar infetado ao partilhar agulhas, in-
cluindo de pírcingues e tatuagens, e que nadar numa 

piscina  e tocar ou abraçar um seropositivo não traz pro-
blemas. A grande maioria dos portugueses,(93%) são 
tolerantes; não tem problemas em fazer-se amigo de um 
seropositivo e até convidá-lo para jantar, tocá-lo e até 
abraçá-lo. Apenas 6 a 8% teriam dúvidas ou recusariam. 
Todavia, ainda há quem acredite que o consumo exces-
sivo de álcool ou o uso de drogas, (33%)não potencia 
um comportamento de risco. Maioria dos inquiridos es-
tão conscientes de que o preservativo não é um método 
totalmente eficaz, mas a única forma de evitar o contá-
gio. É de notar que são as mulheres, os jovens até aos 
34 anos e os detentores de um nível  educacional médio 
a elevado são os mais informados sobre as medidas de 
prevenção. Quanto ao teste de despistagem, a maioria 
não sabe que é gratuito e quanto mais cedo fizer o teste, 
maior a hipótese de o tratamento garantir qualidade de 
vida.
A Associação Abraço, lembra que o preservativo ainda 

é a arma mais eficaz e com  a evolução dos medicamen-
tos antirretrovirais, um diagnóstico de VIH não é uma 
sentença de morte. Desde que haja um controlo médico 
rigoroso, hoje ninguém morre de sida. Mesmo assim, 
associada a estereótipos de comportamentos moralmen-
te reprováveis, a doença ainda assusta e muitas pessoas 
evitam de fazer o teste de despistagem. E, para além de 
poderem infetar os companheiros ou outros parceiros 
sexuais, quando chegam ao hospital, já têm o sistema 
imunitário debilitado comprometendo a eficácia do 
tratamento. Reconhecer o problema e atuar mais cedo 
permite viver mais e melhor. E sendo o teste gratuito e 
anónimo, não há razão para não o fazer. Em Portugal 
os tratamentos para as primeiras horas de exposição a 
um comportamento de risco estão previsto na lei. Mas o 
melhor é mesmo evitar a doença.
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bijouterie diVA
Place Versailles, 7275 Sherbrooke e., prop.: Nafissa

- ComPrAmoS ouro e PrAtA
- NoVA ColeCção de jóiAS
  em ouro e PrAtA e 
  tAmbém A ColeCção
  ChAmiliA e ziNzi 
- temoS oS melhoreS PreçoS

514-508-3482 | 514-209-6652

Crónica da boca do Inferno
ricardo Araújo Pereira

Chamadas 

ilimitadas em todo o Canadá1

(sem taxas interurbanas)

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

57$
por mês1

Telefones inteligentes
a partir de 0$
com entendimento Fido num pacote esperto de 2 anos5

É tempo de mudar.

Por um
tempo

limitado

Mensagens texto, imagem e vídeo

ilimitadas2 (Canadá e internacional)

Com o pacote esperto ilimitado em todo o Canadá

ilimitado
bem recheado

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

1Go 2Go de dados3

Voice mail visual mais,
visualizador e visualizador de nome4

bijouterie diVA royAl
1120 laurier o., outremont | prop.: Nafissa

- ComPrAmoS ouro e PrAtA
- NoVA ColeCção de jóiAS

  em ouro e PrAtA e 
  tAmbém A ColeCção

  ChAmiliA e ziNzi 
- temoS oS melhoreS PreçoS

514-564-4664

Notas sobre fiNaNças (e chimpaNzés)

Após alguma reflexão sobre o assunto, ocorreu-
-me que talvez fosse importante que alguém 

apresentasse Vítor Gaspar a um ser humano.
Podia ser um encontro discreto, a dois, só com um 

terceiro elemento que começasse por fazer as honras: 
“Vítor, é o ser humano. Ser humano, é o Vítor.” E 
depois ficavam a sós, a conviver um bocadinho.
Perspicaz como é, o ministro haveria de reparar que, 

entre o ser humano e um algarismo, há duas ou três 
diferenças. O ser humano comparece com pouca fre-
quência nas folhas de excel, ao contrário do algaris-
mo. E o algarismo não passa fome nem morre, ao 
contrário do ser humano.
É raro encontrarmos uma lápide, no cemitério, com 

a inscrição: “Aqui jaz o algarismo 7. Faleceu na se-
quência de um engano numa multiplicação. Paz à 
sua alma.” Mal o ministro tivesse percebido bem a 
diferença entre o ser humano e os números, poderia 
voltar às suas folhas de cálculo. Admito que se trata 
de uma experiência inédita, mas gostaria muito de a 
ver posta em prática.
Houve um tempo em que quem não soubesse de 

economia estava excluído da discussão política. Fe-
lizmente, esse tempo acabou. Os que percebem de 
economia são os primeiros a errar todos os cálculos, 
falhar todas as previsões, agravar os problemas que 
pretendiam resolver.
As propostas de um leigo talvez sejam absurdas, ir-

realistas e inexequíveis. Não faz mal: as do ministro 
também são. Estamos todos em pé de igualdade.

A realidade não aprecia economistas. Se um chim-
panzé fosse ministro das Finanças, talvez a dívida 
aumentasse, o desemprego subisse e a recessão se 
agravasse. Ou seja, ninguém notava.

Como toda a gente, também tenho uma sugestão 
para reduzir a despesa. Proponho que Portugal ven-
da uma auto-estrada para o Porto. Temos três, e não 
precisamos de todas. Há-de haver um país que esteja 
interessado numa auto-estrada para o Porto. Não há 
nenhuma auto-estrada para o Porto no Canadá, por 
exemplo. Nem na Noruega. (Eu confirmei estes da-
dos.) São países ricos, aos quais uma auto-estrada 
para o Porto pode dar jeito. Fica a proposta. Não é a 
mais absurda que já vi.

P.S.: Alguns leitores atentos tiveram a gentileza de 
me alertar para o facto de o título da minha última 

crónica (Meus caros portugiesisch ) não fazer senti-
do. Em alemão, aquilo não se diz assim, como qual-
quer pessoa minimamente versada em alemão sabe-
ria. Sucede que isso fazia parte da minha estratégia 
para caricaturar a altivez de Angela Merkel em rela-
ção aos portugueses. O objectivo era mostrar que ela 
é arrogante a ponto de cometer erros básicos, mesmo 
quando se nos dirige na sua própria língua, por con-

siderar que nós não merecemos mais consideração. 
Ao contrário do que uma análise superficial poderia 
indicar, não se tratou de ignorância minha. Não fui à 
internet traduzir toscamente para alemão o que pre-
tendia dizer, sendo induzido em erro pelo tradutor do 
Google. Não, não. Nem pensar nisso. Foi um erro 
extremamente voluntário. Mas agradeço na mesma.
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reCeitA dA SemANA

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE
514-879-1221  |  WWW.1221STEAKHOUSE.COM

Recebe um Porto graciosidade de Rocha e Rocha
quando apresenta o jornal A Voz de Portugal

liNguiNi goNdolière
(6 pessoas)

INGrEDIENTES
- 400gr. Linguini
- 30 Camarões 16/20  
- 20 Mexilhões 
- 20 Amêijoas Frescas 
- 1 Lata de Amêijoas
- 4 Filetes de Anchovas
- Alho (5 dentes)
- Majaricão
- Meio litro de 
  Molho de Tomate
- 2 Cubos de 

          Caldo de Marisco
- Azeite, Salsa, Pimenta q.b.  
- Piripiri em grão q.b.
- Brandy (2 cálices)
- Vinho Branco (1 copo)
- 40gr. De Manteiga

PrEPArAÇÃO
Passa-se os camarões em azeite. Retiram-se da 

frigideira. Na mesma frigideira, refoga-se as an-
chovas picadas, o alho, o piripiri e o majaricão. 
Quando estiver alourado, mistura-se o brandy e o 
vinho branco. Quando levantar fervura, junta-se o 
mexilhão, as amêijoas frescas e as de lata com o 
molho de tomate, o caldo de marisco e a manteiga.
Tapa-se e deixa-se ferver até abrir as amêijoas. 

Depois, junta-se a massa já cozida e o camarão.
Deixa-se ferver até o molho se envolver com a 

massa. Quando retirar do lume rega-se com um 
fio de azeite.       
bOm APETITE

Colaborador
Especial Frank rocha

a fadista piedade ferNaNdes No 
palais des coNgrès e No solmar

O restaurante SOLmAr anuncia com orgu-
lho, que no próximo Sábado pelas 10h00 da 

noite, vai ter a honra e o prazer de acolher no seu 
restaurante a bem conhecida fadista Piedade Fer-
nandes e seus guitarristas
Por ocasião de uma viagem ao Canadá onde ela vai 

atuar no Palais des Congrès de Montreal nesse mes-
mo dia ( Sábado 15 de Dezembro às 9:00 da noite) 
esta famosa artista honrará com a sua presença um 
dos mais antigos e famosos restaurantes da nossa co-
munidade.
Piedade é natural do Barreiro onde nasceu há 47 

anos.Ganhou o segundo lugar na Grande Noite do 
Fado em 1993 e a partir daí, orientou a sua carreira 
para o fado.
Professora da escola de Aranguês, da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica, Piedade Fernandes 
diz trabalhar muito, pois dá aulas de dia e canta de 
noite.
Nos últimos tempos atuou bastante em Lisboa.Ca-

sas típicas do fado como “Caldo Verde”,”Já Disse” e 
“Faia” contaram, entre outras, com as atuações desta 
fadista setubalense.Agora está mais virada  para ou-
tro tipo de espaços, como a Casa do Alentejo, Hotéis 
e espectáculos mais pontuais.
É cantora e actriz, em Portugal. Todos a conhecem 

bem  pela sua voz espantosa e emoção que transmite, 
quando canta Fado.
Não perca portanto esta oportunidade única de en-

contrar em pessoa esta artista e juntando o útil ao 

agradável, porque não reservar já a sua presença para 
esta noite ?
Para informações contactar o Solmar, Tel 514-

861-4562

a loja do pai
Natal em moNtreal

O “Salon des métiers des arts de Montreal” (Sa-
lão dos trabalhos das artes) começou no 7 de 

Dezembro e termina a 22 de Dezembro, na Place Bo-
naventure (Hall de exposição Oeste, 800, rua de la 
Gauchetière Oeste). Durante este Salão terão acesso 

a mais de 387 expositores, que vos apresentam obras 
de arte, que poderá adquirir para oferecer pelo Natal.
Instrumentos de música, roupa, vestuários, acessó-

rios e jóias, são os objectos que acompanham nesta 
exposição os produtos utilitários e decorativos para 
a casa. Do mesmo modo, o Salão oferece várias ac-
tividades, como desfiles de moda, demonstrações e 
projecções e mesmo um sítio para dar sangue. Este 
ano, 30 participantes oferecem produtos alimentares 
disponíveis no pavilhão dos sabores do Salão.
Para esta 57e edição, os porta-vozes do evento são a 

actriz Geneviève Brouillette e o cómico Christopher 
Hall. Este Salão permite adquirir produtos do Quebe-
que, ajudando a economia local, e encontrar produtos 
únicos, originais e excepcionais. Os visitantes podem 
comunicar directamente com o criador da obra, que 
escolher para oferecer pelo Natal ás pessoas que lhes 
são queridas. A entrada do Salão é de graça. 
bom Salão e boas Festas.

miguel Félix
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astólogo e médium
Prof. MBANA

Advinha seus problemas sem lhe dizer nada.
Especialista em amor, saúde, problemas se-
xuais, inveja, protecção, sorte, desporto, maus 
olhares, fidelidade, amaração, negócio, atracção 
de clientela (café, restaurantes, lojas, firmas)

Facilidade de pagamento | Discreção Total
consultas em português, francês e inglês

514-649-1429

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele quer
ajudar-vos a resolver todos os vossos

problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,

protecção e desespero, etc.
100% garantido

tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

34 aNos ao serviço da comuNidade

No passado sábado, 8 de Dezembro, foi feste-
jado o trigésimo quarto aniversário do Clube 

Oriental Português de montreal. 
Um Clube bastante conhecido da comunidade por-

tuguesa de Montreal devido à sua história plena de 
pergaminhos, tanto no campo do desporto como na 
sua cultura que infelizmente não é o caso presente-
mente mas não deixa que por isso não se recorde o 
passado. 

O passado faz história. 
O Oriental tem, como é sabido remar contra ventos 

e marés ao longo de todos estes anos de vivência à 
custa do “querer é poder”, do amor pelo clubismo, do 
amor pelo próximo porque o Oriental são as pessoas 
que o frequentam. Sem essas pessoas não haveria 
Clube. 
Têm sido as várias direcções compostas de homens 

corajosos e com algumas mulheres em conjunto que 
têm sabido levar bem alto o nome do C-O-P-M. 
Não devemos esquecer grandes personalidades que 
louvaram e prestigiaram o clube, e que já partiram 
pois foram eles os pioneiros da grande casa que é o 
Oriental. A festa de aniversário é sempre repleta de 
alegria, de surpresas, de boa disposição num ambien-
te de franca confraternização com é hábito. Tivemos 
um jantar de gala muito bem confeccionado pelas 
excelentes cozinheiras pois sem dúvida não tirando 
valores a outros elementos, são elas a mola real deste 
clube tanto pela qualidade como pelo saber fazer na 
gastronomia nacional. 
Na parte de espectáculo que se seguiu depois do re-

pasto, foram agraciados com lembranças, os sócios 
com 25 anos de cotização, assim como ao grupo de 
cozinheiras foi oferecido um lindo ramo de flores a 
cada uma. 
A verdadeira festa, claro, tinha que ser a música a 

cargo do excelente conjunto musical “Contacto” com 
excelentes interpretações de seu vasto repertório. 
A fechar esta noite de festa e alegria tivemos o pra-

zer de escutar e confraternizar com o artista vindo 
dos Estados Unidos, expressamente ao Oriental, 
Maurício de Morais, esse mesmo, o tal da “Mariazi-
nha dá-me uma Pinguinha”. Foi uma excelente actua-
ção. Beberam-se umas boas pinguinhas, é verdade. 

Foi mais uma festa, esta dos 34 anos de existência 
do Clube Oriental Português de Montreal. Parabéns 
ao Oriental!

Texto de Jorge matos

José Pinheiro - Um dos membros mais antigos do 
Oriental
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Sortido de bolachas
aliança - 400gr

Pastel de Nata congelado
Embalagem de 6 natas- 60g

Cada Cada

Cada

Laranja , Maracuja, Ananás
Garrafas de 1.5L

+Tx
+dep

Cada

Cada

Taste of Portugal
molho português

piri piri
485ml

molho piri piri
Barba Rija

1 litro

pimenta malagueta
de portugal 800gr

Cada

Azeite
Portuscale

500ml

Cada

Taste of 
portugal
sal do mar

1Kg

compra
1 recebe
1 gratuito

Cada

Taste of Portugal
Bacalhau à Brás 

300gr

Cada

Taste of Portugal
Bacalhau 

com Natas
450gr

Taste of 
portugal

Pastéis de Bacalhau
350g

Taste of 
portugal

rissóis de camarão
430gr

pimenta
Moída doce

e picante
370gr

Cada Cada

Cada

Cada

Cada Cada

Bacalhau DEssalgaDO 
prOntO a cOzinhar

Cada

Postas de Bacalhau
tradicionais 800gr
Ultra congelada

Cada

a marca mais cOnhEciDa DE
Bacalhau Em pOrtugal riberalves

Postas de Bacalhau
lombos 2Kg

Ultra congelada
Postas de Bacalhau
salgadas cortadas

tradicionais

Bacalhau salgado 
graúdo - large

produto da noruega

/Kg

pérola da ilha
fava frita dos

açores
180gr

pérola da ilha
pevides de abóbora 

dos açores
150gr

molho piri piri
Barba Rija

150ml
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$699
Cada

Rissóis caseiros Sá
Diversos sabores

99¢

massa 
Milaneza
aletria
500gr

Ver preço 
na loja

santolas 
“Caranguejo”

polvo
congelado

Frescal
750gr

$499
Cada

tremoços
“Ferma”

800gr

$199
Cada

$1499
+dep +Tax

Cerveja
Beck’s

12x330ml

$299

Azeite
Azeiteiro

750ml

especiais em vigor
até 24 de dezembro de 2012

Cada

Cada

$999
       /Kg

Presunto Caseiro com osso

$249
       /Lb

lombo de 
Porco

$349
       /Lb

Carne de Vaca
para assar

$299
       /Lb

Entrecosto de Porco
Baby Back Ribs

ÚLTima
semana
para a

Tiragem

máquina 
de Café
Delta q

camarão
Black Tiger

médio
1.5lb

camarão cubano 1Kg

$499
Cada

compra
3 recebe
1 gratuito

$999
Cada

Boas Festas
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o fim do muNdo

Queridos amigos,
Compreendo a apreensão que se vive com a 

possibilidade do fim do mundo, anunciada para o 
dia 21 de Dezembro de 2012. Não é a primeira vez 
que uma profecia do final do planeta Terra nos deixa 
preocupados por não podermos continuar a desfrutar 
de todas as maravilhas que a vida nos dá. VIVER É 
ABSOLUTAMENTE FANTÁSTICO! 

Faço questão de esclarecê-lo, querido amigo, so-
bre o que as profecias Maias quiseram passar ao ser 
humano sobre o final do mundo. Esta civilização, 
deixou-nos uma mensagem escrita em pedra que ex-
pressa a previsão daquilo que está a acontecer atual-
mente. 
O mais importante que deve reter destas profecias é 

que elas são uma advertência ao ser humano e apenas 

indicam o final de uma era de egocentrismo. É O FI-
NAL DO MUNDO SIM… MAS COMO O CONHE-
CEMOS ATÉ AGORA!
Querido leitor, o fim do mundo nada mais é do que o 

final da crença cega nos dogmas. Passaremos a com-
preender este planeta como ele é realmente, sem nos 
prendermos ao medo e ao pecado, que mais não tem 
sido do que um amontoar de crenças e pensamentos 
negativos sobre nós mesmo e sobre os outros. Nós 
mudaremos o nosso comportamento, e deixaremos 
de andar exclusivamente ao serviço ego. E o que quer 
o ego? O EGO QUER TER SEMPRE RAZÃO e para 
estar certo ele tem vindo a desencadear, ao longo dos 
séculos, todo o tipo de conflitos. Porque o ego não se 
sacia, quer ter sempre mais! Pois o ego dá-nos sem-
pre a noção de carência. A única forma de haver limi-
tes para o ego, é tomarmos consciência de que somos 
seres espirituais e ter um espírito de unidade, com 
tudo aquilo que pertence ao céu e à terra. Agora, que 
já entrámos numa nova era, a humanidade tem cons-
ciência de que vivemos num planeta de todos e para 
todos! Todas as nossas ações têm repercussões mun-
diais. O mundo tem vindo a acabar, tal como sempre 
o conhecemos e os Maias apontam a data de 21 de 
Dezembro de 2012 como o início de uma nova era: o 
ódio, o materialismo, o medo, o egoísmo vão acaban-
do, à medida que também os comportamentos se vão 
alterando. Fique a saber, porém, que já passamos por 
esta data apontada pelos Maias como o fim de uma 
era de mais de 5000 anos. Por isso, lhe digo que o 
mundo não acaba aí, ele tem vindo sim, a acabar nos 
últimos seis anos. Como?
A nossa contagem do tempo é feita através do calen-

dário Gregoriano (baseado no nome do papa Gregó-
rio XIII). Este calendário foi elaborado pelo escrivão 
Dionísio Exiguo, no Sec. VI, a quem foi pedida uma 

maria Helena martins contagem correta dos dias, desde o nascimento de 
Jesus Cristo até àquele momento. Contudo, segundo 
alguns documentos históricos, Dionísio cometeu um 
erro fatal nessa contagem e enganou-se aproximada-
mente em seis anos. 
Quando o escrivão iniciou a sua pesquisa para ela-

borar o novo calendário baseado na data de nasci-
mento de Jesus Cristo, tomou como provas históricas 
o evangelho de São Mateus e São Lucas. Já era cla-
ro nessa época que o Messias teria nascido durante 
o reinado do Rei Herodes. Esse era, aliás, um dos 
principais factos históricos obtidos para o cálculo de 
Dionísio através dos ditos Evangelhos. Mas o seu 
erro deu-se quando supôs que Herodes tinha morrido 
no ano de 753 a.u.c. (ab urbe condita, que signifi-
ca “data da fundação de Roma”), quando na verda-
de hoje se sabe que ele morreu três anos antes (750 
a.u.c.). E aqui começa o erro fatal de Dionísio, que 
o levou a errar em seis anos a data de nascimento de 
Jesus. Ora se sabemos hoje em dia qual é a data certa 
da morte de Herodes, e se está também provado que 
alguns anos antes terá ordenado o famoso “massacre 
dos inocentes”, quando Jesus tinha dois anos, é fácil 
concluir que o Messias só poderá ter nascido no ano 
de 748 a.u.c.. Existe então uma diferença de cinco ou 
seis anos da data que é reconhecida como a oficial 
do seu nascimento. Papa Bento XVI confirma erro 
de Dionísio. Veja mais aqui: http://www.ionline.pt/
mundo/nascimento-jesus-natal-quando-homem-qui-
ser. PORTANTO, ESTAMOS, NA REALIDADE, 
NO ANO DE 2018 E NÃO EM 2012. 
Para que saiba… AFINAL O mUNDO JÁ ACA-

bOU! Informe os seus amigos! rESTA-mE EN-
TÃO DESEJAr-LHE Um EXCELENTE 2019! 
Seja feliz no novo ano que se aproxima! 
Um beijinho

Nova edição
dispoNível 

esta semaNa
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Este texto foi extraído do livro “rostos, Olhares 
e memória”, da autoria de manuel Carvalho e 
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao 
interior da alma da Comunidade Portuguesa de 
montreal.

roStoS, olhAreS e memóriA

maria furtado

« Já fui operária, empregada de limpeza, caixeira, 
vendedora, angariadora de seguros e de publicidade, 
empresária, já fiz de tudo.»
Quem assim fala, com esta desenvoltura que as an-

danças pela vida lhe deram, é Maria Furtado, que 
toda a gente na Comunidade conhece pela mãe do 
“Livro do Galo”, essa “bíblia” onde está inscrito 
todo o nosso percurso social e histórico, o presente, o 
passado e possivelmente o próprio futuro. Pois basta 
folhear o Livro do Galo para dar a volta completa à 
Comunidade Portuguesa de Montreal, constata-se à 
primeira consulta. Mas já lá vamos.
Começando pelo princípio: Maria Furtado nasceu 

na povoação de Rosto de Cão, em S. Miguel.
«A minha avó tinha um prédio nesse lugar, por trás 

do coreto, foi lá que eu nasci, acidentalmente.
O meu pai, um bonito homem, por sinal também de 

S. Miguel, era funcionário das finanças e foi desloca-
do para a Graciosa quando eu tinha três anos.»
Desta ilha guarda recordações de liberdade e fol-

guedos sem fim pelos caminhos da infância.
«Eu era uma maria-rapaz, andava cheia de cicatri-

zes nos joelhos, trepava muros de pedras, não parava.
Quando lá voltei, passados muitos anos, ainda toda 

a gente se recordava de mim.»
Aos doze anos, em 1940, quando a Grande Guerra 

devorava o mundo, nova deslocação do pai. Para o 
continente, para Alvaiázere, ao tempo um lugar bu-
cólico entre vinhedos e olivais.
Já então a pequena Maria andava de candeias às 

avessas com os estudos que cedo abandonou, muito 
mais propensa para os namoricos.
Foi num desses namoricos de praia, em S. Pedro de 

Moel, que conheceu o futuro marido, um rapaz da 
Nazaré muito mais velho do que ela.
«Trocámos fotografias, carta para diante, carta para 

trás, acabámos por casar, tinha eu dezasseis anos.»
Num relâmpago, viu-se com com três filhos nos 

braços, prestes a embarcar para Luanda, para onde o 
marido já seguira. A atmosfera colonial não a seduziu 
por aí além. 
«Não foi uma estadia muito boa para mim. Nun-

ca sonho com África. Naquele tempo, era uma vida 
muito fictícia. O chá das cinco, a canastra.
Não sou pessoa para essas coisas.»
Regressou à metrópole, à Marinha Grande, onde o 

pai montara uma fábrica de moldes para a indústria 
vidreira. O marido ainda tentou demovê-la da sua de-
cisão mas foi em vão, já não havia diligências que a 
demovessem.
«Para o divórcio, entrámos de braço dado. Ficámos 

amigos. Depois, tanto em Portugal como aqui, quan-
do lhe era possível, vinha sempre ver os filhos.»
Quando chegava ao café, às esplanadas, todas as ca-

beças se voltavam.
A sociedade provinciana não estava preparada para 

tanta ousadia. «Divorciada, de calças, a fumar, todos 
ficavam de boca aberta, era um escândalo. Sempre 
fui uma mulher moderna. Agora já não sou. A gente 
leva a vida inteira a tentar aperfeiçoar-se e, de repen-
te, vira-se tudo às avessas. O que era branco agora é 
preto. Não dá para compreender.» Os olhos negros, 
vivos, interrogam, meio irónicos: «Vocês compreen-
dem?»
Com novo casamento, foi viver para Pinheiro de 

Loures. E nasce mais um filho. A vinda para o Cana-
dá deu-se em 1966. Por cá, o seu primeiro emprego 
foi num hotel, como criada de limpeza.
«Toma, Maria, em Portugal tiveste criada e agora 

aqui és tu a criada.»
Ri, saboreia as palavras. Não há qualquer ressenti-

mento à vista.
«Eu sou como os camaleões, adapto-me a tudo. De-

pois fui para uma fábrica de casacos.»
Os dois filhos, que tinham ficado em Portugal, de-

pressa se reúnem à família. A vida parecia entrar nos 
carris mas tudo não passava de mais uma ilusão. Sor-
rateiras, vinham a caminho novas contrariedades.
Divorciou-se, adoeceu gravemente, a convalescen-

ça é longa.
Recuperada, atirou-se à vida com unhas e dentes.
«Eu já fiz tanta coisa! Sempre fui uma pessoa co-

rajosa.»
Levanta-se para ir buscar a resma de cartões profis-

sionais que atestam a sua luta.
«Depois, descobri que era uma boa vendedora, toda 

a gente me chamava para me oferecer trabalho. Abri 
um escritório na rua Duluth mas cheguei à conclusão 
que não valia a pena e fechei a porta. Passei a traba-
lhar em casa.

Devo ter sido a primeira trabalhadora autónoma 
portuguesa de Montreal. Quando caí na comunida-
de portuguesa conservadora da época, pouca gente 
me conhecia. Divorciada, a trabalhar em seguros, era 
uma revolução. Os homens arregalavam os olhos: 
“olha que presa boa”, pensavam logo. Essa marcou-
-me, mas tudo passou.»
Volta a folhear os cartões profissionais espalhados 

sobre a mesa como um baralho de cartas onde está 
traçada a rota sinuosa da sua vida.
É um percurso assombroso, de mulher aguerrida. 

Por vezes emaranha-se nas datas, graceja.
«Já estou a confundir o filme principal com os dese-

nhos animados. Já lá vão quarenta e tal anos.»
Chega o momento de voltar a falar do cada vez mais 

prestimoso Livro do Galo, o seu grande amor.
«O Livro do Galo nasceu em 1972. Era para ser uma 

simples folha publicitária da comunidade portuguesa 
mas cresceu rapidamente. No princípio, o professor 
José Barros ajudou-me muito com os seus conselhos,
é o padrinho do Galo.»
Guia-nos até ao canto do salão para admirar o qua-

dro comemorativo dos 20 anos do Galo que tem ex-
posto em lugar de destaque. No 40º aniversário que 
recentemente realizou na Associação Portuguesa do
Canadá, reuniu anunciantes, amigos e a família 

numa festa singela mas significativa. As fotografias 
do acontecimento não devem tardar a enfeitar mais 
algum dos poucos recantos livres.
«A mudança foi enorme desde o 1º número. O livro 

nunca parou de engrossar. Nos sectores da constru-
ção, do imobiliário e da restauração é onde há agora 
mais anunciantes. Também já começa a haver muita 
gente nova nas profissões liberais, advogados, conta-

bilistas, notários, etc.»
Contradizendo as palavras, há laivos de ternu-

ra na voz quando afirma:
«Isto dá muito trabalho. Já estou a ficar cansa-

da, sou uma escrava deste livro.»
Mas logo quer desfazer dúvidas, endireita-se 

na cadeira.
«Mas ainda não estou velha. Tenho sempre 

a cabeça ocupada. Os meus filhos dizem que 
quando não tenho nada que fazer, invento. Ain-
da vou ao meu bungalow, junto dum lago sel-
vagem, nos Cantões do Leste.
Carrego o carro, descarrego o carro, limpo 

tudo, não paro.»
É fácil imaginá-la a passear pelas margens 

plácidas do lago, contemplativa, em osmose 
com a natureza circundante, a retemperar for-
ças para continuar a luta de sempre.
Demora o olhar pelo apartamento repleto do 

passado. Fotografias, estampas, pinturas, ob-
jectos díspares, não há um palmo de parede ou 
recanto vazios.
«O objecto de que eu mais gosto é aquele ali. 

É uma herança da minha avó e acompanha-me 
por toda a parte.»
Admiramos o pequeno armário, uma espécie 

de guarda-jóias de madeira preciosa, finamente 
talhada, com incrustações em madrepérola.
« É muito antigo, do tempo das índias.»
Está ali toda uma vida exposta aos nossos 

olhos. Um mar profundo de emoções e afectos 
cristalizados pelo correr dos anos.
«Passei por muita coisa, não me posso quei-

xar. Há os filhos, os netos, já tenho dois bisne-
tos. É uma família com muita mistura de raças, 
mas damo-nos todos bem.»
Na cabeça ainda lhe fervem muitos projectos.
«Para já vou a Lisboa e passarei também 

quinze dias nos Açores. Gosto de viajar. Viajei 
um bom bocado, corri a Europa. Sozinha. Que 
ainda é a melhor maneira de viajar. Ir com ou-
tra pessoa que não tem os mesmos gostos é um 
aborrecimento.»
Quando nos despedimos, os seus olhos negros 

estão mais luminosos do que nunca. Espevita-
da como a rapariguinha que, em tempos distan-
tes, sorria para a vida que lhe acenava promes-
sas sem fim.
Há uma voz que me segreda ao ouvido que 

ainda não será desta que a dama dos sete 
ofícios irá entregar o seu Livro do Galo em 
mãos alheias. A verdade é que os grandes 
amores custam a morrer.
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faleceu joaQuim beNite
eNceNador e director do teatro de almada
O encenador Joaquim benite fale-

ceu no dia 5 de dezembro aos 69 
anos. O diretor do Teatro municipal 
de Almada e do Festival de Almada, 
faleceu esta noite, na sequência de 
complicações respiratórias motiva-
das por uma pneumonia, indica um 
comunicado da Companhia de Tea-
tro de Almada.

Joaquim Benite preparava a estreia 
absoluta em Portugal de “Timão de 
Atenas”, de Shakespeare, que repre-
sentaria o seu regresso à atividade após 
um período de ausência dos palcos por 
motivo de doença.

O encenador ficará para a história 
como o fundador de uma das maiores  
companhias teatrais do país e de um 
dos mais importantes festivais de tea-
tro  da Europa, em Almada. 
Nascido em 1943, filho de um em-

presário do teatro, Joaquim Benite foi  
ator quando tinha 17 anos, antes de 
perceber que “não tinha jeito nenhum”,  
e depois jornalista e crítico de teatro, 
com passagem pelas redações de  vá-
rios diários, antes de fundar, em 1970, 
o Grupo de Campolide. 
Abandonou a crítica - porque “não ti-

nha muito sentido escrever sobre  o tea-
tro dos outros. Se uma pessoa gosta, é 
fazê-lo”, defendeu, numa entrevista  ao 
jornal i, em julho deste ano. E foi isso 
mesmo que fez: estreou-se na  encena-
ção com a peça “O Avançado-Centro 
Morreu ao Amanhecer”, de Agustin  
Cuzzani. Sete anos depois, em 1977, o 
Grupo de Campolide profissionalizou-
-se  e instalou-se no Teatro da Trindade.  
No ano seguinte, saiu de Lisboa e mu-

dou-se para Almada. Achou que “era  
bom ir para a periferia” por “uma razão 
estética e uma cívica”: “A primeira  era 
que certas opções estéticas são mais 
bem aceites por um público que  não 
tem convenções e a segunda era a von-
tade de criar um público”. 
Em Almada se estreou com “Aventu-

ras de Till Eulenspiegel”, de Charles  
de Coster e Virgílio Martinho. A desig-
nação de Companhia de Teatro de Al-
mada  (CTA) viria mais tarde. 
Em 1987, inaugurou, com a peça de 

García Lorca “Dona Rosinha, a Sol-
teira”,  o Teatro Municipal de Almada 
(desde 2005 instalado no Teatro Azul, 
edifício  da autoria dos arquitetos Ma-
nuel Graça Dias, Egas José Vieira e 
Gonçalo  Afonso Dias, que é, a seguir 
ao Centro Cultural de Belém, a segun-

da maior  sala do país). 
Ao longo de 40 anos de carreira, Be-

nite encenou textos de Molire, Brecht,  
Lorca, Pushkin, Beckett, Shakespeare, 
Gogol, Eugene O’Neill, Mikhail Bul-

gakov,  Camus, Edward Albee, Tho-
mas Bernard, Pablo Neruda, Peter Sha-
ffer, Nick Dear,  Victor Haim, Sanchis 
Sinisterra, Marguerite Duras e Antonio 
Skármeta, entre  outros. 

Deu igualmente a conhecer, em es-
treia, autores portugueses como José  
Saramago, Virgílio Martinho, Fonseca 
e Lobo e, mais recentemente, Rodrigo  
Francisco, além de ter também encena-
do textos de outros autores nacionais,  
como António José da Silva e Almeida 
Garrett. 

É autor de diversos textos para teatro, 
bem como de conferências e ensaios  
e lecionou muitos cursos de teatro. 
Dirigiu, até morrer, a revista de tea-
tro Cadernos e a coleção de “Textos 
d’Almada”. 

Criou, em 1984, e dirigiu sempre o 
Festival de Almada, um certame de  
teatro internacional que se tornou o 
maior acontecimento teatral realizado  
em Portugal, pela qualidade e quanti-
dade de espetáculos de teatro de com-
panhias  nacionais e estrangeiras que 
todos os anos nele se apresentam. 
Várias encenações suas receberam 

prémios da crítica e outros e ele pró-

prio  foi distinguido com a Medalha de 
Ouro de Mérito Cultural do Concelho 
de  Almada e a Medalha de Mérito Cul-
tural do Ministério da Cultura, além de  
ter sido condecorado pelo Governo 

francês com o grau de Cavaleiro da Or-
dem  das Artes e das Letras e pelo rei 
de Espanha com a comenda da Ordem 
de Mérito  Civil. 
Quando lhe perguntaram se achava 

que ficaria na história, respondeu  as-
sim: “Os encenadores nunca ficam 
na história. Só os escritores, como o  
Shakespeare. Sabe, acho que vale a 
pena viver para nos divertirmos. Lutar  
por coisas, para cumprir missões, não. 
O teatro é um sinal de civilização  que 
está na origem da sociedade. Até nos 
animais. Quando chego a casa, o  meu 
cão faz uma dança que parece egípcia, 
pá. São rituais de representação.  Mas 
o teatro não tem missão nenhuma. É 
uma coisa que as pessoas fazem por-
que  gostam e as outras veem porque 
lhes dá prazer”. 

“benite foi determinante para a 
construção das artes do espectáculo 
no Portugal democrático”

Jorge Barreto Xaxier
Secretário de Estado da Cultura

“Como homem de teatro, Joaquim 
benite tem uma relevância sem par 

no tecido cultural português”
Cucha Carvalheiro

Directora do teatro da Trindade
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Jantar dançante 
   Fornecedor Casa Minhota 
• Sopa
• Entrada : bacalhau de natas e salada
• Prato principal : Filet mignon servido com batatas e legumes
• Sobremesa : Tiramisu
• Uma garrafa de vinho tinto 
• Uma garrafa de vinho branco

OBRIGADO  a todos os  nossos  BENFEITORES

Grande festa
Passagem do Ano 2012 - 2013
SAINTE-ThéRèSE

31 de Dézembro a partir de 18 horas
Centro Communitario Sainte-Thérèse

120 du Séminaire, Sainte-Thérèse, J7E 1Z2

Adultos : 70 Braves – Crianças 6-14 anos : 35 Braves

Com a participação  
de DJ  Moreira e  
Vivianna Lourenço

E a meia noite uma garrafa de champagne  

por mesa e mesa de petiscos !
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Com a participação  
de DJ  Moreira e  
Vivianna Lourenço

E a meia noite uma garrafa de champagne  

por mesa e mesa de petiscos !

Jantar dançante 
   Fornecedor Casa Minhota 
• Sopa
• Entrada : bacalhau de natas e salada
• Prato principal : Filet mignon servido com batatas e legumes
• Sobremesa : Tiramisu
• Uma garrafa de vinho tinto 
• Uma garrafa de vinho branco

OBRIGADO  a todos os  nossos  BENFEITORES

Grande festa
Passagem do Ano 2012 - 2013
SAINTE-ThéRèSE

31 de Dézembro a partir de 18 horas
Centro Communitario Sainte-Thérèse

120 du Séminaire, Sainte-Thérèse, J7E 1Z2

Adultos : 70 Braves – Crianças 6-14 anos : 35 Braves

Com a participação  
de DJ  Moreira e  
Vivianna Lourenço

E a meia noite uma garrafa de champagne  

por mesa e mesa de petiscos !

Adultos: 70 Braves

Crianças: 35 Braves
   6-14 anos

31 de dezembro a partir de 18 horas
Centro Comunitário 

de Sainte-Thérèse
10 du Séminaire, Sainte-Thérèse, j7e 1z2
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la CrOiX MaUve
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

SerViçoS CoNSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
embportugalotava.blogspot.com

Consulado Geral de Portugal montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.036.6
www.secomunidades.pt/web/montreal
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16h30
Quinta-Feira 9H00-15H30 
Sexta-Feira 8H30-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

T.: 514 323.8103
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de rabo de Peixe do Quebec

T.: 514.323.0365
Clube Oriental Português de montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

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

11 de dezembro de 2012
1 euro = Cad 1.284610

QuiNtA-feirA 13 de dezembro
- feStA de NAtAl do PArtido liberAl do CANAdá
- feStA de NAtAl de ANjou
- ViNho mACiAS

SábAdo 15 de dezembro
- filArmóNiCA de lAVAl grAVA o Seu Primeiro Cd
- feStA de NAtAl NA igrejA de lAVAl

ASSoCiAçÕeS e ClubeS

filArmóNiCAS

Centro de Ajuda à Família                      T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário      T.: 514.842.8045

banda de Nossa Senhora dos milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmonica Divino Espirito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

rANCho folClóriCoS

CeNtroS

Campinos do ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
Verde minho  T.:514.865.7603

Colabore
com o

nosso jornal

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O meLHOr serViçO
de LimpeZa a seCO

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• especializado na reparação de forros de casacos

de couro e camurça

Temos bons preços
Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

agÊnCias
de Viagens

assisTenTe
sOCiaL

CaiXa POrTUGUesa
4244 St. Laurent               514.842.8077

BanCOs

ClÍNiCa MÉDiCa lUsO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CLÍniCas

aNÍbal aFONsO, C.G.a.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

COnTaBiLisTas

Dr. THUY TraN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

denTisTas

eleCTrO-lUsO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

eLeCTriCidade

Mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

FarMÁCia GaMal GirGis
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212

FARMÁCIAS

alFreD Dallaire|MeMOria
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

FUNERAIS

garagens

alberT sTaTiON serviCe
4209 De Bullion                   514.845.5804

GraNiTe laCrOiX iNC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

merCearias

mOnUmenTOs

Me. lUCieN berNarDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. eDUarDO Dias
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

sOlMar
111 St-Paul E.                  514.861.4562

iMPÉriO
1292 Jarry                  514.721.5665

resTaUranTes

impOrTadOres

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

saNDY MarTiNs
514.943.7907

TradUções

igrejAS
Igreja baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
missão de Nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

TraNsPOrTes beNTO COsTa
514.946.1988

TranspOrTes

Informe-se sobre o
Guia do consumidor
dando visibilidade

ao seu negócio
por um preço

modesto, no jornal e 
no nosso site web.

514-284-1813

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

bell Fibe: 880     Videotron: 255
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empregOs
Homem dinâmico para traba-
lho geral de edifícios comer-
ciais, para pequenos trabalhos 
arranjos e manutenção geral 
para companhia imobiliária a 
tempo inteiro no distrito de AN-
JOU. 

514-355-1233
INFO@PLEXON.CA

Belo cottage destacado dos dois lados, 
construído em 2003. 3 quartos fechados. 
Chão em madeira. Cave completamente 
acabada. Situado num sítio residencial e 
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio 
industrial convertido em condos em 2007. 
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes 
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada priva-
da e em dois andares. Terrasso comun no 
teto. ValE uma Visita ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, 
no último andar. 1 quarto fechado. Gran-
de esplanada privada. Chão em madeira. 

muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. Venham ver! $289,000

Condo completamente renovado com 900 
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado. 
Chão de madeira. Interessante para um 
casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca 
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar con-
dicionado. 2 quartos fechados. A dois 
passos do Metro Montmorency. Inclui os 
5 electrodomésticos. 1075$/mês.

VENDIDO

Precisa-se de 
ajudante jovem, 

dinâmico 
para trabalhar 
na cozinha nos 

fins-de-semana em 
restaurante português 
muito bem conhecido. 

514-240-3912

NeCrologiA

aLUga-se
Aluga-se apartamento na rua 
Coloniale, entre Rachel e Du-
luth. Grande 3 1/2 eléctrico.

514-294-4910 ou
450-632-6041 ou

450-632-5432

linhas da mão 
e cartas. 
Vidente 

com dons 
naturais. 

resolve os 
seus problemas 

sem voodoo. 
rosa

514 278.3956

VidenTe

Vende-se

cEramic sOlanO
Grande Venda de cerâmica 
italiana para cozinha, casa 
de banho, restaurante, ga-
ragem, balcão, etc. 

a partir de 99¢.
514-727-6293

Colabore com
o nosso jornal

† Manuel Paciência 
1929-2012

Faleceu em Montreal no dia 9 de Dezembro 
de 2012, com a idade de 83 anos, o senhor 
Manuel Paciência, natural da Riba Fria, 
Benedita, Portugal, esposo da Sra. Maria 
Guilhermina Canha. 
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Nel-
son (Marilyn), Michel, sua neta Keana e seu 
neto Yohan, e outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120, jean talon Est, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins

O velório terá lugar no salão funerário A.D. Memoria na quarta-
-feira dia 12 de Dezembro das 14h00 às 17h00 e das 19h00 
às 22h00- A missa de corpo presente será na quinta-feira dia 
13 às 10 horas na igreja Santa Cruz situada no 60 rua Rachel 
oeste- o corpo será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-
-Neiges. A missa do sétimo dia será sábado dia 15 de Dezem-
bro às 18h30 na igreja Santa Cruz.  
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.

† idalina linhares
Faleceu em Montreal no dia 6 de Dezembro 
de 2012, com a idade de 85 anos, a senhora 
Idalina Tibúrcio, natural da Ribeira Quente, 
S. Miguel, Açores, esposa do já falecido Ân-
gelo Tibúrcio. Deixa na dor suas filhas Lucí-
lia (José Elizardo), Olívia (Luís Sousa) e Lur-
des (Franco Sousa) seu filho Horácio (Joy 
Bailey). Seus netos: Lola, Steven, Sérgio, 
José Manuel, Marco, Matthew, Myra, Paulo 
Nelson, Tiffany, Chris e Sabrina e seus con-
jugues e bisnetos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120, jean talon Est, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins

A missa de corpo presente foi na segunda-feira dia 10 de De-
zembro às 9h00 na igreja Santa Cruz. Foi a sepultar em cripta 
no Mausoléu St. Martin. A missa do sétimo dia é hoje, quarta-
-feira dia 12 às 18h30 na igreja Santa Cruz. 
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.

† Cecília Augusta Piteira
Faleceu em Montreal no dia 6 de Dezem-
bro de 2012, com a idade de 93 anos, a 
senhora Cecília Augusta Piteira, natural de 
Azeitão, Setúbal, Portugal. Deixa na dor, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
4231 Boul. st. laurent, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira dia 12 de Dezembro às 
11h30 na igreja Santa Cruz. 
A missa do sétimo dia será na quarta-feira dia 12 às 18h30 na 
igreja Santa Cruz. 
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.

† zélia pinheiro
Faleceu em Montreal no dia 11 de Dezembro 
de 2012, com a idade de 78 anos, a senhora 
Zélia Pinheiro, natural da Ribeira Grande, S. 
Miguel, Açores, esposa do Sr. Aurino Batacão. 
Deixa na dor seu esposo, suas filhas Maria 
Manuela e Helena da Conceição (Laurenio 
Bilhete), seus netos Michael, Alain Salvador, 
Michel e Christal Rodrigues; seus irmãos (as)  
Fátima, Maria, José e António e seus conju-
gues, cunhados (as), sobrinhos (as) familiares 
e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120, jean talon Est, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins

O velório terá lugar no salão funerário A.D. Memoria na quarta-
-feira dia 12 de Dezembro das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 
22h00. O funeral será na sexta-feira dia 14 às 10h00 na igreja 
Santa Cruz. O corpo irá a sepultar em cripta no Mausoléu Pa-
dre Pio Repos St. François D´Ássise. A missa do sétimo dia 
será domingo 10h30 na igreja Santa Cruz.  
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.

† cândida coelho
Faleceu em Pointe Claire, Quebec, no dia 
6 de Dezembro com 79 anos de idade a 
Sra. Cândida Coelho, natural de Aguim, 
Anadia, Portugal.
Deixa na dor seu esposo Eduardo Coelho 
e filhos José (Lyne) Dinha (Tom), netos: 
Stephanie, Justin, Mathiew, Corye e Sierra, 
assim como amigos.
O funeral realizou-se no dia 10 de Dezem-
bro às 10h00 na igreja Santa Cruz.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de 
Rideau Hall.
A missa do sétimo dia será hoje, dia 12 às 
18h30.
A família vem por este meio agradecer às pessoas que de 
qualquer forma se lhes associaram neste momento de dor. A 
todos o nosso obrigado e bem-haja.

Procura-se 
senhora para 

limpeza em Côte-
-des-neiges. a 

tempo parcial. Deve 
ser responsável e 

honesta. 
514-738-2568
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Solução dA SemANA PASSAdA

hOrizOntais: 1. Mui, Estria. 2. Ar, Querer. 3. Usou, Mel, Ia. 4. Anel, 
Menor. 5. Emir, Rude. 6. Lar, Aia, Toa. 7. Ugar, Asar. 8. Arroz, Asir. 9. Do, 
Com, Proa. 10. Patada, Em. 11. Célere, Era.  
VErticais: 1. Mau, Aluado. 2. Ursa, Agro. 3. Onerar, Pé. 4. Quem, Ro-
cal. 5. Eu, Lia, Zote. 6. Sem, Ria, Mar. 7. Trem, Asa, De. 8. Reler, Aspa. 
9. Ir, Nutrir. 10. Iodo, Roer. 11. Rarear, Ama.

aristides de sousa meNdes
o côNsul de bordéus
Em 2007, a rTP1 emitiu um programa televi-

sivo bastante popular intitulado “Os Grandes 
Portugueses”, que convidou todos os portugueses 
a elegerem os seus conterrâneos mais importantes 
de todos os tempos. 
A história nacional é, como sabemos, fértil em 

exemplos de grandes homens e mulheres que, com as 
suas ações ou omissões, contribuíram para o benefí-
cio ou evolução do país e/ou da humanidade, assim 
sendo, as votações foram bastante renhidas e a lista 
final incluiu apenas alguns dos grandes portugueses 
que agraciaram a nossa história com os seus feitos. O 
ditador António de Oliveira Salazar acabou por ser 
eleito o Maior Português de Todos os Tempos, mas 
num próximo terceiro lugar e à frente de grandes no-
mes históricos como D. Afonso Henriques, Vasco da 
Gama, Luís de Camões, Fernão de Magalhães, Eça 
de Queiroz ou António Egas Moniz ficou Aristides de 

Sousa Mendes, um diplomata português que salvou 
mais de trinta mil vidas durante a Segunda Guerra 
Mundial. O grande momento da sua vida é agora ex-
plorado ao pormenor por esta produção nacional, que 
infelizmente não faz justiça à vida e às ações de um 
corajoso homem que merecia um filme melhor. 
A história de “Aristides de Sousa Mendes – O 

Cônsul de Bordéus” revisita então a extraordinária 
história de Aristides de Sousa Mendes, o Cônsul de 
Portugal em Bordéus que, durante a Segunda Guerra 
Mundial e após a Invasão da França pela Alemanha 
Nazi, decidiu conceder mais de trinta mil vistos a 
refugiados judeus, contrariando assim as ordens ex-
pressas de António Oliveira de Salazar. Esta nobre 

atitude custou-lhe a sua carreira, mas assegurou a 
salvação de milhares de pessoas que, se não tivessem 
obtido um visto, teriam tido como destino os temí-
veis campos de concentração nazis.
Infelizmente, “Aristides de Sousa Mendes – O Côn-

sul de Bordéus” não parece um filme profissional 
com um orçamento respeitável, mas sim um tele-
filme amador com um valor técnico muito baixo e 
uma narrativa francamente insatisfatória. A vida de 
Aristides de Sousa Mendes tinha tudo para dar um 
filme de excelência, afinal de contas estamos a falar 
de um homem que nasceu rico e morreu na miséria, 
porque ousou desafiar um ditador para salvar mais 
de trinta mil vidas. O problema é que, ao contrário 
do que seria de esperar, os guionistas João Nunes e 
António Torrado não conseguiram aproveitar esta ri-
queza dramática e histórica para criar um argumento 
minimamente digno das valorosas ações desta no-

bre personalidade nacional. 
O resultado do trabalho de 
Nunes e Torrado é um enre-
do artificial sem densidade 
emocional que se limita a 
expor fatos verídicos, mas 
desprovidos de uma con-
vincente ou tocante susten-
tação dramática, ou seja, 
nunca somos presentados 
com uma profunda análise 
aos duelos internos do pro-
tagonista ou às consequên-
cias, positivas e negativas, 
das suas ações. 
O filme faz questão de nos 

mostrar, por intermédio de 
uma espécie de entrevista 
a um sobrevivente, como é 
que as várias pessoas que 
foram salvas reagiram à ati-
tude do protagonista e como 
é que as suas ações contri-
buíram para o bem geral, 
mas “Aristides de Sousa 
Mendes – O Cônsul de Bor-
déus” falha ao não nos mos-
trar o que se passou na vida 
de Aristides nos anos que 
antecederam e sucederam 
o seu ato heroico, mas tam-
bém ao não explorar conve-
niente os seus dilemas in-
ternos ou a dinâmica da sua 
vida familiar e social. 
Ao mau enredo junta-se 

uma vertente visual sem 
qualquer brio técnico, como 
se nota pela fotografia sem 
fulgor, pelos cenários pesa-
dos ou pela forma factícia e 
aérea como Francisco Man-
so e João Correa captam os 

eventos. 
Esta injustificada pobreza visual contribui ainda 

mais para o descrédito desta produção, que con-
ta também com um elenco nada favorável. A única 
exceção é Vitor Norte que nos surpreende com um 
desempenho forte e carismático, bem à medida da 
personagem que interpreta. 
É pena, mas “Aristides de Sousa mendes – O 

Cônsul de bordéus” não é um bom retrato his-
tórico ou dramático da vida de um dos maiores 
heróis da nossa história. O potencial estava lá, 
mas Francisco manso, João Correa, João Nunes 
e António Torrado não o souberam aproveitar da 
melhor maneira.

hOrizOntais 1. Porção de terreno. Sorte. 2. Distraída (fig.). 
Prover do necessário. 3. A tua pessoa. Lírio. Esvaziar. 4. Aconte-
cimentos. Declamo. 5. Conforme à moral. Barreiro. 6. Anotação 
musical para indicar repetição. Face inferior do pão. 7. Condutor 
de azêmolas. Barrete mourisco. 8. Móvel onde se dispõem e 
guardam bebidas com ou sem álcool. Introduzir. 9. Aquilo que 
existe ou supomos existir. Soberano de uma nação monárquica. 
O primeiro algarismo da série dos números inteiros. 10. Pre-
sentemente. Essência odorífera. 11. Extraordinária. Escrever 
em prosa.

VErticais 1. Variedade de porco doméstico. Agitar o rabo ou 
a cauda. 2. Indivíduo contra quem se intenta processo judicial. 
Desavença. 3. O espaço aéreo. Peça rectangular de lã ou de 
algodão, que serve de agasalho e se estende na cama sobre os 
lençóis. 4. A décima sexta parte de um alqueire. Época notável. 
5. Espécie de bigorna. Designa carência ou ausência (prep.). 6. 
Debaixo de. Recitar. 7. Chiste (fig.). Aparelho para tecer pano. 
8. Dueto. Cão sem raça definida, de raças misturadas. 9. Ficar 
sujeito ou implicado. Aqueles. 10. Dignidade pontifícia (fig.). Al-
guma. 11. Cantiga de embalar. Gostar muito de.

2

Quem Deseja Mais Dinheiro 
Português, espanhol e francês combinam que pagará o jantar 
aquele que não for capaz de desejar tanto dinheiro como os 
outros. Sai o francês: 
— Eu queria que a água do mar se transformasse cm tinta, e 
eu, com uma caneta, fosse escrevendo o dinheiro que quises-
se, todo para mim. 
— Eu, diz o espanhol, queria que todo o baguinho, de terra ou 
de areia, por mais pequeno que fosse, se transformasse numa 
nota de conto de réis, e fosse todo meu. 
— Já ganhei — diz o português —. Eu queria que viesse um 
raio que os partisse a vocês, e que esse dinheiro fosse todo 
para mim.

É Preciso Gravata 
Um português caminha pelo deserto a gritar: 
— Água... Água... Estou a morrer de sede! Entretanto, avista 
um homem que vem na direcção dele: 
— Amigo, água... Ajude-me! 
— Lamento, mas só vendo gravatas! 
E o homem continua o caminho, desesperado, à procura de 
água. Já de rastos, avista um bar no deserto. 
— Água, por favor! 
Diz o porteiro: 
— Aqui só entra quem tiver gravata!

mau Exemplo 
O pai:  — Se estudares bastante, meu filho, poderás vir a ser 
um homem como eu! 
A mãe: — Credo, homem! Não assustes o pequeno!
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

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

Fui de férias para 
uma ilha,e aí encon-
trei o meu futuro ma-
rido. Pouco tempo 
depois a minha vida 
começou a mudar 
para mal. perdi o meu dinheiro,a 
minha súde e a minha relação.
Depois de visitar o shaman,ele 
mostrou-me a pessoa responsá-
vel.Obrigado, paulinE

minha saúde esta-
va completamente 
arruínada. submeti-
-me a muitos testes 
e nada detectaram.
tudo isto depois 
de eu fechar a mi-
nha empresa devi-

do a problemas fi nanceiros.Por 
fi m com a ajuda espiritual do 
SHAMAN, consegui descobrir a 
verdadeira causa dos meus pro-
blemas de saúde. rituais de bru-
xaria negra que um empregado 
meu Africano, tinha posto contra 
mim.Agora vejo a luz na minha 
vida,outra vez. ROCO

A minha fi lha tinha a 
mania de se comportar 
como um homem e era 
minha atraída por mu-
lheres. meu marido e eu 
sofriamos muito com 
esta situação.Estáva-
mos desesperados,pois queriamos 
a nossa fi lha como ela era antes. De-
pois de consultar o SHAMAN e com 
a sua limpeza espiritual. A nossa fi lha 
começou a comportar-se como uma 
mulher. pEtrOVa FamilY.

Eramos um lar feliz,na 
companhia dos meus 
fi lhos,mas essa felici-
dade foi-se devido à 
infedelidade do meu 
marido. Desde então e 

nos últimos 10 anos,não consegui 
ter uma relação com mais ninguém.
Estava marcada por uma sina,que 
me impedia de ser feliz.Agora a mi-
nha vida está a mudar, graças à ajuda 
espiritual do shaman. chantal

514-386-0008
7551 St-Hubert
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testes e nada detectaram.Tudo isto depois de eu fechar a minha

d id bl fi i P fi j d i it lempresa devido a problemas financeiros.Por fim com a ajuda espiritual
do SHAMAN,consegui descobrir a verdadeira causa dos meus
problemas de saúde.Rituais de bruxaria negra que um empregado meu
Africano ,tinha posto contra mim.Agora vejo a luz na minha vida,outra
vez. ROCO

Fui de férias para uma ilha,e aí encontrei o meu futuro marido.Pouco
tempo depois a minha vida começou a mudar para mal.Perdi o meu
dinheiro a minha súde e a minha relação Depois de visitar o SHAMAN eledinheiro,a minha súde e a minha relação.Depois de visitar o SHAMAN,ele
mostrou-me a pessoa responsável.Obrigado,PAULINE

Eramos um lar feliz na companhia dos meus filhos mas essa felicidadeEramos um lar feliz,na companhia dos meus filhos,mas essa felicidade
foi-se devido à infedelidade do meu marido.Desde então e nos últimos
10 anos,não consegui ter uma relação com mais ninguém.Estava
marcada por uma sina,que me impedia de ser feliz.Agora a minha vida
está a mudar,graças à ajuda espiritual do SHAMAN. CHANTAL

A minha filha tinha a mania de se comportar como um homem e era 
minha atraída por mulheres.Meu marido e eu sofriamos muito com esta
situação.Estávamos desesperados,pois queriamos a nossa filha como ela
era antes.Depois de consultar o SHAMAN e com a sua limpeza espiritual.a
nossa filha começou a comportar-se como uma mulher. PETROVA FAMILY.
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está a mudar,graças à ajuda espiritual do SHAMAN. CHANTAL

A minha filha tinha a mania de se comportar como um homem e era 
minha atraída por mulheres.Meu marido e eu sofriamos muito com esta
situação.Estávamos desesperados,pois queriamos a nossa filha como ela
era antes.Depois de consultar o SHAMAN e com a sua limpeza espiritual.a
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marcada por uma sina,que me impedia de ser feliz.Agora a minha vida
está a mudar,graças à ajuda espiritual do SHAMAN. CHANTAL

A minha filha tinha a mania de se comportar como um homem e era 
minha atraída por mulheres.Meu marido e eu sofriamos muito com esta
situação.Estávamos desesperados,pois queriamos a nossa filha como ela
era antes.Depois de consultar o SHAMAN e com a sua limpeza espiritual.a
nossa filha começou a comportar-se como uma mulher. PETROVA FAMILY.

Minha saúde estava completamente arruínada.Submeti-me a muitos
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do SHAMAN,consegui descobrir a verdadeira causa dos meus
problemas de saúde.Rituais de bruxaria negra que um empregado meu
Africano ,tinha posto contra mim.Agora vejo a luz na minha vida,outra
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tempo depois a minha vida começou a mudar para mal.Perdi o meu
dinheiro a minha súde e a minha relação Depois de visitar o SHAMAN eledinheiro,a minha súde e a minha relação.Depois de visitar o SHAMAN,ele
mostrou-me a pessoa responsável.Obrigado,PAULINE

Eramos um lar feliz na companhia dos meus filhos mas essa felicidadeEramos um lar feliz,na companhia dos meus filhos,mas essa felicidade
foi-se devido à infedelidade do meu marido.Desde então e nos últimos
10 anos,não consegui ter uma relação com mais ninguém.Estava
marcada por uma sina,que me impedia de ser feliz.Agora a minha vida
está a mudar,graças à ajuda espiritual do SHAMAN. CHANTAL

A minha filha tinha a mania de se comportar como um homem e era 
minha atraída por mulheres.Meu marido e eu sofriamos muito com esta
situação.Estávamos desesperados,pois queriamos a nossa filha como ela
era antes.Depois de consultar o SHAMAN e com a sua limpeza espiritual.a
nossa filha começou a comportar-se como uma mulher. PETROVA FAMILY.

  
    

 
     
    




  
   
       

   

 

 
 

 


 
  

 
   




 

 

  

   

 


   
 

  
  

 
 

   

  
 

 


  



 










Passagem de Ano

31 de Dezembro 2012 às 19 horas

Infos: Humberto Cabral 514-793-0159

Reservar antes do 
24 Dezembro 2012

ENTRADAS
55 sócios  /  60 não sócios
Menos 12 anos - 25,00 $

EMENTA
•	 Entrada	presunto	com	melão
•	 Sopa
•	 Steak	+	1/2	lagosta	com	batatas	e	legumes
•	 Sobremesa	arroz	doce
•	 Bolos	e	café
•	 Prato	de	fruta	por	mesa
•	 Garrafa	de	champanhe	por	mesa	à	meia	noite

Noite animada por:

DJ MASTER HITS
(Danny Faria)

Sylvie 
Pimentel

8672, Rue De Forbin-Janson, Montreal, QC H1K 2J9
514-353-1550

Centro Comunitário Espírito Santo Anjou



A Voz de PortugAl  |  12 de dezembro de 2012  |  P. 22

1-Benfica	 29	 11	 9	 2	 0	 28	 		7
2-FC	Porto	 29	 11	 9	 2	 0	 27	 		6
3-SC	Braga	 20	 11	 6	 2	 3	 24	 15
4-Rio	Ave	 18	 11	 5	 3	 3	 15	 13
5-P.	Ferreira	 16	 11	 3	 7	 1	 13	 		9
6-Estoril	Praia	 15	 11	 4	 3	 4	 18	 14
7-V.	Guimarães	 15	 11	 4	 3	 4	 12	 18
8-Marítimo	 13	 11	 3	 4	 4	 		9	 16
9-V.	Setúbal	 11	 11	 2	 5	 4	 11	 20
10-Nacional	 11	 11	 3	 2	 6	 15	 22
11-Sporting	 11	 11	 2	 5	 4	 10	 14
12-Olhanense	 10	 11	 2	 4	 5	 13	 18
13-Beira-Mar	 10	 11	 2	 4	 5	 15	 22
14-Gil	Vicente	 10	 11	 2	 4	 5	 10	 16
15-Académica	 9	 11	 1	 6	 4	 13	 18
16-Moreirense	 7	 11	 1	 4	 6	 12	 17

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

ligA zoNe SAgreS

Estoril	Praia	3-0	V.	Setúbal
FC	Porto	1-0	Moreirense	 Videos

Gil	Vicente	1-2	Beira-Mar
Rio	Ave	0-0	P.	Ferreira
Marítimo	2-0	Nacional

V.	Guimarães	2-0	Olhanense
Académica	1-4	SC	Braga
Sporting	1-3	Benfica

RESULTADO

V.	Setúbal	14/12	15:15	FC	Porto
Beira-Mar	15/12	11:00	Rio	Ave

Olhanense	15/12	11:00	Gil	Vicente
Nacional	15/12	13:00	Sporting
Benfica	15/12	15:30	Marítimo

Moreirense	16/12	11:00	Académica
SC	Braga	16/12	13:00	Estoril	Praia
P.	Ferreira	16/12	15:15	V.	Guimarães

PRóxiMA	JORNADA

Óscar Cardozo [Benfica] 10
Jackson Martínez [FC Porto] 10
Meyong [V. Setúbal] 9
João Tomás [Rio Ave] 7
James R. [FC Porto] 7
Éder [SC Braga] 6
Lima [Benfica, SC Braga] 6
Luís Leal [Estoril Praia] 6
Nabil Ghilas [Moreirense] 6
Ricky van W. [Sporting] 5
Rodrigo [Benfica] 4
Abel Camará [Beira-Mar] 4
Edinho [Académica] 4
Abdi [Olhanense] 4
Steven V. [Estoril Praia] 4
 Tarantini [Rio Ave] 4
Wilson E. [Académica] 3

MARCADORES

Grupo	A

Dinamo	Zagreb	0-2	FC	Porto

FC	Porto	1-0	Paris	SG

FC	Porto	3-2	Dynamo	Kyiv	

Dynamo	Kyiv	0-0	FC	Porto

FC	Porto	3-0	Dinamo	Zagreb

Paris	SG	2-1	FC	Porto

Grupo	G

Celtic	0-0	Benfica

Benfica	0-2	Barcelona

Spartak	Moskva	2-1	Benfica

Benfica	2-0	Spartak	Moskva

Benfica	2-1	Celtic

Barcelona	0-0	Benfica

Grupo	H

SC	Braga	0-2	CFR	Cluj

Galatasaray	0-2	SC	Braga

Man.	United	3-2	SC	Braga

SC	Braga	1-3	Man.	United

CFR	Cluj	3-1	SC	Braga

SC	Braga	1-2	Galatasaray

ligA doS CAmPeÕeS
Grupo	B

Plzen	3-1	Académica

Académica	1-1	Hapoel	Tel	Aviv

At.	Madrid	2-1	Académica

Académica	2-0	At.	Madrid

Académica	1-1	Plzen

Hapoel	Tel	Aviv	2-0	Académica

Grupo	D

Marítimo	0-0	Newcastle

Club	Brugge	2-0	Marítimo

Marítimo	1-1	Bordeaux

Bordeaux	1-0	Marítimo

Newcastle	1-1	Marítimo

Marítimo	2-1	Club	Brugge

Grupo	G

Sporting	0-0	FC	Basel

Videoton	3-0	Sporting

Genk	2-1	Sporting

Sporting	1-1	Genk

FC	Basel	3-0	Sporting

Sporting	2-1	Videoton

uefA euroPA leAgue

Novo líder depois do «derby»
F.C. Porto e Benfica trocaram, agora, de po-

sição, por um golo, mas continuam de braço 
dado, a reforçar a ideia de um campeonato a dois, 
apesar do Sp. braga fazer questão de seguir a du-
pla à distância. Na semana em que terminou a 
primeira fase das competições europeias, que dei-
xou apenas os dois lideres como resistentes, o F.C. 
Porto suou para bater o moreirense, enquanto o 
Benfica virou o «derby» em Alvalade. Tudo soma-
do, numa jornada com vinte golos, os inseparáveis 
líderes já somam 29 pontos, mais nove do que os 
minhotos e mais dezoito do que os leões.
A ronda começou na sexta-feira, na Amoreira, 

com sensacional Estoril a atropelar o V. Setúbal 
(3-0) e a saltar para o quinto lugar que, entretan-
to, se «desvalorizou» para um sétimo. De qualquer 
forma, a equipa de Marco Silva, com Jefferson em 
grande estilo, continua a ser uma das boas surpre-
sas desta Liga.
O momento da jornada: ufa...com a cabeçada de 

Jackson
No sábado, as atenções concentraram-se no Dra-

gão. O F.C Porto estava obrigado a vencer para 
poder capitalizar um eventual deslize do «compa-
nheiro» em Alvalade, mas a verdade é que a equipa 
de Vítor Pereira teve de sofrer durante 71 minutos, 
antes de respirar de alívio com uma cabeçada de 
Jackson que garantiu o essencial com o décimo golo 
do colombiano na Liga (1-0).
A frase da jornada: «Era o que calhasse»
Domingo houve resultados para todos os gostos. A 

começar pelo Beira Mar que foi a Barcelos surpreen-
der o Gil Vicente (2-1) e apanhar o «elevador» que 
subiu do último lugar até ao décimo. Mais acima, Rio 
Ave e Paços de Ferreira, quarto e quinto classifica-
dos, mantiveram distâncias com um nulo.
Já nos Barreiros, no primeiro «derby» da jornada, o 

Marítimo bateu o vizinho Nacional (2-0). A fechar o 
dia, o V. Guimarães voltou a aproximar-se da Europa 

e do vizinho Sp. Braga com um triunfo sobre o Olha-
nense (2-0).
A equipa da jornada: amarelo em maioria
Segunda-feira, antes do «derby», o Sp. Braga, agora 

já «livre» da Europa, fez uma demonstração de for-
ça em Coimbra, com uma vitória categórica sobre a 
Académica (4-1), num jogo que ficou marcado pelos 
assobios dos «estudantes» a Éder.
A jornada fechava em grande, em Alvalade, com um 

derby que começou muito antes do primeiro apito de 
Marco Carreira. Começou na quinta-feira quando um 
temporal obrigou ao adiamento do jogo dos leões 

com o Videoton. O Sporting queria adiar o «derby» 
para terça-feira, mas o Benfica fechou os olhos e a 
Liga fechou mesmo a porta. O jogo jogou-se mesmo 
na segunda-feira.
Os leões ainda chegaram ao intervalo sorridentes, 

com o mesmo resultado de há um ano, outra vez com 
um golo de Wolfswinkel, mas Cardozo virou Alvala-
de «pantanas» na segunda parte, com ação direta nos 
(três golos) que permitiram à equipa de Jorge Jesus 
voltar ao topo, agora com o estatuto de líder, com 
mais um golo do que o campeão.

1851 Ontario Este - Tel. 514.563.1211

24 de Dezembro - Aberto das 11h até 22h

Com Dançarinas Brasileiras

31 de Dezembro a partir das 19h00 até 3h

Passagem de Ano
Com 6 serviços, 

Tapas, carne ou peixe, sobremesa
champanhe, sanduíches

Dançarinas Brasileiras e muita música
1 e 2 de Janeiro - Fechado

RESERVEM OS SEUS LUGARES

A direcção e equipa dos 
Restaurantes A Quinta 

desejam a todos os seus clientes
e comunidade em geral

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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1-Belenenses	 38	 16	 12	 2	 2	 27	 13
2-Sporting	B	 34	 16	 10	 4	 2	 32	 19
3-Arouca	 31	 17	 9	 4	 4	 26	 20
4-Benfica	B	 28	 17	 8	 4	 5	 34	 24
5-Desp.	Aves	 28	 17	 7	 7	 3	 16	 13
6-U.	Madeira	 27	 17	 7	 6	 4	 20	 18
7-UD	Oliveirense	 27	 17	 7	 6	 4	 21	 15
8-Santa	Clara	 25	 17	 7	 4	 6	 23	 19
9-FC	Porto	B	 24	 17	 6	 6	 5	 18	 18
10-Tondela	 24	 17	 6	 6	 5	 19	 18
11-Leixões	 23	 17	 5	 8	 4	 18	 18
12-Portimonense	 23	 17	 6	 5	 6	 19	 20
13-Atlético	CP	 22	 17	 7	 1	 9	 20	 27
14-Naval	 21	 17	 5	 6	 6	 22	 25
15-Marítimo	B	 21	 17	 7	 0	 10	 18	 17
16-Penafiel	 21	 17	 6	 3	 8	 16	 20
17-Feirense	 18	 17	 5	 3	 9	 22	 25
18-V.	Guimarães	B	 17	 17	 3	 8	 6	 10	 12
19-SC	Braga	B	 15	 17	 3	 6	 8	 17	 23
20-Sp.	Covilhã	 15	 17	 3	 6	 8	 12	 20
21-Trofense	 14	 17	 3	 5	 9	 12	 23
22-Freamunde	 10	 17	 2	 4	 11	 12	 27

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS
SeguNdA ligA

tAçA dA ligA
grupO a
  j V E D p
1-Fc porto 0 0 0 0 0
2-Nacional 0 0 0 0 0
3-V. setúbal 0 0 0 0 0
4-E. praia 0 0 0 0 0

grupO B
  j V E D p
1-Beira-mar 0 0 0 0 0
2-sc Braga 0 0 0 0 0
3-guimarães 0 0 0 0 0
4-naval 0 0 0 0 0

grupO c
  j V E D p
1-marítimo 0 0 0 0 0
2-p. Ferreira 0 0 0 0 0
3-sporting 0 0 0 0 0
4-rio ave 0 0 0 0 0

grupO D
  j V E D p
1-Benfica 0 0 0 0 0
2-moreirense 0 0 0 0 0
3-Académica 0 0 0 0 0
4-Olhanense 0 0 0 0 0

Nacional 19/12 FC Porto
Estoril Praia 19/12 V. Setúbal

V. Guimarães 19/12 SC Braga 
Naval 19/12 Beira-Mar

Marítimo 19/12  Sporting
Rio Ave 19/12 P. Ferreira

Olhanense 19/12 Benfica
Moreirense 19/12 Académica

tAçA de PortugAl
Desp. aves vs coimbrões 12/12/2012
Benfica vs Desp. Aves/Coimbrões aDiaDO
sc Braga  2-1  Fc porto
Académica  3-0  Tourizense
Arouca  2-1  Beira-Mar
lourinhanense  0-6  p. Ferreira
Belenenses  4-0  Fabril Barreiro
Gil Vicente  1-0  UD Oliveirense
marítimo  1-1 (4-5)g.p.  V. guimarães

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

piNto da costa fala
de Quaresma e do mercado
Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, co-

mentou nesta terça-feira alguns temas da 
atualidade azul e branca, à margem da inaugura-
ção de uma loja do clube na baixa da Invicta.
Ricardo Quaresma foi apontado aos dragões pela 

imprensa turca. Uma televisão local ga-
rantiu que o extremo ia rescindir com o 
Besiktas e rumar ao F.C. Porto, algo nega-
do horas depois pelo presidente do clube 
turco.
«Quaresma? Se vier cá para passar o Na-

tal, que venha visitar esta loja. Essas notí-
cias que têm saído não têm fundamento», 
garante Pinto da Costa.
O dirigente abordou ainda o mercado de 

janeiro, prometendo segurar as unidades 
mais influentes da equipa.
«Não vamos vender jogadores que o 

treinador considere indispensáveis, daqueles 16 que 
costumam jogar mais. Esses só saem pela cláusula, 
se for paga a pronto e o jogador quiser ir. Alguns ti-
veram essa hipótese e não quiseram», frisou Pinto da 
Costa.
De qualquer forma, há espaço para ajustes no plan-

tel: «Quanto aos que não jogam, admito alguma saí-

da, até por empréstimo, embora não haja nada de 
concreto nesta altura.»
O presidente do F.C. Porto foi ainda confrontado 

com as declarações de Luís Filipe Vieira na véspe-
ra, após o derby de Lisboa. «O Benfica só joga com 

um guarda-redes, ao contrário do 
que tem acontecido noutro clube», 
disse Vieira. E o que pensa Pinto 
da Costa? Seria uma boa solução as 
equipas passarem a jogar com dois 
guarda-redes? «Parece-me uma 
ideia idiota. Mas com o Helton e 
o Fabiano na baliza, ninguém nos 
marcava golos», rematou. Sobre o 
campeonato, Pinto da Costa enten-
de que «o ideal seria que houvesse 
mais candidatos ao título, como em 
Inglaterra, mais aliciante e emo-

cionante em que há quatro o cinco que podem ser 
campeões». Mas frisa que a Liga espanhola, que para 
muitos, «é das melhores», cinge-se a uma «luta entre 
Real Madrid e Barcelona, com o Atlético de Madrid 
este ano a fazer de Sporting de Braga». «Quem achar 
a Liga espanhola competitiva tem de pensar o mesmo 
da nossa».
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