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JantaR de sexta-feiRa
POLVO COM Batatas

tRaGa UM aMiGO/a
aBeRtO tOdOs Os dias

CaRtas, dóMinó

Texto de Augusto Machado

Calendário da Filarmónica
Portuguesa de montreal 2012
data festa HORas
27 de Maio Espírito Santo Santa Cruz 11h00
02 de Junho Espírito Santo Laval 16h00
03 de Junho Espírito Santo Laval   9h30
09 de Junho Espírito Santo Anjou 19h30
10 de Junho Espírito Santo Anjou   9h30
08 de Julho Festival Parc Italiano 14h00
15 de Julho  Santo Cristo Ottawa   8h00
12 de Agosto Nossa Senhora do Monte  12h00
19 de Agosto Senhora da Pedra Laval 14h30
25- 26 de Agosto Espírito Santo Fall River 23h30
2 de Setembro Coração de Jesus  14h30

NotA INFoRmAtIvA

Bolsa de estudo
Dias de melo
O Governo dos Açores irá promover anualmente, 
através da Direção Regional das Comunidades, a atri-
buição de bolsas de estudo destinadas a estudantes 
açorianos ou de ascendência açoriana, com residência 
fixa nos Estados Unidos da América ou no Canadá, 
com idades compreendidas entre os 17 e os 15 anos, 
que pretendam frequentar estabelecimentos de ensino 
superior.
Para além da açorianidade, na atribuição de bolsas 
atender-se-á ao aproveitamento escolar, à situação 
socioeconómica do agregado familiar do estudante e 
à existência de outros apoios recebidos, bem como ao 
facto de os jovens estarem matriculados pela primeira 
vez no ensino superior.
O regulamento, assim como os formulários necessá-
rios à candidatura, podem ser consultados e obtidos 
no portal do Governo dos Açores, através do endereço 
www.azores.gov.pt.

ter uma memória curta

Alguém ainda se lembra de ter lido os títulos nos di-
ários portugueses de 25 de Maio de 2005 sobre a gra-
ve crise financeira que o país já nessa altura atraves-
sava. O próprio governador do Banco de Portugal, na 
altura, Vitor Constâncio, reconheceu, com surpresa, 
que o país estava a ser confrontado com “uma crise 
orçamental gravíssima”. Isto aconteceu em 2005!... 
Já lá vão 7 anos! O Governo de Sócrates não perdeu 
tempo para fazer o que é mais fácil:  aumentar os 
impostos para reduzir o défice orçamental. 
Nessa mesma edição de 2005, alguém teve o cuida-

do de fazer um diagnóstico da situação financeira do 
Estado: “Não há dinheiro que chegue e o que existe 
é mal gerido”. Não conhecemos nenhuma empresa 
pública, fundação, ou instituto nos quais os primei-
ros atos de gestão de uma nova administração não 
passem pelo aumento de vencimentos e das regalias, 
(pelo menos era assim em 2005 e, possivelmente, as-
sim terá continuado). Depois, há que renovar o par-
que automóvel da nova administração... São milhares 
as administrações preenchidas por desempregados 
dos vários partidos. É preciso dar lugar aos amigos 
do poder em funções e salvaguardar os amigos do an-
tigo poder porque este, fatalmente, vai voltar quando 
terminar mais um ciclo. É deste infindável compro-
misso que não conseguimos livrar-nos. Depois, cada 
lugar que deveria ser ocupado por um director-geral 
é exercido por três, cinco ou mais administradores. E 
enquanto não houver coragem para mudar isso – não 
haverá coragem para mudar nada. Aumentar os im-
postos é apenas uma maneira de disfarçar a incapaci-
dade de lidar com o problema de frente.
Por esta minha observação, o leitor, possivelmente, 

pensará: “Isso são águas passadas”. Talvez, mas se 
não aprendemos pelos erros cometidos no passado, 

como poderemos corrigir os erros do presente? Se já 
há sete anos gastávamos o que não tínhamos, porque 
é que não se tomaram medidas para encorajar o Es-
tado e os cidadãos a viver dentro dos seus próprios 
meios? E, exemplos de desperdícios não faltam: foi 
realmente necessário construir estádios de futebol 
que hoje estão às moscas, e outros mega projetos 
que nunca foram concretizados por falta de meios 
financeiros, como o TGV e o novo aeroporto, mas 
que alguém enriqueceu na elaboração desses mes-
mos projetos. É sempre assim; alguém se aproveita 
da ocasião para enriquecer à custa dos contribuintes. 
No mesmo jornal dessa data podia ler-se em epígrafe: 
“Salário encapotado” - à então secretária de Estado 
do Tesouro, que recebeu durante três anos e meio um 
suplemento de funções inspectivas, que lhe rendeu 
30 mil euros sem que nunca tivesse desempenhado 
tal função. A mesma funcionária acabou por explicar 
que recebeu o suplemento porque lhe foi reconhecido 
esse direito pelo então ministro das Finanças, Sousa 
Franco.
Este tipo de comportamento por parte de certos 

grupos ou indivíduos da nossa sociedade, faz-me 
lembrar o livro que li recentemente o qual o título é: 
“Mistakes were made (but not by me)”, escrito pelos 
autores Carol Tavris e Elliot Aronson, ambos psicó-
logos, e que, maravilhosamente, explicam o porquê 
de quem comete erros e tenta sempre justificar as más 
decisões e atos que, com frequência, prejudicam o 
Estado e o cidadão comum. Vezes sem conta, erros 
cometem-se mas ninguém tem a coragem de os ad-
mitir. Se errar é humano porque temos dificuldade em 
admiti-lo? Desde o político ao Zé dos anzóis, sempre 
houve e sempre haverá a tentação de negar os erros 
que se cometem. Mas o que é que move as pessoas a 
autojustificar o que está errado? Porque é que vemos 
hipocrisia nos outros e não em nós? Tenham todos 
um dia FELIZ...

Nobel considera inevitável
saída grega do euro
O prémio Nobel da Economia Paul Krugman 

considera inevitável a saída da Grécia da 
zona euro pois nenhuma das soluções até agora 
propostas é uma verdadeira alternativa. 

“Detesto dizê-lo porque é como gritar ´fogo´ num 
teatro cheio. Mas, não há alternativa, Todas as so-
luções que se discutem não servem para remediar o 
desastre», defendeu, numa entrevista à revista alemã 

revista ‘Der Spiegel’.
A saída da Grécia da zona euro terá como conse-

quência uma fuga de capital nos países vizinhos da 
área do euro e a retirada em massa dos depósitos ban-
cários mas o Banco Central Europeu (BCE) tem a 
possibilidade de enfrentar a situação com injeções de 
liquidez, defendeu Paul Krugman.Segundo o econo-
mista, do ponto de vista político, os casos de Itália e 
Espanha são «mais fáceis que o da Grécia porque os 
seus problemas não surgiram da irresponsabilidade 
absoluta». 
Apesar disso, Krugman critica duramente a política 

de ajustes financeiros imposta por Berlim, defenden-
do uma intervenção do BCE e não a «política zom-
bie» de Angela Merkel. 

Jantar dancante da tulipa
O Clube Oriental, sempre a divulgar a lingua portuguesa, organi-
za, sábado dia 26 de Maio pelas 19h30, um jantar dancante da 
tulipa com o DJ Entre-Nós com Marinho e Luis de Melo. A ementa 
será: sopa, salada e o prato principal, frango de fricasse, sobre-
mesa e café e no dia 23 de Junho São João Batista com a nossa 
marcha e roupa nova. Música com o conjunto contact e uma su-
presa. Venham todos ao Oriental não há igual.
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‘A tragédia portuguesa faz parte de uma tragédia maior’

A análise do maior especialista 
norte-americano sobre os
problemas portugueses

Poderosa Isabel dos Santos

Aos olhos de Robert Fishman, Por-
tugal é um “caso de êxito”. Este 

académico norte-americano, que estu-
da a evolução dos países ibéricos desde 
os anos 70, na Universidade de Notre 
Dame, chega a conclusões que pode-
rão parecer surpreendentes: o sistema 
educativo português funciona bem, “ao 
nível do Norte da Europa”; a dívida 
não foi a causa do resgate financeiro, 
e consequente austeridade. Fishman, 

que se formou em Yale e lecionou em 
Harvard, conhece ao pormenor a situ-
ação portuguesa. Já se encontrou com 
Cavaco Silva e vem periodicamente 
a Portugal. Sobre a atual situação po-
lítica tem algumas intuições: “O atual 
Governo é claramente mais neoliberal 
que o PS, no sentido de acreditar que 
o mercado, por si só, resolve todos os 
problemas. Mas essa nem sempre foi a 
posição do PSD...” Preocupado com o 
desemprego, e com o efeito da pobreza 
na qualidade da democracia, é muito 
crítico das instituições europeias.
“Os portugueses estão a ser submeti-

dos a uma série de medidas de auste-
ridade, impostas pelo resgate, que não 
resultam dos seus próprios falhanços, 
mas da dinâmica internacional. Isto é 
triste, num país que progrediu tanto.” 
Diz que a autocrítica é uma virtude 

portuguesa, mas que seria bom não 
abusar...Penso que há uma tendência 
para a autocrítica nacional, sim. A au-
tocrítica pode ser uma coisa boa. É óti-
mo que os países consigam identificar 
os seus erros. Mas também é bom que 
vejam o lado positivo das coisas e não 
levem o exercício crítico demasiado 

longe. No seu caso, considera que Por-
tugal é uma história de êxito. Porquê?
Nos primeiros 25 anos da democra-

cia, até 1999, quando o euro nasceu e 
Portugal perdeu a sua autonomia mo-
netária, Portugal foi um caso de êxito 
assinalável. Nesses 25 anos, o nível de 
vida aumentou de uma forma extra-
ordinária, o desemprego era dos mais 
baixos da Europa, o Estado Providên-
cia cresceu numa proporção maior do 
que, por exemplo, em Espanha. O sis-
tema educativo universalizou-se. Mas, 
melhor do que isso, o que consigo ver 
nos dados sobre Portugal é que o im-
pacto do sistema educativo na demo-
cracia foi muito importante, em várias 
dimensões: práticas de cidadania, co-
nhecimentos culturais. Se visto à luz de 
alguns indicadores culturais, o sistema 
educativo português aproxima-se mais 
do dos países do Norte da Europa do 
que daquele que existe nos seus con-
géneres do Sul. É claro que, depois de 
1999, o País tem atravessado muitas 
dificuldades.
Considera que o problema principal 

de Portugal não foi o excesso de dívi-
da?
Basicamente, sim. A dívida pública 

portuguesa é razoavelmente alta, aci-
ma da média da União Europeia, mas é 
semelhante à dos EUA, e é menor que 
a do Japão, da Itália e muito menor que 
a da Grécia. O nível de endividamen-
to português seria aceitável se a eco-
nomia crescesse e se o Banco Central 
Europeu cooperasse. E devo acrescen-
tar que um nível reduzido de inflação, 
não um nível alto, é bastante útil para 
resolver um problema de endividamen-
to. A dívida pública pode fazer sentido 
por duas razões: para fazer face a cri-
ses financeiras ou recessões, oferecen-
do estímulos keynesianos; e para fazer 
investimentos de longo prazo no seu 
futuro. Em 1974, Portugal era um país 
pobre e pouco alfabetizado. Precisava 
de fazer investimentos no seu futuro. E 
fê-lo. Foi sensato. 

Polícia coloca
12.500 agentes
nas ruas da
cidade
A polícia de Londres vai dispor dia-

riamente cerca de 12.500 agentes 
durante a realização dos Jogos Olímpi-
cos na capital inglesa, numa operação 
já considerada a maior em planeamen-
to operacional das forças de segurança 
da cidade.A 67 dias do início dos Jogo 
Olímpicos, a polícia revelou que as 52 
forças em todo o Reino Unido vão pro-
videnciar reforços à operação na capi-
tal e que irá decorrer entre 04 de junho 
e 16 de setembro, após o encerramento 
dos jogos Paralímpicos.
Dados revelados pela polícia lon-

drina, indicam que nos dias de maior 
movimento vão estar na rua 12.500 
agentes, dos quais 9.500 dedicados 
apenas a Londres.

maior cheia em 110 
anos submerge
estado brasileiro 
do Amazonas
A maior cheia dos últimos 110 anos 

submergiu quase todo o gigantesco 
estado brasileiro do Amazonas, no cora-
ção da floresta amazónica, obrigando a 
população a tentar sobreviver sobre tábu-
as e canoas, que transitam pelas ruas ala-
gadas substituindo os carros. Milhares de 
pessoas estão desalojadas e até serviços 
públicos e autoridades foram gravemen-
te afectados. Mais de 83% do território 
do imenso estado estão cobertos pelas 
águas dos numerosos e caudalosos rios 
que cortam a região. Nas 49 cidades que 
já decretaram o estado de emergência e, 
principalmente, nas outras três que de-
cretaram calamidade pública, tudo é feito 
agora sobre enormes pedaços de madeira 
presos acima do nível das águas que co-
brem as ruas e inundam os imóveis. 

Quem é e como vive a mulher que 
tanto compra em Portugal? Só 

nos últimos 15 dias, gastou 82 milhões 
de euros. A fortuna da filha do presi-
dente angolano, conhecida como “a 
princesa”, ultrapassa já os 1,4 mil mi-
lhões de euros em terras portuguesas .
De calças de ganga rasgadas e T-shirt, 

acompanhada de uma senhora bem ves-
tida e três crianças, uma mulher jovem 
desembarca no aeroporto de Lisboa. Um 
amigo aguarda, há algum tempo, o seu 
voo, proveniente de Luanda. Embora ela 
seja célebre e o seu nome cintile em to-
das as parangonas dos jornais económi-
cos do nosso país, para não falar da re-
vista Forbes, onde figura como uma das 
maiores fortunas de África, ninguém, a 
não ser ele, a reconhece. Camuflada na 
indumentária simples - embora de marca 
- deixa o brilho para a acompanhante, na 
verdade a “babá” das crianças (com 4, 7 
e 8 anos). A rapariga das calças rasgadas, 
todavia, é que é a patroa... e a mãe. 
Talvez Isabel José dos Santos, 39 anos, 

feitos, presumivelmente, em abril último, 
venha apenas às compras. Coisas simples: 
uma participação na Galp, um reforço da 
posição na ZON ou uma dentada numa 
grossa fatia do BPI... A “princesa”, como 
é conhecida no seu país, filha primogéni-
ta do Presidente José Eduardo dos Santos 
e de uma russa de nome Tatiana, tirou o 
curso de engenharia mecânica eletrónica 
no King’s College, em Londres, e exibe 
uma desconcertante discrição, avessa a 
festas e a vernissages, a entrevistas ou 
fotografias e ao espalhafato do colorido 
africano. Completamente ocidentalizada, 
anglófila, mas senhora de um português, 

de um francês (que usa nas conversas 
com o marido, o congolês Sindika Doko-
lo) e, presumivelmente, de um russo im-
pecáveis, ela é uma mulher do mundo. 
Por estes dias, Portugal precisa de in-

vestimentos como o seu deserto azeri na-
tal (nasceu em Baku, Azerbaijão) precisa 
de gotas de chuva. Isabel dos Santos tem 
sido o aguaceiro angolano de serviço: 

através da holding Santoro, detém 25% 
do Banco BIC, agora dono do BPN, e 
19,4% do BPI. Através da Esperanza 
Holding (como Esperança Sagrada, po-
ema de Agostinho Neto, emblemática 
figura do nacionalismo angolano...), 
em parceria com a Sonangol, 33,34% 
da Galp (45% da Amorim Energia). E, 
através da holding Kento, 15% da ZON. 
São cerca de 1,4 mil milhões de euros de 
valor nas posições acionistas em empre-
sas cotadas portuguesas. Banca, Energia, 
telecomunicações - eis as áreas de inte-
resse, a par dos cimentos, da distribuição 
alimentar e da arte. E, no entanto, quem 
diria que a menina dos seus olhos é o so-
fisticado restaurante Oon.dah, em Luan-
da, onde uma refeição custa uma média 
de 100 euros?... 
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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

PoeSIAS DA SemANA

BelezA DA SemANA

Sonho
Quando cheguei a minha terra,

O povo ficou contente.
Recebeu-me com palmas,

E horárias e suíte de presidente.

Foi algo maravilhoso!
Foi mesmo um encantamento.
Era o povo há aclamar-me...
Parecendo um presidente.

Eram centenas de jovens...
E gente muito importante.
Que coisa maravilhosa...
Que e viver o presente.

E receber homenagens...
Como sendo um presidente!

Isso apenas foi um sonho.
De verdade não tem nada.

Eu acordei na calçada.
Numa noite longa e fria.
Como mendigo de rua.

Vivaldo terres 

g8 deixa merkel um 
pouco mais isolada
Pede-se à Europa prioridade ao crescimento. 

Mas a declaração final expõe a dificuldade em 
definir estratégia comuns. 
Os parceiros globais encorajaram vivamente os eu-

ropeus a dar prioridade a políticas de crescimento du-
rante o G8 de Camp David, este fim de semana, mas 
não foram capazes de vergar a Alemanha a aceitar 
outra urgência na criação de soluções de curto pra-
zo para os problemas da zona euro. O dilema entre 
austeridade e crescimento mereceu uma solução sa-
lomónica no comunicado final, depois de muitas ho-
ras de discussão, deixando tudo na mesma. Porém, a 

viragem em França e a pressão dos parceiros globais 
deixaram a chanceler conservadora, Angela Merkel, 
um pouco mais isolada neste debate.
A declaração final expõe a dificuldade em acertar 

uma estratégia comum para superar a crise ao reco-
nhecer que “as medidas adequadas não são as mes-
mas para cada um de nós”.
Para Barack Obama, o presidente norte-americano 

que recebeu o clube dos oito líderes mundiais, o ên-
fase é no crescimento. “O crescimento e o emprego 
devem ser a nossa máxima prioridade”, disse. 

Facebook já desvalorizou
mais de 10 mil milhões
O valor de mercado da rede social Facebook 

caiu 13% desde a entrada na bolsa nova-
-iorquina, num valor que ultrapassa os 10 mil mi-
lhões de euros, com as ações a voltarem a descer 
em Wall Street.
Lançadas no mercado na sexta-

-feira passada com um preço uni-
tário de 38 dólares (29,8 euros), 
as ações do Facebook seguem 
esta terça-feira, pelas 16.30 ho-
ras, a perder mais de 3% para 
32,9 dólares (25,8 euros), depois 
de já terem recuado quase 11% na 
sessão de segunda-feira.
Deste modo, a capitalização 

bolsista da empresa criada há 
oito anos num dormitório da Uni-
versidade de Harvard por Mark 
Zuckerberg ronda neste momen-
to os 69,3 mil milhões de euros, 
bem abaixo dos mais de 80 mil 
milhões de euros que valia na es-
treia em Wall Street.
Mesmo assim, é de frisar que há 

uma ligeira recuperação da cota-
ção dos títulos face à queda pró-
xima de 7% registada no início da 

sessão desta terça-feira e que empurrou as ações do 
Facebook para um valor abaixo dos 32 dólares (25 
euros).
O máximo histórico foi alcançado no primeiro 

dia de negociação, nos 45 dólares (35,4 euros).

Dia da Região
Autónoma dos Açores
O presidente do Governo e o presidente da As-

sembleia Legislativa Regional, vão discursar 
na próxima segunda-feira, nas cerimónias come-
morativas do Dia da Região Autónoma dos Açores, 
que este ano decorrem na Vila da Povoação, em 
São Miguel.
 O feriado, que é celebrado anualmente na segunda-

-feira do Espírito Santo, é constituído por um vasto 
programa, tendo como expoente máximo a sessão 
solene, que terá o seu início pelas 12h00, e irá rea-
lizar-se, na zona junto ao Pontão. Nesta cerimónia, 
que vai contar com a presença do Representante da 
República para os Açores, Pedro Catarino, e de outras 
autoridades, serão atribuídas 48 insígnias honoríficas 
a personalidades e instituições, que se distinguiram na 
consolidação da identidade histórica, cultural, política 
e económica dos Açores. O início das comemorações 
terá lugar, uma hora antes, com o desfile de todas as 
filarmónicas do concelho que, em conjunto, vão exe-
cutar os hinos, Nacional e dos Açores.
Após, a sessão solene, pelas 14h30, será servido um 

almoço aberto a toda a população com as tradicionais 
sopas do Espírito Santo, na zona do Terreiro junto à 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Vasto programa: Nos dias anteriores à cerimónia co-
memorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores, 
que este ano decorre na Vila da Povoação, cumpre-se 
um diversificado programa de eventos associados a 
estas comemorações. Assim, é de realçar a realização, 
na próxima sexta-feira, dia 25 de maio, no Jardim Mu-
nicipal da Povoação, a partir das 21h00, um concerto e 
as tradicionais cantigas ao desafio.
No dia seguinte, pelas 16h00, encena-se o “Desem-

barque dos Povoadores”, na praia dos Palames. Mais 
tarde, às 18h00, no centro da vila, é inaugurada a Feira 
Povoacense, que vai ser animada, por vários grupos 
folclóricos locais e à noite, pelas 21h00, o Grupo Be-
laurora vai atuar no Jardim Municipal.
Destaque também, no domingo, dia 27, para a parti-

cipação dos presidentes da Assembleia Legislativa Re-
gional e do Governo Regional no Almoço do Espírito 
Santo, nas Furnas, a convite da Mordomia das Águas 
Quentes. Mais tarde, pelas 17h00, no Casino Terra 
Nostra, ocorre o lançamento nos Açores da edição do 
livro “Ilhas Desconhecidas”, de Raul Brandão, com 
fotografias de Jorge Barros. Ainda no domingo, pelas 
21h30, terá lugar o espetáculo musical denominado 
“AÇORUTOPIA” no Gimnodesportivo da Povoação.
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CaRneiRO
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Inicia-
tiva. amor: Seja mais moderado na sua teimosia em relação 
aos seus familiares. Reúna a sua família com o propósito de 
falarem sobre os problemas que vos preocupam.

saúde: Estará em plena forma física. dinheiro: Não baixe os braços 
enquanto não resolver todos os problemas.
Números da Sorte: 23, 45, 11, 3, 37, 4

tOURO
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
amor: Seja franco e claro com a sua cara-metade. Aprenda 
a aceitar-se na sua globalidade, afinal você não tem que ser 
um Super-Homem!

saúde: Uma ida ao médico poderá ser-lhe muito útil.
dinheiro: Antes de investir, procure o conselho de um especialista.
Números da Sorte: 49, 12, 5, 26, 35, 9

GéMeOs
Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
amor: Organize uma partida de bowling para reunir os ami-
gos. Não perca o contacto com as coisas mais simples da 
vida.

saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de tristeza, combata-a!
dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 19, 23, 42, 39, 2, 21

CaRanGUeJO
Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção à 
sua família. A felicidade é de tal forma importante que deve 
esforçar-se ao máximo para a alcançar.

saúde: Poderá andar muito tenso.
dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu ren-
dimento mensal.
Números da Sorte: 37, 29, 45, 7, 10, 25

LeãO
Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
amor: Tente ter uma vida social mais ativa. Que tudo o que é 
belo seja atraído para junto de si!
saúde: Cuidado com a coluna, não faça grandes esforços. 

dinheiro: Procure demonstrar mais interesse pelo seu trabalho, e po-
derá ser recompensado.
Números da Sorte: 7, 19, 22, 43, 6, 11

ViRGeM 
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adver-
sidade.
amor: Os ciúmes não levam a lado nenhum, tenha confiança 
na pessoa que tem a seu lado. Que o Amor e a Felicidade 

sejam uma constante na sua vida!
saúde: Cuidado, não coma muitos doces.
dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério.
Números da Sorte: 30, 4, 26, 18, 40, 38

BaLança 
Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa 
Útil, Maturidade.
amor: Uma nova amizade ou relação mais séria poderá co-
meçar agora. Aprenda a cultivar o amor na sua vida!

saúde: A instabilidade emocional poderá causar alguns desequilíbrios 
físicos. 
dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Sorte: 27, 49, 5, 38, 22, 14

esCORPiãO
Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
amor: Procure ser sincero nas suas promessas se quer que 
a pessoa que tem a seu lado confie em si. Avalie as pessoas 
pelas suas ações e não pela sua aparência!

saúde: Liberte-se do stress acumulado e a sua saúde irá melhorar.
dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos a nível profissio-
nal.
Números da Sorte: 41, 19, 36, 20, 6, 12

saGitáRiO
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio.
amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar com 
isso. Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa!

saúde: Possíveis dores nas articulações.
dinheiro: Esta é uma ótima altura para reduzir os seus gastos.
Números da Sorte: 23, 44, 20, 47, 4, 25

CaPRiCóRniO
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, 
Felicidade.
amor: Poderá viver momentos escaldantes com a pessoa 
que ama. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido!

saúde: Não coma demasiados doces.
dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
Números da Sorte: 3, 27, 45, 13, 20, 33

aqUáRiO
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Ines-
perada.  
amor: As relações com as pessoas que ama não serão as 
melhores. Que a compreensão viva no seu coração!

saúde: Sempre que for possível, dê grandes passeios.
dinheiro: Poderá receber uma nova proposta de emprego.
Números da Sorte: 25, 10, 47, 36, 19, 2

Peixes
Carta Dominante: a Justiça, que significa Justiça.  
amor: Partilhe com a sua família as suas ideias e peça-lhes 
alguns conselhos, verá que não se arrependerá. Que a verda-
deira sabedoria reine no seu coração!

saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado de espírito, 
por isso procure ser mais otimista.
dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente. 
Números da Sorte: 14, 20, 43, 32, 1, 25

vARIeDADe

Texto de Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

Destruiremos a Babel...

Estávamos em 1974. Um regime a que chamam 
de Ditadura caiu. O povo do País ganhou es-

perança e avançou. Estava implantada uma De-
mocracia. 
A Democracia tem características definidas que ao 

serem cumpridas representam a vontade que o povo 
manifestou ao escolher como parceiros de jogo, e na 
posição perante eles de mandatários, indivíduos da 
sua confiança. Por isso fica tranquilo e continua o seu 
labor na comunidade e família a que pertence sem so-
bressaltos e com níveis de produtividade adequados 
à sua função sejam trabalhadores braçais, de serviços 
ou outros de diferente ou maior responsabilidade. 
Os homens escolhidos como chefes ou governantes 

devem manter-se sérios, credíveis e, também eles, 
trabalhadores e gente de bem.
Está assim montado o cenário para a evolução de 

uma Pátria que deverá  crescer mantendo a sua dig-
nidade e liberdade perante o Mundo em que também 
ela se insere. 
Porém, tal como uma Ditadura falha por excesso de 

poder centralizado num único homem que por sua 
vez tem como segurança mais ou menos pérfida polí-
cias secretas e vigilantes de beira de rua, um governo 
Democrático cai a partir do momento em que cons-
trói à sua volta um espaço de mentira, corrupção e 
interesses pessoais.
Assim aconteceu, assim está feito. Perante um mar 

de gente de um País inteiro dois regimes falharam. 
E os homens que no interior de tal país residem não 
conseguem continuar a caminhar. Param perplexos e 
angustiados. Porque ninguém pode viver no caos e 
na incerteza.
As razões apontadas para a falência de todos os 

órgãos vitais do poder que existiu e ainda em fun-
ções pensa conseguir alcançar o já impossível, dizia 
eu que as razões que são apontadas pela Democra-
cia na voz dos seus detentores - eleitos pelo povo, 
certamente - atravessam as fronteiras do território 

e alargam-se a uma Europa também ela em leito de 
morte e a uma América que estonteantemente perdeu 
valores e entrou por caminhos de guerras pouco cla-
ras e algo suspeitas não conseguindo sair - como foi 
prometido em altas vozes - de meandros económicos 
promíscuos que transformaram uns tantos em pesso-
as incrivelmente ricas e poderosas e muitos milhões 
em miseráveis pobres de pedir.
Nada a fazer. Tudo para começar. E quando a babel 

está instalada só há uma forma para dela sair. Simpli-
ficar, simplificar, simplificar.
Os homens querem trabalhar. Não há homens que 

queiram ser preguiçosos. O trabalho aprende-se. A 
preguiça aprende-se. Ensinemos, meus amigos en-
sinemos regras e caminhos estreitos a um povo em 
pânico. As aulas têm que começar já porque não há 
tempo a perder. Na família? - Que fizeram das famí-
lias do nosso País? Na escola? Que fizeram das es-
colas? Nos meios de comunicação social, tão nume-
rosos e variados são? Que fizeram desses magníficos 
meios de transmissão de saberes, valores e paz?
Avançando pelas linhas que hoje decidi escre-

ver proponho que assumam todos os seus melhores 
sentimentos e razões, como quem se veste para um 
baptismo de infância, entrem no recinto de uma vida 
nova que é a da honestidade e da confiança e tragam 
convosco os homens que escolheram para vos dirigir 
e estão demasiado afastados num outro palco para 
que desçam dele e possam a par com os humanos 
do solo construir um diálogo comum a todos a fim 
de que tal diálogo não continue a ser o possível mas 
o exigido. E de acordo com normas que todos cum-
prem sem desvios nem diferenças não necessárias as-
sumam restaurar o nosso País num contexto Europeu 
e Mundial. Se a China e o Brasil conseguiram sair 
das suas babel e hoje são países desenvolvidos e ricos 
porque razão Portugal, tão poderoso em tempos de 
conquistas e navegações de mares revoltos, não o irá 
conseguir? 
Trabalho em conjunto e esperança real, meus senho-

res. Avancemos que o tempo urge.

Família tradicional: a solução
para a crise e depressão

Os resultados do divórcio manifestam-se cruel-
mente e um pouco por todo o lado.

Não é novidade para ninguém, que foi o laicismo 
anticatólico introduziu o divórcio. Primeiro: com a 
ilusão e engano de dar aos «casais infelizes» uma 
nova oportunidade para formar Família; depois, 
como vimos, ampliou as opções 
até chegar a um virtual «amor 
livre», no qual o casamento 
monogâmico e indissolúvel por 
natureza, se desfaz rápida e vo-
luntariamente.
A procura da felicidade e do 

amor, como nos diziam a toda 
a hora, foi sempre um pretexto!
Contudo, e ainda recentemen-

te, e até paradoxalmente, nos 
têm mostrado também que a 
solidão está a crescer assustadoramente, com as de-
sastrosas sequelas psicológicas e morais que ela traz.
Relativamente ao caso francês - e os dados são do 

passado mês de Fevereiro – mais de nove milhões 
de franceses vivem sozinhos, contra seis milhões em 
1990: um aumento de 50% em apenas vinte anos. O 
problema, como facilmente se percebe, é agravado 
pelo envelhecimento da população, escreveu o jornal 
Le Monde. 

Mas o mesmo estudo revela mais dados: os casais 
que optam por se divorciar não têm filhos, e a maioria 
dos solteiros hoje não têm quem cuide ou se interesse 
por eles.
As pessoas ligadas ao campo e à agricultura são 

as que se encontram em melhor condição: 88% das 
mulheres vivem com os seus maridos. As mais aban-
donadas são as mulheres que escolheram uma vida 
profissional super activa. 

Absolutamente falando, e de 
acordo com o artigo do mes-
mo jornal francês, há regiões 
– como o Pays de la Loire –, 
onde 75% das pessoas vive em 
família. «É uma região onde os 
divórcios são menos frequentes 
e onde subsistem os modelos 
familiares tradicionais», expli-
cou Pascale Breuil, responsável 
dos Estudos Demográficos do 
INSEE. 

Assim, a Família tradicional unida - até na adversi-
dade – e por muito que custe a alguns, é a única que 
verdadeiramente satisfaz o espírito humano e é o seu 
verdadeiro amparo neste vale de lágrimas.
Concluindo, e por muito que custe a alguns, importa 

que se reforce esta ideia: a Família tradicional propi-
cia aconchego e união; o divórcio, por sua vez, ape-
nas gera a solidão e abandono
Vale a pena pensar nisto!

Texto de José Carvalho
Professor e Investigador de História
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múSICo DA SemANA

Bianca Raposo
Convidamos todas as filarmónicas a nos contactar, para organizar 
um secção de fotografias para apresentar os nossos músicos à 
comunidade.
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PAlAvRAS CRuzADAS

24 De mAIo
BezeRRADA Do moRDomo DA SANtA CRuz

SextA DomINgA NA CASA DA FAmílIA DuvAl

26 De mAIo
eNCoNtRo Com A CooRDoNADoRA
 Do eNSINo PoRtuguêS No CANADá

FeStA Do DIvINo eSPíRIto SANto em HoCHelAgA

Texto de Hélio Bernardo Lopes

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

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

HORIZONTAIS 1. Progenitor. Vazia. Aquilo que prejudica ou se 
opõe ao bem. 2. Aquilo que o artífice produz. Qualquer utensílio 
adequado a uma arte ou ofício. 3. Caminho orlado de casas dentro 
de uma povoação. Meter na balsa ou balseiro. 4. Existes. Membro 
de uma comunidade religiosa sujeita a certa regra. A si mesmo. 
5. Zombaria. Fêmea do lobo. 6. Carta ou face de dado com seis 
pintas. Destino (fam.). 7. Toureio. Coto. 8. Aquelas. Ulceração nos 
dentes e ossos, e que os destrói progressivamente. A unidade. 9. 
Dobradiça de porta ou de janela. Protecção (fig.). 10. Indústria de 
oleiro. Salto brusco (pl.). 11. Unidade monetária do Peru. Exprime 
a ideia de boca (pref.). Discurso
VeRtiCais 1. Todavia. Ponta de terra que entra pelo mar (pl.). 2. 
Irregularidades, atropelos. Armazém em forma de torre para subs-
tâncias sólidas. 3. Cólera. Vesícula que contém a bílis. Substân-
cia utilizada para condimentar os alimentos. 4. Andar ao fanico. 5. 
Fluido gasoso, transparente e invisível que constitui a atmosfera. 
Sentença breve que encerra uma moralidade. 6. Completo. Va-
gabundear. 7. Que têm asas. Imposto Automóvel (abrev.). 8. In-
flamação da membrana interna das veias. 9. Senão, dificuldade. 
Espaço de 12 meses. Haste horizontal da charrua. 10. Damas de 
companhia. Incriminar. 11. Deuses protectores do lar e da família, 
entre os antigos Romanos. Folhoso.

HORIZONTAIS: 1. Pai, Oca, Mal. 2. Obra, Alfaia. 3. Rua, Abalsar. 4. És, 
Frade, Se. 5. Mofa, Loba. 6. Sena, Sina. 7. Lide, Toco. 8. As, Cárie, Um. 
9. Bisagra, Asa. 10. Olaria, Upas. 11. Sol, Ori, Oro. 

VeRtiCais: 1. Porém, Cabos. 2. Abusos, Silo. 3. Ira, Fel, Sal. 4. Fani-
car. 5. Ar, Adágio. 6. Cabal, Errar. 7. Alados, IA. 8. Flebite. 9. Mas, Ano, 
Apo. 10. Aias, Acusar. 11. Lares, Omaso.

A mais Recente tangente

Pois, é verdade, caríssimo leitor: a proposta do 
procurador Rosário Teixeira ao juiz Carlos 

Alexandre, ao redor da passagem de Domingos 
Duarte Lima da situação de prisão preventiva 
para a de prisão domiciliária poderá considerar-
-se como a mais recente tangente entre a atual 
legislação e a que se vem anunciando pelo atual 
Governo para situações como esta.
Vem-se noticiando, desde ontem, que a estimativa 

do procurador Rosário Teixeira sobre o perigo de 

fuga não é idêntica à do juiz Carlos Alexandre, que 
continuará a defender que a mesma tem condições 
para poder ser praticada. Simplesmente, nesta situa-
ção, a legislação posta em vigor por um dos executi-
vos de José Sócrates impede o juiz de poder ampliar a 
situação proposta pelo procurador do caso em causa. 
Ora, nos termos há muito noticiados, esta situação irá 
mudar com a legislação que se vem anunciando. Ve-
remos, dentro de algum tempo, se tal constitui uma 
realidade, ou se, porventura, a mesma continuará a 
compreender portas de saída para o que hoje tem le-
galmente lugar. Foi, pois, uma espécie de tangentein 
extremis.
Claro que a fuga pode existir, desde que quem esteja 

em causa se decida a fugir. Aliás, existem já casos em 
Portugal em que tal teve lugar. E isto porque a pulsei-
ra eletrónica, num sentido que se compreende, é uma 
condição necessária mas não suficiente. Recorde-se o 
caso de Dominique Strauss-Kahn, nos Estados Uni-
dos, onde o juiz lhe fixou prisão domiciliária, mas 
com o próprio Dominique a pagar os custos dos vi-
gilantes considerados indispensáveis para garantir a 
ausência de fuga.

Acontece que, sendo eu oriundo da área da Enge-
nharia Civil, tenho formação científica mais que sufi-
ciente para garantir esta minha perceção: é possível, 
até de modo simples – um bom aluno do velho quarto 
ano de Eletrotecnia seria capaz de tal realizar –, con-
seguir manter o sistema eletrónico da prisão domici-
liária dando a indicação de tudo estar bem, mas tendo 
a pessoa deixado o local. Além do mais, e dentro do 
que ontem se referiu, a pulseira eletrónica não possui 
sistema GPS, pelo que, mesmo que a pessoa em cau-
sa saia da casa e seja detetada, passa a ser impossível 
localizar a sua presença por via do GPS.
Mas há ainda um outro dado a ter em conta e em tor-

no do qual se vêm produzindo referências que podem 
conduzir a erradas interpretações: o facto de existir 
contra certo cidadãoum mandato de captura interna-
cional, veiculado através da INTERPOL, não obriga, 
só por si, Estado algum a entregar o demandado, se, 
por um acaso, o encontrar no seu território. Pois se 
assim não fosse, Portugal já teria de ter entregado 
Domingos Duarte Lima à justiça brasileira! Aliás, até 
com Julian Assange, contra o qual a Suécia emitiu 
um mandato semelhante, se deu o mesmo: o Reino 
Unido não o entregou, de imediato, à Justiça da Su-
écia. E a razão é simples: o mandato de captura in-
ternacional, apresentado às autoridades policiais dos 
Estados membros da INTERPOL, não obriga o Esta-
do onde se encontre a pessoa em causa a devolvê-lo 
ao requerente. Para que tal tenha lugar é essencial 
que o Estado demandado, após um pedido de extra-
dição, assim entenda fazer.
Deitando mão da INTERNET, constata-se que o 

Brasil só tem tratados de extradição com cerca de 
uma dúzia de outros Estados. Significa, pois, que há 
uma imensidão de lugares do Mundo para onde al-
guém demandado judicialmente pela Justiça do Bra-

sil pode deslocar-se, com a garantia forte de não vir 
a ser extraditado para aquele país da América do Sul.
Por fim, e não sendo jurista, tenho praticamente a 

certeza de que terão de existir Estados cuja consti-
tuição impeça a extradição de cidadãos, sejam eles 
os que forem. Ou seja: este é, pois, o panorama geral 
para a situação de um qualquer cidadão que calhe a 
ser procurado pela Justiça do Brasil, a tal onde um 
presidente da república foi demitido e posteriormente 
condenado, onde governadores estaduais, juízes, pro-
motores de justiça, militares, polícias e mil e um ou-
tros são condenados. Isto é: um país onde o Sistema 
de Justiça é eficaz, justo e equitativo. Um país onde a 
Justiça é realmente cega.
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DomINgASos movimentos autonomistas

Na historiografia açoriana dedicada à Autono-
mia existem duas correntes, uma que entende 

que a autonomia é um fenómeno que acompanha 
a nossa história desde o início, e que se concretiza 
na donataria, nas capitanias e nos governos muni-
cipais e uma outra que defende que a Autonomia é 
um fenómeno típico da contemporaneidade. Como 
me inscrevo neste segundo entendimento, sou de 
opinião que, em termos didáticos, podemos perio-
dizar a existência de três movimentos autonomistas 
durante os séculos XIX e XX.
Um primeiro movimento iniciado na década de no-

venta do século XIX, mas com raízes anteriores na 
interminável discussão sobre as virtudes da descen-
tralização administrativa, que viveu sobretudo do en-
tusiasmo da elite micaelense e como resposta à crise 
portuguesa dos finais do século. Reagia-se às injusti-
ças como o poder central tratava os açorianos, como 

impossibilitava o seu desenvolvimento e sobretudo à 
constatação de que os povos insulares pagavam im-
postos em demasia e recebiam benefícios minguados.
A proposta política para sair deste ciclo era no senti-

do de se administrar as ilhas com um sistema próprio, 
com leis especiais e com um compromisso para que os 
impostos açorianos servissem para benefício das ilhas. 
O lema, Livre Administração dos Açores pelos Aço-
rianos sintetiza de facto esse mesmo programa.
A concretização destas ideias encontrou dificulda-

des quase insuperáveis, quer na resistência do poder 
central a concretizá-la, quer na impossibilidade de en-
tendimento nas elites insulares acerca das vantagens 
para todos do programa e sobretudo acerca da unidade 
açoriana. Estes dois estrangulamentos inviabilizaram 
as propostas mais audaciosas de um auto governo e 
acabaram por se cingir a um modesto sistema de ex-
ceções ao Código Administrativo, o Decreto de 2 de 
Março de 1895, que permitia, com meios financeiros 
baseados numa percentagem dos impostos locais, criar 
uma estrutura com autonomia administrativa, a Junta 
Geral, desde que isso fosse solicitado pelos próprios 
eleitores. Mantinha-se a divisão do arquipélago em 
distritos, desistia-se de qualquer assembleia coorde-
nadora desses mesmos distritos e afastava-se a obri-
gatoriedade de aplicação da nova lei aos três distritos 
insulares. Na prática, o Decreto dito autonómico apli-
cou-se com entusiasmo ao distrito de Ponta Delgada 
(1896), com bem menos entusiasmo ao distrito de An-
gra do Heroísmo (1898) e não se aplicou ao distrito da 
Horta. Assim, concretizava-se em Autonomia distrital, 
meramente administrativa e fortemente tutelada pelo 
governo central. Era a autonomia possível.
Um segundo movimento autonomista floresceu nos 

anos vinte, no rescaldo da 1ª Guerra Mundial e como 
reação às frustrações da República, que se mostrara in-

capaz de dar corpo às aspirações açorianas. Teve duas 
componentes, uma essencialmente política, com aspi-
rações a instalar um auto governo açoriano, integrado 
nas proclamações americanas, do Presidente Wilson 
e uma outra, de inspiração cultural regionalista, de 
estudo e teorização de identidade própria, que acaba-
ram por se afastar, sobretudo por haver desconfianças 
inultrapassáveis dos regionalistas em relação aos au-
tonomistas por suspeita de que estes eram sobretudo 
separatistas e independentistas.
Com a chegada da ditadura militar a Portugal (1926) e 

sobretudo com o malogro da política externa america-
na para uma intervenção no Mundo, os autonomistas, 
quase todos conservadores e pouco ou nada republi-
canos, desistiram do programa inicial e adaptaram-
-se às novas circunstâncias. O diálogo entre as elites 
distritais mais uma vez bloqueou as hipóteses de uma 
unidade política das ilhas ou até de um entendimento 
comum acerca dos conceitos e dos fins de uma auto-
nomia. O resultado de tudo isso foi um mero avanço 
no melhoramento dos meios financeiros das Juntas 

Gerais no seu modelo de 
1895, a desistência de uma 
administração autónoma 
comum aos três distritos e 
uma adaptação da estrutura 
das juntas aos novos ideais 
políticos, antidemocráticos 
e antiparlamentares.
Com a chegada do Esta-

do Novo, os sonhos de um 
desafogo financeiro esfu-
maram-se, as elites locais 
subordinaram-se ao poder 
político que se instalara 
e aceitaram a função de 
concretizarem nas ilhas os 
ideais do regime. A auto-
nomia, mesmo a minguada 
autonomia administrativa 
do século XIX, retrocedia 
no figurino do Estatuto dos 
Distritos Autónomos das 

Ilhas Adjacentes (1940).
Os bloqueios políticos dos anos seguintes, a consci-

ência do atraso social, cultural e económico dos Aço-
res e a certeza de que o sistema administrativo distrital 
já não servia, levaram a que um grupo de cidadãos, 
liderados pelos professores do Seminário Episcopal, 
tentasse agitar as consciências através do estudo e re-
flexão sobre o futuro dos Açores. As Semanas de Es-
tudos abriram caminho a uma tentativa de superar as 
divisões e de encontrar um mecanismo de coordena-
ção e planeamento comum ao arquipélago. Era o refle-
xo local da primavera marcelista, que acabou por dar 
frutos modestos, mas de certo modo abriu caminhos 
que outra geração iria percorrer. Na sequência de 25 de 
Abril de 1974, e sobretudo na tempestade do PREC de 
1975, nasceu um terceiro movimento autonomista nos 
Açores de inspiração ocidental, europeísta, democrá-
tico, regionalista e de integração dos Açores com au-
tonomia política na futura Constituição da República. 
Se tinha raízes nos movimentos anteriores, sobretudo 
nas lições do regionalismo cultural na sua visão de 
açorianidade, em muitos outros aspetos, acima de tudo 
na política, era um movimento de rutura com o passa-
do. Recusava a divisão entre os açorianos, recusava o 
isolacionismo, recusava a insularidade como estigma, 
recusava o separatismo e o independentismo. Apelava 
a uma nova interpretação do patriotismo, à valorização 
dos Açores na política externa portuguesa, ao atlantis-
mo e a uma participação ativa das ilhas na construção 
de uma futura Europa unida.
Nascia assim a Região Autónoma dos Açores in-

tegrada com direitos políticos constitucionais na 
Republica Portuguesa de 1976, com órgãos de go-
verno próprios eleitos democraticamente, a Assem-
bleia Legislativa e um Governo Regional, nos mol-
des democráticos ocidentais.

José Guilherme Reis Leite
Doutor em História, ex-Presidente da Assembleia Legislativa 
Regional. Natural de Angra do Heroísmo, Terceira.



8 23 DE maio - 2012 | a Voz DE Portugal

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  CENÁRIO NATURAL
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  30 MINUTOS  
16:30  SABORES DAS ILHAS
17:00  COM CIêNCIA   
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  CORRESPONDENTES
18:45  LER +, LER MELHOR (R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL AçORES(R/)   
22:00  TRIO D´ATAQUE  
23:30  VER DE PERTO    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:15  LER +, LER MELHOR (R/) 
01:30  CORRESPONDENTES(R/) 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:19  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG
 DIÁRIO xS
 NÉLIA E CÉSAR
10:14  COM CIêNCIA   
10:44  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
13:57  FEITOS EM PORTUGAL
 PORTUGUESES EM PORTUGAL
14:24  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LINHA DA FRENTE
16:25  PORTUGUESES PELO
 MUNDO  | PRAGA
17:09  A HORA DE BACO  
17:33  O ELO MAIS FRACOII  
18:24  PRíNCIPES DO NADA   
18:52  LER +, LER MELHOR (R/) 
19:00  24 HORAS  
20:16  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:08  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:46  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:17  BAkU 2012  
23:45  30 MINUTOS(R/) 
00:14  24 HORAS(R/) 
00:44  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:36  LINHA DA FRENTE(R/)  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG
 DIÁRIO xS
10:15  BIOSFERA  
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  TELEJORNAL   
15:00  57.º FESTIVAL EUROVISãO
 DA CANçãO 2012  
17:00  GRANDE REPORTAGEM
 SIC A LEI DAS ARMAS
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  ESTRANHA FORMA DE 
 VIDA - UMA HISTóRIA DA
 MÚSICA POPULAR 
 PORTUGUESA   
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA
21:30  TELEJORNAL AçORES(R/)   
22:00  PAI à FORçA  
23:00  ESTADO DE GRAçA  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  FEITOS EM PORTUGAL
 PORTUGUESES EM PORTUGAL

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG
 DIÁRIO xS
10:15  PALAVRAS PARA QUê?  
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  5 MINUTOS NUM INSTANTE  
14:15  O PREçO CERTO(R/)
15:00  TELEJORNAL   
16:00  SExTA àS 9  
16:45  HISTóRIA ESSENCIAL
 DE PORTUGAL
17:15  ESTADO DE GRAçA  
18:15  PORTUGAL NEGóCIOS
18:45  5 MINUTOS NUM INSTANTE
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  SONHAR ERA FÁCIL  
23:00  LIBERDADE 21    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  GRANDE REPORTAGEM
 SIC | ESTE PAíS NãO
 É PARA VELHOS
01:15  5 MINUTOS NUM INSTANTE
01:30  PORTUGAL NEGóCIOS

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  CONSIGO  
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
05:00  A VERDE E A CORES
05:30  VIAGEM AO CENTRO
 DA MINHA TERRA(R/)   
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  CRIATIVAR ALBERTO
10:30  MAGAZINE TIMOR CONTACTO
11:00  PORTUGAL NO TOP   
12:00  FUTEBOL DIRETO RTPI
 PORTUGAL x MACEDóNIA  
14:00  TELEJORNAL   
14:45  A VOZ DO CIDADãO   
15:00  57.º FESTIVAL EUROVISãO 
 DA CANçãO 2012 |FINAL   
18:15  ESCAPE .TV- SIC
18:30  TEMPOS MODERNOS RTPI    
19:00  24 HORAS  
20:15  OS COMPADRES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA 
21:30  TELEJORNAL AçORES(R/)   
22:00  HERMAN 2012  
23:00  HISTóRIA ESSENCIAL
 DE PORTUGAL
23:45  ESCAPE .TV- SIC
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  MAGAZINE TIMOR CONTACTO
01:00  AVENIDA DA LIBERDADE

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA  
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
05:00  CRIATIVAR ALBERTO
05:30  ATLETISMO: CORRIDA 
 DA MULHER - 5 kM EDP  
07:00  PODIUM   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  BIG kAHUNA
10:30  CINCO SENTIDOS  
11:30  ATLÂNTIDA (AçORES)
13:00  PAI à FORçA(R/)   
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC
16:45  GNR 30 ANOS - VOOS
 DOMÉSTICOS MUSICAIS  
18:45  VER DE PERTO    
19:00  24 HORAS  
20:15  FÁTIMA E O MUNDO  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  COM AMOR SE PAGA  
23:15  PORTUGUESES PELO MUNDO
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  TEMPOS 
 MODERNOS RTPI(R/)     
01:00  MOEDA DE TROIkA  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  GOSTOS E SABORES  
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS(R/)   
17:00  BEST OF PORTUGAL
 PORTUGAL DE ExCELêNCIA  
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  MAGAZINE EUA CONTACTO
 - N. JERSEy  
18:45  LER +, LER MELHOR (R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PRóS E CONTRAS
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  BEST OF PORTUGAL(R/)
 PORTUGAL DE ExCELêNCIA  
01:00  NATURALISTAS DE VULTO
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  MAGAZINE EUA CONTACTO
 - N. JERSEy(R/) 

qUaRta-feiRa qUinta-feiRa sexta-feiRa sáBadO dOMinGO seGUnda-feiRa teRça-feiRa

Programação semanal da RtPI

vARIeDADe

Foto DA SemANA

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

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

Data de nascimento: 15 de Marco de 2012
Mãe: Sophie Ponte

Pai: Leonardo Arcuri

Camilla Antonia Arcuri
BeBé Do ANo 2011 e 2012 Demasiado açúcar pode

fazer-nos estúpidos?
Não é uma afirmação feita no ar: há de facto 

dados científicos que parecem comprovar 
essa associação entre o consumo de açúcar e o 
grau de inteligência.
Num estudo, publicado no Jornal de Fisiologia, da 

Universidade da Califórnia, uma equipa de investi-
gadores liderada pelo professor Fernando Gomez-
-Pinilla, demonstra, com base numa experiencia 
laboratorial, como o que se come afecta a nossa inte-
ligência. Os cientistas procederam-se à comparação 
entre os efeitos de uma dieta rica em xarope de mi-

lho, com elevado teor de frutose, e que é seis vezes 
mais doce do que a cana de açúcar e um ingrediente 
muito utilizado em comida processada, com uma ali-
mentação com presença de ácidos gordos ómega-3, 
conhecidas pelo seu papel de auxilares da memória e 
do processo de aprendizagem, presentes em alimen-
tos como nozes e salmão.
O teste foi feito em ratos, que foram divididos em 

dois grupos: um seguiu a ‘dieta do açúcar’, o outro 
comia de forma saudável. Antes disso, os ratos foram 
colocados num labirinto, onde existiam pontos de re-

ferência para ajudar a que memorizassem o 
caminho.
Quando, passadas seis semanas, foram ‘re-

colocados’ no labirinto, o grupo de ratos que 
tinha seguido a dieta rica em xarope de mi-
lho foi mais lento a completar a tarefa, tendo 
perdido a capacidade de aprender e recordar 
informações. O professor Gomez afirma que 
“este estudo demonstra que aquilo que come-
mos pode afectar como pensamos; adicionar 
ácidos ómega 3 às refeições pode ajudar a mi-
nimizar os danos que uma dieta rica em açú-
car provoca nos nossos cérebros.”
E agora, se está a pensar ‘mas isto foi feito 

com ratos’, lembramos apenas que a química 
dos cérebros dos pequenos animais é muito 
parecida com a nossa...

Dores nas costas: Aprenda a evitá-las
Escolhas desadequadas e noites mal dormidas 

trazem consequências no dia seguinte
As dores nas costas provocadas por uma má postura 

durante o sono provocam efeitos secundários desas-
trosos no dia seguinte.
De acordo com Paulo Ferreira, 

médico e coordenador nacional 
da campanha “Olhe pelas suas 
costas” recomenda que a esco-
lha de uma almofada deva ir 
muito além da avaliação do res-
petivo padrão e textura.
“Podemos ficar com uma no-

ção da altura ideal para uma 
almofada em função da posição 
preferencial durante o sono. 
A ideia base é manter o alinha-

mento entre a cabeça, o pescoço 
e o tronco durante o sono. Op-
tar por uma almofada mais alta 

e firme é uma escolha apropriada para quem dorme 
habitualmente de lado. 
Para quem dorme de barriga para cima, a escolha 

mais apropriada será uma almofada de dureza mé-
dia que se ajuste à curvatura do pescoço e ao mesmo 

tempo permita um bom apoio da 
cabeça. 
Dormir de barriga para baixo é 

uma posição pouco aconselhável, 
principalmente para quem tem do-
res de pescoço, mas neste caso uma 
almofada baixa e flexível pode ser 
a melhor solução.”
Um estudo recente indica que 

sete em cada 10 pessoas sofrem 
de dores nas costas, o que equi-
vale a 72,4 por cento da popula-
ção portuguesa, esta é também 
a segunda causa em termos glo-
bais de visitas ao médico.



9A Voz de PortugAl | 23 de mAio - 2012 ComuNIDADe

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

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

Vamos mais
longe do que
ilimitado

--- ---

com alguns entendimentos 
Fido de 3 anos4

Economize 400$

com alguns entendimentos 
Fido de 3 anos4

Economize 475$

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos4

Economize 500$Sem contrato do tipo de saldo

Façam vagas com os nossos telefones inteligentes
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3235, ave de Granby
514-999-0555
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Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2
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por mês1

$
Fido vos oferece a liberdade

Chamadas enviadas ilimitadas

Chamadas recebidas ilimitadas
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Mensagem textos ilimitadas

Mensagem textos internacionais ilimitadas

Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFidoMC. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
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35$
por mês1

WWW.ACTION-PAGE.COM

Celebrem
as economias

Com entendimento
Fido de 2 anos

CitéFidoMC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

FidoTROCMC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos 
AndroidMC

Utilizem os vossos minutos em todas as nas zonas CitéFido. 
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Des frais uniques d’activation de 35 $ s’appliquent : un crédit de ce montant sera porté à votre facture si vous procédez à une nouvelle activation avec une Entente Fido de 2 ou 3 ans sur certains forfaits. Des frais 
de récupération des économies sur l’appareil et (ou) des frais d’annulation de service s’appliquent conformément aux modalités de votre entente. 1. Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais de transmission de données, frais 
liés aux options, frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et taxes sont en sus et facturés mensuellement. Minutes de temps d’antenne local seulement. Les forfaits comprennent les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-fi l canadien. 
Textos entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions), textos internationaux envoyés (sauf pour certains forfaits) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés aux tarifs en vigueur. Sous 
réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido ; fi do.ca/modalites. 2. L’offre s’adresse, dans les magasins participants, aux nouveaux clients qui achètent et activent un téléphone Fido dans le cadre d’un forfait mensuel. Sous 
réserve des Modalités du programme FidoTROC, accessibles à fi do.ca/fi dotroc. Limite de un (1) téléphone par échange (consistant en un téléphone usagé) par personne. 3. Sous réserve des Modalités du programme Fido Récompenses, accessibles à fi do.ca/
modalites. 4. Dans le cadre d’une nouvelle activation et d’une Entente Fido de trois ans avec un forfait mensuel d’au moins 25 $ et une option Données admissible (par exemple, option 10 $ / 100 Mo exclue). Taxes en sus. MCDes éléments de cette page sont 
reproduits à partir des travaux créés et partagés par Google et utilisés selon les modalités décrites dans la licence Creative Commons 3.0 Attribution License. Tous les autres noms de marque et logos appartiennent à leurs titulaires respectifs. Fido & dessin, 
FidoTROC, FidoDOLLARS et Fido à l’écoute sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2012 Fido Solutions

Fale com um conselheiro em pessoa, 
não temos sistema automatizado

Acumule e economize sobre
o vosso próximo téléphone3

Mude para Fido, troca o seu telefone usado
e economize sobre um novo aparelho2

Pacotes ilimitados
Textos ilimitados incluídos 

em todos os pacotes

 A partir de

20$
   por mês1

lindíssima Sexta Dominga em 
companhia da Família machado

Assim foi a Sexta Dominga, com a família Ma-
chado, famíliares e amigos. A recitação do terço 

com os seus cantos, encorajados pela senhora Ga-
briela Medeiros. Falámos com o senhor José Macha-

do acompanhado da sua esposa Margarida Machado 
e seus filhos Philippe e Silvie Machado onde deixou 
entrar o Espírito Santo em sua casa, nove anos segui-

dos. “Eu sinto-me muito contente de ver a casa cheia 
e de dar-me forças para continuar por muitos anos 
esta alegria, amor, amizade e paz que me traz o Divi-
no Espírito santo” disse o José Machado. A seguir ao 

Terço, foi servido as tradicionais sopas, carne gizada, 
etc. O serão esteve muito divertido. Quero dar os pa-
rabéns a esta família por ter continuado esta tradição. 
E que o Espírito Santo vos dê muita luz, amor, paz e 
saúde durante todo este Santíssimo Ano.

Texto de João Arruda
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Varina aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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quais são os cantores mais 
famosos de 2012 nos euA?
Essa seleção de ídolos da música internacional traz 
os nomes dos cantores e cantoras mais famosos dos 
Estados Unidos em 2012. Esses artistas já gravaram 
seus nomes na história da indústria fonográfica norte-
-americana.
Entre os homens, os mais famosos são:
Justin Bieber, David Guetta, Pitbull, Jason Derulo, Chris 
Brown, Taio Cruz, Adam Levine, Drake, Usher e Bruno 
Mars.
Já as cantoras que mais se destacaram por suas 
vozes e performances em 2012 nos Estados Unidos 
são:
Beyonce, Nicki Minaj, Taylor Swift, Adele, Jennifer Lo-
pez, Britney Spears, Rihanna, Lady Gaga, Shakira e 
katy Perry.

Por que o homem 
não foi mais a lua?
Em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos enviaram a 
missão Apollo 11 à Lua. Os astronautas Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin e Michael Collins foram os primeiros a ater-
rissarem com sucesso na superfície lunar. Mas por que 
o homem não enviou outras missões à Lua?
A resposta é simples: o homem não foi mais para a Lua 
por causa do alto custo desse tipo de missão e também 
porque os cientistas não viram necessidade de enviar 
mais tripulantes ao satélite natural.

Hoje, apenas missões não-tripuladas chegam à Lua em 
busca de amostras de rochas lunares e informações.
Ao todo, dez homens pisaram no solo lunar, mas como 
os riscos eram muito grandes, as missões tripuladas fo-
ram deixadas de lado para que os cientistas passassem 
a estudar o satélite por meio de sondas, telescópios es-
paciais e veículos não-tripulados.

A origem do queijo 
O queijo existe há pelo me-
nos seis mil anos e sua ori-
gem é uma incógnita. Uma 
famosa lenda conta que o 
primeiro queijo foi feito aci-
dentalmente por um merca-
dor árabe que, ao sair para 
cavalgar por uma região 
montanhosa, abaixo do sol 
escaldante, levou uma bolsa 
cheia de leite de cabra para 

matar a sede. Após um dia inteiro de galopes, o ára-
be, morto de sede, pegou seu cantil e deparou-se com 
uma grande surpresa, o leite havia se separado em duas 
partes: um líquido fino e esbranquiçado, o soro, e uma 
porção sólida, o queijo.
A transformação deu-se devido ao calor do sol, ao ga-
lope do cavalo e ao material do cantil, uma bolsa feita 
de estômago de carneiro, que ainda continha o coalho, 
substância que coagula o leite.
O processo de fabricação do queijo até hoje segue o 
mesmo princípio, é feito através da coagulação do leite 
pela ação do composto enzimático extraído de um dos 
estômago dos bovinos.

A Segunda lua da terra (1)
Em 1846, Frederic Petit, diretor do observatório 

de Toulouse, anunciou que uma segunda lua da 
Terra tinha sido descoberta. Ela tinha sido vista por 
dois observadores, Lebon e Dassier, em Toulouse, e 
por um terceiro, Lariviere, em Artenac, durante as 
primeiras horas da noite de 21 de março de 1846. 
Petit descobriu que a órbita era elíptica, com um pe-
ríodo de 2 horas, 44 minutos e 59 segundos, apogeu 
de 3570 km acima da superfície da Terra e perigeu 
de apenas 11,4 km (!) acima da superfície do planeta. 
Le Verrier, que estava entre os ouvintes de Petit, res-
pondeu por entre dentes, em tom de resmungo, que 
se precisaria levar em consideração a resistência do 
ar -- coisa que ninguém estava em condições de fa-
zer naquela época. Petit ficou obsecado com a idéia 
de uma pequena lua ao redor da Terra, responsável 
por algumas até então inexplicadas peculiaridades no 
movimento de nosso satélite natural. Os astrônomos, 
em geral, não deram atenção ao fato, e a idéia teria 
sido esquecida não fosse o fato de um jovem escri-
tor francês, Júlio Verne, ter lido um breve resumo do 
trabalho de Petit. No romance de Verne, “Viagem da 
Terra à Lua”, um pequeno objeto passa próximo à 
nave espacial do viajante, forçando-a a girar ao re-

dor da Lua, ao invés de chocar-se com o satélite: “É 
um simples “, disse Barbicane -- “mas um meteorito 
enorme, capturado como satélite pela atração da Ter-
ra.”

“Isso é possível?” -- perguntou Michel Ardan -- 
“a Terra ter duas luas?”
“Sim, meu amigo, ela tem duas luas, embora nor-

malmente se acredite que ela tenha apenas uma. Mas 
essa segunda lua é tão pequena e sua velocidade é tão 
grande, que os habitantes da Terra não podem vê-la. 
Foi observando certos distúrbios em nossa lua que 
um astrônomo francês, Monsieur Petit, pode determi-
nar a existência dessa segunda lua e calcular sua órbi-
ta. Segundo ele, uma revolução completa ao redor da 
Terra leva três horas e vinte minutos...”

“Todos os astrônomos admitem a existência des-
sa lua?” -- perguntou Nicholl.
“Não” -- respondeu Barbicane. “Mas se eles, como 

nós, a tivessem visto, não teriam dúvidas sobre ela... 
Mas isso nos possibilita determinar nossa posição no 
espaço... sua distância é conhecida, e estávamos, por-
tanto, 7480 km acima da superfície do globo quando 
a encontramos.”

Júlio Verne foi lido por milhões de pessoas, mas foi 
somente em 1942 que se observaram as discrepân-
cias no texto do escritor:
1. Um satélite a 7480 km da superfície da Terra teria 

um período de 4 horas e 48 minutos, não de 3 horas 
e 20 minutos.
2. Uma vez que o objeto foi visto da janela de onde 

o viajante não podia ter uma visão da Lua, enquan-
to ambos se aproximavam, ele devia estar em movi-
mento retrógrado -- fato significativo que Verne não 
menciona em seu livro.
3. De qualquer modo, o satélite estaria em eclipse 

e, portanto, não seria visível. A cápsula não deixa a 
sombra da Terra senão muito mais tarde.

O Dr. R. S. Richardson, do Observatório de Monte 
Wilson, tentou, em 1952, fazer os dados se encaixa-
rem. Admitiu ele uma órbita excêntrica para essa lua: 
perigeu a 5010 km e apogeu a 7480 km acima da 
superfície da Terra, excentricidade de 0,1784.
Mesmo assim, Júlio Verne tornou a segunda lua de 

Petit mundialmente conhecida. Astrônomos amado-
res logo viram aí a chance de se tornarem famosos: 
qualquer um que descobrisse essa segunda lua teria 
seu nome inscrito nos anais da ciência. O problema 
de uma segunda lua da Terra jamais mereceu a aten-
ção dos grandes observatórios, e se tal atenção houve 
por parte de algum deles, nada foi divulgado. Alguns 
amadores alemães saíram a procura do que eles de-
nominavam Kleinchen(“pedacinho”). Naturalmente, 
eles nunca encontraram o seu Kleinchen.

Continuação na próxima edição
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CeNtRo INteRNACIoNAl DoS ANJoS

ANJoS
7403 St HuBeRt

tel.: 514.803.8230

ATENDEMOS SÓ COM MARCAÇÃO PRÉVIA!

514.803.8230
atençãO MOntReaL atendeMOs tOdOs Os dias das 9H00 às 19H00 COnVidaMOs-te a CO-
nHeCeR a tUa Vida atRaVés dOs anJOs.saiBa qUeM LHe qUeR BeM e qUeM O Odeia, CO-
nHeça O seU iniMiGO OCULtO e O seU VeRdadeiRO aMOR. COnVidaMO-LO a aPRendeR a 
COnHeCeR O seU anJO da GUaRda. entRe nUM MUndO CHeiO de sURPResas COM Os an-
JOs. sOMOs UM GRUPO de teóLOGOs -astRóLOGOs e PaRaPsiCóLOGOs PROfissiOnais 
QUE NOS FUNDIMOS A ESTES SERES DE LUZ PERPÉTUA DE ANJOS ILUMINADOS À TUA ESPERA, 
PaRa fORneCeR a aJUda qUe tU neCessitas. nãO Penses Mais. esta é UMa OPORtUni-
dade de MUdaR atRaVés dOs anJOs. 30 anOs de exPeRiÊnCia. GaRantiMOs qUe a nOssa 
INSTITUIÇÃO NOS CATEGORIZA COMO O NÚMERO 1 DO CONTINENTE AMERICANO. ESTAMOS 
aqUi eM MOntReaL, PaRa ResOLVeR e aJUdaR, qUeM neCessitaR, atRaVés dOs anJOs.

teU anJO seGUndO teU siGnO
ANJO Signo Planeta Metal Cor Pedra Dia
Camael Carneiro Marte Ferro Vermelho Diamante 3ª-feira
Anael Touro Vênus Cobre Verde Esmeralda 6ª-feira
Rafael Gémeos Mercúrio Mercúrio Amarelo Agata 4ª-feira
Gabriel Caranguejo Lua Prata Violeta Pérola 2ª-feira
Miguel Leão Sol Ouro Dourado Rubi Domingo
Rafael Virgem Mercúrio Mercúrio Safira Azulgris 4ª-feira
Anael Balança Vênus Cobre Rosa Opala 6ª-feira
Azrael Escorpião Plutão Ferro Vinho Topázio 3ª-feira
Zadkiel Sagitário Júpiter Estanho Marinho Turquesa 5ª-feira
Cariel Capricórnio Saturno Conduzir Preto Granada Sábado
Uriel Aquário Úrano Platina Violeta Ametista Sábado
Asareis Peixes Neptuno Platina Verdeágua Água-marinha 5ª-feira

Por intermédio dos anjos,saiba quem o 
ama e quem o odeia.
Está cansado de lutar, lutar e não vê 
mudanças na sua vida? Convidamo-lo 
a entrar neste mundo lindo dos ANJOS 
e conheça mais da sua vida através de 
estes maravilhosos seres de luz.
Venha, não pense mais, e, seja uma 
pessoa mais que mudou sua sorte atra-
vés dos ANJINHOS.

ORAÇÕES ANGÉLICAS PARA LIMPEZA DE CASAS NEGÓCIOS
Anjos do Norte, Anjos do Sul,

Anjos doEste, Anjos do Oeste...
Quero Eu, um Filho/a de DEUS que se

Coloquem em cada ponto cardinal desta
casa/negócio...

Gabriel, Miguel, Uriel e Rafael cheguem
comos seus poderes para este lugar
eemitem suas luzes de abundância...
E tudo lhe será dado por acréscimo.

Assim seja.
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Festas em honra do Senhor Santo Cristo
comoventes momentos da nossa Fé

Três dias de tempo extraordinário saudaram as 
festividades em louvor do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres no fim-de-semana transato, sempre 
de grande importância para o seu brilhantismo 
geral, tanto a nível religioso, como profano. Se é 
importante expressarmos a nossa fé acompanhan-
do o “Ecce Homo” na sua procissão, também o é 
através da nossa concentração no recinto festivo.
No sábado, dia 19 de Maio às 18h00 foi a saída 

da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres da 
sua capelinha em procissão no parque da Igreja. A 
procissão foi acompanhada pela Banda do Sagrado 
Coração de Jesus vindo de Toronto. Depois deste lin-

do acto religioso a imagem regressou ao interior da 
igreja, aonde ficou à disposição dos fiéis. Às 18h30, 
teve lugar a eucaristia, com pregação. Após os actos 
religiosos teve o arraial abrilhantado pela  Banda do 
Sagrado Coração de Jesus vindo de Toronto e anima-
ção musical por DJ-Xmen, Eddy Sousa e David de 
Melo (Estados Unidos) e Fátima Miguel.
Muitos dos fiéis estavam contentíssimo da tempera-

tura no domingo “Apenas três outras edições a igua-
laram em sol amigo e temperaturas a rondar os 30 
graus desde o inicio foi no Parque Jarry, em 1966, e 
vinte e cinco anos depois, em 1991, e em 2010.
Contudo, apraz-nos registar o fato de, para as ceri-

mónias religiosas do sábado, domingo e segunda-fei-
ra, terem estado programadas celebrações presididas 
pelo distinto orador sacro senhor Padre José Vieira 
Arruda acompanhado pelos padres José Maria Car-
doso, António Araujo, Orlando Abreu, Carlos José 

Dias laval e o diácono António Ramos. A celebra-
ção foi com os grupos Corais de Santa Cruz e Senhor 
Santo Cristo dos Milagres.
Milhares de pessoas, incluindo inúmera juventude, 

estiveram presentes a esta solenidade, expressa pu-
blicamente por uma grande procissão que foi até a 
rua Villeneuve, acompanhada pela Banda do Sagra-
do Coração de Jesus vindo de Toronto, a Filarmónica 
Portuguesa de Montreal e a Filarmónica do Divino 
Espírito Santo de Laval. 
Alexander Norris (Conseiller de la Ville, district du 

Mile End, Projet Montréal) accompanhou a procis-
são. Havia, também um grande grupo de represen-
tantes das associações, clubes, ranchos folclóricos, 
grupos, escolas e organismos associativos através 
da nossa comunidade. No regresso da procissão, a 
Comissão de Festas ofereceu uma recepção aos con-
vidados que nela se incorporaram, enquanto que no 
subsolo do templo longas filas de convivas faziam 
vez para as muito saborosas bifanas.
Entretenimento de muito agrado geral, preencheram 

as actividades musicais dos três dias, no exterior e 
interior, no domingo, com a Filarmónica do Divino 
Espírito Santo de Laval, DJ-Xmen, Fátima Miguel, 
Eddy Sousa, David de Melo vindo dos Estados Uni-
dos, o grupo Folclórico Português de Montreal da 
Santa Cruz e Tamar de Nazaré que fizeram excelen-
tes actuações através do dia.

Na segunda-feira teve a última celebração da Euca-
ristia e depois foi o arraial abrilhantado pela Filarmó-
nica Portuguesa de Montreal, DJ-Xmen, Eddy Sousa, 
Fátima Miguel.
Parabéns à Comissão de Festas, à Missão e à co-

munidade em geral, pelo brilhantismo destas fes-
tividades, pois, fomos também uma das razões do 
seu grande sucesso, nelas participando, em gran-
de número.

Texto da Redacção
e fotos de Manuel Neves



13A Voz de PortugAl | 23 de mAio - 2012 PuBlICIDADe

Deixem-se seduzir pelos 
ritmos endiabrado da América 
do Sul à descoberta do Brasil!

Um cruzeiro para os que 
gostam da energia e dos 

ritmos apaixonantes

Data da Partida 17 Janeiro de 2013 no navio Costa Mágica
10 Dias    |    Partida do porto Rio de Janeiro

3 dias à Rio de Janeiro com um acompanhador turistico

Dia Itinerario Chegada  Partida
1 Rio de Janeiro (Brasil)        - 16h00
2 …Prazeres do mar…        -       -
3 salvador Bahia (Brasil)   11h00 18h00
4 Maceio (Brasil)   12h00 23h59
5 …Prazeres do mar…        -       -
6 …Prazeres do mar…        -       -
7 Buzios (Brasil)   8h00 18h00
8 Rio de Janeiro (Brasil)   8h00      -

Para mais informações contactar Sonia Melo
LUGaRes LiMitadOs

Sábado 9 Junho / Samedi 9 Juin
19h30 : Reza do Terco / Prière du chapelet

20h30 : Comida tradicional - carne guisada, sumo e vinho
 Repas traditionnel - Viande braisée, jus et vin
 Animação musical / Animation musicale

ARTISTAS

ProciSSão / ProceSSion
Domingo 10 Junho / Dimanche 10 Juin
11h30 : Ponto de encontro para o começo da procissão
 Point de rencontre pour le début de la procession
 Saída com a banda / Départ avec la fanfare 
 Filarmónica Portuguesa de Montreal e Laval no / du 
 centro comunitário Espírito Santo Anjou
 (8672, rue De Forbin-Janson, Montreal, QC H1K 2J9)

12h30 : Partida em direcção da / Départ en direction de
 igreja Notre Dame d’Anjou (8200 Place de l’Eglise, Anjou)

13h30 : Celebração da Missa e da Coroação
 Célébration de la messe et couronnement

14h00 : Saída para a / Départ vers 
 Arena chenier (8200 avenue Chenier, Anjou)

15h00 : Benção da carne e do pão / Bénédiction de la viande et du pain
 Serão servidas as sopas tradicionais do Divino Espírito Santo
 La soupe traditionnelle du Divino Espírito Santo sera servie

17h00 : Animação musical / Animation musicale

contact: Humberto cabral - 514-793-0159 / 514-353-1550

Programa das Festas / Programme des activités

Grandes Festas do
Espírito Santo 

       Anjou 2012
Benvindo à todos ! / Bienvenue à tous!

Sylvie 
Pimentel

David
Loureiro

Kevin
Moniz

Jason 
coroa

Festa animada por
Fête animée par

Música variada para 
todas as ocasiões com bom 

sistema de som e luzes

Jeff Gouveia
514-983-2549

Sábado 26 Maio / Samedi 26 Mai
Distribuição das pensões / Distribution des pensions

Sábado 2 Junho / Samedi 2 Juin
Escolha dos bezerros / Choix des veaux

Abbatoir Clément Poissant (182A rang St André, Saint-Philippe)
Grelhados/Grillades - sardinhas, bifanas, vinho

José Rodrigues

A dor ao dizer “Adeus”...

Amigo, como se já não bastasse a 
triste dor que há pouco deixou 

os nossos corações cheio de lágrimas, 
de repente sou apanhado por uma que 
nunca imaginamos poder acontecer, 
só que esta pesa-me mais, e deixa-me 
com uma infeliz missão de expressar 
em poucas palavras a nossa amizade 
que ficou no decorrer dos anos, fica-
-me difícil falar de você sobre efeito 
de tristeza que ocupa o meu peito neste 
momento, mas é preciso usar as reser-
vas e as forças para poder escrever este 
texto.
Os nossos encontros deixará de ser 

com a sua presença, mas, continuará 
a sê-lo com saudade que com certeza 
ficarão gravadas nos nossos corações.
Não é fácil para nós, que estávamos 

Texto de Sylvio Martins

fundadores do espirito santo na santa cruz

vivendo momentos de tantas alegrias 
através da comunidade, alegrias que 
vão indo para a história.
Amigo, estes últimos dias foram difí-

ceis mas, você era um grande homem, 
você fazia parte da minha vida e de 
toda a comunidade com as suas foto-
grafias memoráveis. José Rodrigues, 
que seja bem recebido no seu novo lar, 
e tire proveito do seu merecido repou-
so, que Deus nosso pai supremo o rece-
ba de braços abertos!
Aqui, continuaremos a conservar a 

sua memória, e a viver os dias que nos 
foram concedidos, na certeza de um dia 
voltarmo-nos a encontrar. A foto que 
está no meu artigo é uma das suas re-
alizações mais importante da sua vida. 
Obrigado José por ter trazido o Espírito 
Santo em Montreal.
Receba o meu triste adeus, amigo de 

todos os dias...

Adeus José Rodrigues

A vida é isto mesmo, todos temos 
um começo, sem nunca saber 

quando é o fim. 
Mesmo, depois de exames e diag-

nósticos clínicos, sabendo que está ou 
estará breve, somos sempre apanhados 
de surpresa. Foi o caso do nosso amigo 
e grande colaborador do jornal “A Voz 
de Portugal” José Rodrigues (esposo, 
da nossa estimada colaboradora, Natér-
cia Rodrigues) que nos deixou, partiu, 

deixando para trás, toda uma 
vida de recordações, alegrias, 
sorrisos e em especial, muitas 
fotos, que graças a este Ho-
mem, apareciam semanas a fio 
neste jornal, embelezando os 
nossos artigos. 
José foste um homem bom, 

sempre agradável com to-
dos, na tua passagem da vida, 
deixarás muita saudade, em 
especial à redacção deste jor-
nal. Recordaremos-te sempre 
como “A Imagem” dos nossos 
artigos. 
Obrigado José 
 A redacção “A Voz de Por-

tugal” vem assim, também por 
este meio, enviar as nossas 
condolências a Natércia Ro-
drigues e a toda a sua família.

DESCANSA EM PAZ
JOSÉ RODRIGUES

Texto da Redacção
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Recordando o nosso passado, 1962
HIStÓRIA

A Nova Nau “SAgReS”
chegou a Portugal

A fim de manter na Marinha Portuguesa as no-
bres tradições de navegar, uma nova “Sagres” 

substituiu a velha barca de mais de sessenta anos 
onde tantas gerações de marinheiros aprenderam 
a arte de marinharia.
A nova “Sagres”, para mais, traz-no hoje e no vela-

me outro significado, que faz do dia da sua chegada 
ao Tejo uma data de muita alegria: é o próprio facto 
de ter pertencido à Marinha de Guerra do Brasil.
Se foi na época da vela que Portugal dominou os 

mares, ergueu um Império e celebrizou a sua Arma-
da, foi da gesta heróica dos seus primeiros marinhei-
ros e descobridores que Portugal fez o Brasil.
Nessa nova “Sagres”, onde novas gerações de futu-

ros marinheiros de Portugal descobrirão, no escudo e 
no trabalho, pouco a pouco, os segredos duma arte e 
ciência em que fomos mestres, poder-se-á, evocar o 
sentido criador da primeira escola náutica do Mundo. 
Essa, que foi sonho e realidade do grande Infante, 
essa que criou os caravelistas e que deu aos Portu-
gueses a primazia da navegação astronómica em via-
gens largas no Atlântico; essa que ainda hoje é sím-
bolo das virtudes do nosso povo e afirmação pujante 
da nossa tendência marítima. Essa que traz no nome 
a recordação de um passado glorioso.

Artigo comemorativo do
9 de Julho de 1962

Foi um êxito a Peregrinação
Portuguesa a Notre-Dame-Du-Cap

Como anunciamos, realizou-se no passado dia 
a peregrinação anual dos Neos-Canadianos 

ao já famoso santuário de Notre-Dame-du-Cap.
Organizada e dirigida pelo presidente interino da 

União Católica Portuguesa nosso prezado amigo e 
assinante Sr. Antonio da Costa Galego, a que a União 
muito deve.
Foi o que se pode chamar um retumbante êxito.
Pela primeira vez um grupo de escuteiros, apresen-

taram-se em público, o que, apesar do pouco tempo, 
está formado não, deixou o crédito por mãos alheias.
É de louvar os esforços do Antonio Pereira, que não 

se poupa a sacrifícios para que os Escuteiros Portu-
gueses no Canadá sejam uma realidade.
Lindo e gracioso ia o já famoso grupo folclórico.
Voz de Portugal, que apadrinha todas as iniciati-

vas Portuguesas, põe as suas colunas do seu jornal 

Artigo comemorativo do
30 de Julho de 1962

a disposição dos Clubes, Associações, Sociedades 
e Uniões espalhadas por todo o Canadá, para que 

os nossos compatriotas pouco a pouco afirmem no 
meio Canadiano a já há muito tem o direito.

Artigo comemorativo do
27 de Agosto de 1962

Como Dirigir um Jornal

Não há coisa mais difícil do que dirigir um jor-
nal. Se publica ou desenvolve certas notícias o 

público desgosta-se porque o que diz são mentiras.
Se as suprime é para encobrir as verdades do públi-

co. Se trata de política, os assinantes despendem-se 
porque estão fartos de política. Se prescinde da polí-
tica, despedem-se porque o jornal é insípido e pesa-
do. Se apoia os dirigentes dizem que quer governar-
-se. Se ataca dizem que é traidor. Se dá a notícia que 
certo artigo vai baixar de preço tem contra si os que 

o têm para vender. Se não a dá descontenta os que o 
querem comprar. Se faz gazetilhas alegres dizem que 
pretende ser espirituoso. Se não as faz dizem que o 
jornal é um velho fóssil que cheira a rapé. Se publica 
artigos originais dizem que não valia a pena ocupar 
espaço com eles havendo tanta coisa boa a copiar. Se 
copia dizem que escreve à tesoura. Se aplaude dizem 
que é lisongeiro. Se censura é um vilão. Se reproduz 
tudo quanto ouve dizem que é um indiscreto. Quer 
dizer a velha história do velho, o rapaz e o burro. A 
acção do jornalista acarreta-lhe muitas vezes ódios 
e antipatias daqueles que desejariam que o jornal se 
fizesse apenas a seu modo.
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Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

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

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

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

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

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

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

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

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

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

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

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

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

É com empenho, dedicação e
competência que irei procurar

a melhor solução
para garantir  

a venda OU a compra
da sua casa.

Pensamento da semana
«A esperança é a arte de ser feliz sem a felicidade. -Berilo Neves
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quem escreveu os lusíadas?...
Numa manhã, a professora pergunta ao aluno: - Diz-me 
lá, quem escreveu ‘Os Lusíadas’? O aluno, a gaguejar, 
responde: - Não sei, Sra. Professora, mas eu não fui. E 
começa a chorar. A professora, furiosa, diz-lhe: - Pois 
então, de tarde, quero falar com o teu pai.
Em conversa com o pai, a professora faz-lhe queixa:
- Não percebo o seu filho. Perguntei-lhe quem escreveu 
‘Os Lusíadas’ e ele respondeu-me que não sabia, que 
não foi ele... Diz o pai: 
- Bem, ele não costuma ser mentiroso; se diz que não foi 
ele, é porque não foi. Já se fosse o irmão... Irritada com 
tanta ignorância, a professora resolve ir para casa e, na 
passagem pelo posto local da G.N.R., diz-lhe o coman-
dante: - Parece que o dia não lhe correu muito bem... 
- Pois não, imagine que perguntei a um aluno quem es-
creveu ‘Os Lusíadas’ e respondeu-me que não sabia, 
que não foi ele, e começou a chorar.
O comandante do posto: - Não se preocupe. Chamamos 
cá o miúdo, damos-lhe um ‘aperto’, vai ver que ele con-
fessa tudo! Com os cabelos em pé, a professora chega a 
casa e encontra o marido sentado no sofá, a ler o jornal. 
Pergunta-lhe este: - Então o dia correu bem?
- Ora, deixa-me cá ver. Hoje perguntei a um aluno quem 
escreveu ‘Os Lusíadas’. Começou a gaguejar, que não 
sabia, que não tinha sido ele, e pôs-se a chorar. O pai 
diz-me que ele não costuma ser mentiroso. O coman-
dante da G.N.R. quer chamá-lo e obrigá-lo a confessar. 
Que hei-de fazer a isto? O marido, confortando-a: - Olha, 
esquece. Janta, dorme e amanhã tudo se resolve. Vais 
ver que se calhar foste tu e já não te lembras...!

“o Ditador” do deboche
O homem tem de ser homenageado com, pelo me-

nos, umabraço seguido de uma vergastada deliciosa. 
Não é fácil encontrar uma pessoa com tanta coragem. 
Acreditem se vos disser que o senhor Cohen, só por-

que de vez em quando não resiste à tentação de co-
locar o dedo na ferida, é considerado “persona non 
grata” no Cazaquistão. As colunas sociais garantem, 
ainda por cima, que já interrompeu desfiles de moda 
enquanto Bruno, o estilista austríaco que perturbou o 
mundo heterossexual como um meteorito em chamas 
(só que commenos maneiras). 
Sacha, o terrorista das boas maneiras, também tem 

sobressaído aqui e ali nos filmes tidos por mais sérios, 
nomeadamente num musical tétrico de Tim Burton 
e, como guarda feroz munido de dobermanns numa 
estação de comboios francesa, em aventura meio ani-

mada masmuito bem imaginada por Martin Scorsese. 
Isto, tudo junto, é prova de que a raiz do trabalhador 
está na expressão do corpo e na criação original. Foi 
assim que saltou para o estrado, aliás, na pele de uma 
personagem que ele não é de todo na vida de todos os 
dias, Ali G, gangsta MTV com opiniões interessantes 
sobre a vida. A graça da farsa, metade confrangedora 
e toda inteira de hilariante, ressaltou pelo alvo certei-
ro que atingia e pelo valor
acrescentado do sotaque, da improvisação, dos ócu-

los de sol dentro de portas e, sobretudo, do fato de 
treino com ténis caros sempre novos. Depois disso 

foi o que se viu. Borat colocou o ator nomapa dos 
nomes que se seguem com interesse porque, afinal, 
estamos a precisar a evolução de uma voz sem par. 
Desta vez aparece como general Aladeen, líder de um 
regime misógino e árabe. Mas esteja o cómico meti-
do numa farda de ditador assim para o líbio ou a pro-
teger-se de uma chuva de dildos numa aula de defesa 
pessoal, este tal Sacha, O Insubordinado e Insolente, 
continua a despoletar pequenos golpes de estado no 
domínio das boasmaneiras internacionais, religiosas 
ou simplesmente interpessoais. Ficam avisados. Es-
pero que tenham percebido que este ditador é o tipo 
de homem que pergunta à esposa grávida “Are you 
having a boy or are you having an abortion?”.
Nota adicional: o ator enfrenta sempre a imprensa 

como se tudo fizes-se parte ainda da vida da perso-
nagem mais recente. Hoje, a entrevista é com “O Di-
tador”, em farda militar, rodeado de gajas de boina e 
calções, coberto de medalhas e arrogância reconhecí-
vel apenas num circo feito de arabescos excessivos e 
gargalhadas!
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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

Hoje posso agradecer a 
Deus por me ter restitu-
ído a minha saúde. sem 
o meu conhecimento, eu 
estava a ser vítima de 
bruxarias que destruí-
ram o meu lar e a minha 
saúde estava a pontos de não 
poder saír da cama. Obrigado 
SHAMAN por me teres curado. 
sUssana OCOnnOR.

Estamos celebrando a nossa 
lua de mel,depois de termos 
lutado contra forças diabóli-
cas que tentaram separar-nos. 
Como somos muito religiosos,  
não queriamos acreditar no 
egoísmo e na maldade,até que 

a nossa relação começou a destruír-se 
sem razão. Aí vimos que alguém nos ti-
nha rogado prafas para destruír a nossa 
felicidade. Obrigado SHAMAN pela tua 
ajuda. VICTORIA AND ANGEL.

O meu lar era feliz,até ao 
dia que a minha esposa 
me deixou e os meus 
fi lhos,sem esplicação. 
Depois de consultar o 
sHaMan indiO, ele des-
cobriu que ela tinha um 
companheiro de trabalho, diabóli-
co que queria tomar o lugar dela e 
assim destruír a nossa vida. Obri-
gado por teres posto tudo no bom 
caminho. Somos felizes outra vêz.  
aGUeRO faMiLy.

Tenho vivido só,não 
porque era isso que eu 
queria. Depois de mui-
tos desgostos,senti-
-me derrotada no 

que respeita ao amor. Todas 
as minhas relações amorosas 
acabaram mal,sem esplicação 
nenhuma. Hoje sou feliz com 
o meu marido e livre de todas 
as infl uências negativas. Obri-
gado pela tua ajuda SHAMAN.  
FATIMA DE SOUZA. 

514-386-0008
7551 st-Hubert

Estamos celebrando a nossa lua de mel,depois de termos lutado contra forças
diabólicas que tentaram separar‐nos.Como somos muito religiosos,não
queriamos acreditar no egoísmo e na maldade,até que a nossa relação
começou a destruír se sem razão Aí vimos que alguém nos tinha rogadocomeçou a destruír‐se sem razão.Aí vimos que alguém nos tinha rogado
prafas para destruír a nossa felicidade.Obrigado SHAMAN pela tua
ajuda.VICTORIA AND ANGEL.

Hoje posso agradecer a Deus por me ter restituído a minha saúde.Sem o meuj p g p
conhecimento,eu estava a ser vítima de bruxarias que destruíram o meu lar e a minha
saúde estava a pontos de não poder saír da cama.Obrigado SHAMAN por me teres
curado. SUSSANA OCONNOR.
T h i id ó ã i i D i d iTenho vivido só,não porque era isso que eu queria.Depois de muitos
desgostos,senti‐me derrotada no que respeita ao amor.Todas as minhas
relações amorosas acabaram mal,sem esplicação nenhuma.Hoje sou feliz
com o meu marido e livre de todas as influências negativas. Obrigado pelag g p
tua ajuda SHAMAN.  FATIMA DE SOUZA. 
O meu lar era feliz,até ao dia que a minha esposa me deixou e os meus filhos,sem
esplicação.Depois de consultar o SHAMAN INDIO,ele descobriu que ela tinha um 
companheiro de trabalho diabólico que queria tomar o lugar dela e assim destruír acompanheiro de trabalho,diabólico que queria tomar o lugar dela e assim destruír a 
nossa vida.Obrigado por teres posto tudo no bom caminho.Somos felizes outra vêz. 
AGUERO FAMILY.
Queria desesperadamente engravidar,mas não me era possível conceber.Fui ver o 
SHAMAN INDIO,que me livrou de influências do diabo e do negativismo que me 
habitou por muitos anos.Finalmente engravidei e estou à espera de ser mãe.A tua
ajuda foi‐me preciosa,SHAMAN.IRINA K. 
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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

Distrito de Bragança
O distrito de Bragança, situado no 

Nordeste Transmontano, é limi-
tado a norte e a este por Espanha. É 
composto por duas regiões distintas: 
a norte, as regiões de maior altitude 
constituem a Terra Fria Transmontana, 

ou o Alto Trás-os-Montes, onde a pai-
sagem é dominada pelos baixos decli-
ves do planalto trasmontano; a sul, fica 

a Terra Quente Trasmontana, de clima 
mais suave, marcada pelo vale do rio 
Douro e pelos vales dos seus afluentes.
O Douro constitui a característica 

geográfica mais importante, visto que 
serve de limite ao distrito ao longo de 
toda a sua fronteira sul, e da maior par-
te da fronteira oriental, até à extremi-

dade nordeste do território português.
Pouco explorado ainda, o distrito de 

Bragança tem muito para oferecer a 
quem o visita. Desde cenários naturais 

e selvagens às vilas e aldeias de pedra 
carregadas de história a uma gastro-
nomia regional muito rica e um estilo 
de vida ainda bastante marcado pelas 
tradições.
O porco é o rei da gastronomia trans-

montana Assado, cozido, salgado ou 
dependurado sob a forma de enchidos 

no fumeiro de todos os lares, o porco é 
desde há séculos a base da alimentação 
dos Transmontanos.
Dos principais pontos de interesse, 

destacam-se o Parque Natural de Mon-
tesinho, uma das maiores áreas prote-
gidas de Portugal, a vila antiga e mura-
lhada de Miranda do Douro e a vila de 
Torre de Moncorvo.
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Para vender ou comprar, consulte-me sem compromisso.
LaVaL-ViMOnt

Condo com 2 
quartos e casa 

de banho.

239 000$Vendido
ViLLeRay
st-denis
Bar situado no 
7659 St-Denis 

com boa clientela, 
5 máquinas de jogos.

Muita boa oportunidade

199 000$
VeLHO MOntReaL

Situado no 
500 St-Paul

com 2 quartos e 
garagem interior

349 000$

ROseMOnt 
La Petite PatRie

6 PLex COnstUidO 
eM 1985

6x3.5 tOdO aLUGadO, 
BOM RendiMentOs
PeRtO dO MetRO

ROseMOnt e PaPineaU

BistRO a Venda
sitUadO nO

4456 ste-CatHeRine este.
AUTÊNTICA COZINHA PORTUGUESA 

COM BOa CLienteLa e COM 
seRViçO de entReGa aO dOMiCíLiO

COM 5 MáqUinas de JOGOs
VendedOR MOtiVadO

159 000$MLS 8750511

MLS 8737316

MLs 8648596

MLS 8750916

o túmulo da democracia

Os gregos preencheram um boletim e espera-
ram por um resultado que lhes permitisse ar-

recadar um cheque concedido por uma entidade 
europeia que ninguém sabe bem qual é.
Não menosprezando o esforço feito por vários aca-

démicos para distinguir a democracia dos outros re-
gimes, tenho pena que não haja um cientista político 
que se disponha a distinguir a democracia grega do 
Euromilhões. Os gregos, tal como os apostadores do 
Euromilhões, preencheram um boletim e esperaram 
por um resultado que lhes permitisse arrecadar um 
cheque concedido por uma entidade europeia que 
ninguém sabe bem qual é. Esta semana não houve 
totalistas, e portanto parece que vão ter de voltar a 
jogar em breve. É um processo tão parecido com o 
Euromilhões que a Santa Casa devia ponderar a hi-
pótese de processar a Grécia por plágio.
Os partidos que querem cumprir o acordo com a troi-

ka são todos iguais, mas os partidos que são contra o 
memorando são-no cada um à sua maneira. É Tols-
toi aplicado à economia política. O resultado é que 
os partidos favoráveis ao acordo queriam coligar-se 
mas não podem, enquanto os que se opõem à troika 

poderiam coligar-se mas não querem. Os que querem 
formar Governo não têm votos suficientes para o fa-
zer, e os que têm não querem governar. Entretanto, 
na Grécia o voto é obrigatório, mas as pessoas podem 
não ir votar, que ninguém as obriga. Curiosamente, 
este sistema está com dificuldade em chegar a uma 
conclusão em relação ao futuro do país.

Um dos factos mais curiosos foi a votação recebida 
pelo partido de extrema-direita cujo nome parece um 
cruzamento entre um conto de fadas e uma prática 
sexual: Aurora Dourada. Obteve 7% dos votos, ele-
gendo 21 deputados - pelo menos provisoriamente, 
até às próximas eleições. Logo após o anúncio dos 
resultados, o chefe do partido nazi apresentou-se em 
público rodeado de gandulos carecas e comunicou à 
imprensa três palavras: “Veni, vidi, vici.” Há qual-
quer coisa enternecedora num nacionalista grego 
que se dirige ao seu eleitorado em latim. E o recinto 
onde a comunicação foi feita estava todo engalanado 
com bandeiras nazis. Há qualquer coisa enternece-
dora num partido que se propõe rechaçar os ditames 
da troika, que impõe os interesses da Alemanha, ao 
mesmo tempo que perfilha uma ideologia alemã. Ou 
talvez não seja enternecedor. Mas é qualquer coisa. E 
das interessantes.

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

via verde ao peito a muitos fica bem
Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

O discurso de Cavaco era decalcado daquele ví-
deo que uns patriotas briosos colocaram na 

internet para fazer ver aos finlandeses que deviam 
contribuir para a ajuda finan-
ceira a Portugal. Tal como os 
autores do vídeo, Cavaco alu-
diu aos egrégios cartões pré-
-pagos para telemóvel e à íncli-
ta via verde.
O 25 de Abril deu-nos a liberda-

de e a democracia, e a democra-
cia deu-nos 10 anos de Cavaco 
Silva como primeiro-ministro e 
outros 10 como Presidente da Re-
pública. Ainda assim, fazendo o balanço, creio que a 
data merece ser festejada. E, se puder ser festejada 
com um discurso de Cavaco Silva, melhor. O actual 
Presidente da República é o homem que mais tempo 
liderou um Governo após o 25 de Abril, e por isso, 

de um certo ponto de vista, é o português que mais 
beneficiou com a revolução. Que seja ele a fazer o 
discurso comemorativo é questão de simples justiça.
Desta vez, Cavaco Silva voltou a dispensar o cravo 

vermelho na lapela, mas engalanou o peito com a via 
verde e fez um discurso inspirado no cinema clássico 

português e no moderno YouTu-
be. O tom era o mesmo que as 
tias de Vasco Santana adoptam, 
n’ A Canção de Lisboa, depois 
de o verem passar com distinção 
no exame de medicina, quando 
dizem: “Ele até sabe o que é o 
esternocleidomastóideo!” Cava-
co Silva nutre o mesmo encanto 
pelo nosso país: Portugal chega 
a ter cineastas, artistas plásticos 

e cientistas que são conhecidos lá fora, e tudo. Os 
portugueses até sabem o que é o esternocleidomas-
tóideo, e as nossas tias estão muito orgulhosas de nós.
Por outro lado, o conteúdo do discurso era decal-

cado daquele vídeo que uns patriotas briosos colo-
caram na internet para fazer ver aos finlandeses que 
deviam contribuir para a ajuda financeira a Portugal. 
Tal como os autores do vídeo, Cavaco aludiu aos 
egrégios cartões pré-pagos para telemóvel e à ínclita 
via verde. Como é possível andar para aí tudo cabis-
baixo quando se sabe que foi um compatriota nosso 
que magicou os cartões pré-pagos para telemóvel? 
Às vezes um grande estadista limita-se a apontar o 
óbvio para fazer germinar a esperança no coração do 
seu povo. Levantai-vos, desempregados! De pé, tra-
balhadores sem subsídio de férias nem 13.º mês! O 
inventor dos cartões pré-pagos para telemóvel nasceu 
mais ou menos na mesma zona que vós! Toca a ani-
mar, choramingas.
Talvez por falta de tempo, Cavaco deixou de fora 

a referência ao facto de os portugueses comerem 
todo o porco, que também prestigia, e omitiu a ideia, 
igualmente transmitida pelo vídeo, de que Portugal 
teria tido o seu próprio “Jean Jacques Cousteau”. O 
rei D. Carlos teria sido, portanto, uma figura curio-
sa, mistura de Jacques Cousteau com Jean-Jacques 
Rousseau - ou seja, uma espécie de mergulhador-
-filósofo empenhado na missão de ir até ao fundo 
do mar para tentar convencer as lulas a firmarem um 
novo contrato social. Cavaco preferiu não cansar a 
assembleia com tanta informação, porque demasiado 
orgulho também cansa.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

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

IGREJAS

SERVIÇOS cOnSUlARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

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

ASSOcIAÇÕES E clUBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
ASSISTENTE SOCIAL
LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

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

Rosa: 514 278.3956

VIDEntE

22 de Maio de 2012
1 Euro = cAD 1.308050

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

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

Precisa-se de pessoas trabalha-
doras no domínio do “Pavé-uni” 
para “pose, muret, tour de piscine” 
e etc. Johanne: 450-628-5472

AlUGA-SE

cOntEntOR

Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no distri-
to de ANJOU. 514-355-1233

infO@PLexOn.Ca

$11.00*

514-284-1813

*taxas nãO inCLUídas. 
TODOS OS ANÚNCIOS 

deVeM seR PaGOs COM 
anteCedÊnCia.

Aluga-se 5 1/2 na 15ª Avenue em 
St-Michel. Livre no 1º de Julho.

514-328-9070

sR. sety
GRande Vidente MédiUM

Tem uma reputação interna-
cional e pode resolver todos 
os seus problemas, mesmo os 
casos mais desesperados tal 
como dinheiro, amor, procura de 
trabalho, stress, mesmo a saú-
de, tal como obesidade, proble-
mas de autismo e posso ajudar 
a vos proteger do mal. Eu sou a 
solução dos seus problemas e 
são garantidos à vida. 
Se este anùncio vos toca sobre 
alguns destes problemas, pode-  
me contactar sem esperar.

iMPOssíVeL faLHaR
faCiLidades de PaGaMentO

438-990-7524

PROCURa a feLiCidade?
BOa nOtíCia PaRa VOCÊ, 

Há UMa a sOLUçãO
sR. saiBO

Especializado na união e volta 
da pessoa amada. Ele vai ajudar 
a resolver todos os seus proble-
mas, mesmo os casos mais de-
seperados. Volta duma pessoa 
querida, infidelidade, família, 
sorte no jogo, sucesso financei-
ro, protecção. Ele é um Expert 
na iluminação e na destruição. 
Magia Negra, maus espíritos, má 
sorte, etc. 

ResULtadOs RáPidOs
e satisfatóRiOs.

100% GaRantidO e disCRetO

514-465-7475

SERVIÇO

estétiCa e téCniCa
aO dOMiCíLiO

Extensão de cílios, tintura de 
cílios, depilação do corpo, do 
rosto, e aplicação de unhas. 
Desloca-se se necessário.

514-518-6286

Partilha-se espaço num conten-
tor para São Miguel, Açores no 
dia 31 de Maio.

armando Loureiro
514-844-8157

Vendedora bilingual com muita ex-
periência para loja de vestidos de 
senhora. 18h/semana no Boul. St-
-Laurent. Salário + comissão.

514-862-3036

EncOntROS
Homem de 40 anos, honesto, 
trabalhador, simpático está a 
procura de uma mulher, entre 
35 a 40 anos para assunto 
sério. 438-933-9290

Procura-se pessoa dinâmica 
para trabalhar num café portu-
guês recentemente renovado.

 438-879-9926

Precisa-se de senhora com expe-
riência de limpeza em casas priva-
das na área de Boisbriand, 5 dias 
por semana, muito bem paga.

Kraus 450-433-7694
ou 450-435-3095

Aluga-se 4 1/2 situado no 5592 es-
planade perto de St-Viateur.

514-271-5728

† Fernando Bento
1922 - 2012

Faleceu em Laval no dia 20 de Maio de 2012, com 
90 anos de idade, Fernando Bento, natural de Al-
mada, Setúbal, Portugal, viúvo de Mariana Alves.

Deixa na dor a sua filha Manuela (Inácio Del-
gado), os seus netos Marco Delgado (Phoebe 
James) e Alex Delgado, os seus bisnetos Lucas 
James Delgado e Zachary Delgado, a sua bisne-
ta Alexa Couto Delgado, em Portugal a sua irmã 
Berta Nunes (viúva de Manuel Nunes), o seu so-
brinho Fernando Nunes e sobrinha Luisa Nunes, 
assim como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tél. 514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848

O velório terá lugar quinta-feira dia 24 de Maio de 2012, das 14h às 
17h e das 19h às 22h, assim como na sexta-feira a partir das 9h. Se-
guir-se-á a missa de corpo presente às 11h na Igreja Nossa Senhora 
de Fátima de Laval. Será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-
-Neiges.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

† Maria Augusta de Jesus Cardoso
1922 - 2012

Faleceu no hospital Charles Lemoine no dia 
17 de Maio de 2012, com 90 anos de idade, 
a senhora Maria Augusta de Jesus Cardoso, 
natural de Santa Cruz do Douro, Portugal, es-
posa do já falecido Manuel Cardoso.

Deixa na dor seus filhas(o) Florbina (David 
Dias), Rosa (Manuel da Cruz), Graça (Guy Pi-
nard), Isaura (Domingos Pires), José (Filome-
na), netos(as), bisnetos(as), sua irmã Adelina, 
assim como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. Saint-Laurent, Montréal
Tél. 514-277-7778  www.memoria.ca
Pedro alves

Missa de corpo presente teve lugar terça-feira, 22 de Maio às 11h15, 
na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Mausoleu St-Martin, Laval.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

† José Luis Rodrigues
1948 - 2012

Faleceu em Montreal no dia 22 de Maio 
de 2012, com 63 anos de idade, o se-
nhor José Luis Rodrigues, natural de 
Lagoa, São Miguel, Açores, esposo de 
Natércia Rodrigues.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos/as 
Jorge (Patrizia Foganolo), Carlos (Jen-
nifer Andrade), Carina (Edgar Marques 
dos Santos), netos Giuliano, Skyla An-
drade, Leila Rodrigues dos Santos, So-
fia Rodrigues dos Santos assim como 
restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
6520, Saint-Denis, Montreal
Tél. 514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848

O velório será sexta-feira, 25 de Maio das 17h às 21h. A missa de 
corpo presente será sábado dia 26 de Maio às 10h na Igreja Santa 
Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

† Celestino Pacheco Andrade
1924 - 2012

No dia 9 de Maio de 2012, com 87 anos de ida-
de, faleceu o senhor Celestino Pacheco Andra-
de, natural da Vila de Rabo de Peixe, Concelho 
da Ribeira Grande, S. Miguel Açores, esposo de 
D. Maria de Jesus Gouveia, faleceu no dia 9 de 
Maio de 2012.
Deixou na dor sua amada esposa D. Maria de 
Jesus Gouveia e seus filhos: Celestino G.  An-
drade e sua esposa Natália Cabral, Maria de 
Jesus G. Andrade e seu esposo Damião Sousa, 
Olivia G. Andrade, viuva de José Carlos Dias, 
António G. Andrade e sua esposa Natália Pa-
checo; Lurdes G. Andrade e seu esposo José 
Domingos Terceira; José G. Andrade e sua esposa Ana Martins, Val-
demira G. Andrade e seu esposo Luis Pacheco, Fátima G. Andrade, 
viuva de Elias Garcia Andrade, Natividade G. Andrade e seu esposo 
Fausto Silva, Graça G. Andrade e seu esposo Jorge P. Camara, assim 
como, 21 netos  e 12 bisnetos que muito o amavam.
A família vem por este meio, residentes no Canada, Estados Uni-
dos, assim como nos Açores, Rabo de Peixe, S. Miguel Açores vos 
agradecer profundamente todo o vosso apoio e o vosso carinho que 
testemunhastes para conosco, com o vosso apoio, é muito mais fácil 
superar a nossa dor.
Bem hajam.

Maria de Jesus e Damiao Sousa

Precisa-se de assistente cabelei-
reira com experiência.

Armando ou Mary
514-844-8157

PROfessOR aMaR
Falo Português

Grande Espiritualista, especiali-
zado na Astrologia. Ajuda a re-
solver qualquer problema difícil 
ou grave, como: Amor, negócio, 
afasta e aproxima as pessoas 
amadas, impotência sexual, 
doenças, problemas de droga, 
alcoolismo e tabaco. Se quer ter 
uma vida nova, contacte o pro-
fessor Amar o mais rápido Pos-
sível. A sorte o seguirá no futuro. 

Tel: 514-276-7993 



20 23 DE maio - 2012 | a Voz DE PortugaleSPeCIAl - euRo 2012

grupo B: Alemanha grupo C: espanha
A Alemanha, selecção mais bem-

-sucedida da história do Eu-
ropeu e finalista vencida em 2008, 
pretende chegar ao quarto título na 
prova após ter concluído a qualifica-
ção com um registo perfeito.

SELECCIONADOR: 
Joachim Löw
MELHOR MARCADOR: 
Sempre – Gerd Müller (68)
Actual – Miroslav Klose (63)
FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1900
Três vezes vencedora e outras tan-

tas finalista vencida, a Alemanha é a 
mais bem-sucedida selecção da histó-
ria do Campeonato da Europa e chega 
ao UEFA EURO 2012 sabendo que a 
“nationalmannschaft”, vencedora da 
prova pela última vez em 1996, nunca 
teve de esperar mais do que quatro edi-
ções para voltar a erguer a Taça Henri 
Delaunay. Desenvolveu um estilo de 
futebol fluído e ofensivo sob as ordens 
de Jürgen Klinsmann e, agora, de Jo-
achim Löw, desde as eliminações nas 
fases de grupos das edições de 2000 e 
2004. Terceiros classificados nos der-
radeiros dois Mundiais e finalistas no 
UEFA EURO 2008, os comandados de 
Löw apuraram-se para a fase final com 
um registo 100 por cento vitorioso. No 
entanto, como a Alemanha sabe melhor 
do que ninguém, nada é melhor do que 
levantar a taça.

QUALIFICAçãO NO EURO 2012
GRUPO A: Vencedora
MELHOR MARCADOR: 
Miroslav Klose (9)
TOTALISTAS: Manuel Neuer, 
     Philipp Lahm, 
     Thomas Müller (10)

A Alemanha foi a primeira selecção 
a qualificar-se para a fase final, a 2 de 
Setembro passado, quando derrotou a 
Áustria por 6-2 – naquela que consti-
tuiu a sua oitava vitória no Grupo A –, 
tendo sido apurada com duas partidas 
por realizar.
A equipa de Löw também ganhou 

os restantes encontros, juntando-se ao 
grupo exclusivo de cinco selecções que 
completaram as fases de apuramento 
para o EURO somente com vitórias; 

os germânicos concluíram o respectivo 
agrupamento com uma vantagem de 
13 pontos sobre a segunda classificada 
Turquia. A Alemanha marcou três ou 
mais golos em oito dos seus dez jogos 
de apuramento, com Miroslav Klose 
a contribuir com nove dos 34 tentos 
apontados pelos teutónicos, registo 
que o deixou somente a cinco remates 
certeiros do recorde de 68 obtidos por 
Gerd Müller na selecção.
“Isso [qualificar-se com um registo 

100 por cento vitorioso] não significa 
nada: são os títulos que são recorda-
dos”, comentou Löw. “Mas foi uma 
campanha superior, conquistámos res-
peito e adquirimos confiança. O nos-
so arranque vitorioso em Bruxelas e 
o triunfo convincente sobre a Turquia 
foram determinantes.”
HISTORIAL NO EURO
Vencedores em 1972 (final: 3-0. 

União Soviética), 1980 (2-1, Bélgica) 
e 1996 (2-1, República Checa, “golo 
de ouro”); e finalistas em 1976, 1992 e, 
há quatro anos, na Áustria e na Suíça, 
a Alemanha venceu precisamente me-
tade dos 38 jogos realizados em fases 
finais – e todos eles constituem núme-
ros recorde.

O UEFA EURO 2012 será a 11ª pre-
sença consecutiva dos alemães numa 
fase final, o que constitui outro máxi-
mo do Campeonato da Europa. Não 
participaram nas primeiras duas edi-
ções e não conseguiram qualificar-se 
para a prova em 1968. A Alemanha 
apurou-se para as rondas a eliminar em 
todas as 17 presenças nas fases finais 
do Mundial, mas ficou três vezes pela 
fase de grupos no Europeu, ao concluir 
as edições de 1984 e de 2004 no tercei-
ro lugar do respectivo grupo e finalizar 
a de 2000 na derradeira posição.

Detentora do título, a Espanha 
tenta tornar-se na primeira se-

lecção a vencer três grandes compe-
tições seguidas e chega à Polónia e à 
Ucrânia após uma fase de qualifica-
ção perfeita.
SELECCIONADOR:
Vicente del Bosque
MELHOR MARCADOR: 
Sempre – David Villa (51)
Actual – David Villa (51)
FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1909

Actual campeã mundial e europeia, a 
Espanha será de novo a equipa a aba-
ter na Polónia e na Ucrânia. Depois de 
pôr fim a um jejum de troféus de 44 
anos graças ao triunfo no UEFA EURO 
2008, sob o comando de Luis Arago-
nés, a selecção espanhola manteve os 
hábitos de vitória com Vicente del Bos-
que. Ganhou os dez jogos da fase de 
qualificação para o Mundial de 2010 e, 
já na África do Sul, recuperou de uma 
derrota inicial ante a Suíça até chegar 
à final, ganha no prolongamento à Ho-
landa. No apuramento para o Europeu 
do próximo Verão, os espanhóis ganha-
ram os oito jogos disputados.

QUALIFICAçãO NO EURO 2012
GRUPO I: Vencedora
MELHOR MARCADOR: 
David Villa (7)
Totalistas: Sérgio Ramos,
     David Villa (8)
A Espanha esqueceu as derrotas pesa-

das nos jogos particulares contra a Ar-
gentina (4-1) e Portugal (4-0), fazendo 
parte do lote de cinco equipas com uma 
qualificação perfeita para o EURO.
O primeiro dos dois golos marcados 

por David Villa no jogo frente à Re-
pública Checa, em Granada, a 25 de 
Março de 2011, permitiu-lhe ultrapas-
sar Raúl González como o melhor mar-
cador de sempre da selecção de Espa-
nha. No final da fase de qualificação, o 
avançado tornou-se o primeiro interna-
cional espanhol a chegar aos 50 golos 
na selecção.

Xavi Hernández tornou-se o quarto 
internacional espanhol a atingir os 100 
jogos pela selecção nessa partida contra 
a República Checa, enquanto o guarda-
-redes Iker Casillas ultrapassou o ex-
-guardião do FC Barcelona, Andoni 
Zubizarretta, como o mais internacio-
nal de sempre. Casillas igualou as 126 
internacionalizações de Zubizarretta 
no jogo particular contra a Inglaterra, a 
12 de Novembro, e ultrapassou-o dian-
te da Costa Rica, quatro dias depois.

“Nunca ninguém ganhou, em sequên-
cia, um EURO, um Mundial e outro 
EURO”, afirmou o seleccionador Vi-
cente del Bosque. “É esse o grande de-
safio que temos pela frente. Vamos lá 
ver se conseguimos.”
EXPERIêNCIA NO EURO
A longa espera da Espanha por um 

grande título acabou em Viena, em 
2008, após a vitória sobre a Alemanha, 
por 1-0, na final de um Europeu que 
os espanhóis dominaram por comple-
to. Fernando Torres foi o autor do golo 
decisivo na final, batendo Jens Leh-
mann aos 33 minutos. Antes de 2008, 
a Espanha não tinha sequer chegado 
às meias-finais de um grande compe-
tição internacional desde que se sa-
grou campeã europeu em Madrid, em 
1964. Nesse ano, os espanhóis derro-
taram na final a União Soviética, por 
2-1, no Santiago Bernabéu. Marcelino 
Martínez marcou, de cabeça, o golo da 
vitória, a seis minutos do fim, depois 
de Galimzian Khusainov ter respondi-
do ao tento inicial de Jesús Pereda. Até 
ao final da qualificação para o UEFA 
EURO 2012, a Espanha era a selecção 
com mais jogos na competição, com 
135 partidas desde a estreia a 28 de Ju-
nho de 1959, diante da Polónia (4-2), 
nos oitavos-de-final do Campeonato da 
Europa de 1960.

JOGOs dO GRUPO B
Sábado, 9 de Junho
Alemanha - Portugal, 19h45, Lviv
Quarta-feira, 13 de Junho
Holanda - Alemanha, 19h45, kharkiv
Domingo, 17 de Junho
Dinamarca - Alemanha, 19h45, Lviv

ReGistO nO eURO
Jogos realizados
Total: J126 V81 E29 D16 GM268 GS91
Fase final: P38 V19 E10 D9 GM55 GS39
Fase de qualificação: 
P88 W62 D19 L7 F213 A52

JOGOs nO GRUPO C
Domingo, 10 de Junho
Espanha - Itália, 17h00, Gdansk
Quinta-feira, 14 de Junho
Espanha-República da Irlanda, 19h45, Gdansk
Segunda-feira, 18 de Junho
Croácia - Espanha, 19h45, Gdansk

ReGistOs da eqUiPa nO eURO
Jogos disputados
Total: J135 V85 E25 D25 GM298 GS114
Fases finais: J30 V13 E9 D8 GM38 GS31
Qualificação: 
J105 V72 E16 D17 GM260 GS83
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Procura
fi nanciamento?

SécurFinance oferece uma alternativa às 
instituições bancárias. Especialista
em fi nanciamento sobre hipotecas

com termo entre 3 a 36 meses 

Com sécurFinance, você encontrará 
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às suas necessidades e possibilidades.
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Grupo C

 J pts
Espanha 0 0
Itália 0 0
república da Irlanda 0 0
Croácia 0 0

grupo B: Portugal

História de Portugal no euro
Época  Competição Fase
2008 Campeonato Europeu da UEFA Quartos-de-final
2004 Campeonato Europeu da UEFA Final
2000 Campeonato Europeu da UEFA Meias-finais
1996 Campeonato Europeu da UEFA Quartos-de-final
1992 Campeonato Europeu da UEFA Fase preliminar
1988 Campeonato Europeu da UEFA Fase preliminar
1984 Campeonato Europeu da UEFA Meias-finais
1980 Campeonato Europeu da UEFA Fase preliminar
1976 Campeonato Europeu da UEFA Fase preliminar
1972 Campeonato Europeu da UEFA Fase preliminar
1968 Campeonato Europeu da UEFA Fase preliminar
1964 Campeonato Europeu da UEFA Repetição
1960 Campeonato Europeu da UEFA Quartos-de-final

O êxito estrondoso no “play-off” frente à Bós-
nia e Herzegovina assegurou a presença de 

Portugal no UEFA EURO 2012, no qual tenta me-
lhorar os recentes desempenhos na prova. 
SELECCIONADOR: Paulo Bento
MELHOR MARCADOR: 
Sempre – Pauleta (47)
Actual – Cristiano Ronaldo (32)
FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1914

Desde que atingiu a final do EURO 2004, Portugal 
tornou-se presença assídua nas fases a eliminar das 
grandes provas de selecções. Presente nas meias-finais 
do Campeonato do Mundo de 2006 e nos quartos-de-
-final do EURO 2008, teve a infelicidade de encon-
trar a Espanha, futura campeã, nos oitavos-de-final 
do torneio realizado na África do Sul, em 2010. No 
entanto, a quinta participação consecutiva na fase final 
do Europeu esteve em risco quando Paulo Bento subs-
tituiu Carlos Queiroz decorridas apenas duas jornadas 
– e um ponto somado – na fase de qualificação para o 
UEFA EURO 2012. Bento causou impacto imediato e 
o percurso culminou com uma vitória estrondosa so-
bre a Bósnia e Herzegovina no “play-off”.

QUALIFICAçãO NO EURO 2012
GRUPO H: Segundo classificado
“Play-off”: Bósnia e Herzegovina 0-0, 2-6 Portugal 

(total: 2-6)
MELHOR MARCADOR: Cristiano Ronaldo (7)
TOTALISTAS: Raul Meireles, Nani (10)
Bento conseguiu levar a equipa a cinco vitórias de 

enfiada, mas a derrota na Dinamarca deixo-a no se-
gundo lugar do Grupo H. Bateu a Bósnia e Herze-
govina com um resultado total de 6-2 – triunfo pela 
margem mais folgada no “play-off” – apesar do em-
pate a zero em Zenica. Com um bis na segunda mão, 
Cristiano Ronaldo elevou a sua conta pessoal ao ser-
viço da selecção para 32 golos, igualando Luís Figo 
no terceiro lugar da lista de melhores marcadores de 
Portugal. Apenas Pauleta (47) e Eusébio (41) têm 

mais tentos apontados.
Com apenas 26 anos, Ronaldo tornou-se no quinto 

jogador português com mais internacionalizações du-
rante a fase de qualificação e conta agora com 87. “O 
mérito vai para a equipa – todos os jogadores – que 
teve a capacidade de adaptar-se a uma nova filosofia 
e a novas ideias”, disse Bento depois de Portugal ter 
confirmado o seu lugar na Polónia e na Ucrânia.
HISTORIAL NO EURO

Portugal estreou-se na fase final do Europeu em 
1984 e esteve a seis minutos de disputar a final de Pa-
ris. A vencer a anfitriã França por 2-1, já no prolon-
gamento, permitiu o empate a Jean-François Domer-
gue, antes de Michel Platini, aos 119 minutos, fazer o 
golo da vitória. A participação seguinte da “selecção 
das quinas” aconteceu em 1996 e, desde então, Por-
tugal esteve presente em todas as fases finais, sendo 
uma das sete selecções a conseguir o feito, ao lado de 
Espanha, Alemanha, Itália, França, Holanda e Repú-
blica Checa. Portugal participou em cinco fases finais 
e nunca se ficou pela fase de grupos, tendo perdido 
nas meias-finais da edição de 1984 e de 2000 contra 
a França, futura campeã nas duas competições. Che-
gou mais longe em casa, no UEFA EURO 2004, mas 
perdeu a final de Lisboa ante a Grécia, por 1-0, cuja 
probabilidade de vitória antes do torneio era de 100 
para um.

JOGOs nO GRUPO B
Sábado, 9 de Junho
Alemanha - Portugal, 19h45, Lviv
Quarta-feira, 13 de Junho
Dinamarca - Portugal, 17h00, Lviv
Domingo, 17 de Junho
Portugal - Holanda, 19h45, kharkiv

ReGistO nO eURO
Jogos disputados
Total: J122 V66 E28 D28 GF217 GS118
Fase final: J24 V12 E4 D8 GF34 GS23
Fase de qualificação: J98 V54 E24 D20 GF183 GS95

Registo nas competições da ueFA
VitóRia Mais diLatada:
18-12-1994, Portugal 8-0 Liechtenstein, Lisbon
deRROta Mais Pesada:
30-04-1975, Checoslováquia 5-0 Portugal, Prague
Presenças Campeonato Europeu da UEFA: 14
Mais PResenças: 34
Figo ( Portugal POR)
MeLHORes MaRCadORes: 18
Cristiano Ronaldo ( Portugal POR)

Novo equipamento da selecção 
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LiGa dOs CaMPeões:
messi melhor marcador
pela 4ª vez consecutiva
Lionel Messi foi pela quarta vez consecutiva o melhor 
marcador da Liga dos Campeões. O argentino tinha 
dois golos de vantagem para Mario Gómez antes da fi-
nal deste sábado e, como o internacional alemão ficou 
em branco, arrecada o prémio. O avançado argentino do 
Barcelona fecha a prova milionária com um recorde de 
14 golos desde que a Taça dos Campeões Europeus se 
transformou em Liga dos Campeões.
Melhores marcadores:
1. Lionel Messi (Barcelona), 14 golos
2. Mario Gomez (Bayern), 12
3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 10

Em dEstaquE Roman Abramovich pode sorrir por 
fim: o Chelsea é campeão europeu
O futebol já não é o que era. Os alemães per-

deram um desempate por penalties. Nem o 
especialista Neuer valeu ao Bayern Munique. E 
o Chelsea lá conseguiu a sua primeira Liga dos 
Campeões, por ventura, num dos anos mais im-
prováveis devido a toda a turbulência que envol-
veu a passagem de André Villas-Boas pelo clube.
Bosingwa e Paulo Ferreira são bicampeões Euro-

peus. Raul Meireles consegue a sua primeira Cham-
pions e o grupo ainda tem Hilário. Festa inglesa em 
Munique, na casa do rival que teve uma mão na Taça 
até dois minutos do fim.
Antes da festa, houve oitenta minutos de sonolên-

cia, dez minutos de jogo e trinta de prolongamento. A 
contabilidade é fria, pode não colher total anuência, 
mas não andará, certamente, longe da verdade. Até 
ao golo de Thomas Muller o jogo deixa poucas recor-
dações. Mas, depois, não sendo memorável foi, pelo 
menos, emocionante.
FICHA DE JOGO
Um empate sobre a hora, um prolongamento com 

um penalty desperdiçado e as grandes penalidades 
para decidirem o sucessor do Barcelona.
O Chelsea, como se esperava, apareceu movido às 

leis da Troika. Contenção. Muita. Quase sempre. Só 
arriscou quando se viu a perder. Porque não o fazer 
seria parvo, claro está. De facto, apostar num esque-
ma ofensivo quando o segredo para o apuramento es-

teve precisamente na coesão lá atrás não era apenas 
arriscado. Era de todo improvável. A aparição do jo-
vem Ryan Bertrand no onze, para fechar os caminhos 
da esquerda, era apenas a confirmação do óbvio. Aci-
ma de tudo o Chelsea ia defender.
Há vários caminhos para chegar a um objetivo. 

Aquele que os londrinos escolheram pode não ser o 
mais agradável à vista, mas é tão legítimo como qual-
quer outro.
Bayern com pouca paciência
Ao Bayern cabia desmontar o ferrolho inglês. Pe-

rante o seu público, com o peso extra da responsabili-
dade de tentar fazer o mesmo que o Inter de Milão fez 
ao Benfica em 1965: vencer a final em casa. Desde aí 
mais ninguém conseguiu.
Robben e Ribery tentaram ser os animadores de ser-

viço, mas foram quase sempre solistas pouco afina-
dos. Mario Gómez só por uma vez ganhou espaço na 
área para rematar e atirou por cima. Muller apareceu 
a espaços mas chegou a dar asas ao sonho.
E se do outro lado havia nove jogadores atrás da 

bola, Cech na baliza e Drogba na frente...como o 0-0 
se ia alterar?
Thomas Muller parecia ter indicado o caminho, per-

to do fim, com o cabeceamento que abriu o ativo. 
Faltavam menos de dez minutos. Parecia tudo decidi-
do, até porque o Chelsea pouco tinha feito até então e 
mesmo o Bayern só tinha ficado perto num remate à 
trave de Robben, ainda na primeira metade.
Parecia decidido, insiste-se...Afinal estava só a co-

meçar.
Drogba: quem haveria de ser?
No primeiro canto que ganhou no jogo (ao minuto 

88) o Chelsea empatou. Brilhante ação de Drogba, 
num cabeceamento fulminante que queimou as mãos 

de Neuer e só parou no fundo da baliza. Prolonga-
mento à vista. Um mini-pesadelo de Barcelona para o 
Bayern. De certeza que alguém se lembrou da mítica 
final de 1999.
O Chelsea não teve a felicidade do Man. United, 

nessa altura, mas não se pode queixar. No tempo ex-
tra, por exemplo, viu Robben desperdiçar um penalty 
inequívoco assinalado por Pedro Proença. O árbitro 
português esteve à altura. Bem no penalty, seguiu a 
indicação do assistente num golo anulado por fora 
de jogo de Ribery. Que não é claro, nem inexistente. 
Esteve bem, em suma. Robben falha o segundo pe-
nalty decisivo em poucas semanas, depois de ter feito 
o mesmo no jogo do título com o Dortmund. Joga na 
Alemanha, mas não tem a frieza germânica.
E nem foi ao desempate, assistindo de longe aos fa-

lhanços de Olic e Schweinsteiger. Drobga não tremeu 
na hora decisiva e deu ao Chelsea a sua primeira Liga 
dos Campeões. O primeiro estreante desde o Borus-
sia Dortmund, em 1997. Roman Abramovich pode, 
enfim, sorrir e descansar.

Benfica é o mais
referenciado nas
redes sociais
Sporting dominou no campo da blogoesfera, mas 
continuam no terceiro lugar
O Benfica continua a ser o clube português mais mencio-
nado (68 398 referências) nas redes sociais, de acordo 
com o estudo relativo a abril da Social Media Portugal.
Os encarnados são seguidos de perto pelo FC Porto (67 
950), embora os dois emblemas tenham tido um decrés-
cimo no último mês. Já o Sporting cresceu, devido em 
muito à campanha na Liga Europa.
O clube de Alvalade bate a concorrência nos blogs com 
13 106 menções neste campo: segue-se o Benfica com 
6 830.

Nélson: «ter Ronaldo 
é ajuda e não
responsabilidade» 

Messi ou Ronaldo? No Euro2012 
não se coloca a eterna questão. A 
Argentina está fora destas contas 
e por isso o capitão da Seleção 
Nacional apresenta-se na prova 
organizada pela Ucrânia e Polónia 
como figura de proa. Trunfo muito 
importante ou peso a mais para os 
ombros da equipa das quinas?
«Ter o Ronaldo é uma grande 
ajuda, e não uma grande respon-

sabilidade. Todas as seleções gostariam de contar com 
um jogador como ele», responde Nélson Oliveira, sem 
hesitar.
O jovem avançado foi o protagonista da primeira confe-
rência de imprensa do estágio de óbidos, poucas horas 
depois da concentração. «Ainda não houve tempo para 
promessas», garantiu, prometendo que a Seleção «tudo 
fará para chegar o mais longe possível no Europeu».
A preparação para o Campeonato da Europa inclui dois 
jogos de preparação, frente a Macedónia e Turquia, aos 
quais Nélson Oliveira dá muita importância. «Vão permi-
tir que cheguemos ao Europeu mais afinados», sustenta.
Na conferência de imprensa houve espaço ainda para 
uma questão sobre Hugo Vieira, reforço do Benfica para 
2012/13. Será que Nélson Oliveira já se imaginou a fazer 
dupla na Seleção com alguém que, tal como ele, nasceu 
em Barcelos e representou o Santa Maria. «Desejo-lhe 
toda a sorte ao Hugo Vieira. Agora se vou fazer dupla 
com ele ou não, não faço ideia», respondeu o interna-
cional.

Hulk: «quero muito estar 
nos Jogos olímpicos»
Nem de férias Hulk descansa. Em Paraíba, o avança-

do do F.C. Porto treina todos os dias, pois na próxima 
quarta-feira terá de se juntar à seleção do Brasil. Hulk foi 
chamado para quatro partidas amigáveis, que servirão 
de preparação para os Jogos Olímpicos.
O sonho de Hulk é óbvio. «A expetativa é grande. Te-

nho de aproveitar as oportunidades e conquistar o meu 
espaço na seleção. Condições para estar na equipa eu 
tenho», referiu o Incrível, citado pelo Globoesportes.
O Brasil defronta a Dinamarca a 26 de maio, na Ale-

manha, e terá depois três amigáveis nos EUA: dia 30 de 
maio em Washington diante à seleção da casa; contra o 
México, no dia 3 de junho, em Dallas; e contra a Argenti-
na, no dia 9 de junho, em Nova Jersey.
Defrontar a Argentina vai ser especial. «Argentina é 

sempre Argentina. Aprendemos a nutrir esta rivalidade. 
Mas, independentemente de adversário, tenho de estar 
focado para jogar bem em todas as oportunidades que 
tiver. Quero muito esta vaga olímpica.»
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II DIvISão SuBIDA

III DIvISão SéRIe AçoReS (SuBIDA)

III DIvISão SéRIe mADeIRA (SuBIDA)

1-Varzim 3 1 1 0 0 3 0
2-tondela 3 1 1 0 0 3 2
3-Fátima 0 2 0 0 2 2 6

p Equipa p J V E d Gm Gs

1-Gd Joane 37 9 4 4 1 13 7
2-Vilaverdense FC 35 9 5 1 3 11 8
3-santa maria 34 9 2 5 2 12 10
4-Bragança 33 9 3 5 1 13 9
5-Vianense 27 9 1 3 5 5 13
6-maria da Fonte 22 9 1 4 4 7 14

p Equipa p J V E d Gm Gs

III DIvISão SéRIe A (SuBIDA)

III DIvISão SéRIe B (SuBIDA)

III DIvISão SéRIe C (SuBIDA)

III DIvISão SéRIe D (SuBIDA)

III DIvISão SéRIe e (SuBIDA)

III DIvISão SéRIe F (SuBIDA)

1-Cesarense 44 9 7 1 1 11 3
2-Infesta 37 9 5 2 2 13 8
3-sousense 33 9 4 2 3 9 9
4-rebordosa 26 9 3 1 5 10 11
5-Vila real 24 9 2 1 6 3 9
6-ad Grijó 23 9 1 3 5 9 15

p Equipa p J V E d Gm Gs

1-ac. Viseu 37 9 5 3 1 14 5
2-Bustelo 37 9 5 2 2 7 10
3-ad Nogueirense 36 9 5 3 1 14 5
4-avanca 27 9 2 1 6 9 14
5-alba 27 9 2 2 5 8 14
6-sampedrense 26 9 2 1 6 9 13

p Equipa p J V E d Gm Gs

1-Benf.C.Branco 41 9 7 2 0 18 8
2-pampilhosa 36 9 6 2 1 19 9
3-sourense 31 9 3 3 3 11 10
4-tocha 31 9 4 1 4 13 16
5-sp. pombal 23 9 2 0 7 9 16
6-marinhense 19 9 1 0 8 6 17

p Equipa p J V E d Gm Gs

1-Fut. Benfica 38 9 6 1 2 15 11
2-oeiras 34 9 3 3 3 9 11
3-Casa pia 31 9 4 2 3 10 10
4-real 29 9 3 3 3 10 7
5-pêro pinheiro 29 9 2 4 3 9 11
6-sintrense 25 9 1 3 5 5 8

p Equipa p J V E d Gm Gs

1-Farense 45 9 5 2 2 18 10
2-quarteirense 38 9 6 2 1 15 6
3-Esp. Lagos 31 9 3 3 3 11 8
4-aljustrelense 29 9 3 3 3 11 10
5-sesimbra 29 9 3 2 4 6 11
6-messinense 19 9 0 2 7 7 23

p Equipa p J V E d Gm Gs

1-pontassolense 49 9 8 0 1 25 9
2-Caniçal 43 9 6 1 2 31 17
3-portosantense 37 9 4 4 1 21 14
4-Câmara de Lobos 27 9 1 4 4 14 24
5-machico 25 9 0 2 7 12 28
6-Est. Calheta 20 9 1 3 5 12 23

p Equipa p J V E d Gm Gs

1-Lusitânia 59 6 5 1 0 12 6
2-praiense 47 6 3 0 3 11 8
3-santiago 47 6 3 1 2 9 7
4-prainha FC 29 6 0 0 6 3 14

p Equipa p J V E d Gm Gs

mAJoR leAgue SoCCeR (uSA)
p Equipa p J V E d Gm Gs

1-real salt Lake 26 13 8 2 3 19 12
2-NY red Bulls 25 12 8 1 3 25 17
3-sJ Earthquakes 24 12 7 3 2 23 13
4-dC united 24 14 7 3 4 25 17
5-seattle sounders 23 11 7 2 2 15 6
6-sporting KC 22 11 7 1 3 15 9
7-Vancouver W. 18 11 5 3 3 12 13
8-Colorado rapids 16 12 5 1 6 17 16
9-Chicago Fire 15 10 4 3 3 12 12
10-NE revolution 13 11 4 1 6 14 15
11-Chivas usa 13 11 4 1 6 7 12
12-Houston dynamo 13 10 3 4 3 10 11
13-FC dallas 13 13 3 4 6 12 19
14-portland timbers 12 11 3 3 5 11 14
15-Columbus Crew 12 10 3 3 4 9 12
16-Impact montréal  12 12 3 3 6 13 18
17-La Galaxy 11 11 3 2 6 12 16
18-philadelphia u. 8 10 2 2 6 8 13
19-toronto FC 0 9 0 0 9 7 21

lIgA DoS CAmPeõeS
Bayern münchen 1-1 (3-4)g.p. Chelsea

tAçA De PoRtugAl
sporting 0-1 académica

Carlos Duarte: o dragão angolano

Em 1952 vinha no Barco de Angola para Portu-
gal e ouvia ecos da metrópole que o FC Porto 

(clube que o esperava) perdia na inauguração do 
Estádio das Antas por 2-8 com o Benfica. «Para 
onde vou eu...» pensava preocupado Carlos Du-
arte. Depois? Dois campeonatos 
nacionais, internacionalizações, 
sucesso... muito sucesso.
Disse um dia o célebre jornalista 

Tavares da Silva:
«Em Portugal, Carlos Duarte, do 

FC Porto, e David Julius, do Spor-
ting, são os únicos jogadores que 
driblam em linha recta.»
A velocidade de Carlos Duar-

te e o drible curto que fazia, ora 
em combinações «bola a ti, bola a 
mim», com o não menos famoso 
Hernâni, ou sozinho, em linha rec-
ta a caminho da baliza adversária, 
encantavam os portistas, deslum-
bravam os amantes do futebol.
Um dia, num Porto-Setúbal (9-

4), após a marcação de um livre 
de canto contra o FC Porto, Carlos Duarte apanha a 
bola à saída da sua área e, numa corrida estonteante, 
ultrapassa todos os adversários, guarda-redes inclu-
ído e.... golo do Porto. Foi dos raids em velocidade 
e em linha recta.

A 7 de Maio de 1958 Portugal jogou pela primeira 
vez no Estádio de Wembley. A Selecção Nacional, 
perdendo por 2-1, fizera um brilharete. Carlos Duar-
te foi o autor do golo.
Um jornalista inglês espantado com a exibição de 

Carlos Duarte e Hernâni, considerou-
-os melhores que Finney que era nes-
ses tempos, a estrela maior do futebol 
britânico.
Pouco tempo depois, a 11 de Agosto 

de 1958, o AC Milan oferece 600 con-
tos por Carlos Duarte para um contra-
to de 3 anos. O FC Porto recusou a 
oferta. Campeão Nacional, em Março 
de 1959, a 3 de Setembro desse mes-
mo ano é gravemente ferido num dos 
joelhos num Espanyol vs FC Porto.
Operado pelo famoso médico Dr. 

Ricardo Calot, lá mesmo em Barce-
lona, Carlos Duarte voltou aos rel-
vados, mas em 1962 pôs termo à sua 
carreira, a carreira de um dos mais 
elegantes extremos direitos do Fute-
bol a nível nacional ou mundial.

Em 2003, o FC Porto distinguiu-o com o «Dragão 
de Ouro», como a «Recordação do Ano».
Foi no sector industrial que soube preparar a refor-

ma desafogada que hoje vive, rodeado pelo carinho 
de dois filhos e dos netos.

taça de Portugal

Académica recebida
em delírio em Coimbra
A multidão ia crescendo à medida que os pontei-

ros do relógio avançam noite dentro e foram já 
vários milhares os adeptos que 
receberam em delírio o auto-
carro panorâmico com o plan-
tel da Académica. Havia bom-
bos, gaitas de foles, cornetas e 
apitos de toda a espécie. Por 
fim, perto da uma da manhã, 
a comitiva chegou à câmara 
municipal para mais um brin-
de de champanhe.
Nas varandas do edifício, os 

jogadores deram largas à ima-
ginação nos festejos ao som de 
uma turba em êxtase que gri-
tava o já famoso «nós somos 
campeões» ou «salta Briosa, 
olé, olé». Marinho, autor do 
golo da vitória, foi, natural-
mente, o jogador mais sauda-

do, com direito a cânticos personalizados e tudo...
Não foi declarado feriado em Coimbra, como che-

gou a ser aventado pelo próprio Pedro Emanuel logo 
após eliminar o F.C. Porto, mas Barbosa de Melo, o 

autarca, ainda admitiu uma «pequena ponte» para os 
retardatários no regresso ao trabalho esta segunda-

-feira¿
O autocarro partiu depois 

para mais um périplo pela 
cidade do Mondego, sempre 
com muita gente à sua volta, 
com destaque para a receção 
na emblemática Praça da Re-
pública. As capas negras e os 
«eferreás» invadiram as ruas 
como se costuma ver e ouvir 
nas festas dos estudantes da 
latada à queima das fitas.
Há dez anos que a Acadé-

mica não era tão aclamada 
em Coimbra, nessa altura 
por via do regresso à Liga 

principal, mas, agora, a ocasião foi assinalada em 
moldes ainda mais grandiosos ou não estivesse em 
causa um troféu que a Briosa não conquistava há 73 
anos.
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Terça-feira dia 22 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço será recitado às 19h30, 

depois haverá música e divertimento.
Quarta-feira dia 23 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço será recitado às 

19h30, a seguir haverá animação com o cantor Eddy Sousa e DJ xMEN.
Quinta-feira dia 24 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço será recitado às 

19h30, a seguir haverá animação com a fadista Jordelina Benfeito.
Sexta-feira, dia 25 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço será recitado 

às 19h30, a seguir haverá animação com o grupo Ilhas de Encanto.
Sábado, dia 26 de Maio: às 18h00 haverá a recitação do terço na Igreja 

Santa Cruz seguindo missa. às 19h00 Grupos Folclorico e pelas 20h00 
Grande espectáculo com o cantor Luis Filipe Reis vindo de Portugal. 

Depois, às 22h00 será servida a tradicional carne guisada e massa 
sovada em louvor do Divino Espírito Santo.

Domingo, dia 27 de Maio: O cortejo sairá às 12 horas a entrada 
do cortejo haverá missa solene presidida pelo Reverendo Pa-

dre José Maria Cardoso. Depois haverá a traditional refeição 
do Divino Espírito Santo com Grande espectaculo com o 

cantor José Malhoa vindo de Portugal. Para finalizar as 
festas com as filarmonicas e saída das domingas e 

novo mordomo para 2013.


