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Revista dos acontecimentos
mais maRcantes do ano 2012

natal magRo e ano novo Realista em PoRtugal P2

O ano de 2012 fica marcado pela crise política e económica na Europa, pela mudança nos 
governos de vários países, assim como pelo conflito armado na Síria. Em Portugal, 2012 
fica recordado como o ano da suspensão das reformas antecipadas, de elevados prejuízos na 
agricultura devido à seca e da imposição de medidas de austeridade à população, levando 
ao aumento dos casos de sobreendividamento das famílias portuguesas. Páginas 5-8

e o menino Jesus, mãe?

a oRigem do

nosso calendáRio

Homens destes

nunca moRRem

F1: Rescaldo

FoRmula 1 em 2012

Bem-vindo À voz

de PoRtugal 2013 P3

P14

Disseram-me que o josé das Neves Ro-
drigues faleceu. 

Não acredito. Homens destes nunca mor-
rem. Andem lá por onde andarem, ficarão 
para sempre vivos na memória e no imaginá-
rio colectivo dos povos que tiveram a benção 
de os acolher no seu regaço.
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Balança 
Carta Dominante: Rainha de Espadas, 
que significa Melancolia, Separação.
Amor: Surgirão ótimas oportunidades 
para o compromisso afetivo. Poderá 

encontrar um novo amor ou solidificar o atual.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervo-
so poderão deixá-lo inquieto, seja mais otimis-
ta! Dinheiro: Não confie demasiado nos outros 
ou poderá sofrer alguns enganos.
Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

EscOrpiãO
Carta Dominante: 8 de Ouros, que sig-
nifica Esforço Pessoal. Amor: Serão 
vividos nesta fase muitos momentos 
de harmonia familiar e sentimental.

Saúde. Não apresenta quaisquer motivos de 
preocupação neste plano. Dinheiro: Dê um 
passo de cada vez e alcançará os seus objeti-
vos. Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

Sagitário
Carta Dominante: O Eremita, que sig-
nifica Procura, Solidão. Amor: Uma 
paixão atual poderá acabar com o 
passar do tempo, mas não se preocu-

pe pois haverá ótimas novidades a nível afetivo 
no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade 
neste período. Dinheiro: Siga os conselhos de 
peritos antes de iniciar algum negócio, não se 
atire de cabeça sem avaliar as consequências.
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

capricórniO
Carta Dominante: 3 de Paus, que sig-
nifica Iniciativa.
Amor: Não confunda os seus senti-
mentos e pense muito bem antes de 

assumir uma relação. Saúde: A sua alimenta-
ção deverá ser um pouco mais equilibrada.
Dinheiro: Não se exceda nas suas compras, 
pois não está no momento indicado para o fa-
zer. Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

aquáriO
Carta Dominante: A Força, que signi-
fica Força, Domínio. Amor: Não dei-
xe que a criatividade e a imaginação 
desapareçam da sua relação afetiva, 

cultive-as constantemente. Saúde: Poderá so-
frer de algumas dores de rins. Dinheiro: É pro-
vável que tenha de enfrentar alguns problemas 
financeiros, mas tudo se resolverá.
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

pEixEs
Carta Dominante: o Imperador, que 
significa Concretização.
Amor: Visite com maior regularidade 
os seus familiares mais próximos.

Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de 
pernas e musculares.
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, 
planifique muito bem as suas despesas.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

carnEirO
Carta Dominante: a Estrela, que signi-
fica Proteção, Luz.
Amor: Cuidado com os amores que só 
causam sofrimento e dor. Pense mais 

em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. 
Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favo-
rável no que concerne a situação laboral. Po-
derá vir a receber benefícios.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

TOurO
Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera
Amor: Dedique mais tempo à sua 
família e à pessoa amada pois eles 

sentem a sua falta. Saúde: Poderá ser afetado 
por dores musculares. Dinheiro: este período 
será caracterizado por dúvidas profissionais 
que poderão fazê-lo tentar ser mais contido re-
lativamente aos seus gastos.
Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

GémEOs
Carta Dominante: O Dependurado, 
que significa Sacrifício. Amor: Afaste-
-se da rotina com a pessoa amada. 
Opte por fazer aquela viagem há muito 

planeada. Saúde: Atravessa um período regu-
lar a este nível, sem sobressaltos nem surpre-
sas. Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus 
objetivos alcançados.
Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

caranGuEjO
Carta Dominante: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias Inespe-
radas. Amor: Não se deixe levar por 
pensamentos negativos, melhores 

tempos virão. Saúde: Fase de fadiga exces-
siva. Descanse mais. Dinheiro: Não seja de-
masiado autoconfiante neste domínio, pois as 
coisas podem não correr como o previsto.
Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

lEãO
Carta Dominante: o Papa, que signifi-
ca Sabedoria. Amor: neste momento 
estará mais confiante e, por isso, en-
contrará facilmente um clima de equi-

líbrio nas suas relações. Saúde: Cuidado com 
a alimentação que faz, opte por alimentos mais 
saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas 
perspetivas avizinham-se a este nível, por isso 
defina cuidadosamente os seus objetivos e 
empenhe-se na sua concretização.
Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

VirGEm 
Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: A sua faci-
lidade de comunicação e o à-vontade 
com que aborda as pessoas e as si-

tuações traduzem-se num clima tranquilo na 
vida sentimental. Saúde: Encontra-se num mo-
mento favorável, mas em que cometerá alguns 
excessos. Dinheiro: Aposte na projeção pro-
fissional e poderá alcançar os seus objetivos, 
mas não gaste demasiado.
Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34
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natal magRo e ano novo 
Realista em PoRtugal 
Uma imensa bola natalina ver-

melha ilumina a praça do Ros-
sio, lotada de famílias e turistas que 
saem às ruas para comemorar o 
Natal em Lisboa. 
Anjos de luz adornam toda a Rua 

Augusta. Em meio à névoa de fumaça 
lançada pelos carrinhos que vendem 
castanhas, artistas de rua e pedintes 
clamam por atenção e alguns troca-
dos. Corais de estudantes tentam ale-
grar a quem passa. “Foi um ano muito 
difícil para os portugueses, o ‘Pai Na-
tal’ terá muito trabalho para alegrar a 
toda gente”, diz o comerciante Nuno 
Gonçalves – que levou os dois filhos 
para ver o magro Papai Noel portu-
guês.
As ruas estão cheias, mas as mãos 

carregam menos sacolas. Os portu-
gueses estão gastando menos que no 
ano anterior com as compras de fim 
de ano. Houve uma redução de 87 
milhões de euros nos gastos durante a 
primeira semana de compras natalinas 

(entre 26 de novembro e 2 de dezem-
bro) em relação ao mesmo período de 
2011 – conforme dados divulgados 
pela Sibs, entidade que administra a 
rede de cartões bancários no país. 
A dona de casa Inês Figueira entrou 

em uma loja, olhou, olhou e decidiu 
não levar nada. “Muita gente não tem 
dinheiro nem para as necessidades bá-
sicas, temos de poupar para o futuro 
cada vez mais incerto”, desabafa.
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ano novo
Ano Novo, vida nova 
Diz o refrão popular

Vida nova que começa
Para depois acabar.

Só faltam poucos dias
Para um ano novo começar

Uns atrás dos outros
Começam e vão acabar.

É rotina que nos afeta
Mesmo sem a gente querer

Cada ano que começa, termina
Assim será até se viver.

Quando todos morrerem
Tudo acabará, assim é

Mas penso que vai haver
Outra arca de Noé. 

O mundo vai continuar
Melhor? Pior? Não sei!
Seja como Deus quiser
Temos que cumprir a lei.

Ana Irpic

Vidente médium alhadj
com 32 anos de experiência. Ele quere
vos ajudar 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
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Manuel de sequeira Rodrigues

editoRial

Bem-vindo À voz de PoRtugal 2013

comece o ano da melhor forma, ousando, so-
nhar, porque cada dia é uma página, um es-

paço em branco a preencher, porque a felicidade 
não depende do que nos falta, mas do bom uso 
que fazemos do que temos.
É com prazer que em nome da equipa do jornal, 

saúdo toda a comunidade portuguesa, dando-lhes as 
boas-vindas no novo ano e desejando-lhes felicidade, 
paz e sucesso.
Ao longo dos próximos 49 números do jornal, pre-

vistos para este ano, descubra e acompanha na nos-
sa companhia o que é mais útil, mais interessante, 
viajando pelo Canadá, Portugal e o Mundo em cada 
edição do jornal A Voz de Portugal e ofereça uma as-
sinatura aos seus familiares e amigos. Continuando 
em português, recebemos de braços abertos, toda a 
diversidade cultural, gastronomia, desporto, política 
etc, para melhor informar a comunidade portuguesa 
e os cidadãos que falam português no Quebeque, tra-
duzindo uma perspectiva em benefícios de todos os 
leitores.
O maior CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS 

NO QUEBEQUE é a Comunidade Portuguesa e o 
jornal tem o compromisso e o prazer de fazer parte e 
contribuir para o registo da história, e estamos junto 
neste projecto!
E para iniciar 2013, nada melhor para os comercian-

tes do que anunciar, no nosso semanário no arranque 
do ano, as novidades previstas dos seus produtos e/ou 
serviços, com imagem cuidada e qualidade renovada 
para conseguirem mais clientes. 
O desemprego é o maior problema da comunidade 

e o trabalho é o remédio necessário, para alimentar 
a vida. Comunique com o jornal se tem um posto de 

trabalho à espera de um trabalhador.   Este apelo é ab-
solutamente necessário para que haja esperança e ser-
mos capazes de superar as dificuldades, não é vivendo 
a utopia da abundância, que se reforma a sociedade.
É sempre uma constatação triste de infringir políticas 

de restrição a quem tem menos e, depois, ir-se toman-
do conhecimento que há uma determinada classe de 
pessoas, incluindo alguns políticos, que está sempre 
fora dessa restrição, muitas vezes, não se sujeitando 
às leis que vão criando e que parece não serem para 
eles. Há um acelerar progressivo de situações muito 
difíceis por gente desempregada, famílias que não têm 
recursos normais de sobrevivência, e depois as refor-
mas muito pequenas numa sociedade muito envelheci-
da, com pessoas a viverem muito isoladas sem grandes 
possibilidades.
É preciso hoje ter coragem para ser pobre e ainda 

ter capacidade e coração para olhar para o lado e ser 
capaz de repartir os poucos recursos com quem tem 
ainda menos. Esta fase da sociedade a agravar-se pode 
ser uma fase de descoberta dos valores fundamentais, 
onde o bem comum, a justiça social, a solidariedade 
sejam valores estruturantes de uma sociedade global.
Os jovens são os grandes parentes pobres da socie-

dade actual, são as grandes vítimas, porque surgem na 
sociedade com uma ilusão muito grande: ao entrarem 
no ensino superior e depois ao terminarem o curso é 
uma desilusão. Não foram ajudados a serem eles pró-
prios a criar a sua riqueza e a sua própria vida, foram 
crescendo com a convicção de que tudo é fácil e de 
que tudo está feito. Nunca trabalharam numa situação 
estável para poderem constituir família e construírem 
o seu futuro: jovens que são licenciados e que nunca 
tiveram emprego e muitos já acabaram a licenciatura 

há muitos anos. Muitos jovens nunca conseguiram 
trabalhar nos cursos que tiraram e passam por vários 
empregos, onde acabam despedidos por contratos a 
prazo e sempre com o salário mínimo obrigatório.
Há uma ONU que é necessário descobrir e que é ne-

cessário fazer com que tenha a sua implantação a ní-
vel de um equilíbrio mundial e, depois com a ONU, 
serem criados poderes e organizações internacionais 
que possibilitem um equilíbrio e uma procura de so-
lidariedade.
Falando-se há tantos anos de uma globalização, que 

vence fronteiras, línguas, credos e que vence raças, 
eu pergunto o que tem sido feito para que essa glo-
balização possa dar às pessoas trabalho com base no 
salário mínimo mundial e o equilíbrio social, que vá 
para além dos nossos pequenos mundos? Confron-
tamo-nos sistematicamente com esta realidade: há 
uma supressão difícil num país, numa região e há os 
mais poderosos e os mais ricos que utilizam a soli-
dariedade para aumentar os juros de empréstimos e 
aumentar os preços dos produtos e serviços de tudo 
que mexe. Não se compreende que se fale em solida-
riedade europeia e mundial e quando os países que 
vão entrando em quase falência, são compensados 
com juros altíssimos, que se vêm perante a incapaci-
dade de pagar, com uma austeridade absolutamente 
impensável.
Não se ganha nada ao ameaçar com uma crise 

maior do que aquela que é necessária implementar.   
O equilíbrio e solidariedade, devia ser promovida a 
uma escala maior, Mundial. Cabe aos que detêm o 
poder político, como os que têm o poder da cultura 
e da comunicação social não caírem no alarmismo. 
Não se privem as pessoas do que é justo.
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Revista dos acontecimentos   mais maRcantes do ano 2012
cAVAcO DIZ qUE A sUA REfORMA
MAL cHEGA PARA PAGAR DEsPEsAs
O Presidente da República, Cavaco Silva, disse hoje 

que aquilo que vai receber como reforma «quase de 
certeza que não vai chegar para pagar» as suas des-
pesas, recordando que fez poupanças ao longo da sua 
vida. «Tudo somado, o que irei receber do Fundo de 

Pensões do Banco de Portugal e da Caixa Geral de 
Aposentações quase de certeza que não vai chegar 
para pagar as minhas despesas porque como sabe eu 
também não recebo vencimento como Presidente da 
República», disse. «Mas não faço questão quanto a 
isso porque com certeza existem outros portugueses 
na mesma situação. Felizmente, durante os meus 48 
anos de casado, eu e a minha mulher fomos sempre 
muito poupados e fazíamos questão de todos, todos 
os meses colocar alguma coisa de lado e portanto 
agora posso gastar uma parte das minhas poupanças 
e é por isso que eu não faço questão quanto a isso», 
enfatizou.

sALáRIOs E PENsõEs
ENcOLHEM NO fIM DO Mês
Os montantes que os trabalhadores e pensionistas 

em Portugal recebem na conta bancária todos os me-
ses, pagos pela entidade patronal ou pela Segurança 
Social, devem baixar a partir deste mês. O Ministério 
das Finanças indicou ao SOL que até meados de Fe-
vereiro serão publicadas novas tabelas de retenção na 
fonte de IRS, o que deverá reduzir os vencimentos 
líquidos a partir deste mês

PAssOs cOELHO EsTá 
“MODERADAMENTE OTIMIsTA”
O primeiro-ministro manifestou-se hoje “modera-

damente otimista” quanto ao cenário macroeconómi-
co e considerou que é cedo para avaliar a evolução 
das receitas fiscais, porque os dados de janeiro não 
permitem “uma extrapolação para o resto do ano”.
Questionado se poderá haver uma quebra de receitas 
fiscais que leve a novas medidas de austeridade, Pas-

sos Coelho respondeu que “não há nada nesta altura 
que aponte nesse sentido” e que é preciso esperar por 
mais informação para avaliar a evolução das receitas 
fiscais.

DéfIcE DO EsTADO qUAsE
TRIPLIcA NOs 2 PRIMEIROs MEsEs
O défice do sub-sector Estado aumentou 191% nos 

dois primeiros meses deste ano comparando com 
igual período de 2011. Parte do deslize é imputado 
à RTP. 

NúMERO DE cAsAIs NOs cENTROs
DE EMPREGO AUMENTA 61,4%
O número de desempregados que têm o cônjuge ins-

crito num centro de emprego aumentou 61,4 % em 
março, para um total de 15.098 pessoas, de acordo 
com os dados do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). Assim, o número de casais em 

que ambos os cônjuges estão registados como desem-
pregados foi, no final de março de 2012, de 7.549, 
mais 61,4 % do que o registado no mesmo mês de 
2011, com mais 2.873 casais inscritos. Numa com-
paração com fevereiro, o IEFP registou um aumento 
de 5 %, o que representa mais 357 casais inscritos 
em março.

IGREjA E GOVERNO cHEGAM A AcORDO 
PARA ELIMINAÇÃO DOs fERIADOs
A Igreja chegou a acordo com o Governo para a eli-

minação dos feriados do Corpo de Deus e de Todos 

os Santos. A Santa Sé revelou que a decisão entrará 
em vigor em 2013 e vigora durante os próximos cin-
co anos, até 2018, ano até ao qual se estendem as re-
percussões das medidas da ‘troika’. A mesma infor-
mação foi confirmada ao SOL por fonte do Governo.

AcADéMIcA VENcE TAÇA DE PORTUGAL
A Académica conquistou a Taça de Portugal de fute-

bol, ao derrotar o Sporting na final, por 1-0, em jogo 

disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.

O único golo do encontro foi marcado aos 4 minu-
tos, por Marinho, que valeu à equipa de Coimbra a 
conquista do troféu pela segunda vez, depois da vitó-
ria na edição inaugural, em 1939.

DUARTE LIMA APANHADO
NO cAsO DOs sUbMARINOs
O ex-deputado social-democrata Domingos Duar-

te Lima recebeu, em 2002, um milhão de euros do 
comandante Gil Corrêa Figueira, um dos implicados 
na investigação das autoridades alemãs à compra de 
dois submarinos pelo Governo português –O milhão 
de euros foi transferido – segundo a mesma fonte 
– para a conta de Duarte Lima no UBS, criada em 
1999. O dinheiro era proveniente de contas em paraí-
sos fiscais, em nome de Gil Corrêa Figueira, que fo-
ram descobertas pelo DCIAP durante a investigação 
da Operação Furacão.

PRIVATIZAÇõEs PORTUGUEsAs
O encaixe global das privatizações situar-se-á em 

torno dos cinco mil milhões de euros. A dúvida está 
em saber quem são os players mundiais das próxi-
mas vendas, caso da TAP e da ANA Aeroportos. No 
primeiro semestre, o Governo português fechou duas 
operações, a venda de 21% da EDP e a venda de 40% 

da REN, tendo encaixado aproximadamente 2,7 mil 
milhões de euros e 600 milhões de euros, respetiva-
mente, num total de 3,3 mil milhões de euros acumu-
lados, pelo que é expectável que a meta proposta para 
2012 seja atingida, quando se preparam os cadernos 
de encargos para a privatização da ANA Aeroportos 
e da TAP.

PAssOs NEGA MAIs IMPOsTOs E 
REcUsA ‘PôR PORcARIA NA VENTOINHA’
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, ga-

rantiu hoje que o Governo «não está nesta altura a 
preparar qualquer aumento de impostos» e que re-
cusa «pôr porcaria na ventoinha para assustar os 
portugueses».«Acha que pode sair daqui porta fora 
sem dizer a todo o país o que é que vai fazer na polí-
tica orçamental, vai cortar nos impostos, aumentar o 
IRS, aumentar o IVA, prejudicar outra vez a econo-
mia mais degradada?», questionou Louçã.

Pinto da costa e fernanda deram o nó no brasil
Jorge Nuno Pinto da Costa e Fernanda Miranda já 

são marido e mulher. O presidente do F.C. Porto e a 
companheira oficializaram, sábado à tarde, pelo civil, 
a união de facto em que viviam há cerca de três anos. 
casamento de Jorge Nuno Pinto da Costa e Fernanda 
Miranda já estava a ser preparado em segredo há al-
gum tempo. 
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DíVIDA DOs AÇOREs AscENDE 
A 2,3 MIL MILHõEs DE EUROs
A dívida global da Região Autónoma dos Açores, 

incluindo a administração directa e indirecta, empre-
sarial e local, ultrapassava 2,3 mil milhões de euros 
a 31 de Dezembro de 2011, refere um relatório da 

Inspecção-Geral de Finanças (IGF), divulgado nes-
ta sexta-feira. Este montante resulta das dívidas da 
administração regional (427 milhões de euros), das 
empresas públicas regionais (1,5 mil milhões de eu-
ros) e das autarquias (327 milhões de euros). A IGF 
prevê que a região necessite, entre 2012 e 2018 (data 
em que vence o último empréstimo em carteira), 
mais cerca de 436,7 milhões de euros para satisfazer 
“obrigações decorrentes da sua dívida pública direta 
(capital e juros)”.
O relatório refere ainda que o orçamento aprovado 

para 2012 “não assegura o cumprimento do princí-
pio do equilíbrio orçamental”, prevendo um défice 
de 15,6 milhões de euros, além de contemplar uma 
previsão de receitas fiscais “pouco consentânea” com 
a evolução do quadro macroeconómico nacional.

câNDIDA ALMEIDA: ‘PORTUGAL
NÃO é UM PAís cORRUPTO’
A procuradora-geral Adjunta Cândida Almeida afir-

mou sábado que «Portugal não é um país corrupto» e 
que existe uma «percepção» exagerada da dimensão 
deste crime, sublinhando que é dos poucos Estados 

europeus onde se investigam «grandes negócios do 
Estado».
«O nosso país não é um país corrupto, os nossos 

políticos não são políticos corruptos, os nossos diri-
gentes não são dirigentes corruptos. Portugal não é 
um país corrupto. Existe corrupção obviamente, mas 
rejeito qualquer afirmação simplista e generalizada.  
Portugal voltou a sair à rua contra a austeridade
Mais de 100.000 pessoas nas ruas de Lisboa, outras 

tantas no Porto e dezenas de milhares de manifestan-
tes em mais de 30 outros locais do país. O que estava 
planeado ser um mero protesto anti-troika transfor-
mou-se numa grande manifestação contra a austeri-
dade e contra o Governo após o anúncio da mexida 
na TSU. Coimbra, Viseu e Aveiro terão assistido às 
maiores manifestações desde 1974, Braga terá reu-
nido entre 5.000 e 10.000 opositores da austeridade 
e do Governo PSD/CDS-PP, e milhares de pessoas 
protestaram em Setúbal e no Funchal.

GOVERNO cONcEssIONA 
RTP1 E fEcHA RTP2
O primeiro-ministro e o ministro Miguel Relvas, 

que tutela a área da comunicação social, assessora-
dos pela equipa coordenada por António Borges para 

o processo das privatizações, já decidiram: o Estado 
fará a concessão total do serviço público de televi-
são e rádio (RTP e RDP) a um operador privado, por 
um período de 15 a 25 anos, mantendo a propriedade 
pública da empresa – soube o SOL de fonte governa-
mental.Esta solução de privatização cumpre três ob-
jectivos do Governo: libertar o Orçamento do Estado 
dos elevados custos que o grupo RTP/RDP tem re-

presentado (em média dos últimos cinco anos, cerca 
de 240 milhões de euros anuais); garantir o cumpri-
mento do serviço público de conteúdos, através de 
um contrato a assumir pelo concessionário privado 
que ganhar o concurso; e manter a propriedade pú-
blica da empresa.

MANIfEsTAÇÃO: qUE sE LIxE A TROIkA! 
qUEREMOs As NOssAs VIDAs!
É preciso fazer qualquer coisa de extraordinário. 

É preciso tomar as ruas e as praças das cidades, das 

nossas cidades e dos nossos campos. Juntar as vozes, 
as mãos. Este silêncio mata-nos. O ruído do sistema 
mediático dominante ecoa no silêncio, reproduz o si-
lêncio, tece redes de mentiras que nos adormecem e 
aniquilam o desejo. É preciso fazer qualquer coisa 
contra a submissão e a resignação, contra o afunila-
mento das ideias, contra a morte da vontade coletiva. 
É preciso convocar de novo as vozes, os braços e as 
pernas de todas e todos os que sabem que nas ruas 
se decide o presente e o futuro. É preciso vencer o 
medo que habilmente foi disseminado e, de uma vez 
por todas, perceber que já quase nada temos a perder 
e que o dia chegará de já tudo termos perdido porque 
nos calámos e, sós, desistimos.

PORTUGAL MAIs PObRE E PERIféRIcO

Portugal é o único país fundador do euro onde mais 
de metade da população ainda vive em regiões ‘po-
bres’, dentro da Europa. Na última década, só os Aço-
res se aproximaram da riqueza média da UE.Quase 
30 anos de União Europeia (UE), milhões de fundos 
comunitários e uma década dentro do euro, uma das 
moedas mais poderosas do Mundo, não impediram 
Portugal de ter hoje dois terços da população a viver 
em regiões consideradas ‘pobres’ na Europa. Segun-
do este estudo,o retrato de Portugal não é famoso: 
o país está mais pobre e divergente da Europa em 
termos de nível de vida. .
‘
GOVERNO TEM qUE sE DEMITIR’
O antigo Presidente da República Mário Soares afir-

mou hoje que Portugal está a «arruinar-se» e a «ser 
destruído pelo actual Governo» e defendeu que o 
executivo de Passos Coelho deve demitir-se. 
«Este tempo não é difícil, é dificílimo. Portugal está 

a arruinar-se e está a ser destruído pelo actual Gover-
no. O tempo é difícil, em grande parte, pelas questões 
europeias, que são difíceis em matéria da zona euro. 
(…) E também é difícil porque este Governo é um 
Governo incapaz e tem de se demitir», disse Mário 
Soares aos jornalistas, à entrada para a apresentação 
do seu livro de crónicas “Tempo difícil”, em Lisboa. 

cAVAcO DIZ qUE é PREcIsO 
“NÃO PERDER A EsPERANÇA”
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 

defendeu na sua mensagem de Boas Festas que, ape-
sar do “período muito difícil” que o país atravessa, é 
necessário não “perder a esperança” e pensar “princi-
palmente nos mais frágeis”. 
“Ninguém fica indiferente ao Natal. Tempo de fa-

mília, tempo de pararmos um pouco para pensarmos 

mais nos que estão à nossa volta e nos que estão lon-
ge. Principalmente nos mais frágeis, que exigem mais 
a nossa atenção e a nossa partilha fraterna. Sabemos 
todos que vivemos um período muito difícil, mas não 
podemos perder a esperança”, afirmou o chefe de Es-
tado numa mensagem em vídeo divulgada na página 
oficial da Presidência da República. Não duvidamos 
que, de mãos dadas, conquistaremos um futuro me-
lhor. O povo português tem dado belos exemplos de 
solidariedade, de partilha empenhada com aqueles 
que menos têm. Esses gestos iluminam o nosso futu-
ro coletivo”, referiu.
A mensagem termina com cavaco silva desejan-

do a todos “um ano de 2013 tão bom quanto pos-
sível”.
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reCeitA dA SemAnA

NAVIO cOsTA cONcORDIA 
O navio Costa Concordia viajava com mais de 4.200 

pessoas a bordo quando bateu em uma rocha junto à 
ilha italiana de Giglio, na noite do dia 13 de janeiro 

de 2012. A colisão abriu um grande buraco no casco 
do navio, que começou a encher de água e virou. O 
comandante, apontado como o responsável pelo aci-
dente por fazer uma manobra imprudente, é acusado 
de abandonar a embarcação logo após o impacto, dei-
xando tripulação e passageiros para trás. Mergulha-
dores encontraram 30 corpos submersos e duas pes-
soas desparecidas foram consideradas mortas.

jUbILEU DE DIAMANTE
DA RAINHA IsAbEL
O Jubileu de Diamante da Rainha Isabel II foi o  

evento international em 2012 que celebou o aniver-

sário de sessenta anos de coroação da rainha Isabel II 
do Reino Unido, ocorrido logo após a morte de seu 
pai, Rei George VI, em 6 de fevereiro de 1952. A Rai-
nha Vitória é a única rainha na história da Australia, 
Bretanha, Canada, Nova Zelândia, e outros reinos da 
Commonwealth a celebrar um jubileu de diamante.

MANIfEsTAÇÃO PAcífIcA TRANsfORMA-sE 
EM PROTEsTO VIOLENTO NA GRécIA
Milhares de gregos aderiram à greve geral de dois 

dias convocada pelos sindicatos e saíram às ruas de 
Atenas para protestar contra o novo plano de austeri-
dade que o governo pretende ver adotado pelos depu-
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esPaRguete 
com ameiJoas 
e gRelos
INGREDIENTEs
- 400 gr de esparguete; 
- 20 ameijoas grandes; 
- 1 molho de grelos; 
- 4 filetes de anchovas; 
- 4 folhas de manjaricão; 
- 4 dentes de alho picado; 
- 200 ml de vinho branco; 
- 40 gramas de manteiga; 
- Azeite.
PREPARAÇÃO
Refogar as anchovas com manjericão, alho e 
azeite até aloirarem. Junta-se o vinho branco e 
deixa-se reduzir. Junte o resto dos ingredientes e 
tape até as ameijoas abrirem. Separe o molho e 
junta a massa cozida. Deixa-se ferver até o molho 
e coar a massa. Retira-se do lume e mete-se um 
fio de azeite. Para finalizar, adornar as ameijoas e 
os grelos. bOM APETITE E bOM ANO.

Portugalíssimo

1280am

produtora: 
rosa Velosa

linha aberta: 514.483.2362
contacto publicitário: 514.366.2888

domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rvelosa@videotron.ca

tados. A manifestação acabou por se transformar em 
protestos violentos na Praça Syntagma, junto ao par-

lamento helénico. Às pedras e “cocktails molotov” 
arremessados por um grupo de manifestantes, a po-
lícia respondeu com granadas de gás lacrimogéneo.

PUTIN é ELEITO PREsIDENTE 
DA RússIA PELA TERcEIRA VEZ
O presidente eleito afirmou que o povo da Rússia 

demonstrou saber “diferenciar os ares de mudança 
das tentativas de destruir o país”. “Vencemos!”, gri-

tou no meio das aclamações de seus jovens seguido-
res.

cOREIA DO NORTE LANÇA MíssIL E 
cONsELHO DE sEGURANÇA REúNE DE 
EMERGêNcIA 
A Coreia do Norte lançou este domingo um míssil 

que sobrevoou o Japão. Líderes mundiais já condena-
ram este acto e o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas reúne de emergência. O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, qualificou o lançamento 
do míssil de largo alcance, que não provocou danos 
em território japonês, como um “acto provocador” 
que isola ainda mais a Coreia do Norte. 
O míssil foi lançado às 11:30, hora local (02:30 em 

Lisboa), alcançado o espaço aéreo japonês em sete 
minutos. 

HP PLANEIA DEsPEDIR

colaborador
Especial frank Rocha
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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

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
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ATé 30 MIL fUNcIONáRIOs
A HP obteve lucros de 1.468 milhões de dólares 

(1.156 milhões de euros) no primeiro trimestre do 
exercício fiscal de 2012 -- novembro a janeiro -- o 
equivalente a uma descida de 43,6 por cento em ter-
mos anuais, depois das receitas da empresa terem re-
cuado sete por cento até aos 30.063 milhões de dóla-
res norte-americanos (23.685 milhões de euros).

O TITANIc AfUNDOU-sE Há 100 ANOs
Pelas 22 horas do dia 14 de Abril de 1912, os ma-

rinheiros do HMS Titanic Reginald Lee e Frederik 
Fleet subiram ao mastro oco de vante para a plata-
forma de vigia onde deveriam contemplar o hori-

zonte durante duas horas, mas sem binóculos, pois 
os mesmos tinham sido fechados à chave no armário 
do segundo oficial Blair que pouco antes do navio 
zarpar de Liverpool foi substituído por outro oficial 
e esqueceu-se de informar onde os tinha colocado. 
Blair achava que os referidos instrumentos eram de-
masiado valiosos para estarem na ponte de comando 
ao serviço de qualquer um e, menos ainda, na plata-
forma cimeira de vigia nas mãos de simples mari-
nheiros.
O navio mais famoso da época e maior com 53 mil 

toneladas de deslocamento, acionadas por 29 caldei-
ras a vapor que desenvolviam 46.000 cavalos-vapor 
nas suas três hélices, navegava então no paralelo 42º 
N (ao nível de Caminha) à velocidade de 20 nós, 
queimando 850 toneladas de carvão por dia. O Ti-
tanic está hoje a 3.800 metros de profundidade e foi 
descoberto em 1985 pelo cientista Dr. Ballard com 
o seu submarino telecomandado. O navio está parti-
do em duas partes distanciadas entre si em 600 me-
tros, sendo que uma das partes está aparentemente 
bem conservada. A grandes profundidades há pouco 
oxigénio, pelo que os navios não enferrujam com 
rapidez, mas cobrem-se de bactérias descobertas 
precisamente nos restos do Titanic pelo que foram 
denominadas de “Halomonas titanicae” e consomem 
o ferro, admitindo-se que dentro de poucos anos o 

que resta do navio entre completamente em colapso. 
Entretanto foram retiradas muitas peças do navio, in-
cluindo um par de sapatos que deve ter pertencido a 
um cadáver que desapareceu; ficaram só os sapatos.

YAHOO DEsPEDE 2 MIL
O portal Yahoo continua a viver um período contur-

bado e acaba de anunciar o despedimento de dois mil 
funcionários. Com estes despedimentos a empresa 
que foi uma das pioneiras da Web e enfrenta agora 
um dos períodos mais conturbados da sua história 
pretende poupar cerca de 375 milhões de dólares por 
ano
ENTRADA DO fAcEbOOk EM bOLsA  

As acções do Facebook fecharam o dia nos 38,23dó-
lares – apenas cêntimos acima dos 38 dólares que foi 
o preço por acção fixado pelo Facebook para a oferta 
pública de venda.
As acções começaram a ser trocadas nos 42 dólares, 

mas, ao longo da sessão, houve vários momentos em 
que rondaram os 38 dólares. Só a reacção dos bancos 
envolvidos na operação – entre os quais o Morgan 
Stanley, o JPMorgan e a Goldman Sachs – impediu 
um deslize para baixo desse patamar. 

MILHAREs DE EsTUDANTEs
PROTEsTAM EM MONTREAL
A polícia da província de Quebec, no leste do Cana-

dá, reportou neste sábado 106 detenções e 9 feridos 

durante manifestações que acabaram na sexta-feira 
em confrontos em frente à sede do partido no po-
der, em Victoriaville. A polícia deteve inicialmente 
quatro pessoas durante a manifestação em frente ao 
Centro de Congressos da cidade, 170 km ao leste de 
Montreal, sede do conselho nacional do Partido Li-
beral (PLQ), do premier quebequense Jean Charest.
Em seguida, após confrontos com estudantes que 

atiravam pedras, as forças de ordem interceptaram 
três veículos que voltavam a Montreal, informou a 
Segurança de Quebec (SQ), em entrevista coletiva.

ZONA DO EURO AcEITA EMPREsTAR 
ATé 100 bILHõEs DE EUROs à EsPANHA
Após a reunião dos 17 ministros do bloco econômi-

co Madri manifestou que o valor do resgate será su-
ficientemente grande para não deixar dúvidas garan-
tindo uma margem de seguraça à economia do país

GRécIA fORMA NOVO GOVERNO cOM 
cONsERVADOR sAMARAs cOMO PREMIê
O líder conservador grego Antonis Samaras confir-

mou nesta quarta-feira (20) a formação de um novo 
governo para o país em crise, após dois dias de ne-
gociações. Samaras, de 61 anos, foi designado como 
novo premiê pela presidência, encerrando um impas-
se de mais de um mês e que gerava apreensão na zona 
do euro e nos mercados financeiros internacionais.
Mubarak é condenado à prisão perpétua por morte 

de manifestantes

ATIRADOR MATA 12 PEssOAs NA
EsTREIA DE ‘bATMAN’ NO cOLORADO 
O suposto atirador que matou ao menos 12 pessoas 

e deixou 71 feridos na estreia de “Batman - O cava-
leiro das trevas ressurge” em um cinema da cidade 
americana de Aurora, periferia de Denver, no Colora-
do, foi identificado como James Holmes, de 24 anos. 
O suspeito foi preso no estacionamento do shopping.  

REVOLTA MUÇULMANA POR
UM fILME AMERIcANO
Embaixadas dos Estados Unidos no Sudão e na Tu-

nísia atacadas. Pelo menos sete pessoas morreram
 Foi um dia de raiva e violência em muitas cidades 

do mundo muçulmano. Manifestantes em fúria por 
um filme americano que denigre o profeta Maomé 
atacaram as embaixadas dos Estados Unidos na Tu-
nísia e no Sudão. Pelo menos sete pessoas morreram 
nos confrontos.

HUGO cHáVEZ é REELEITO
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HiGH scHOOl OF mOnTrEal adulT cEnTrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, montreal, qc, H2x 3a2

Tel. 514-788-5937
inGlÊs BásicO

inFOrmaçÕEs para inscriçÕEs
inglês básico - manhã

Datas:  7,   8,   9, 10 de janeiro 2013
           14, 15, 16, 17 de janeiro 2013
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas:   7,  8,   9, 10 de janeiro 2013
           14, 15, 16, 17 de janeiro 2013
 Hora:  17h00 às 19h00um dos 

um dOs sEGuinTEs dOcumEnTOs (OriGinal ÚnicamEnTE) é ExiGidO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HOráriOs das aulas dE
inGlÊs dE BasE dE manHã E dE TardE

manhã: Do 7 de Janeiro até 29 de março de 2013
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 7 de Janeiro até 28 de março de 2013
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

uma das sEGuinTEs prOVas dE rEsidÊncia
nO (OriGinal ÚnicamEnTE) é ExiGidO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)
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PREsIDENTE DA VENEZUELA
O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi ree-

leito neste domingo para mais um mandato de seis 
anos com a promessa de aprofundar sua revolução 
socialista, informou o órgão eleitoral do país. Com 
isso, ele pode permanecer no poder até 2019, quando 
deve totalizar 20 anos na presidência.
Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), 

Chávez obteve 54,42% dos votos, enquanto seu 
principal adversário, Henrique Capriles, conquistou 
44,97%.

ELEIÇÃO PREsIDENcIAL NOs EsTADOs 
UNIDOs EM 2012 U.s. ELEcTION (NOV. 6)
A eleição presidencial de 2012 nos Estados Unidos 

foi realizada em uma terça-feira, 6 de novembro de 
2012. Foi a 57ª eleição presidencial do país, que ofi-

cialmente elege o presidente e o vice-presidente dos 
Estados Unidos em 17 de dezembro. O presidente 

Barack Obama concorreu para um segundo e último 
mandato. Seu principal concorrente foi o ex-gover-
nador de Massachusetts, o republicano Mitt Romney. 
Dois outros candidatos obtiveram votação suficiente 
para estar presente na cédula de votação: o ex-go-
vernador do Novo México Gary Johnson, candidato 
pelo Partido Libertário; e Jill Stein, a candidata do 
Partido Verde. Os candidatos Virgil Goode (Partido 

da Constituição) e Rocky Anderson (Partido da Justi-
ça) estarão presentes na cédula de votação e também 
como candidatos write-inem estados que possuem o 
suficiente para alcançar os 270 votos do colégio elei-
toral para vencer a eleição. Conforme especificado na 
Constituição, a eleição presidencial de 2012 coinci-
diu com as eleições para o Senado dos Estados Uni-
dos, onde um terço dos senadores puderam ser can-
didatos à reeleição (33 assentos de um total de 100 
senadores, pertencendo a Classe I), e as eleições para 
Câmara dos Representantes (o que ocorre a cada dois 
anos) e elegeu os membros para o 113º Congresso. 

ATAqUE NUMA EscOLA 
MATA 20 cRIANÇAs NOs EUA
Jovem tenta saber notícias da irmã, uma professo-

ra da escola onde ocorreu. Um homem entrou hoje 
numa escola primária nos EUA e matou 27 pessoas, 
entre as quais 20 crianças, suicidando-se de seguida. 
A mãe do atirador trabalhava no estabelecimento e 

também perdeu a vida, assim como o pai que foi mor-
to em casa antes do ataque.
Foram horas de pânico que se viveram na escola pri-

mária Sandy Hook, em Newtown, no estado de Con-
necticut. Estavam 600 crianças no estabelecimento 
quando o homem de cara tapada e armado disparou 
sobre crianças, professores e outros funcionários. Os 
alunos em pânico que escaparam à fúria do atirador 
foram retirados pela polícia, que pediu que saíssem 
de olhos fechados perante o cenário de horror.
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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

Tudo estava indo bem para 
nossa família até que o 
meu pai foi diagnosticado 
com uma doença muito 
ruim. a nossa vida foi que-
brada imediatamente após 
desta notícia horrível. Eu contatei o sha-
man, que com suas orações, deu-nos 
esperança novamente e fi nalmente os 
sorrisos voltou ao nossos rostos da mi-
nha família porque o medicamento está 
trabalhando agora e teve muitos pro-
gressos na saúde do meu pai. sandY

Hoje eu apre-
cio a minha 
fi lha depois 
de muito tem-
po lutando 
pela guarda. 
a minha ex-

-esposa esteve  envolvida 
com alguém que quis tirar 
proveito da sua posição 
económica e a infl uenciou 
negativamente contra mim, 
a tal ponto que minha fi lha 
fugia de mim, sem qual-
quer razão. Hoje estamos 
juntos. luisi.

já lá vai um ano que o 
meu poder sexual dimi-
nui ao ponto de sentir-
-se culpado com a mi-
nha amiguinha, tudo 
isso por causa de uma 
mulher que recorreu a magia negra 
para bloquear a minha potência se-
xual. agora estou liberado e pronto 
para o meu casamento com o meu 
verdadeiro amor. mOZarT T

Hoje posso di-
zer que consi-
deramos o casal 
com muita sorte 
depois de estar 
à beira do divór-

cio. Temos mantido fora de 
nossas vidas pessoas que 
exerceram uma infl uência 
negativa em nós, criando o 
desconforto e confl ito entre 
nós que realmente se amam. 
FamÍlia dE V G.

514-386-0008
7551 St-Hubert

Minha saúde estava completamente arruínada.Submeti-me a muitos
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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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

FELIZ ANO NOVO

QuintA-feirA 3 de jAneiro
- AniVerSário do CluBe orientAl

SáBAdo 5 de jAneiro
- PASSAgem de Ano no
  hotel mirAge em BlAinVille

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

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

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

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

bell fibe: 880
Videotron: 255

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

cRistiano Ronaldo não 
Renova Pelo Real madRid

O diário As adianta, na edição desta quinta-fei-
ra, que cristiano Ronaldo não vai renovar 

contrato com o Real Madrid no final da presente 
temporada, abandonando o santiago bernabéu 
em junho de 2015, quando expira o vínculo ao clu-
be espanhol.

A decisão, de acordo com aquele jornal, é irrever-
sível e já terá sido comunicada pelo internacional 
português à direção merengue. Diz o ´AS` que CR7 
não se sente feliz no clube espanhol e nem a proposta 
milionária que estará a ser preparada por Florentino 
Pérez – 15 milhões de euros por época, livres de im-
postos, contra os dez milhões que o português recebe 
atualmente – será suficiente para convencer o jogador 
a prolongar o contrato até 2018.
Cristiano Ronaldo deu conta em público da sua tris-

teza no dia 2 de setembro, no final do jogo com o 
Granada, mas desde então nada mudou no comporta-
mento do clube no que diz respeito ao apoio reclama-
do pelo português.
Face à alegada posição irreversível de Cristiano 

Ronaldo, dois cenários se colocam ao Real Madrid: 
aguardar pelo final do atual contrato e ver sair o jo-
gador sem qualquer compensação ou, por outro lado, 
aceitar transferi-lo entretanto de modo a realizar um 
importante encaixe financeiro.
Candidatos, adivinha-se, não deverão faltar.
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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

neCrologiA

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

Colabore com
o nosso
jornal

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

precisa-se de 
ajudante jovem, 

dinâmico 
para trabalhar 
na cozinha nos 

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

514-240-3912

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

VEndE-sE discOTEca
pOrTuGuEsa 514-927-3114

EMpREGOS

procura-se 
jovem hábil,
para fazer 

reparações
num bloco de 
apartamentos

contactar
514-276-3523

514-295-3918 ou
dirigir-se ao

7355, lacadie
suite 100

† manuel dias
Faleceu em Montreal no dia 24 de dezem-
bro de 2012, com 88 anos de idade, o se-
nhor Manuel Dias, natural da vila de Rabo 
de Peixe, São Miguel, Açores, esposo da 
senhora Maria da Encarnação Lopes.
Deixa na dor sua esposa, suas filhas Ma-
ria de Fátima (Américo Grilo), Maria de Je-
sus (Luis Miudo), Maria Gorette, Terezinha 
Maria, Josie (Donald Yasvinski) e seu filho 
António Manuel. Seus 13 Netos/as, suas 2 
bisnetas, cunhada Maria Merces Lopes, seu 
cunhado António Raposo, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire memoria
4231, Boul. st-laurent, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins
Missa de corpo presente foi realizado sábado 29 de dezembro 
de 2012 às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado em crip-
ta no cimetério Repos St-François D’Assise.
A família vem por este meio agradecer a toas as pessoas que 
de qualquer forma se lhes associarm neste momento de dor. A 
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem hajam.

† Beatriz moniz amaral
Faleceu em Montreal no dia 24 de dezembro 
de 2012, com 78 anos de idade, a senhora 
Beatriz Moniz Amaral, natural da Lomba do 
Alcaide, Povoação, São Miguel, Açores, es-
posa do senhor Alberto Botelho.
Deixa na dor seu eposo, seus filhos Car-
los Alberto (Emmanuel), Hernani (Sandra), 
seus netos Melissa, Meaghan, Ricardo, 
Joshua, Emma, Elijah. Seu irmão Liborino 
(Maria Virginia), suas irmãs Cidalia (João 
Carlos), Zulmira (José Custódio) Margarida 
(Carlos Azevedo), sua cunhada Palmira, seu cunhado Eduar-
do, sobrinhos/as, familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire memoria
1120, jean-Talon Este, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins
Missa de corpo presente foi realizado sábado 29 de dezembro 
de 2012 às 11h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada em crip-
ta no cimetério Repos Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a toas as pessoas que 
de qualquer forma se lhes associarm neste momento de dor. A 
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem hajam.

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.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online † Felicidade conceição Tomas

Faleceu em Montreal no dia 27 de dezembro 
de 2012, com 102 anos de idade, a senhora 
Felicidade Conceição Thomas, natural A Dos 
Francos, Caldas da Rainha, Portugal. Espo-
sa do já falecido senhor António Tomas.
Deixa na dor seu seus filhos/as João, Manuela 
(Fernando Machado), Olivia (Jorge Matias), Fi-
lipe (Idelta Tomas), seus netos/as Paula, Paulo, 
Ana, Tó e Sandy e seus conjugues. Seus bis-
netos Joshua Eva, familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire memoria
1120, jean-Talon Este, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins
Missa de corpo presente foi realizado sábado 29 de dezembro 
de 2012 às 15h00 na Igreja Santa Cruz. O seu corpo será 
transladado para Painho Cadaval, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a toas as pessoas que 
de qualquer forma se lhes associarm neste momento de dor. A 
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem hajam.
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HosPital FutuRista a oRigem do nosso calendáRio

Geralmente a sala de espera de 
um hospital, especialmente nas 

urgências, não é o local mais agradá-
vel. Nem poderia ser. Os utentes que 
ali se dirigem têm problemas de saú-
de. Por isso, não se espera um am-
biente animado e aprazível. Depois 
há aquele cheiro intenso a medica-
mentos, doentes a gemer e outros a 
chorar, familiares e/ou amigos a re-
clamar e, quantas vezes, a “ajudar à 
festa”, o ambiente de ansiedade que 
se vive nas salas de espera fazem-no 
sair do hospital mais doente do que 
quando lá entrou. 
Pois bem, alguém pen-

sou em melhorar esta 
situação. Transformar a 
sala de espera de cada 
clínica nos hospitais, es-
pecialmente nas urgên-
cias, num amplo jardim 
com flores!? Certamente 
que dessa forma o doente 
iria sentir-se bem melhor 
do que quando tem que 
esperar horas e horas nas 
habituais e degradadas 
salas de espera rodeado 
por gente tão ou mais doente do que 
ele e não consegue pensar noutra coisa  
a não ser... doenças. Assim, podendo 
aguardar a nossa vez num ambiente 
florido (tipo jardim), que nos possa 
ajudar a descontrair a mente durante as 
longas horas que infelizmente estamos 
sujeitos a esperar, é algo que pode di-
minuir a nossa ansiedade.
Os motivos para que as instalações 

que prestam cuidados médicos  tenham 
um “design” mais moderno são muitos 
e passam sobretudo por aliar a funcio-
nalidade e a imagem com a lógica dos 
comportamentos. Quem tem visitado, 
por razões de saúde ou a acompanhar 
doentes, às urgências dos hospitais 
em Portugal, nota logo um ambiente 
doentio e não é apenas o mal-estar dos 
doentes é a própria estrutura e a apa-
rência da sala de espera.
A arquitecta Patrícia Lourenço acre-

dita que “a estrutura física tem um 
grande impacto na relação dos doentes 
com o hospital e intervém com as nos-
sas atitudes”. Na maioria das vezes as 
pessoas dirigem-se aos hospitais para 
saber notícias boas ou más, em situa-
ções carregadas de stress. Por isso a 
arquitecta, que juntamente com a sua 
equipa de trabalho tem em mãos o pro-
jecto, “Architecture to Business” para 
inovar as instituições de saúde, crê que 
um espaço aprazível “contribui para o 
bem-estar das pessoas”.
A arquitecta diz que em Portugal o 

problema é que “os concursos para as 
parcerias público/privado estão a acon-
tecer à margem do conhecimento dos 
médicos, doentes e cidadãos em geral, 
que deveriam ser parte activa do pro-
cesso de modernização dos hospitais”. 
E acrescenta que, “pelo impacto que 
tem nos doentes, colaboradores, visi-
tantes e comunidade, o hospital deve 
obrigatoriamente prestar contas e vei-
cular padrões de qualidade e excelên-
cia”. A coerência da imagem institu-
cional, assim como a credibilidade da 

organização perante a comunidade são 
aspectos que o hospital do futuro deve 
garantir. A nível interno as vantagens 
são o aumento de produtividade e ren-
tabilidade e a melhoria do bem-estar 
dos doentes e colaboradores. 
Ora aqui está uma ideia que deveria ser 

aproveitada, para melhorar, não apenas 
a aparência degradada da maioria das 
urgências, mas também para criar uma 
imagem mais agradável na mente de 
quem as frequenta. É de recordar, que 
quando um doente entra numa urgên-
cia a última coisa que ele deseja ver é 
um ambiente deprimido e, em muitas 
situações, desorganizado... Sabemos 
que, aquilo que os nossos olhos vêem 

é simultaneamente transmitido à  nossa 
mente... Assim se sentiu a Tia Chica, 
há dias quando o filho a levou à urgên-
cia depois desta se sentir mal, e ao ver 
o estado caótico do ambiente e nem um 
banco para sentar-se, disse: “Ai, meu 
querido filho!, tira-me daqui para fora, 
que eu estou a sentir-me pior...”

Augusto Machado

O calendário é na sua base de cria-
ção um sistema para contagem 

de dias que visa a responder, princi-
palmente, às necessidades civis e reli-
giosas de uma cultura. E a origem da 
palavra deriva do latim calendarium ou 
livro de registo, que por sua vez deri-
vou de calendae, que indicava o pri-
meiro dia de um mês romano. 
O nosso actual calendário, dito gre-

goriano. Ele foi promulgado pelo papa 
Gregório XIII, o 24 de Fevereiro do ano 
1582, em substituição do calendário ju-
liano, que foi implantado pelo o líder 
romano Júlio César. O novo calendário 
fez omitir dez dias do calendário juliano, 
deixando de existir os dias entre 5 a 14 
de Outubro de 1582. A bula ditava que o 
dia imediato à quinta-feira, 4 de Outubro, 
fosse sexta-feira, 15 de Outubro. Tam-
bém corrigiu-se a medição do ano solar, 
o ano gregoriano dura em média 365 
dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. 
Uma outra novidade foi que os anos se-
culares (ao último ano de cada século) só 
são considerados bissextos se forem di-
visíveis por 400. Desta forma a diferença 
(atraso) de três dias em cada quatrocen-
tos anos observada no calendário juliano 
desaparecem. Então a regra dos anos bis-
sextos é de 4 em 4 anos é ano bissexto, de 
100 em 100 anos não é ano bissexto e de 
400 em 400 anos é ano bissexto. 
O calendário juliano?
Em 46 a.C., Júlio César, percebendo que 

as festas romanas em comemoração à es-

tação mais florida do ano, marcadas para 
Março (que era o primeiro mês do ano), 
caiam em pleno Inverno, determinou 
que o astrónomo Sosígenes corrigisse o 
calendário. As modificações realizadas a 
partir desses estudos modificaram radi-
calmente o calendário romano: dois me-
ses, Unodecembris e Duocembris foram 
adicionados ao final do ano de 46 a.C., 
deslocando assim Januarius e Februa-
rius para o início do ano de 45 a.C.. Os 
dias dos meses foram fixados numa se-
quência de 31, 30, 31, 30... de Januarius 
a Decembris, à excepção de Februarius, 
que ficou com 29 dias e que, a cada três 
anos, teria 30 dias. Com estas mudan-
ças, o calendário anual passou a ter doze 
meses que somavam 365 dias. O mês de 
Martius, que era o primeiro mês do ano, 
continuou sendo a marcação do equinó-
cio. Foi abandonado o formato luni-solar 
do calendário romano se fixando para um 
calendário predominantemente solar, se 
substituiu o mês intercalar Mercedonius 
de 22 e 23 dias por apenas um dia cha-
mado de dia extra que deveria ser incluso 
após o 25º dia de Februarius, “ante die 
sextum kalenda martias”, que, em função 
da forma de contagem dos romanos aca-
bou criando o conceito de ano bissexto, 
de 366 dias que deveria ocorrer de três 
em três anos. Os anos bissextos definidos 
no calendário juliano aproximavam o 
ano trópico por 365,25 dias, incorporan-
do pequenos erros no alinhamento das 
estações ao longo dos anos. O imperador 
Augusto acabou corrigindo essas dife-
renças em 8 d.C., determinando que os 
anos bissextos ocorressem de quatro em 
quatro anos.

Miguel félix

e o menino Jesus, mãe?

Uma mulher embala nos braços, com 
carinho, um menino negro. Uma 

mulher embala nos braços, com carinho, 
um menino. Um doce sussurro: “Dorme, 
dorme, meu menino, foi-se o sol e nas-
ceu a lua…” Sentada na terra seca, olha 
a distância. Está longe, muito longe do 
mundo. O corpo balança, parecendo uma 
dança inútil naquela paisagem. Homens 
correm a esconder-se de balas que as-
sobiam no vento que varre a terra seca. 
Uma mulher embala, com carinho, um 
menino. Os homens não a vêem. Fogem 
das balas que atravessam a aridez da ter-
ra. As casas. Onde estão as casas? Só ruí-
nas. E o menino negro a ser embalado. 
A mulher a sussurrar a canção de todos 
os tempos, de todas as mães. Não chores, 
menino, eu estarei sempre aqui. 
- Mãe, tantos presentes que o Pai Natal 

me trouxe: um carro telecomandado, a 
bicicleta que eu tinha visto na loja, tan-
tos jogos para o computador, a tal gara-
gem que eu queria…Abre o televisor, 
depressa, quero ver o meu programa 
preferido! - Mas, filho, brinca com os 
presentes. - Já disse: quero ver o meu 
programa, não ouves? O chão repleto de 
papeis rasgados, à pressa. Brinquedos 
espalhados. O menino a ver televisão. 
A mãe a esconder o desapontamento… 

Meia-noite na igreja da cidade. Ouvem-
-se vozes que se sobrepõem ao uivar do 
vento. “Glória a Deus nas alturas”. Nas-
ceu o Menino em Belém. Repousa sobre 
as palhinhas. “- Quando a missa acabar, 
vamos reunir a família à volta da mesa. 
Quanta fartura: peru, bacalhau com cou-
ves, doces, a mais bela toalha e a mais 
rica baixela. Muitos sorrisos, quase todos 
falsos. - Viste o casaco da mulher do Pre-
sidente? Aquela separou-se do marido…
Conversas soltas murmuradas; nódoas a 
denegrir a imagem dos amigos, da famí-
lia. - Um brinde ao Natal. Somos todos 
irmãos. Que linda árvore! Este ano não 
fiz presépio; já não se usa… Na terra ári-
da uma mulher embala um menino ne-
gro. Homens correm a fugir das balas. O 
menino parece sorrir. - Não vês, mãe, o 
Menino Jesus nasceu. A mulher recorda, 
algures na mente, uma estória passada 
em Belém. Foi há tanto tempo! Também 
ela viveu o Natal. Havia S. José, Nossa 
Senhora, o Menino Jesus, um burrinho. 
No chão a cheirar a cedro a mãe dividia o 
pão pelos sete filhos. - Já comeste, mãe? 
- Comi antes de vocês…- Onde foi o pai? 
Está na guerra, nos matos. - Para que é 
a guerra? Recorda o olhar longínquo da 
mãe e a resposta simples: - São os bran-
cos que querem tudo para si. 
Nada parece igual, a não ser a mulher 

com o menino negro nos braços. O céu, 
agora azul, convida-a a levantar a cabe-

ça para olhar a estrela que brilha mesmo 
ali por cima e parece sugerir que a siga. 
Levanta-se e vai percorrendo o caminho, 
sem pressas, ao ritmo da estrela. Já não 
canta a velha canção “Dorme, dorme, 
meu menino…” Uma serenidade nunca 
antes conhecida apodera-se do seu ser. 
Vai olhando e compreende que a guer-
ra já não está lá. Não há homens a fugir 
das balas. Só um silêncio bom a acom-
panha, enquanto segue em direcção ao 
desconhecido. - Mãe, o Menino Jesus 
nasceu…Aconchega o menino. Não fala. 
O amor não precisa de palavras. 
- Estão a falar, na televisão, do Menino 

Jesus. Quem é? Quero vê-lo. Já não exis-
te, são estórias. - Eu quero ver o Menino 
Jesus. Compra os bilhetes para a gruta 
onde estão a dizer que ele nasceu… Si-
lêncio. Remorso. Recordações. O padre 
da igreja da cidade olha, estupefacto, o 
presépio feito com tanto empenho. O 
Menino não está deitado na manjedoi-
ra. Alguém o levou, pensa. Mas, quem? 
Regressa a casa preocupado. Amanhã 
ver-se-á. A mulher caminha acompa-
nhando a estrela que, subitamente, pára. 
Aproxima-se da entrada da gruta. Vê, 
então, com nitidez, um Menino deitado 
em palhinhas. Junta-se ao coro de anjos 
que cantam “Glória a Deus nas alturas…
nesta noite santa nasceu o Salvador do 
mundo.”

Dra. Maria da conceição brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
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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

Armenia Teixeira
Advogada

 O’HANLON SANDERS TEIXEIRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

Montreal, Qc, H4C 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

Tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, H9H 3M8
Fax: (514) 624-8632

Homens destes nunca moRRem

Disseram-me que o josé das Neves Rodrigues 
faleceu. 

Não acredito. Homens destes nunca morrem. An-
dem lá por onde andarem, ficarão para sempre vivos 

na memória e no imaginário colectivo dos povos que 
tiveram a benção de os acolher no seu regaço.
Porque o Neves Rodrigues pertencia àquela estirpe 

de homens visionários que têm o condão de espargir 
braçados de sonhos ao seu redor, como quem semeia 
amanhãs radiosos. Sonhos do tamanho do mundo, 

raiados com as cores mais surpreendentes que a vida 
pode  procriar.
Tipógrafo de profissão, anarquista convicto, che-

gou ao Canadá em 1960 e nas décadas de sessenta 
e setenta, em tudo o que de relevante acontecesse 
na Comunidade, inevitavelmente, logo vinha à baila 
o nome dele. Na fundação da Caixa Portuguesa, da 
Casa dos Portugueses de Montreal, do Movimento 
Democrático, do Centro de Referência; na criação e 
publicação de boletins, jornais e revistas como o Lu-
so-Canadiano, a Tribuna Portuguesa, o Movimento, 
o Portinhola e a Caravela; nas gloriosas jornadas de 
luta antifascista; em projectos concretizados ou que, 
mirabolantes, nunca foram avante, como a criação 
de livrarias, de arquivos documentais, de bibliotecas 
ou de centros culturais. Sempre de mãos estendidas 
e abertas, mente fervilhante,  alma desmedida e uma 
sede insaciável de fraternidade e de justiça social.
Foi, decerto, a pensar em sonhadores destes que o 

poeta António Gedeão burilou essa filigrana incom-
parável que é a Pedra Filosofal.
(...)
Eles não sabem nem sonham
Que o sonho comanda a vida,
Que quando um homem sonha
O mundo pula e avança
Como bola colorida
Entre as mãos de uma criança
(...)

Infatigável cavaleiro andante da utopia, quantas 
vezes incompreendido e ostracizado, quando não es-
carnecido,  nunca deixou de semear, prodigamente,  
sonhos e quimeras pelos campos floridos do porvir, 
por vezes em batalhas inglórias contra moinhos de 
vento, quase sempre com sacrifício dos seus interes-

ses pessoais e familiares. 
Conheci-o, casualmente,  numa viagem de avião 

para Lisboa. Foi uma fabulosa noite em branco, num 
fascinante cavaquear sem tréguas que deveria ter dei-
xado os nervos em franja aos passageiros mais pró-
ximos, ansiosos por um pouco de repouso antes de 
poisarem no torrão natal.  
Já sobrevoávamos Lisboa que, esplendorosa, de-

sabrochava na manhã luminosa, quando, a meio da 
cavalgada da conversa, quando eu menos esperava, 
sussurou-me ao ouvido:
“Vou-lhe contar um segredo, mas não me denuncie. 

Levo aqui comigo as cinzas da minha mulher,  para 
sepultar em Portugal.” - Apesar da estonteante reve-
lação, sorria, quase divertido -  “Foi a última vonta-
de dela. Não sei se é legal mas também nunca liguei 
muito a leis.”
Nunca mais pude esquecer a expressão faiscante 

daqueles olhos claros como a água. Só muito mais 
tarde, em circunstâncias de que agora não me recor-
do, é que eu soube quem ele era.  E só então é que 
compreendi que, possivelmente, aquela teria sido 
uma das últimas acções conspirativas do indomável 
anarquista. 
Como uma obsessão, que nunca deixou de me perse-

guir,  sempre tive o anseio de contar a história daque-
la noite extraordinária que o acaso nos proporcionou 
passarmos juntos. A oportunidade parecia, finalmen-
te, querer concretizar-se  com a realização de uma 
entrevista para o livro “Rostos, Olhares e Memória” 
mas, infelizmente, fui dissuadido do meu intento  por 
informação de que já se encontrava muito debilitado 
e incapaz de suportar tamanho esforço. 
Mas que viagem de assombros aquela! Passados 

tantos anos, ainda me parece que o estou a ouvir, as 
palavras a soltarem-se,  frementes e triunfais,  com o 
fervor dos crentes:
“Acredito que um dia virá em os homens serão to-

dos iguais e que a Terra, sem amos nem escravos,  
será,  finalmente, um paraíso onde a felicidade reina-
rá para sempre”
Que  mais adequadas e mais belas palavras poderia 

encontrar para dar esperançosas boas vindas ao ano 
de 2013? E ainda há quem diga que o Neves Rodri-
gues morreu! Pura ilusão, as UTOPIAS são imortais.

Manuel carvalho

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
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F1: Rescaldo FoRmula 1 em 2012

Incrível como o tempo passou tão rápido!... até 
parece que ainda foi ontem, que eu vos anuncia-

va o calendário 2012 da f1 e, já estamos a traba-
lhar para 2013! Mas 2012 não hajam duvidas foi 
um ano verdadeiramente excitante, aonde o talen-
to indiscutível de certos pilotos fizeram a diferen-
ça no desenrolar das provas. Evidentemente que 
ao falar de pilotos tenho que começar pelo atual 
cAMPEÃO do MUNDO o mais jovem a conquis-
tar o TRI e o qual depois de um começo de época 
bastante difícil e medíocre a equipa encontrou no 
seu engenheiro em chefe cristhian Homer e Adi-
rian Newey e souberam efetivamente dar a volta 
a situação e, com a dupla, Vettel e Webber soube-
ram aproveitar os bons momentos, nas situações 
mais indesejáveis, até ao final do calendário. Um 
bravo a Vettel e a Webber, mas especialmente a 
Orner que foi, sem duvidas, origem de fazer Vettel 
Tri-campeao do Mundo .
Mas, não fossem os azares de percurso e o espanhol 

Fernando Alonso, a pilotar um monolugar da Ferrari 
que muito deixou a desejar esta epoca seria ele inevi-
tavelmente que arrecadaria os louros de Tri campeão.
Claro as desistências derivadas a acidentes o qual 

esteve envolvido sem verdadeiramente ter culpabi-
lidade, provam na diferenca de pontos que até seria 
possível mas... não foi, e um campeão so se reco-
nhece quando cruza a linha na ultima corrida. Mas a 
Ferrari embora com certas dificuldades ainda chegou 
para colocar Alonso como vice Campeão.
Especulações, começo de época difícil, Filipe Mas-

sa, que esteve muito mal durante a maior parte do 
calendário, terminou o ano em beleza! estável, pilo-
tando a perfeição, mereceu da Ferrari a confiança e o 
volante para 2013 .

Depois temos Lewis Hamilton um piloto impres-
sionante no seio de uma equipa McLaren (embora 
de saída para a Mercedes) que tudo fez para lhe pro-
porcionar um monolugar competitivo e fiável mas, 
também aconteceu tarde de  mais e nem Hamilton, 
nem Jenson Button, conseguiram melhorar através  
de todas estas etapas, embora os dois pilotos se evi-
denciassem impecavelmente esta época. A McLaren 
contratou o mexicano Sergio Perez para o lugar de 
Hanilton.

Um pouco mais atrás vem Kimi Raikkonen que fez  
uma reentrada triunfal na F1, depois de uma aposta 
certeira de Eric Boullier, o qual diz guardar na Lotus 
desde já os dois pilotos para 2013.
Ross Brawn com a Mercedes apostou em Michael 

Schumacher e Nico Rosberg mas, não foram muito 
longe e Schumacher opta pela reforma, uma refor-
ma desta vez definitiva, enquanto Lewis Hamilton e 
Rosberg estão dados como certos para a nova época. 
Quanto a Williams que venceu uma prova esta épo-

ca mais precisamente em Espanha, guarda Pastor 
Maldonado e fechou a porta a Bruno Senna o qual 
e substituído por V. Bottas. A escolha de Peter Sau-
ber para a equipa que ostenta o seu nome foi de N. 
Hulkenberg e de mais um recruta E. Gutierrez, a Sau-
ber passou desperecebida esta época mas no resumo 
souberam aproveitar os bons momentos em várias 
corridas com Sergio Perez e Kobayashi .
A Force India, estiveram muitíssimo bem dentro das 

suas possibilidades e ainda não tem pilotos assinados 

para o ano próximo mas tem todo um vasto leque de 
escolha. Esta época vamos ter uma equipa a menos a 
HRT, que por vários motivos, entre eles económicos, 
não se apresenta na lista das equipas participantes.
Resta-me desejar um fELIZ ANO NOVO todo 

ele cheio de emoções neste seu mundo maravilho-
so, de homens e de carros, que é a fORMULA 1. 
cá estaremos em 2013, através deste vosso jornal, 
A VOZ DE PORTUGAL levar até si, tudo quanto 
de bom e menos bom  se vai passar na f1.

Hélder Dias
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