
gRELHADOS SOBRE CARVãO 

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

BRAS IRO

Serviço de análise do seu vinho

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

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

ATENçãO: SE NãO TEm SELO DA mOSTI 
mONDIALE é PORqUE NãO é mOSTI mONDIALE

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

• Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

MOSTO
CLÁSSICO

34.99$

20 LITROS

TINTO

BRANCO

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

Dois lugares para 
melhor vos servir

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

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

*Termos e condições no interior do jornal

Vamos mais
longe do que
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actualidade
Vaca clonada produz leite 
semelhante ao humano
Uma vaca clonada por cientistas argentinos com 

genes bovinos e humanos começou a produzir lei-
te semelhante ao humano com o fim de contribuir 
na luta contra a mortalidade infantil, anunciou hoje a 
universidade que dirige os estudos.

Força Portugal

Casa De Câmbio
Ville St. Laurent | 2089 Bl. Marcel-Laurin Westmount | 1336 Greene Ave.

     Laval | 1545 Boul. Le Corbusier  Longueuil | 2877 Chemin Chambly

514.933.2555      www.globex2000.ca
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Festas do espírito
Santo de anjou

.8

crise e corrupção .2

Fados no Bonton
As comemorações do 10 de Ju-

nho, dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas, 
é uma data em que os nossos por-
tugueses, tanto em Portugal como 
os que estão espalhados pelo 
mundo, organizam festividades e 
eventos.

…Ó Pátria sentes a
voz do teu povo?
No último fim-de-semana tiveram lugar as celebra-

ções do dia de Portugal, de Camões e das Comuni-
dades. 
No Sábado a noite, oferecido pela Desjardins Caixa 

Portuguesa, pudemos assistir a um recital do tenor 
Carlos Guilherme e do pianista José Bon de Sousa, 
na Igreja São João Baptista. Eles apresentaram um 
espectáculo fantástico de canções líricas. O tenor 
Carlos Guilherme deu-nos a conhecer a sua voz de 
maneira formidável neste repertório. .13

cOMuNidade
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Membro
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Portugalíssimo
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Produtora: 
Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca

SEXTA-FEIRA 15 DE JUNHO
SOPA  E BACALHAU NA BRASA 
AmBIENTE FAmILIAR TRAgA Um 

AmIgO/A ESPERAmOS POR SI 
ABERTO TODOS OS DIAS

atenção comerciantes
da zona Ottawa/gatineau
O Jornal a Voz de Portugal tem o prazer de vos informar que este 
prestigioso semanário, encontra-se já disponível na vossa área, mais 
precisamente nos seguintes comércios: Mario’s Food Center em Ot-
tawa situado no 381 McArthur Av  Vanier, 1-613-749-1247; Boulan-
gerie Lusa em Gatineau situado no 72 rue Dumas, 1-819-595-2651; 
Boulangerie Estoril em Gatineau situado no 89 rue Eddy, 1-819-775-
5002. Tomando em consideração a grande visibilidade que o nosso 
jornal lhes porporciona,será certamente uma óptima oportunidade 
para promoverem os vossos negócios através de publicidade nas 
páginas do nosso jornal. Para mais informações contacte: A adminis-
tração da Voz de Portugal. 514-284-1813.

ageNda cOMuNitária

Festa de São joão no Oriental
O Clube Oriental, sempre a divulgar a lingua portuguesa, organiza 
no dia 23 de Junho as festividades de São João Batista com a nossa 
marcha e com nova roupa. Música com o conjunto contact e uma 
supresa. Venham todos ao Oriental não há igual.

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

Especiais: 1 par de calças por $3.00 

                  1 fato $10.00 • 1 camisa $2.00

• fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro

• Especializado na reparação 
de forros de casacos
de couro e camurça

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

Festa dos Pais
A Associação Portuguesa do West Island, caminhando para o seu 
progresso não quer esquecer a famosa noite do sábado 16 de Junho 
e convida a vire celebrar com muita alegria e amor, esta linda noite 
vésperas do dia do pai. Para mais informações: 514-684-0857

Texto de Augusto Machado

crise e corrupção

há países onde a corrupção é pouco combati-
da, quem o afirma é a Organização Transpa-

rência Internacional sustentando que a corrupção 
está a minar a confiança nas instituições e os con-
ceitos “crise” e “corrupção” andam cada vez mais 
a par, revela o relatório da organização, divulga-
do a semana passada, apontando a Grécia, Itália, 
Espanha e Portugal como países da Europa que 
menos se esforçam para combater a corrupção.
O relatório, que diz ter encontrado uma “forte re-

lação entre a corrupção e os défices fiscais”, conclui 
que as estreitas relações entre as empresas e os Go-
vernos favorecem o abuso de poder, desvio de fun-
dos e a fraude, minando a estabilidade económica. E 
acrescenta ainda que os processos de corrupção em 
tribunais gregos e portugueses têm baixas taxes de 
condenação – 2% e 5%, respetivamente. 
A organização, para além do relatório principal pro-

duziu no seu sítio relatórios específicos para cada 
país. Em relação a Portugal, são apontadas as fraque-
zas de vários sectores, quanto a evitar a corrupção 
e a organização destaca como ponto mais negati-
vo o facto de não existir uma agência de combate 
à corrupção em território nacional. A Transparência 
Internacional faz ainda uma série de recomendações 
a Portugal, que incluem a adopção de um sistema 
de anticorrupção e a concepção de novas leis sobre 

conflitos de interesses e que simplifiquem as decla-
rações de activos. O relatório apela ainda a que se 
“revogue a última alteração à lei do financiamento 
político” e que se “adopte um código de conduta para 
membros e gabinetes do Governo de acordo com a 
Constituição, que aborda o estatuto dos titulares de 
cargos políticos, os seus deveres, responsabilidades e 
incompatibilidades”.
O documento, com o título “Dinheiro, Política e Po-

der: Riscos de Corrupção na Europa, estende-se ao 
longo de 60 páginas,  citando, por exemplo, inqué-
ritos realizados na Europa, onde 74% dos europeus 
consideram que a corrupção é um grande problema e 
um flagelo nos seus países.
Um outro organismo europeu, o Eurostat, também 

exige que a Madeira  seja severamente sancionada 
por ter deliberadamente escondido despesas assumi-
das em 2003 e o processo de renegociação de dívi-
das entre 2008 e 2010. Entretanto,  o presidente da 
Madeira, Alberto João Jardim, reagindo ao relatório, 
acusa o organismo da União Europeia de “alimen-
tar polémicas com a Região Autónoma da Madeira, 
exorbitando e produzindo uma intervenção inaceitá-
vel na vida portuguesa”. O governante acusa também 
o Eurostat de “dizer falsidades”, contrapondo que, “a 
dívida não foi ocultada pelo seu governo, mas repor-
tada quando pôde ser. Vamos ter luta”, advertiu o lí-
der em ameaça às “instituições ocultas que querem 
tomar conta do país”.
Uma das falhas identificadas pelo Eurostat, segun-

do o Diário Económico, foi o facto de a Madeira só 
ter contabilidade de caixa, isto é, aquela que regis-
ta as despesas e as receitas no momento em que são 
efectivamente executadas. Se as despesas não foram 
pagas, como foi o caso no passado, e se acumularem 
como dívida, o reporte depende da vontade do gover-
no regional de cumprir as regras e dar a conhecer a 
situação à Direcção-Geral do Orçamento e ao gover-
no da República. A própria troika já tinha apontado 
esta fragilidade.
Alguém, um dia, disse: “que muito mais nos im-

porta a verdade que a riqueza. A verdade está no 
germe da vida, e sem ela não é possível a civiliza-
ção. Que seria a ciência sem a verdade? Não seria 
a ciência, mas um jogo de artimanhas – um carna-
val de cinismo...”   

Filarmónica Portuguesa de Montreal
Programa da FPM em Julho:
Sábado 7 de Julho: A FPM vai representar Portugal pelo terceiro 
ano consecutivo no Festival “Weekend du Monde” no parc Jean-
-Drapeau. Concerto previsto pelas 14h00.
Domingo 8 de Julho: FPM vai actuar no parc da “Petite Italie” si-
tuado no canto da St-Zotique e St-Laurent. Concerto das 14h00 às 
16h00.
Domingo 15 de Julho: Festa do Senhor Santo Cristo em Ottawa.

arraial de São joão
Domingo 24 de Junho de 2012 pelas 17h00 haverá a tradicional festa 
de São João na Missão Santa Cruz. Com boa música e bom am-
biente com Estrelas da Noite. Haverá um serviço de almoço a partir 
das 13h00 com caldo verde, sardinhas, bifanas, malassadas e um 
serviço de bar.

Festa de São joão
O Clube Portugal de Montreal organiza a festa de São João sábado 
dia 23 de Junho de 2012, a partir das 17h00 no pátio das cantigas do 
CPM. Com as tradicionais sardinhas assadas, batatas cozida, sala-
da, pão de milho, bifanas, chouriço assado e caldo verde.

espírito Santo em West island
A recitação do terço será do Domingo 17 ao 23 de Junho.
Sábado, 23 de Junho: Pelas 19:30 horas - Recitação do terço, após 
o terço haverá a carne guizada.
Domingo, 24 de Junho: Ás 14:30 horas – Coroação na igreja St. 
Luke, a seguir temos as tradicionais sopas do Divino Espírito Santo
Na Sede da Associação Portuguesa do West Island.

Festa de São joão em laval
A Associação de Nossa Senhora de Fátima em Laval organiza a sua 
festa de São João no sábado 23 de Junho às 18 horas no Centro 
Comunitário de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Haverá uma 
grande variedade de espectáculos e artistas durante este evento es-
pecial. Haverá comes e bebes. 
Para mais informações contactar Lina Pereira: 514-296-4597.
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espanha pediu
100 mil milhões
O ministro da Economia espa-

nhola anunciou em Madrid 
um acordo do Eurogrupo para que 
a zona euro conceda um apoio em 
quantidade necessária, mais uma 
margem de segurança, para resgatar 
o setor bancário de Espanha.
“O governo espanhol declara a in-

tenção de solicitar ajuda europeia para 
refinanciar o sistema financeiro espa-
nhol”, disse Luis de Guindos.
O ministro, que falava aos jornalistas 

na sede do Ministério da Economia em 
Madrid, disse que esse apoio será dado 
sem condições macroeconómicas mas 
com exigências sobre o saneamento do 
setor bancário.
O empréstimo da zona euro para a 

recapitalização do sistema financeiro 
espanhol terá condições “muito favorá-
veis” e permitirá consolidar o sistema e 
garantir mais fluxo de crédito à econo-
mia, disse o ministro da Economia de 
Espanha.

juízes dizem que divulgação de 
dados de pedófilos colide com
o sistema penal 
O presidente da Associação dos 

Juízes Portugueses defendeu 
hoje que a divulgação de dados pes-
soais de pedófilos pelas escolas, cre-
ches e ATL da sua zona de residência 
colide com o sistema penal portu-
guês e com os direitos fundamentais 
das pessoas. 
“A proposta concreta da monitoriza-

ção de pedófilos e da divulgação públi-
ca perante a sociedade em geral é uma 
proposta que claramente colide com a 
dimensão constitucional do nosso sis-
tema penal”, disse hoje à Lusa José 
Mouraz Lopes, depois de a ministra da 

Justiça ter na sexta-feira anunciado que 
irá avançar até ao final do ano com uma 
lei que obriga à divulgação dos nomes 
e moradas de pedófilos.
Em declarações à Lusa, o presidente 

da Associação Sindical dos Juízes Por-
tugueses explicou que a proposta co-
lide com “a questão da finalidade das 
penas”, uma vez que “o código penal 
pressupõe que têm como finalidade 
a reintegração social das pessoas e, a 
partir do momento em que se divulga 
determinado tipo de informações, con-
traria-se essa finalidade”. 

açores: Problema ambiental nas 
caldeiras da ribeira grande
está a ser resolvido
O presidente da Eletricidade dos Aço-

res (EDA), Duarte Ponte, assegurou 
hoje que está a ser resolvido o proble-
ma ambiental que afetou os residen-
tes na zona das Caldeiras, na Ribeira 
Grande, frisando que o assunto fica so-
lucionado “a curto prazo”.
“Fizemos várias experiências com fu-

ros para perceber exatamente de onde 
estava a sair o vapor e agora temos 
tudo preparado para fazer uma repara-
ção da situação, de forma a minimizar 
a saída de vapor para as casas”, afir-
mou Duarte Ponte, em declarações aos 
jornalistas em Ponta Delgada.

juízes dizem que divulgação de 
dados de pedófilos colide
com o sistema penal

O presidente da Associação dos 
Juízes Portugueses defendeu 

que a divulgação de dados pessoais 
de pedófilos pelas escolas, creches e 
ATL da sua zona de residência co-
lide com o sistema penal português 
e com os direitos fundamentais das 
pessoas. 
“A proposta concreta da monitoriza-

ção de pedófilos e da divulgação públi-
ca perante a sociedade em geral é uma 
proposta que claramente colide com a 
dimensão constitucional do nosso sis-
tema penal”, disse à Lusa José Mouraz 
Lopes, depois de a ministra da Justiça 

ter na sexta-feira anunciado que irá 
avançar até ao final do ano com uma 
lei que obriga à divulgação dos nomes 
e moradas de pedófilos.
Em declarações à Lusa, o presidente 

da Associação Sindical dos Juízes Por-
tugueses explicou que a proposta co-
lide com “a questão da finalidade das 
penas”, uma vez que “o código penal 
pressupõe que têm como finalidade 
a reintegração social das pessoas e, a 
partir do momento em que se divulga 
determinado tipo de informações, con-
traria-se essa finalidade”.

Vaca clonada produz 
leite semelhante
ao humano
uma vaca clonada por cientistas 

argentinos com genes bovinos 
e humanos começou a produzir leite 
semelhante ao humano com o fim de 
contribuir na luta contra a mortalidade 
infantil, anunciou hoje a universidade 

que dirige os estudos.
Investigadores da Universidade Na-

cional de San Martín (UNSAM) e 
do Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária (INTA) incorporaram na 
“Isa”, uma vaca clonada no ano passa-
do, genes humanos que “codificam as 
proteínas presentes no leite humano, 
de alta importância para a nutrição dos 
lactentes”, precisa um comunicado do 
centro de estudos.
São as proteínas lactoferrina e lisozi-

ma, incluídas no ADN da vaca, tam-
bém conhecida como “Rosita”.
“Esta é uma maneira de contribuir 

para a luta contra a mortalidade infan-
til, já que uma proteína permite evitar 
doenças infeciosas do aparelho diges-
tivo e a outra assimilar ferro, ou seja, 
evitar a anemia nas crianças recém-
-nascidas”, explicou o reitor da UN-

SAM, Carlos Ruta.
A investigação “não procura substi-

tuir o vínculo mãe-filho durante o alei-
tamento, pois está destinada àqueles 
lactentes que, por várias razões, não 
têm acesso ao leite das suas mães”, ex-
plicou o investigador Germán Kaiser, 
do Grupo de Biotecnologia da Repro-
dução do INTA.
Os cientistas conseguiram assim in-

cluir nesta vaca “bitransgénica” os ge-
nes humanos no genoma bovino, o que 
permitiu que as duas proteínas estejam 
presentes na glândula mamária durante 
o aleitamento, indicou a universidade.
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CARNEIRO
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Saudades da sua infância poderão ocupar-lhe a mente. 
A vida é um canto eterno de beleza!
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.

Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos entre colegas. Pode sair pre-
judicado. 
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49
Pensamento positivo: Concentro-me com confiança no presente.

TOURO
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar a avançar muito rapida-
mente. Aja com cautela mas não se preocupe com o seu 
futuro. Deus cuidará de si! Saúde: Cuide melhor dos seus 

dentes, pois merece ter um lindo sorriso. Dinheiro: Não gaste mais do 
que aquilo que realmente pode. Faça bem as suas contas. 
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42
Pensamento positivo: Sou prudente nos meus passos, para chegar 
ao sucesso.

gémEOS
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. Lembre-se 
que ele também precisa de si. Procure dizer coisas boas, a 
palavra tem muita força! Saúde: Espere um período regular.

Dinheiro: Poderá investir em novos projetos, com prudência.
Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36
Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir.

CARANgUEJO
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: Estará num período bastante propício ao romantismo. 
Que a juventude de espírito o faça ter o mais belo sorriso!
Saúde: Se sofrer de alguma doença crónica, poderá ressen-

tir-se um pouco neste período.
Dinheiro: Poderá alcançar os seus objetivos profissionais. 
Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44
Pensamento positivo: Sei que consigo concretizar os meus objetivos!

LEãO
Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inespe-
rada, Amizade.
Amor: É possível que reencontre alguém que não via há mui-
to tempo. Que o futuro lhe seja risonho!

Saúde: Estará tudo na normalidade. 
Dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as suas poupanças.
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49
Pensamento positivo: A vida traz-me boas surpresas e oportunidades.

VIRgEm 
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Aproveite bem os momentos mais íntimos para mostrar 
à sua cara-metade o tamanho do seu amor. A felicidade espe-
ra por si, aproveite-a! Saúde: Procure o seu médico de família 

para fazer exames de rotina. Dinheiro: Dedique-se com afinco e de-
terminação ao seu emprego porque pode ter uma excelente surpresa.
Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47
Pensamento positivo: O Amor habita o meu coração.

BALANçA 
Carta Dominante: a Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-meta-
de. Não ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com 
carinho.Saúde: Possível inflamação dentária.

Dinheiro: É provável que surja a oportunidade pela qual esperava, para 
dar andamento a um projeto que tinha parado.
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48
Pensamento positivo: Tenho força para superar todos os desafios.

Escorpião
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Ines-
perada. Amor: Deixe de lado o passado e concentre-se mais 
no presente. Pratique agora o pensamento positivo e as ações 
construtivas! Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, te-

nha cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá causar alguns estragos na 
sua conta bancária. Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49
Pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas boas!

SAgITáRIO
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. 
Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. Dê 
sempre em primeiro lugar um bom exemplo de conduta!

Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana. 
Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. 
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33
Pensamento positivo: Cultivo a harmonia na minha vida!

CAPRICóRNIO
Carta Dominante: o Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Aprecie uma reunião familiar e ponha de lado as pre-
ocupações profissionais. O ambiente familiar encontra-se na 
perfeição, aproveite a boa disposição que vos rodeia.   

Saúde: Possíveis problemas de obstipação. Dinheiro: Seja mais flexí-
vel; o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-lo.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44
Pensamento positivo: Mereço a glória que existe na minha vida!

AqUáRIO
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Cora-
gem e Justiça. Amor: Poderá ter uma discussão com os seus 
filhos. Lembre-se que eles têm vida própria. 
Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das suas 
emoções. Dinheiro: Período de grande estabilidade.

Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36
Pensamento positivo: Tenho a coragem necessária para fazer mu-
danças na minha vida.

PEIXES
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante 
e Atento.
Amor: Andará um pouco desconfiado do seu parceiro. Fale e 
esclareça as suas dúvidas com ele. Agora é tempo para parti-

lhar. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48
Pensamento positivo: Estou atento às oportunidades que a vida me 
traz.

actualidade

tudo o que eu devo ao futebol 

Nenhuma literatura alguma vez fez isto por mim. Ne-
nhuma poesia, nenhuma arte, nenhuma filosofia. 

Fê-lo o futebol. De cada vez que me sento num estádio, 
ou me ponho em frente ao televisor, ou me curvo diante 
de um transístor, não é aquele jogo que vejo, não é aquele 
jogo que ouço. Estou em 1989, faltam dez segundos para 
Fernando Gomes atirar à barra o penálti que impedirá o 
Sporting de bater o Nápoles de Maradona – e aí vai ele, 
Gomes, com a bola na mão, caminhando entre o círculo 
central e a grande área, o olhar pregado na relva como 
quem sabe que lhe caberá a ele a dúbia honra de glorifi-
car a nossa derrota. Estou mais longe ainda, aliás: estou 
no Verão de 1987 e Vítor Damas anda aos gritos em cima 
do risco de golo, a correr de um lado para o outro da 
baliza e a fazer exigências à descoordenada barreira do 
Sporting, enquanto Dito, Nunes e Diamantino parecem 
discutir quem marcará o livre directo cedido instantes 
antes por Ralph Meade – e já aí está Diamantino, par-
tindo para a bola à falsa fé e ali mesmo começando a 
desequilibrar, de modo ao mesmo tempo infecto e irre-
mediável, a final da Taça de Portugal, a nossa primeira 
vaga oportunidade de compensar cinco anos sem títulos 
de qualquer espécie (isto num tempo em que cinco anos 
sem títulos de qualquer espécie ainda eram uma tragédia, 
note-se), e que, não por coincidência, morreria aos pés 
do Benfica. Ao meu lado está o meu pai, ainda jovem. 
Olho-o de soslaio, como que voltando a tentar desvendá-
-lo. Todos os dias o vejo sair e regressar a casa, com a 
sua impecável farda azul – e é quase tudo. Não sei ainda 
o quanto o admirarei no futuro. Não sei ainda o papel 
que terá no meu olhar sobre o mundo a sua honestidade 
férrea. Não faço ideia sequer de que está já plantando em 
mim a semente renovadora (e até um pouco maligna) da 
auto-determinação, incutindo-me a urgência de suplantar 
o destino que me parece guardado. Ou talvez comece já a 
intuir alguma coisa, não sei. Estamos na cozinha fria dos 
Açores. Lá fora, o silêncio. Não passam automóveis na 
rua em dias de futebol – os próprios melros parecem sus-
pender o seu desenfreado canto quando joga o Sporting. 
Há como que um estertor de ansiedade por dentro do 
meu pai. Ondas peristálticas percorrem-lhe o pescoço, o 
peito, o estômago – e, no entanto, nem um esgar, nem um 
salto incontido, nem um gesto de impaciência. Até que se 
confirma que perdemos. Perdemos sempre, na verdade. 
Sempre que é importante. E então ele ergue-se silencio-
so, tossica a sua tosse tímida e nervosa, como que dando 
por concluída a tarefa mais irrelevante e aborrecida do 
dia – e desaparece lá para trás, para o quintal, onde pas-
sará a noite com um maço e um escopro, abrindo buracos 
sem razão aparente, e que no fim-de-semana seguinte se 
ocupará de tornar a tapar, assim o Sporting volte a perder.
Ao significado de tudo isto, demoro ainda muito tem-

po a percebê-lo. Nos quinze anos seguintes haveremos 
de viver a dois mil quilómetros um do outro – e mesmo 
quando, a dada altura, uma parte do meu ano começar 
a ser vivida não a dois mil quilómetros dele, mas a cem 
metros apenas, a distância entre nós demorar-se-á a mes-
ma. E, contudo, continuaremos a ter o futebol. Teremos 
sempre o futebol. Mesmo que não encontremos mais 
nada sobre o que falar um com o outro, haverá o Spor-
ting. Às vezes ainda tentamos fugir-lhe. Fugir-lhe, não: 
transcendê-lo. Não há razão para fugirmos do Sporting, 
afinal: o Sporting sempre nos partiu o coração, mas o que 
lhe devemos é já muito mais importante do que a sim-
ples alegria. Tentamos diversificar a conversa, digamos. 
Falamos do trabalho. Dos afazeres. Da crise. Da meteo-
rologia – e, enfim, outra vez do Sporting (ou da selecção 
nacional, durante as grandes competições internacio-
nais), agora menos frustrados com o fracasso dos outros 
assuntos do que gratos por aquele maravilhoso lugar a 
que poderemos voltar sempre. E, a certa altura, já nem é 
sequer uma possibilidade de comunicação, aquele jogo: 
é uma declaração de amor. Como, se calhar, se limitou 
sempre a ser: apenas a única maneira que encontrámos 
os dois de dizer um ao outro que nos amávamos, sem 
termos de efectivamente utilizar essas palavras.
O pai. Julgo que não me engano se disser que a ida-

de adulta começa no momento em que um homem é 
pela primeira vez capaz de admirar o seu pai. O meu 

pai. Tenho a certeza de que, por muito que me tivesse 
esforçado, e ainda que o houvesse mesmo feito, eu ja-
mais teria conseguido ser durante cinco minutos metade 
daquilo que ele foi ao longo de toda a vida, sem uma 
hesitação, sem uma ressalva, sem outra intenção que não 
apenas sê-lo. E que ainda é, aliás. Muitos escritores fize-
ram questão, algures ao longo da vida, de homenagear 
o pai. Fizeram-no muitas vezes a título póstumo, outras 
tantas quando ele se encontrava no leito de morte. Fize-
ram-no como forma de estender o braço, de recuperar o 
tempo perdido, de vencer a distância. Toda a literatura 
é isso, provavelmente: o impulso de vencer a distância, 
a irredutibilidade desse impulso. A mim, o momento de 
fazê-lo sobreveio-me talvez mais cedo do que a outros 
(embora mais tarde do que a muitos também). Chegou 
quase como uma epifania, sem se anunciar, quando eu 
sabia já que queria falar por uma última vez de futebol, 
mas ainda não porquê. E chegou avassalador: tomou o 
texto nas mãos e foi por aí fora, instrumentalizando-nos 
a todos, as pessoas, os lugares, os objectos, a rotinas, os 
cheiros – todos reduzidos a não mais do que ferramen-
tas, como se a nós próprios não nos restasse mais do que 
abrir buracos sem razão aparente, talvez apenas para que 
pudéssemos fechá-los mais tarde, ainda que de novo por 
nenhum motivo que não o de manusear buracos. Ao livro 
que resulta desse exercício decidi chamar-lhe “Os Sítios 
Sem Resposta”. A vida, se alguma vez puder ser reduzi-
da a um sentido só, não passará provavelmente disso: de 
uma deriva pelos espaços que nada têm para dizer-nos 
de volta, da procura de um lugar a que possamos chamar 
nosso, do desorientado mas furioso caminho de regresso 
a casa. Mas, sobretudo, foi ao lado do meu pai que eu 
li pela primeira vez esse verso, esse maravilhoso poema 
de Tolentino de Mendonça que eu nem imaginava ainda 
roubar. “Regressamos a uma terra misteriosa/ trazemos 
uma ferida/ e o corpo ferido/ imprevistamente nos vol-
ta/ para margens mais remotas// (…) para além do jogo 
das nossas defesas/ qualquer coisa interior/ a intensa so-
lidão das tempestades/ os campos alagados,/os sítios sem 
resposta// o teu silêncio, ó Deus, altera por completo os 
espaços.” Era sábado, eu estava à beira da mais impor-
tante e dramática decisão da minha vida (um momento 
puramente revolucionário, talvez, mas isso agora é o me-
nos) e tinha por acaso o meu pai a meu lado, em Lisboa. 
Por acaso, não. De maneira nenhuma por acaso: alguma 
coisa nos dissera que devíamos estar juntos naquele dia, 
naquele tempo – alguma coisa dentro de nós nos enca-
minhara para ali. Passámos a tarde juntos, em silêncio, 
deambulando pela casa. Foi aí que eu o li. “Silêncio.” E 
então, sim, entrámos no meu Smart. Abrimos o tejadilho. 
Pusemos um disco de funk – e dirigimo-nos para Norte.O 
Sporting, naturalmente, perdeu. Se ganhasse, conquis-
taria também o campeonato, pondo fim a novos quatro 
anos sem títulos de importância alguma. Durante mais 
de uma hora, o Sporting em cima deles. Ataques pela 
esquerda, ataques pela direita, determinação defensiva, 
resiliência. O Sporting comovente, como tantas vezes é o 
Sporting, sobretudo se a caminho de mais uma bela der-
rota. Pelo menos, eu recordo-o assim: abnegado e como-
vente. Até que, aos oitenta e quatro minutos, um pontapé 
longo do guarda-redes adversário. Para além do jogo das 
nossas defesas, qualquer coisa interior. O corpo ferido. 
Dois toques, uma triangulação – e nós reconhecendo já 
aquilo, aquele ritmo, aquela melodia. O silêncio. A in-
tensa solidão das tempestades, os campos alagados, os 
sítios sem resposta. Um remate – e, pronto: golo do FC 
Porto. O teu silêncio, ó Deus – o teu silêncio altera por 
completo os espaços. Golo do FC Porto e, de novo, o fra-
casso. Mas, de novo também, não apenas meu. Não ape-
nas dele. Nosso. O estádio atónito, insultos trocando-se 
entre adversários, murros digladiando-se entre amigos. 
E nós ali. Um ao lado do outro. No silêncio de sempre 
– voltando à cozinha fria dos Açores, ouvindo outra vez 
suspender-se o canto dos melros e, enfim, dispersando, 
ele para o escopro com que abriria buracos pelo quintal, 
eu ao quarto da infância, onde poria uma almofada sobre 
a cabeça, para reprimir as lágrimas, e tentaria dormir até 
ao fim-de-semana seguinte.
Nenhuma literatura alguma vez fez isto por mim. Ne-

nhuma poesia, nenhuma arte, nenhuma filosofia. Fê-lo o 
futebol. E dedicar-lhe um romance, bem vistas as coisas, 
é pequeníssima penitência para tão grande milagre.

Texto de joel Neto
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Família: Problema ou Solução
para o Futuro da humanidade?

Diz-se muitas vezes que a Família é uma coisa 
do passado. 

Fala-se da Instituição Família como se fosse uma coi-
sa retrógrada e que não faz parte do vocabulário dos 
homens e mulheres do século XXI. 
Outros, ainda, e nos dias de hoje, procuram modificar 

e alterar aquilo que foi, durante séculos, a definição 
de «Família». Para estes últimos, existe uma «Família 
tradicional» e a «Família». Do nosso ponto de vista, 
este é um erro a ser constantemente cometido pela 
Comunicação Social e pelas mais variadas pessoas. A 
Família é, e como disse recentemente o Papa, fundada 
apenas e só na união entre homem e mulher. A Família 
nem é tradicional, nem moderna. É o que é: a união de 
um homem com uma mulher que devem estar abertos 
ao surgimento de novas vidas. O resto (as «famílias 
modernas») são caricaturas da verdadeira Família. E 
nada mais. Assim, e se analisarmos com atenção este 
assunto, verificamos que a Família não é uma coisa do 
passado; pelo contrário, é a única Instituição que ga-
rante um futuro a todas as gerações. Além disso, fora 
de qualquer consideração moralista ou alarmista, a Fa-
mília contribui de modo muito eficaz para a felicidade 
das pessoas. A Família faz mais e muito melhor do que 
o Estado ou os modernos «resolvedores» de todos os 
problemas e que se encontram um pouco por todo o 
lado. Na actual situação, alguns dizem que a Família 
tem sido a maior vítima da crise. Não partilhamos des-
sa visão. Do nosso ponto de vista, é incorrecto falar da 
«Família vítima da crise económica». Contudo, é bem 
verdade que a crise económica e a crise da Família têm 
uma «matriz comum» que reside nos males antropoló-
gicos do nosso tempo: o individualismo, o relativismo, 
o utilitarismo e o consumismo.
Esta crise, em alternativa, tem trazido alguns bens à 

Família: reforça a unidade das pessoas e permite uma 
relação de proximidade com os seus entes. Pode até 
dizer-se que a crise está a ser um mal que traz, em si 
mesma, um bem maior, pois está a permitir o reforço 
do chamado «espírito de Família», o reforço dos laços 
de caridade e apoio mútuos. E leva o Homem a olhar 
para o essencial e deixar o acessório. 
Mais: a Família fundada pela união conjugal entre 

um homem e uma mulher, além de todos os aconteci-
mentos culturais que a caracterizam, continua a ser o 
principal caminho para a geração e o crescimento da 
pessoa.  A Família é o lugar onde a criança aprende a 
falar, dá os primeiros passos, encorajados pela mãe e 
pelo pai, e olha para o futuro como promessa. É sem-

pre graças à Família que cada um cresce nas relações 
sociais e laborais. Em particular, o saborear a confian-
ça recíproca, indispensável para a convivência entre 
os homens. A partir do modelo da Família, e de acordo 
com a investigação de Donati, é-nos revelado que a 
desconstrução da definição de Família que alguns pro-
curam fazer (com a indiferença da maioria silenciosa 
de todo o Mundo, e não apenas dos portugueses) não 
melhora – mas só piora a condição existencial dos in-
divíduos, destinados, desta forma, a tornar-se sujeitos 
passivos, ao invés de actores da sociedade, capaz de 
gerar capital humano e social. Este mesmo estudo ci-
tado mostra que a pretensa modificação do conceito 
de Família visa minar os estereótipos, como aquele 
em que no interior da Família, o jovem seja educa-
do para uma indiferença, para o relativismo e para a 
irresponsabiliade total em relação à sociedade e aos 

deveres cívicos. A realidade, explicou Donati, é que a 
Família não é responsável por esta indiferença social 
e pela crescente crise, mas sim é vítima, enquanto que 
só o Estado e o mercado têm tido nos últimos anos um 
papel negativo. A Família, aliás, é sempre um «jogo de 
soma positiva», diz Donati, porque ao mesmo tempo 
que gerando muitos filhos diminui os recursos eco-
nómicos disponíveis, por outro lado há uma relação 
inversa entre a «riqueza económica e a riqueza relacio-
nal». De tudo o que escrevemos, e sabendo que alguns 
podem não concordar (embora todos têm a obrigação 
de respeitar!), perguntamos se a Família é ainda um 
excelente recurso para a pessoa e para a sociedade ou, 
pelo contrário, é um resquício do passado que impede 
a emancipação dos indivíduos e o advento de uma 
sociedade mais livre, solidária e feliz?
Vale a pena pensar nisto!

josé Carvalho
Professor e Investigador de história
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‘’homenagem ao 
meu Pai e a todos os 

Pais do Mundo”
I

Sou filho de Pai ditoso
Nomeado António Azevedo

Que foi muito generoso
Falecendo muito cedo

II
Tendo a sua integridade

E muito habilidoso
Natural da cidade

Donde era muito respeitoso
III

Carpinteiro de profissão
Formando-se em Ponta Delgada

Trabalhando ao balcão 
Com camisa e gravata

IV
No verão era uma folia

Percorríamos toda a Ilha
Eu fazia-lhe companhia
Que era a minha alegria

V
Trabalhando para engenheiros

Depois fez-se “contractor” 
Unindo-se à filha do Viveiros
Casando-se com muito amor

VI
Sabendo-se apresentar

Nas boas ocasiões
Até sabia bem falar

Em quaisquer discussões 
Álvaro Azevedo

dia de Portugal no restaurante 
Solmar, um grande successo
Domingo 10 de junho, o senhor David Dias re-

cebeu no Solmar um ramalhete de convida-
dos e amigos. 
O objectivo foi o culminar dos seus habituais feste-

jos - ABRIL EM PORTUGAL - em termos gastronó-
micos. A ideia foi também fechar as celebrações do 
dia de PORTUGAL DE CAMÕES E DAS COMU-
NIDADES, ali naquele chique restaurante que conta 
já com muitos anos de existência, em Montreal.
Estiveram presentes o Tenor português Carlos Gui-

lherme que fez um espectáculo magnífico e muito 
aplaudido. Cantou a fadista, de linda voz, Marta Ra-
poso acompanhada por José João e Joe Medeiros.
A eles se juntou uma artista brasileira, que dando 

asas à sua viola cantou algumas canções do seu re-
portório. O Sr. Dias tratou-nos a todos na “fina ponta” 
da gastronomia portuguesa: viu-se gosto, abundância 
e classe. O Tenor Carlos Guilherme já tem um mar de 
gente à espera dele no Solmar no próximo ano.
Parabéns ao senhor David Dias e ao seu espectácu-

lar e lindíssimo restaurante Solmar.
Informamos que durante o verão o restaurante estará 

aberto com uma esplanada à moda de Portugal e con-
vidamos todos a ir ao Velho Porto de Montreal para 
deliciar um pouco de Portugal em Montreal.

Pai!...tãO SÓ
Saudades, de ti!... Meu Pai

São as mágoas do meu caminho
Pois tudo, o que por mim fizeste

Foi, traçares o meu destino.

Ver-te partir, senti-me só
Mas neste mundo, quero ficar
Nunca de mim, tu sintas dó

Pois é este o meu hino
Que Deus me deu por te amar…

Meu Pai querido.
Meu amigo!... Minha dor

Estou contigo 
De noite e de dia

Escondo a melodia    
Nesta canção de amor.

A. M. L. Mendes

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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descodifique o que significam 
os ruídos do seu corpo
joelhos e dentes que rangem, soluços incontroláveis, 

gases ruidosos, o estômago que faz barulho… Os 
sons do corpo são involuntários e na maior parte das 
vezes incontroláveis, mas saber interpretá-los pode ser 
muito útil. Está dentro de um elevador completamente 
cheio quando o roncar sonoro do seu estômago inter-
rompe o silêncio. Agacha-se durante a aula de yoga e 
os seus joelhos rangem como dobradiças mal oleadas. 
A verdade é que o corpo raramente está em silêncio e 
o seu funcionamento presta-se aos mais variados ruí-
dos. Infelizmente poucos são controláveis e alguns es-
tão longe de ser prazenteiros, mas quase todos têm uma 
função ou servem de alerta. É o corpo a falar connosco

uma crise de soluços
Os soluços têm origem em espasmos involuntários do 

diafragma associados ao encerramento da glote, o que 
impede a passagem momentânea de ar para os pulmões. 
Não têm propriamente uma função, são um mecanismo 
reflexo que pode decorrer de uma refeição engolida à 
pressa, da ingestão de bebidas com gás, do riso ou do 
choro convulsivos, por exemplo. Geralmente passam 
depressa e não vale a pena recorrer aos sustos para ver 
se passa. Os remédios mais comuns passam por reter a 
respiração algum tempo ou respirar para dentro de um 
saco de papel, o que faz aumentar os níveis de anidrido 
carbónico no sangue e ajuda a parar os soluços. Por ve-
zes, estes podem durar dias e tornar-se muito desconfor-
táveis, caso em que a ajuda medicamentosa será neces-
sária. Em situações raras também podem estar ligados a 
traumatismos ou acidentes vasculares cerebrais, insufi-
ciência renal ou estados pós-anestésicos. Glup!
Tosse irritante
Frio, humidade, alergias ou efeitos secundários de me-

dicamentos podem ser alguns dos factores na origem 
da tosse. Basicamente o corpo está a reagir a um factor 
irritante das vias respiratórias e não convém desprezar o 
alerta. Fumadores inveterados estão familiarizados com 
uma tosse crónica que pode converter-se em bronquites 
e rinofaringites. Mas há todo um leque de variantes que 
só um médico saberá identificar. Da tosse seca de um 
asmático à húmida de um constipado, é sempre impor-
tante diagnosticar o factor de origem, até porque não 
tratada pode dar lugar a uma insuficiência respiratória.
Fungadelas
A boa educação dita que fungadelas e aclaramentos de 

garganta são de evitar, sobretudo no teatro ou no cine-
ma, mas na verdade elas têm uma função útil: mobili-
zam as secreções da faringe facilitando a sua elimina-
ção posterior. É uma forma que o corpo tem de expulsar 
mais facilmente os micróbios, o que é útil no tempo frio, 
embora não comova ninguém no meio de uma plateia 
silenciosa. Há que ter em atenção que o fenómeno pode 
esconder uma rinite crónica e nalguns casos um tique 
decorrente da ansiedade, caso em que será aconselhável 
recorrer a terapia comportamental e evitar o teatro e a 
ópera.
Bruxismo
O chamado ‘bruxismo’ afecta sobretudo crianças pe-

quenas embora também possa aparecer em adultos. 

Geralmente são os outros que se dão conta do hábi-
to irritante de ranger dos dentes de forma repetitiva 
e inconsciente. Quando isto não acontece, pode ser o 
dentista a descobri-lo, através do desgaste do esmalte 
dentário, uma das consequências desagradáveis deste 
fenómeno. Dores faciais e de ouvidos, sobretudo de 
manhã, são outros sintomas possíveis, já que muitas ve-
zes o bruxismo ocorre durante o sono. A ansiedade é a 
principal causa apontada e geralmente o hábito costuma 
desaparecer de forma espontânea. Se isto não acontecer, 
é boa ideia procurar acompanhamento especializado já 
que no limite o bruxismo pode dar origem a problemas 
articulares. O dentista poderá aconselhar um aparelho 

específico (moldeira) para usar durante o sono, de for-
ma a impedir o desgaste do esmalte até o hábito desapa-
recer. A psicoterapia poderá ser o caminho indicado nos 
casos de bruxismo de origem ansiosa.
Ressonar
Costumam ser ridicularizadas por se incluírem nos 

30% de pessoas que roncam ruidosamente quando dor-
mem, mas só riem os que não têm o azar de partilhar a 
cama com eles. É que o ruído provocado pela passagem 
do ar pelas vias respiratórias obstruídas pode ser de tal 
ordem que acorde os próprios ressonadores... As causas 
podem ser várias, da simples constipação ou alergia até 
alterações anatómicas do nariz (congénitas ou traumáti-
cas) passando por medicamentos que provoquem o re-
laxamento muscular, o excesso de peso ou até a posição 
adoptada durante o sono (de barriga para o ar é a que 
promove um maior entupimento das vias aéreas).
Mas mais do que um facto desagradável ressonar pode 

ser sintoma de uma doença: a apneia do sono que atin-
ge cerca de 5% dos ressonadores. É este o caso quando 
as paragens respiratórias duram mais de 10 segundos e 
se repetem várias vezes durante a noite. A apneia pode 
ser obstrutiva, quando há obstrução física das vias res-
piratórias, ou então central, quando ocorre por falta do 
estímulo cerebral que controla a respiração. Neste caso, 
a pessoa esquece-se literalmente de respirar.
Consequências: além da alteração da qualidade de 

vida, as paragens de respiração baixam o nível de oxi-
génio no sangue e obrigam o músculo cardíaco a traba-
lhar mais intensamente, podendo haver subida da tensão 
arterial e até arritmias cardíacas. Existem soluções ci-
rúrgicas, que vão desde a simples correcção nasal até às 
intervenções sobre o palato, úvula, amígdalas e base da 
língua. O Hospital de São João, no Porto, foi pioneiro 
na palatoplastia, uma técnica que em 15 minutos coloca 
três implantes no palato impedindo a sua vibração em 
casos de apneia ligeira.
Arrotar
Os romanos consideravam-no um sinal de educação 

que demonstrava satisfação com a qualidade da comida. 
A moda não pegou e actualmente arrotar é visto como 
bastante inconveniente para dizer o mínimo. É que além 
do ruído, o arroto costuma vir acompanhado de um odor 
desagradável da comida que está a ser digerida. Mas afi-
nal arrotamos, ou eructamos, como dizem os especialis-
tas, porquê? A maior parte das vezes devido ao ar que 

engolimos quando comemos ou falamos (sobretudo se 
o fizermos demasiado depressa) mas também graças a 
reacções químicas que ocorrem no estômago durante a 
digestão e que causam excesso de gases que o corpo li-
berta desta forma ou por via intestinal. Os gases liberta-
dos nos arrotos são sobretudo oxigénio e gás carbónico. 
Pastilhas elásticas aumentam a probabilidade de produ-
zir arrotos já que obrigam a engolir mais saliva que vai 
acompanhada de bolhas de ar. As bebidas gaseificadas 
são outro item a pôr de lado por quem quer limitar este 
fenómeno.
Se arrotar ocasionalmente quando o estômago está 

cheio é normal e não representa qualquer transtorno de 
saúde, fazê-lo de forma crónica pode indiciar um pro-
blema mais grave como a úlcera péptica, o refluxo gás-
trico ou a gastroparesia. Nalguns casos pode também 
desenvolver-se um hábito ou tique de arrotar, quando 
as pessoas se sentem aliviadas ao fazê-lo. Qualquer um 
destes casos requer acompanhamento médico.
Flatulência
Uma pessoa normal liberta cerca de um litro de gases 

por dia compostos essencialmente por oxigénio, nitro-
génio, anidrido carbónico e metano. Claro que há quem 
ultrapasse largamente esta quota, na maior parte dos 
casos devido a desequilíbrios alimentares. Lacticínios, 
feijão, repolho, brócolos, soja, cenoura crua, cebola, 
maçã, banana, melancia, carne gordurosa, cereais ricos 
em fibras, pão, e massa são alguns dos alimentos mais 
propensos a formar gases nos intestinos. À falta de um 
protocolo de Quioto dos gases internos, é possível ape-
nas tentar evitar a ingestão dos alimentos mais proble-
máticos, sobretudo se for propensa a emitir este tipo de 
‘poluição’. O problema é que a alimentação é responsá-
vel por apenas um terço dos gases que produzimos. O 
ar que engolimos diariamente a falar, comer e beber é 
responsável pelos restantes dois terços. As pessoas mais 
velhas também têm uma tendência maior para a flatu-
lência porque os seus tecidos são menos elásticos, o que 
torna seus órgãos menos eficazes a armazenar gases. A 
aerofagia é outra condição que pode contribuir para a 
flatulência. Basicamente trata-se de engolir ar em seco 
com mais frequência do que o normal, o que costuma 
acontecer em casos de ansiedade. A dilatação do estô-
mago que ocorre nestes casos pode chegar a provocar 
dores no peito passíveis de ser confundidas com um 
ataque de coração. Felizmente na maior parte dos casos 
serão mesmo só gases.
Articulações que estalam
É a velhice dirá. Na verdade pode não ser e há bas-

tantes pessoas novas com ‘dobradiças’ barulhentas. As 
articulações são mecanismos complexos que combi-
nam tendões, ligamentos e cartilagem. Geralmente são 
lubrificadas com um líquido próprio, chamado sinovial, 
que contém alguns gases como oxigénio, nitrogénio e 
dióxido de carbono. O que acontece com o estalar dos 
dedos, por exemplo, é que quando se estica ou flecte a 
articulação, o gás liberta-se do líquido fazendo um som 
característico. Depois é reabsorvido novamente. Os ten-
dões e ligamentos esticados, dos joelhos por exemplo, 
também podem resultar num estalar das articulações, 
quando se desviam do sítio original. Isto pode acontecer 
numa situação tão simples como levantar-se do sofá ou 
pôr-se de cócoras mas geralmente não é grave. No pior 
dos casos, será sintoma de artrite, uma inflamação das 
articulações que pode ter várias causas como degenera-
ção da cartilagem (artrite degenerativa) ou problemas 
de auto-imunidade (artrite reumatóide). Dor e rigidez 
são sinais de alerta que a devem levar a procurar con-
selho médico.
Gorgolejar do estômago
O estômago ronca e imediatamente nos lembramos 

que já não comemos há um par de horas. Este órgão é 
um animal de hábitos e o ronco não é mais do que a sua 
preparação para o repasto esperado. O barulho ocorre 
pela agitação dos sucos gástricos dentro do estômago 
com os movimentos peristálticos. Ainda não há comida, 
mas o terreno está a postos. Para evitar o ruído o melhor 
é mesmo não ficar muitas horas sem comer. Uns snacks 
saudáveis a meio da manhã e da tarde mantêm o estô-
mago ocupado. Pelo contrário, o hábito de comer pas-
tilhas elásticas antes das refeições é contraproducente 
já que induz o estômago em erro fazendo-o pensar que 
vêm aí comida.
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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  CENÁRIO NATURAL
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
 xVII SÉRIE  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  30 MINUTOS  
16:30  PROGRAMA A DESIGNAR
17:15  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  PROGRAMA A DESIGNAR
18:45  LER +, LER MELHOR
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  
22:45  PROGRAMA A DESIGNAR
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   
09:17  ZIG ZAG   
10:15  COM CIêNCIA   
10:44  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:05  LER +, LER MELHOR
14:11  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  30 MINUTOS  
16:31  PORTUGUESES PELO MUNDO
17:15  TEC@NET
17:29  O ELO MAIS FRACOII  
18:19  PRíNCIPES DO NADA   
18:50  LER +, LER MELHOR(R/) 
19:00  24 HORAS  
20:17  O TEU OLHAR ( TELENOVE-
LA)
21:09  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:46  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:17  MISTÉRIOS DE LISBOA  
23:28  DESTINO: PORTUGAL
 BELÉM   
23:53  24 HORAS(R/) 
00:25  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:15  RECANTOS
01:30  CENÁRIO NATURAL 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
07:59  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG
 (31) E (32)
10:03  BIOSFERA  
10:46  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:05  LER +, LER MELHOR
14:11  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  REPORTAGEM RTP
16:36  HÁ CONVERSA COM: 
 ELÁDIO CLíMACO E MíSIA
17:33  O ELO MAIS FRACOII  
18:26  ESTRANHA FORMA DE
  VIDA - UMA HISTóRIA DA
  MúSICA POPULAR 
 PORTUGUESA   
19:00  24 HORAS  
20:18  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:08  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:45  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:18  PAI à FORçA  
23:03  CONCERTO ExPENSIVE 
SOUL SyMPHONIC ExPERIENCE  
00:01  24 HORAS(R/) 
00:31  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:23  SABORES DAS ILHAS(R/) 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 ZIG ZAG
 (33) E (34)
09:43  A VERDE E A CORES
10:08  EURO SELEçãO (RTPI)AS 
CONFERêNCIAS DE IMPRENSA
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:02  LER +, LER MELHOR
14:10  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:02  A MARCHA QUE LISBOA
 NãO CANTOU  
16:53  NATURALISTAS DE VULTO
17:22  PRÉMIOS COTEC 2012
18:18  PORTUGAL NEGóCIOS
18:47  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:18  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:10  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:47  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:21  SONHAR ERA FÁCIL  
23:13  LIBERDADE 21    
00:06  24 HORAS(R/) 
00:36  ESCAPE .TV- SIC PORTO
00:51  GRANDE REPORTAGEM
 SIC BARRA PESADA
01:15  LER +, LER MELHOR(R/) 

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  PORTUGUESES PELO
 MUNDO  PRAGA
06:00  PORTUGAL, DA TERRA E DO 
MAR  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  FUTSAL:
 SPORTING x BENFICA
11:00  PORTUGAL, DA TERRA E DO MAR
15:00  TELEJORNAL   
16:00  A VOZ DO CIDADãO   
16:15  PORTUGAL NO TOP   
17:15  ATLÂNTIDA/MADEIRA  
18:45  ESCAPE .TV- SIC
ALDEIAS DE xISTO
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  HERMAN 2012  
23:00  RETRATOS
 CARLOS MENDES
 AMÉLIA DOS OLHOS
 DOCES...
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  AUSTRÁLIA CONTACTO  
01:00  AVENIDA DA LIBERDADE
 PORTUGAL E O FUTURO 

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA  
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
06:00  7 MARAVILHAS - 
 PRAIAS DE PORTUGAL   
 LAGOA DO FOGO
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  FUTSAL: 
 SPORTING x BENFICA
11:00  7 MARAVILHAS
 PRAIAS DE PORTUGAL   
 LAGOA DO FOGO
14:00  PAI à FORçA  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC
DOENçA E PRECONCEITO
16:45  GNR 30 ANOS - VOOS DO-
MÉSTICOS  
18:30  PALÁCIOS DE PORTUGAL  
PROGRAMA LEGENDADO NO TE-
LETExTO. CONSULTE PAG. 188. 
PALÁCIO DE QUELUZ
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL
21:45  COM AMOR SE PAGA   
23:15  PORTUGUESES PELO MUNDO
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  SABORES DAS ILHAS
01:00  PRÉMIOS COTEC 2012(R/)

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 CERTOxVII  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS  
17:00  BEST OF PORTUGAL  
 PELCOR/MARTIFER 
 SOLAR/NAUTILUS
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  VENEZUELA CONTACTO  
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/) 
 PELCOR/MARTIFER 
 SOLAR/NAUTILUS
01:00  PROGRAMA A DESIGNAR
01:30  VENEZUELA CONTACTO(R/)   

qUARTA-FEIRA qUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SáBADO DOmINgO SEgUNDA-FEIRA TERçA-FEIRA

Programação semanal da rtPi

cOMuNidade

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: 12 de Maio de 2011
Mãe: jenny Sousa
Pai: Evan Desai

ryan desai
BeBé dO aNO 2011 e 2012

MúSicO da SeMaNa

jonathan Piques
Filarmónica Portuguesa de Montreal

Fados no Bonton

As comemorações do 10 de Junho, Dia de Portu-
gal, de Camões e das Comunidades, é uma data 

em que os nossos portugueses, tanto em Portugal 
como os que estão espalhados pelo mundo, organi-
zam festividades e eventos para celebrar esta ocasião. 

Foi o caso, dos proprietários do “Resto BonTon” em 
LaSalle, Vanda e Victor Oliveira, que habitualmente 
ao longo do ano, organizam vários eventos, com vá-
rias etnias. Sábado 9 de Junho, optaram pelo fado, 
que além de hoje ser, “Património Imaterial da hu-
manidade” foi sempre a alma e uma das tradições que 
mais vincou o nosso país. 
Com o elenco composto por Liberto Medeiros à 

guitarra portuguesa, Francisco Valadas à viola clás-
sica e nas vozes fadistas de Victor Vilela e Carlos 
Rodrigues, que mais uma vez nos fizeram sentir, a 
nostalgia e o amor por um Portugal distante. 

No “BonTon” a comida é uma delícia, confeccio-
nada pelo chefe Victor. Além da rapidez com que é 
preparada, o serviço dado pela Vanda e pela Asheley 
(filha) é impecável, com muita simpatia, serenidade e 
a atenção para com os clientes.

Vanda também nos deliciou, cantando alguns fados, 
interpretação que esperamos que continue, para que 
esse sonho, de ser fadista, se torne realidade. Sen-
do a primeira vez que cantou em público, e com os 
músicos, que nem sequer praticou, fê-lo muito bem. 
Bravo! 
A Voz de Portugal deseja-vos muito sucesso e que 

todos os vossos sonhos se realizem.

Texto de Elisa Rodrigues
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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

 
  

 

 

  
 

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

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

www.action-page.com

Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2

35
por mês1

$
Fido vos oferece a liberdade

Chamadas enviadas ilimitadas

Chamadas recebidas ilimitadas

Noites e fins-de-semanas ilimitadas

Mensagem textos ilimitadas

Mensagem textos internacionais ilimitadas

Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFidoMC. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.

CitéFidoilimitado
Fale e texte em qualquer altura

Somente
no
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514-303-9304
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Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2

35
por mês1

$
Fido vos oferece a liberdade

Chamadas enviadas ilimitadas

Chamadas recebidas ilimitadas

Noites e fins-de-semanas ilimitadas

Mensagem textos ilimitadas

Mensagem textos internacionais ilimitadas

Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFidoMC. Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.

CitéFidoilimitado
Fale e texte em qualquer altura

Somente
no

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

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

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

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

75$ 30$ 50$

Vous êtes 
à la recherche 

de financement  ?
SécurFinance vous propose une alternative 

aux institutions financières. 
Spécialiste en financement hypothécaire 

pour des termes entre 3 à 36 mois.

Chez SécurFinance, vous trouverez une 
solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 450 688-5558 poste 256 

ou bien par courriel à info@securfinance.com 

www.securfinance.com

Vous êtes 
à la recherche 

de financement  ?
SécurFinance vous propose une alternative 

aux institutions financières. 
Spécialiste en financement hypothécaire 

pour des termes entre 3 à 36 mois.

Chez SécurFinance, vous trouverez une 
solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 450 688-5558 poste 256 

ou bien par courriel à info@securfinance.com 

www.securfinance.com

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 
uma solução perfeitamente adequada 

às suas necessidades e possibilidades.

Construção | Renovação | Comercial | Residencial

desaparecemos no Medo

Em dia de torrentes de água que fizeram sair ri-
beiras de leitos mansos, os políticos quiseram 

ser importantes. 

Sobrepuseram a sua vontade à de jornalistas fiéis ao 
seu trabalho de contar a verdade assumida em tem-
pos de juramento. Outro político residente em territó-
rio continental pertencente ao território insular onde 
as ribeiras assaltaram casas como ladrões não aceitou 
notícias vindas a público e interferiu, também ele, em 
verdades que considerou falsidades. Assim foi conta-
do em jornais de papel e outros mais modernos que 
são lidos em meios sofisticados a que dão nomes in-
teressantes como o de online.
Assim desaparecem vontades de dizer. Assim o 

medo é introduzido nas vidas das gentes e elas esco-
lhem desaparecer dentro dele. 
Ficou-nos a pertencer unicamente a possibilidade 

de contar contos. Era uma vez uma princesa. Era uma 
vez um coelhinho branquinho. Era uma vez um tem-
po de Ditadura. Era uma vez uma democracia menor. 
Passamos a falar de coisas que não incomodam. 

Preocupamo-nos em silenciar vozes que foram feitas 
para serem ouvidas. Começamos a esconder pensa-
mentos e a não ter mais ideias sobre assunto nenhum. 
Somos escravos em tempos prometidos como de li-
bertação. E vivemos na sombra de outras sombras 
poderosas e assustadoras como lobos maus de capu-
chinhos vermelhos que apavorados se escondem em 
armários de avós que vivem em florestas amedronta-
doras construídas por homens de intimidar.
Olhamos, então, notícias mentirosas e enganadoras 

escondidos em quartos que contêm aparelhos de ver 
notícias e outras coisas de entreter povos tristes e 
amarrados por idades ou ausências de fontes que lhes 
dêem trabalho para comprar pão e sopa e algum con-
duto recordado de tempos da guerra que dizem ter 
sido a 2ª do mundo sem que muitos se apercebam que 
estamos dentro do redondo da 3ª guerra do mesmo 
mundo que fez a 1ª e a tal 2ª de que há pouco falei sem 
poder falar.  Porque estamos escondidos no medo não 
temos o direito de dizer que jornalistas como os do 
Público falam a verdade e políticos verbalizam pala-

vras compridas e estranhas com olhos inexpressivos 
e rosto fechado e impenetrável tornando credível o 
que tem que ser acreditado pelos homens que estão a 
medir o espaço de liberdade que lhes convém a fim 
de continuarem a ser e a existir nas ruas e nas casas 
que são os seus lugares de abrigo e onde querem con-
tinuar a respirar e a subsistir à espera que a 3ª guerra 
mundial tenha o seu fim como acontece com quase 
todas as guerras, menos aquelas que em roupagem de 
democracia falam e gesticulam sobre eleições livres 
e povos desamarrados de amarras que nunca querem 
desatar-se por conveniências dos uns e dos todos, 
sendo os uns os chefes e os todos o povo.
Assim acontece também em Bretanhas de ilhas de 

mar e de sol, com aguarelas e óleos feitos por Mar-
tins e outros pintores brilhantes dos amores da terra 
de antepassados que expõem os seus trabalhos que 
poucos podem comprar em galerias municipais e pri-
vadas, mares tão perfeitos que neles pode a mão pe-
netrar e sair tão molhada como se de mar verdadeiro 
se tratasse. Falava nessa Bretanha da ilha porque nela 

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

sucedem atropelos de gente grada com jornalistas de 
microfone na mão a entrevistar gente que quer dizer 
e gente que não quer que outra gente diga sem sabe-
rem os todos quem diz a verdade e quem acrescenta 
o ponto do conto que deve sempre ser acrescentado 
para não destoar do ditado antigo que alguns gostam 
de chamar popular e que se resume a esta frase co-
nhecida de gerações e de novos livros escritos por 
quem não tem mais nada para mostrar que é escritor 
“quem conta um conto acrescenta um ponto…”.
Assim vai sendo introduzido o medo nos homens e 

mulheres que gostariam de ser livres pois tal lhes ha-
via sido prometido em tempos de esperança e fartura 
também estas desregradas e perniciosas para a saúde 
mental das populações que caíram em misérias con-
juntas e viram-se abandonadas como sempre aconte-
ceu ao longo da História de todos os povos que pela 
terra andaram e deixaram relatos orais e escritos, ao 
longo de tantos milhares de anos.

Neste medo redondo escrevo. Neste medo redon-
do procuro representar medos mais profundos. 
Neste meu medo que é o meu medo digo verdades 
em jeito de ladainha.
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a lenda da Biblioteca de
alexandria e sua história (1)
A biblioteca de Alexandria é uma lenda. Não um 

mito, mas uma lenda. A destruição da biblio-
teca do mundo antigo foi recontada muitas vezes. 
Muita tinta foi derramada, antiga e moderna, sobre 
os 40.000 volumes abrigados nos depósitos perto do 
porto, que foram supostamente queimados quando 
Julius Caesar incinerou a frota do irmão de Cleo-
patra. A figura de Hypatia, uma matemática, sendo 
arrastada de sua carruagem por uma multidão de 
monges pagões e queimada viva em cima dos restos 
da biblioteca encontram seu lugar na lenda também. 
Contudo quando nós soubermos de muitos boatos 
da destruição “da biblioteca” (na verdade, havia ao 
menos três bibliotecas diferentes que coexistiam na 
cidade), e se sabe hoje de escolas inteiras em Alexan-
dria e o scholarship, existem poucos dados sobre as 
localizações, disposições, terras arrendadas, organi-
zação, administração, e estrutura física do lugar.
Fundação
Demetrius de Phaleron
A primeira menção que existe da biblioteca está na 

letra de Aristeas (180-145 AC), um estudioso judeu 
abrigado na biblioteca que documentou a tradução 
do Septuaginto para o grego por setenta e dois ra-
binos. Esta maciça produção foi comissionada por 
Demetrius de Phaleron sob seu patrono, Ptolomeu I. 
O próprio Demetrius era uma ex-tirano de Atenas, e 
um sábio da primeira geração de Peripaticos. Isto é, 
era um dos estudantes de Aristóteles junto com The-
ophrastus e Alexandre, O grande. Demetrius, que foi 
posto no poder de Atenas com a ajuda de Alexandre, 
deu suporte para que Theophrastus findasse um Ly-
ceum para os estudos de seu mestre, feito nos moldes 
da academia de Platão. Depois que Ptolomeu I ga-
nhou o reinado sobre o Egito conquistado devido às 
vitórias de Alexandre, Theophrastus recusou o con-
vite do Faraó em 297 AC de ensinar o filho de Pto-
lomeu do tutor, recomendando Demetrius, que tinha 
sido dirigido recentemente para fora de Atenas em 
conseqüência do conflitos político entre os sucesso-
res de Alexandre.

Precedentes para o museu
De acordo com Aristeas, Demetrius recomendou a 

Ptolomeu o recolhimento de uma coleção dos livros 
sobre reinos e governos, do estilo de filósofo-reis de 
Platão, e além disso recolher livros dos povos de todo 
o mundo sobre comercio e sociedade. Demetrius 
deve também ter ajudado a fundar um museu no ca-
pital de Ptolomeu, Alexandria, um templo dedicado a 
Musas. Este não era o primeiro templo dedicado aos 
patronos divinos das artes e das ciências. Entretanto, 
como vinha fazendo a meio-século após o estabele-
cimento do academia de Platão, o Lyceum de Aris-
tóteles, e a escola de Epicurus, e localizado em um 
centro rico do comércio internacional e de troca cul-
tural, do lugar e do tempo eram maduro para que tal 
instituição florescesse. Os sábios foram convidados a 
realizar lá as atividades Peripaticas da observação e 
da dedução na matemática, na medicina, na astrono-
mia, e na geometria; e a maioria das descobertas do 
mundo ocidental foram gravadas e debatidas lá pelos 
500 anos seguintes.
O Museu
Os arqueólogos não descobriram as fundações do 

museu, embora escavaram parcelas da “da biblioteca 
filha” no templo próximo de Serapis. Das fontes pre-
liminares dispersadas estas parecem muito relativa-
mente desobstruídas: estava no setor de Brucchium 
(nordeste) da cidade, ou provavelmente junto às ter-
ras do palácio. Foi cercado por cortes, por jardins, 
e por um parque zoological que continha animais 
exóticos das partes longínquas do império Alexan-
drino. De acordo com Strabo, em seu coração existia 
um Salão grande e um salão com uma abobada cir-
cular (talvez romano?) com um observatório em seu 
terraço superior; as salas de aula cercavam-no. Isto 
é muito similar à disposição do Serapeum, que foi 
começado por Ptolomeu II e terminado por seu fi-
lho. Os 30-50 sábios estimados provavelmente foram 
abrigados permanentemente lá, alimentados e finan-
ciados provavelmente pela família real primeiramen-
te e, mais tarde, de acordo com um papiro romano 
adiantado, pelo dinheiro público.

As Pilhas
As prateleiras físicas da biblioteca podem ter estado 

em um dos salões circulares de aulas ou no jardim, 
ou pode ter sido abrigado no Grande Salão central. 
Consistiam de buracos onde eram enfiados os perga-
minhos, onde os melhores eram revestidos de linho 
ou de couro. As peles de pergaminhos vieram a moda 
depois que Alexandria parou de exportar papiro em 
uma tentativa de estrangular sua biblioteca rival mais 
nova, criada por Seleucidio em Pergamon. Nas épo-
cas romanas, os manuscritos começaram ser escritos 
no formulário do codex (livro), e começaram a ser ar-
mazenados nas caixas de madeira chamadas armaria.

Desenvolvimento da biblioteca
O Septuaginto
Aristeas, escrevendo 100 anos após a criação da bi-

blioteca, escreve que Ptolomeu deu a Demetrius a ta-
refa de recolher livros e pergaminhos, assim como su-
pervisionar o esforço maciço de traduzir trabalhos de 
outras culturas para o grego. Este processo começou 
com a tradução do Septuaginto, o Velho Testamento, 
para o grego, projeto para o qual Ptolomeu empregou 
72 rabinos devido a sugestão de Demetrius.
Aquisição dos livros
No tempo de Demetrius, as bibliotecas gregas eram 

geralmente coleções dos manuscritos particulares, 
tais como a biblioteca de Aristóteles que continha 
os seus próprios e outros trabalhos. Os templos de 
Egito tiveram freqüentemente prateleiras que conti-
nham uma variedade de textos religiosos e oficiais, 
como determinados museus no mundo grego. Foi a 
grande ambição de Ptolomeu I de possuir toda a lite-
ratura sabida do mundo que fez possível a realização 
dessa coleção idiosincriatica de livros criando assim 
uma verdadeira biblioteca. John Tzetzes escreve di-
versos séculos mais tarde que Callimachus catalogou 
400.000 pergaminhos mistos (provavelmente aqueles 
que continham mais de um capítulo) e outros 90.000 
não-mistos. Os métodos dos sucessores de Ptolomeu 
para conseguir seu objetivo eram certamente origi-
nais. Ptolomeu III escreveu uma letra “aos lideres 
de todo o mundo” pedindo seus livros emprestados. 
Quando Atenas emprestou os textos de Eurípides, 
Aeschylus, e Sófocles, ele teve-os copiados, retorna-

dos as cópias, e mantidos os originais. Supostamen-
te, todos os navios que pararam na porta de Alexan-
dria foram procurarados por livros, os quais tiveram 
o mesmo tratamento. Assim o termo “biblioteca de 
navio” para algumas peças da coleção abrigada no 
museu. Este procedimento não ortodoxo inspirou ao 
menos o primeiro trabalho sistemático de arquivação 
dos textos clássicos, sem o qual nenhum dos autores 
teria sobrevivido.
Os Primeiros Bibliotecários
Quando Demetrius era um converso de Serapis e 

assim provavelmente de um oficial do novo culto 
Grego-Egipcio inventado por Ptolomeu, o Serapeum 
não havia sido construído quando se deu a sua morte 
e não é recordado nem como o bibliotecário dessa 
instituição nem no museu. O primeiro o bibliotecário 
de que se tem registro era Zenodotus de Ephesus, que 
teve esse trabalho desde o fim do reino de Ptolomeu I 
até 245 A.C. Seu sucessor foi Callimachus de Cyrene 
era talvez o bibliotecário mais famoso de Alexandria, 
pois criou um catalogo de 120,000 pergaminhos cha-
mado de “tabela de Pinakes”. Não era de forma al-
guma compreensivo, mas funcionava mais como um 
índice. Apolônio de Rhodes, seu rival mais jovem e 
escritor do notório épico, Argonautica, foi o suces-
sor de Callimachus. Erastóstenes de Cyrene, famoso 
geógrafo e matemático, sucedeu Apolônio em 235, e 
compilou seu “tetagmenos epi teis megaleis biblio-
thekeis”, o “esquema das grandes estandes”. Em 195, 
Aristófanes ganhou a posição e atualizou os Pinakes 
de Callimachus
. O ultimo registro de um bibliotecário foi Aristar-

chus de Samothrace, o astrônomo, que ganhou a po-
sição em 180 AC e foi tirado durante lutas dinásticas 
entre os Ptolomeus. Enquanto a biblioteca e o museu 
continuaram existindo vários séculos depois, os sá-
bios ficaram sendo chamados de “Alexandrinos” e 
nenhum bibliotecário foi mencionado pelo nome.
Organização
Enquanto é duvidoso que a biblioteca tenha tido 

uma organização sistemática, e sim de que tenham 
sido armazenados novos baús e prateleiras de papiros 
em grupos a medida que eles foram sendo adquiridos. 
Os Alexandrinos, a partir de Callimachus, tentaram 
manter registro dos pertences da biblioteca através 
de um catalogo de assuntos. Nisso eles seguiram a di-
visão do conhecimento como sugeria Aristóteles, ou 
ao menos seu estilo de organização que tenha caído 
dentro da categoria de “filosofia” em subdivisões de 
observações e ciências dedutivas.
Matemática
A matemática Alexandrina se preocupava a maior 

parte com geometria, mas sabemos de alguma pes-
quisa especifica em teoria numérica. Números pri-
mos eram uma fonte de fascinação no tempo dos 
Pitagoreanos.
Eudoxis de Cnidus, pupilo de Euclides, provavel-

mente trabalhou fora de Alexandria e é conhecido 
por desenvolver um método de integração, estudou o 
uso de proporções para resolver problemas e contri-
buiu com varias formulas para medir figuras em três 
dimensões. Pappus foi um dos últimos matemáticos 
gregos, se concentrou em números grandes e semicír-
culos, e também foi um importante transmissor para 
a cultura européia da astrologia descoberta de fontes 
orientais. Theon e sua filha Apatia também continu-
aram o trabalho em astronomia, geometria e mate-
mática, construindo o trabalho de seus predecessores, 
mas infelizmente nenhum de seus trabalhos sobrevi-
veu. Continuação na próxima edição
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Ferido em casa dos seus amigos

já ressurrecto, na madrugada daquele domin-
go,17 do mês de Abibe, jesus se aproximou de 

dois dos seus discípulos na estrada de jerusalém 
para Emaús, quando diversificavam sobre a cru-
cificação d’Ele. A suposição que os invadia era 
completa perplexidade! A sua imaginação não al-
cançava modo de justiça!

--”Por que estais tristes? Que palavras são essas que 
trocais?”, --perguntou Jesus.
Não o tinham reconhecido e Jesus sabia que neces-

sitavam da Palavra que leva à verdadeira intimidade 
da fé. Ele não tinha amigos, mas era Amigo de todos!
--”Ó néscios e tardos de coração para crer o que os 

profetas disseram!” (Lucas 24: 17 e 25) -- E come-
çando por Moisés, discorrendo pelos profetas, Jesus 
explicou-lhes o que d’Ele estava escrito. Reconhe-
ceu que havia oportunidade para relação colectiva 
e, caminhando, constrangeram-no a ficar com eles e 
sentaram-se juntos à mesa. Foi então suficiente para 
se lhes abrirem os olhos,  pois Jesus tomou o pão, 
pronunciou a bênção, e desapareceu da sua presença. 
Indecisos disseram um ao outro:
--”Por ventura não nos ardia o coração, quando Ele, 

pelo caminho, nos expunha as Escrituras?” (verso 
32) -- Invadidos por uma alegria vacilante, ainda 
assim voltaram rapidamente para Jerusalém, “onde 
acharam reunidos os onze e outros com eles”. Não 
tinha sido na casa de qualquer deles que Jesus tinha 
sido ferido...
Envolvidos numa consternação que teimava em ser 

preciosa, diziam:

--”O Senhor ressuscitou e já  apareceu a Simão... 
-- “Porém, também está escrito,”na angústia se faz o 
irmão; e há amigo mais chegado do que um irmão” 
(Prov.17:17, e 18:24), de modo que todos se irma-
navam, e os do caminho de Emaús “contaram o que 
lhes acontecera, e como Jesus fora por eles reconhe-
cido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas 
quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: 
Paz seja convosco! Eles porém, mais se espantaram 
com a surpresa, e atemorizados, acreditavam estarem 
vendo um espírito”...  (Lucas 24: 34-37).

Foi necessário que o Senhor interviesse de novo:
--”Por que estais perturbados? E por que sobem dú-

vidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os 
meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e verificai, 
porque um espírito não tem carne nem ossos, como 

vedes que eu tenho”. (vers.38-39).
Esta resumida porção do Evangelho de S.Lucas, (e 

toda a colheita que façamos na   Bíblia em relação 
com Deus e não somente pelo temperamento moral 
religioso) tem levado pessoas a distinguir o unigénito 
Filho de Deus; a conhecer o único Salvador que deu 
a sua Vida em preço de redenção e ressuscitou como 
prova da promessa de Vida eterna; a saber algo do 
único Senhor da triunidade que é Deus omnipotente 
no complexo da santidade que livra graciosamente 
da perdição; mais o Consolador que age na vida dos 
que nasceram de novo e obedecem, arrependidos dos 
seus males, a essa única triunidade.

Em muitas casas de religiosos, na simplicidade ig-
norante do verdadeiro Amor divino, ou na teimosa 
afirmação pessoal, criada para especular com Deus, 
Jesus pode sentir que é: --Ferido em casa dos seus 
amigos-- e, Ele deseja esclarece-los.

Está escrito: --”Já é hora de despertardes, porque a 
nossa salvação está, agora, mais perto do que no prin-
cípio cremos”. (Rom.13:11) Podemos afirmar pesso-
almente, nos reflexos da fé: “Eis que Deus é a minha 
salvação; confiarei e não temerei, porque o Senhor 
Deus é a minha força e o meu cântico; Ele se tornou 
a minha salvação”. (Isaías 12:2)-- Esclarecidos apa-
recerá a glória e veremos o valor da Graça!
 
O profeta Zacarias (por exemplo) teve por alvo en-

corajar os judeus na obra da reconstrução do templo 
de Jerusalém, e dá-nos um bom sinal pelas palavras 
que referem o “Rei que vem de Sião:” --”Alegra-te 
muito, ó filha de Jerusalém: eis aí vem o teu Rei, jus-
to e salvador, humilde, montando um jumentinho, fi-
lho de jumenta” (9:9), mas também descreve que os 
falsos pastores perderam a Graça e a Aliança do Se-
nhor.-- Nos  caps 9-14 ele trata eventos futuros como 
a vinda do Messias e a glória do seu reino, numa sim-
bologia  que torna  necessária a revelação de Deus 
para os eventos do N.T., e aí, a relação de amor e 
obediência que tivermos com Deus é muito útil.
O seu livro pode ser dividido em partes distintas. A 

primeira, formada pelos caps.1-8, conserva os orá-
culos do seu ministério juntamente com o profeta 
Ageu, nos primeiros anos da reconstrução do Templo 
(520 a.C). Os caps 9-11 foram compostos depois das 
campanhas de Alexandre Magno, em 332 a.C., e o 
conquistador grego foi considerado como enviado de 
Deus, porém falhou. Os caps 12-14 foram compostos 
depois de 312 a.C. por ocasião de novos sofrimentos, 
e são uma promessa da restauração de Jerusalém. Fo-
caremos o capítulo Xlll, por tratar da destruição da 

Texto de j. j. Marques da Silva
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idolatria, e do pastor inútil que abandona o rebanho, 
pois está escrito: --”Arrancarei do país os nomes dos 
ídolos e não serão mais mencionados; também ex-
pulsarei do país os profetas e o espírito de impureza. 
Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que 
o procriaram lhe dirão: “Não viverás; falaste menti-
ras em nome de Jeová! Os profetas terão vergonha, 
cada qual de sua visão; durante a sua profecia cada 
um dirá: “Não sou profeta, sou lavrador da terra, 
porque fui comprado desde a minha mocidade... E 
alguém lhe perguntará: --Que feridas são essas nas 
tuas mãos? E responderá: São as feridas com que fui 
ferido na casa dos meus amigos”, (Zacarias 13: 2-6). 
Não são resultado do seu trabalho... São amostra ou 
modelo do nosso título, como podem ser profecia de 
um lamento amoroso de Jesus!

Os profetas de Baal “retalhavam-se com facas e 
com lancetas, segundo o seu costume até derrama-
rem sangue”, durante o frenesi ou transe profético 
(1ª Reis 18: 28).  Zacarias refere-se aos impenitentes 
profetas que foram expulsos, como está no seu texto.

Mas também há modo particular, de “ferir as mãos 
de Jesus”... Muitas vezes recebemos em nossas ca-
sas pessoas avessas à nossa fé, que expõem Cristo 
ao vitupério, e escarnecem do nosso testemunho, ou 
aviltam a Obra da sua Salvação, e se atrevem tam-
bém a zombar da nossa confiança n’Ele. Por genti-
leza guardamos silêncio sem resposta, e Jesus pode 
também sentir-se ferido, tanto por nós como por Ele, 
neste caso, numa casa de amigos que O amam e que 
Ele ama!.Simbolicamente, é como se as suas chagas 
se abrissem!  
 Na despedida, por vezes brotam lágrimas,  e afinal 

podemos despedir-nos assim:

--Para os pareceres da impiedade há um Inimigo 
que ri de contentamento; para o Deus de Amor há 
feridas que salvam, e oferece o perdão de renas-
cimento!
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Texto de Mário Carvalho
e fotos de joão Arruda

Festa do espirito Santo de anjou

O magnífico tempo que se fez sentir no último 
fim de semana em Montreal, deu uma grande 

ajuda para  que as festas do Divino Espirito Santo 
de Anjou tenham sido um autentico sucesso.
Pensava eu que a derrota no sabado da seleção de  

Portugal contra a Alemanha no europeu de 2012 iria 
afectar a boa disposição dos Portugueses, mas não.
Aceitámos a derrota, porque jogámos muito bem, 
perdemos de cabeça erguida, e assim o resultado ne-
gativo não nos impediu de celebrar as festas de An-
jou.

Todos os anos a Vila de Anjou é visitada por mi-
lhares de populares portugueses e canadenses que 
são atraídos pelas maravilhosas festas em louvor ao 
Divino Espirito Santo que ali se realizam há já algu-
mas décadas, são as festas do Espirito Santo aonde 
Portugal está presente, podemos ver portugueses de 
todo o Portugal,  desde o Algarve a Trás dos Montes, 
Madeira e as ilhas dos Açores,  este ano o domingo 
da festa aconteceu no dia 10 de Junho dia de Portugal 

de Camões e das comunidades, eis uma boa oportu-
nidade que se perdeu de  juntar o útil ao agradável, 
para realizar os festejos do dia de Portugal conjunta-

mente com as do Impeério do Divino Espirito Santo 
de Anjou.
O momento mais alto das festas foi no domingo com 

o cortejo da coroação, que saiu da sede da associação 

percorrendo algumas artérias de Anjou, debaixo de 
um sol escaldante,e abrilhantado pelas Bandas Filar-
mónicas de Montreal e Laval.
A Missa Soléne, e a coroação foi celebrada na Igreja 

Notre Dame D’Anjou.
Depois da missa o cortejo dirijiu-se para o imen-

so pavilhão desportivo Arena Chenier, aonde após a 
benção da carne e do pão foram servidas as tradicio-
nais sopas do Divino Espirito santo
Ainda neste mesmo dia 10, pelas 21h30, houve um 

Concerto com as Bandas Filarmónicas de Montreal e 
do Divino Espirito Santo de Laval,que frente a frente  
alternadamente e por vezes ao mesmo tempo as duas 
bandas actuaram,num bonito espetáculo.É fantástico 
ver esta irmandade entre as bandas, evitando assim a 
discordia dos  horários.
A mordomia para 2013 estará a cargo do casal Mi-

randa, Liberal e Filomena!
Para finalisar gostaria em meu nome e do Jornal a 

Voz de Portugal dizer obrigado às centenas de jovens 
que marcaram presença nesta festa de Anjou.Vós 
sois  o orgulho da nossa comunidade e demostraram 

que também são Portugal, e que o futuro das nossas 
tradições está assegurado.
Parabéns aos organisadores e todos os que trabalha-

rarm afincadamente durante todo o ano para realiza-
rem a festa em Honra do Divino Espirito Santo.



a VOz de POrtugal  |  13 de juNhO de 2012  |  P. 13 PuBlicidade

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
«Conhecer alguém aqui e ali que pensa e sente como nós, e que embora distante, 

está perto em espírito, eis o que faz da Terra um jardim habitado. -Goethe

…Ó Pátria sentes a voz do teu povo?

No último fim-de-semana tiveram lugar as cele-
brações do dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades. 
No Sábado à noite, oferecido pela Desjardins Cai-

xa Portuguesa, pudemos assistir a um recital de tenor 
Carlos Guilherme e o pianista José Bon de Sousa, 

na Igreja São João Baptista. Eles apresentaram um 
espectáculo fantástico de canções líricas. O tenor 
Carlos Guilherme deu-nos a conhecer a sua voz de 
maneira formidável neste repertório. Atendendo que 
também havia muitos quebequences neste evento, o 
sr. Guilherme entrepretou especialmente para eles, 
três peças líricas em língua francesa.Não devemos 
esquecer aqui, a magnífica performance do pianista 
José Bom de Sousa, que nos mostrou no seu terceiro 
solo de piano, todo o seu talento.
Antes do concerto, o Sr. cônsul geral de Portugal, 

Fernando Demée de Brito dirigiu-nos as palavras de 
boas-vindas e anunciou-nos que o Sr. padre José Ma-

ria de Freitas Cardoso, foi por decisão do Presidente 
da República portuguesa, dando seguimento ao seu 
pedido, condecorado da insígnia da Ordem do Mé-
rito, do grau de oficial. A seguir ao sr. cônsul, foi a 
vez do conselheiro municipal Alexander Norris de se 
dirigir à assembleia, composta por mais de 700 pes-
soas, anunciando que a junta da freguesia do Plateau 
decidiu organizar um espetáculo todos os domingos 
do mês de Julho e de Agosto no Parque de Portu-
gal, para valorizar este espaço lindíssimo, e que iria  
apoiar os projectos para celebrar os 60 anos da imi-
gração oficial do Canadá. Tivemos também,antes e 
depois do concerto as palavras do presidente do Con-
selho administrativo Caixa Portuguesa, o Sr. Emma-
nuel Linhares, que lembrou o trabalho da Caixa no 

meio comunitário, e, agradeceu ao sr. Manuel Moura, 
antigo membro do conselho da Administrção, o seu 
trabalho ao longo destes anos . No fim, dirigiu pala-
vras de agradecimento,ao tenor Carlos Guilherme e 
ao pianista José Bon de Sousa, que vieram de  Por-
tugal para estas celebrações., e apresentou os mem-
bros do Conselho de administração e do Conselho de 
vigilância. 
Um porto de honra era oferecido a todos, para cele-

brar dignamente esta noite de Portugal.

No Domingo, a cerimónia do içar das bandeiras, foi 
um pouco triste,pois notava-se a pequena participa-
ção da comunidade. A cerimónia foi simples, tendo 
o Sr cônsul geral de Portugal, Fernando Demée de 
Brito convidado todos a começar desde já a traba-
lhar para as celebrações dos 60 anos da imigração 
que terão lugar em Maio 2013. Do mesmo modo, ele 
dirigiu palavras de encorajamento aos nossos jovens 
para que estejam mais presentes nos meios políticos 
e associativos do país de acolhimento.
Obrigado à Desjardins Caixa Portuguesa, pela parti-

cipação nas festividades oferecendo um espectáculo, 
que sem a sua ajuda,não tería sido possível organizar, 
e que  foi um grande sucesso. 
A única sombra nesta festividades,foi o facto da 

nossa selecção não ter conseguido uma vitória.. É 
normal, uma derrota não é fácil, mas nós não deve-
mos identificar somente os 11 que se encontravam 
no meio do campo. Somos 15 milhões de cidadãos  
portugueses no mundo, sem contar com os luso-des-
cendentes, um força viva e com uma grande história.
Viva Portugal.

Texto de Miguel Félix
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recordando o nosso passado, 2004

Artigo comemorativo
Por Luís Tavares Bello

Artigo comemorativo do
28 de janeiro de 2004

Mais um capítulo que se fecha
na vida de a Voz de Portugal

Quando a 25 de Abril de 1961 um pequeno grupo 
de portugueses decidiu lançarumnovojornal, queen-
tãobaptizou de Voz de Portugal, estariam por ventura 
longedepensarquequasequarentaetrês anos depois, 
esse órgão de comunicação que apadrinharam, ain-
da continuaria, “contra ventos e marés” a lutar pela 
informação e preservação da língua e cultura portu-
guesa.
Se isso tem sido possível, com maiores ou meno-

res dificuldades, é graças aos nossos fiéis leitores e 
patrocinadores, que ao longo de várias décadas têm 
reconhecido a honestidade, perseverança e esforço 
que muitos “fazedores de jornais” que por aqui têm 
passado, generosa e na maioria dos casos desinteres-
sadamente dedicaram ao nosso jornal.
Com uma linha conservadora e a discrição própria 

de quem sabe até onde pode ir, nunca nos arvorámos 
em arautos da sapiência ou da perfeição, mas sempre 
nesta casa se envidaram os maiores esforços para que 
à Quarta-feira aqueles que nos são fiéis, pudessem ter 
também fielmente, a companhia simples mas regular 
deste vosso semanário.
Para que tal tenha sido possível, contámos ao longo 

dos anos com alguns elementos, que foram se calhar 
essenciais, para que a longevidade de A Voz de Por-
tugal seja uma realidade. Estamos a lembrar-nos de 
Manuel Mota que na viragem no nosso quadragési-
mo aniversário nos deixou, ele que tinha sido um dos 
fundadores do jornal e pelos anos fora um dos seus 
grandes dinamizadores particularmente nos momen-
tos mais difíceis.
Não será nunca demasiado salientar os quase qua-

renta anos de “militantismo”, (ele não vai gostar da
palavra...), do nosso Director Armando Barqueiro à 

frente da nau em mares por vezes muito encrespados, 
e com quem lutamos ainda para que não nos abando-
ne nesta última arrancada na tentativa de chegarmos 
às bodas de ouro. José Manuel Freitas que durante 
muitos e difíceis anos foi de uma dedicação extra-

ordinária. Carlos de Jesus o nosso Director-adjunto, 
que agora nos deixa, mas que foi o mentor da reno-
vação que a nossa publicação “sofreu” no final da 
década de 70 e a quem todos agradecemos o “sopro”
de modernidade que consigo trouxe.
Finalmente, e os últimos são sempre os primeiros 

falemos agora do seu Editor, Valdalino Ferreira, que 
também agora nos deixa, que ao longo dos últimos 
vinte e cinco anos foi a pedra basilar desta estrutura 
tão frágil que é uma organização como a nossa. Não é 
muito fácil para mim falar-vos de Valdalino Ferreira 
pois além do mais somos amigos há mais de trinta 
anos, mas seria uma injustiça incomensurável não 
vos dizer algumas palavras de alguém que ao longo 
de um quarto de século deu o melhor de si
mesmo, bastas vezes com prejuízos económicos e 

familiares de toda a ordem para levar a bom porto 
o batel em que se tinha embarcado. Sem nunca se 
pôr em “bicos dos pés”, foi durante todos estes anos 
“l’homme à tout faire”, com uma modéstia tal que ao 
fim de cinco lustros, muito boa gente ainda não sabe 
quem ele é e tudo o que fez pelo jornal.
Acompanhado e apoiado há uns anos a esta parte na 

feitura do jornal por sua esposa Silvina Ferreira, que 
foi a face invisível de um trabalho notável, o nosso 
Editor merece finalmente uma pré-reforma sabendo 
nós que quando precisarmos ele estará logo ali, ao 
virar da esquina... 
Em nome de toda a equipa de A Voz de Portugal e 

certamente de muitos dos leitores que beneficiaram 
da tua abnegação aqui deixamos, como tu gostas, 
apenas um singelo OBRIGADO Valdalino.
Não podemos terminar sem em jeito de “Post mor-

tem” (será já influência?...), deixarmos aqui os votos 
de Boas-vindas ao novo Editor e proprietário de A 
Voz de Portugal Eduíno Martins a quem saudamos 
pela coragem de avançar (em trilho nada fácil) e 
desejamos as maiores venturas, sabendo que o seu 
sucesso será símbolo de bons ventos para o nosso 
jornal.

Portugal de luto por uma morte ainda por explicar

A trágica morte do futebolista húngaro do Ben-
fica Miklos Fehér deixou Portugal enlutado, 

com a consternação adicional de estarem ainda 
por apurar as causas do óbito, depois da autópsia 
de hoje ter sido inconclusiva.
O corpo de Fehér, falecido domingo após o jogo 

com o Vitória de Guimarães, foi encaminhado para 
Lisboa, depois de ter sido autopsiado na cidade mi-
nhota, exame que não serviu ainda para determinar 
as causas da morte.Segundo uma nota emitida pela 
Procuradoria Geral da República (PGR), a autópsia 
realizada no Hospital Senhora da Oliveira, em Gui-
marães, foi inconclusiva, por não “terem sido encon-
tradas lesões que macroscopicamente a revelassem”. 
A PGR informou que o Ministério Público da Co-
marca de Guimarães abriu um inquérito para apu-
rar as razões que estiveram na origem da morte do 
jogador húngaro, tendo para o efeito sido “colhidos 
tecidos para exames complementares, a nível anáto-
mopatológico e toxicológico.Miklos Fehér faleceu 
aos 24 anos, vítima de paragem cárdio- respiratória, 
às 23:10 horas de domingo, pouco mais de uma hora 
depois de ter dado entrada no hospital de Guimarães, 
às 21:54, onde foi alvo de várias tentativas infrutífe-

ras de reanimação.
No Estádio da Luz, onde a bandeira do clube foi co-

locada a meia haste, perto de um milhar de pessoas, 
com “cores” de diferente clubes, mas predominância 
para o “encarnado”, aguardam à chuva a chegada do 
féretro.
O corpo de Feher ficará em câmara ardente na en-

trada principal do recinto até quarta-feira, dia em que 
será trasladado para a cidade húngara de Gyor, a ci-
dade onde nasceu e será sepultado.
Os futebolistas do plantel benfiquista também via-

jarão para a Hungria, num voo fretado pelo clube 
lisboeta, bem como os elementos dos órgãos sociais. 
O falecimento do malogrado atleta motivou reacções 

sentidas dos mais diversos quadrantes, desde a esfera 
desportiva, onde a maioria dos clubes já apresen-tou 
condolências, entre os quais FC Porto, Sporting de 
Braga e Salgueiros, equipas onde actuou antes de ru-
mar ao Benfica, à política.Jorge Sampaio, presidente 
da República, enviou um telegrama de condolências 
ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, enquan-
to o Primeiro-Ministro, Durão Barroso, lamentou as 
“circunstâncias dramáticas” que provocaram a morte 
do futebolista. 
Miklos Fehér tendo falecido cerca de hora e meia 

mais tarde, no Hospital de Guimarães.
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A Agência Royal Latino tem o prazer de anunciar em parceria com a 

WHYNOTPORTUGAL.com
A ROTA DOS VINHOS NO DOURO!

Portugal é conhecido pela sua gas-
tronomia, sendo Portugal um dos 
maiores produtores de vinho na Eu-
ropa. Venha connosco nesta experi-
ência fantástica

Descobrir as culturas guardadas no 
nosso único e maravilhoso Portugal.

Datas: 
16 de Setembro e 5 de Outubro 2012.
12 dias de excursão 

Incluindo:
- Hoteis de 4 e 5 estrelas
- Visita às caves de Vinho
- Visita a várias Cidades 
- Prova de vários tipos de Vinhos
- Touradas
- Noites de Fado
- Cruzeiro pelo rio Douro
  (com almoço no barco)
- Transporte interno
- Entrada em todos os recintos incluídos na visita.
- 11 pequenos-almoços 11 almoços e 11 jantares 
   preparados pelos melhores chefes da Europa.
- Visitas com Guia

Para obter mais informações por favor venha-nos visitar ao 
177 Mont-Royal Ave. Est, Montreal ou contacte-nos 

514-849-1153 ou joey@royallatino.com

hiStÓria dO NOSSO POVO

Quem é luís de camões?
Poeta português, filho de Simão 

Vaz de Camões e de Ana de Sá e 
Macedo, Luís Vaz de Camões terá nas-
cido por volta de 1524/1525, não se 
sabe exatamente onde, e morreu a 10 
de junho de 1580, em Lisboa. Pensa-
-se que estudou Literatura e Filosofia 
em Coimbra, tendo tido como protetor 

o seu tio paterno, D. Bento de Camões, 
frade de Santa Cruz e chanceler da 
Universidade. Tudo parece indicar que 
pertencia à pequena nobreza.
Atribuem-se-lhe vários desterros, 

sendo um para Ceuta, onde se bateu 
como soldado e em combate perdeu o 
olho direito - perda referida na Canção 
Lembrança da Longa Saudade - e ou-
tro para Constância, entre 1547 e 1550, 
obrigado, diz-se, por ofensas a uma 
certa dama da corte.
Depois de regressado a Lisboa, foi 

preso, em 1552, em consequência de 
uma rixa com um funcionário da Cor-
te, e metido na cadeia do Tronco. Saiu 
logo no ano seguinte, inteiramente per-
doado pelo agredido e pelo rei, confor-
me se lê numa carta enviada da Índia, 
para onde partiu nesse mesmo ano, 
quer para mais facilmente obter perdão 
quer para se libertar da vida lisboeta, 
que o não contentava.
Segundo alguns autores, terá sido por 

essa altura que compôs o primeiro can-
to de Os Lusíadas.
Na Índia parece não ter sido feliz. Goa 

dececionou-o, como se pode ler no so-
neto Cá nesta Babilónia donde mana. 
Tomou parte em várias expedições mi-
litares e, numa delas, no Cabo Guar-
dafui, escreveu uma das mais belas 
canções: Junto dum seco, fero e estéril 
monte. Viajou de seguida para Macau, 
onde exerceu o cargo de provedor-mor 
de defuntos e ausentes, e escreveu, na 
gruta hoje reconhecida pelo seu nome, 
mais seis Cantos do famoso poema épi-
co. Voltou a Goa, naufragou na viagem 

na foz do Rio Mecom, mas salvou-se, 
nadando com um braço e erguendo com 
o outro, acima das vagas, o manuscrito 
da imortal epopeia, facto documenta-
do no Canto X, 128. Nesse naufrágio 
viu morrer a sua “Dinamene”, rapariga 
chinesa que se lhe tinha afeiçoado. A 
esta fatídica morte dedicou os famosos 

sonetos do ciclo Dinamene, entre os 
quais se destaca Ah! Minha Dinamene! 
Assim deixaste. Em Goa sofreu calu-
niosas acusações, dolorosas persegui-
ções e duros trabalhos, vindo Diogo do 
Couto a encontrá-lo em Moçambique, 
em 1568, “tão pobre que comia de ami-
gos”, trabalhando n’Os Lusíadas e no 
seu Parnaso, “livro de muita erudição, 
doutrina e filosofia”, segundo o mesmo 

autor.
Em 1569, após 16 anos de desterro, 

regressou a Lisboa, tendo os seus ami-
gos pago as dívidas e comprado o pas-
saporte. Só três anos mais tarde con-
seguiu obter a publicação da primeira 
edição de Os Lusíadas, que lhe valeu 
de D. Sebastião, a quem era dedicado, 
uma tença anual de 15 000 réis pelo 

prazo de três anos e renovado pela úl-
tima vez em 1582 a favor de sua mãe, 
que lhe sobreviveu.
Os últimos anos de Camões foram 

amargurados pela doença e pela misé-
ria. Reza a tradição que se não morreu 
de fome foi devido à solicitude de um 
escravo Jau, trazido da Índia, que ia de 
noite, sem o poeta saber, mendigar de 
porta em porta o pão do dia seguinte. 
O certo é que morreu a 10 de junho 
de 1580, sendo o seu enterro feito a 
expensas de uma instituição de bene-
ficência, a Companhia dos Cortesãos. 
Um fidalgo letrado seu amigo mandou 
inscrever-lhe na campa rasa um epi-
táfio significativo: “Aqui jaz Luís de 
Camões, príncipe dos poetas do seu 
tempo. Viveu pobre e miseravelmente, 
e assim morreu.”
Se a escassez de documentos e os re-

gistos autobiográficos da sua obra aju-
daram a construir uma imagem lendá-
ria de poeta miserável, exilado e infeliz 
no amor, que foi exaltada pelos român-
ticos (Camões, o poeta maldito, vítima 
do destino, incompreendido, abando-
nado pelo amor e solitário), uma outra 
faceta ressalta da sua vida. Camões terá 
sido de facto um homem determinado, 
humanista, pensador, viajado, aventu-
reiro, experiente, que se deslumbrou 
com a descoberta de novos mundos e 
de “Outro ser civilizacional”. Por isso, 
diz Jorge de Sena: “Se pouco sabemos 
de Camões, biograficamente falando, 
tudo sabemos da sua persona poética, 
já que não muitos poetas em qualquer 
tempo transformaram a sua própria ex-
periência e pensamento numa tal reve-

ladora obra de arte como a poesia de 
Camões é.”
A 10 de junho, comemora-se o Dia de 

Camões, de Portugal e das Comunida-
des Portuguesas.

Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;

Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;

Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,

E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:

Que não se muda já como soía.
Luís de Camões
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Prometheus
O retorno de Ridley Scott ao gênero que ajudou a 

definir no cinema era algo muito esperado pelos fãs 
desde 1982, quando lançou seu último filme de fic-
ção científica, Blade Runner, e nada poderia ser mais 
apropriado do que um prólogo de Alien. Com boa 
parte da tensão e visual com os quais estamos acostu-

mados ver em produções anteriores do cineasta, Pro-
metheus é um filme ambicioso que pode ser conside-
rado o Alien do século XXI, mas isso não significa 
que é exatamente o que eu esperava.
A questão é que o longa é ambicioso demais e acaba 

sem conseguir abarcar tudo o que quer. Ele trata da 
procura por respostas sobre a criação da humanidade 
e isso nos leva a uma lua distante, a bordo da nave 
que dá nome ao longa–metragem e lá, não bastasse 
a busca pela verdade, nos deparamos com momentos 
de terror e mortes violentas. É exatamente a tentativa 
de misturar essas profundas questões com a obriga-
ção de dar sustos e ter cenas chocantes que impede o 
filme de ser uma obra–prima.
O interessante é que desde o início o filme procura 

se distanciar de Alien e realmente se torna um fil-
me independente (é importante saber disso ao ir ao 
cinema). Ainda assim, Prometheus recicla muitos 
elementos que deram certo no clássico de 1979 e, 
sem vergonha de beber da mesma fonte, constrói aos 
poucos uma atmosfera de tensão e paranoia. Só que 
em nenhum momento a coisa fica tão séria quanto a 
bordo da Nostromo (nave onde Ripley era tenente), 
pois as motivações dos personagens são claras de-
mais quando não deveriam e obscuras quando não 
precisavam ser – o que dá um tom artificial em al-
guns momentos.
No entanto, isso não impede que tenhamos atuações 

sólidas e convincentes. Michael Fassbender rouba a 
cena mais uma vez, como já havia feito em X–Men: 
Primeira Classe. O ator interpreta o androide David 
de uma forma assustadora e bizarra, sem sentimen-
tos, ao ponto de incomodar o espectador que obser-
va, passivo, decisões importantes serem tomadas por 
uma máquina sem medo e sem consideração pela 
vida humana.
A personagem de Noomi Rapace (Os Homens Que 

Não Amavam As Mulheres), a arqueóloga Elizabe-
th Shaw, não chega aos pés da eterna tenente Ripley 
(Sigourney Weaver), porém consegue conquistar o 
público com seu jeito sonhador, aparentemente frá-
gil e muito mais feminino. Charlize Theron (Branca 
de Neve e o Caçador) mais uma vez está bem, desta 

vez no papel da ines-
crupulosa e bela Vi-
ckers, uma pena que a 
executiva da Weyland 
Corp. seja um tanto 
dispensável para a 
trama – se melhor ex-
plorada, seria capaz 
de contribuir para o 
clima de paranoia, tão 
importante em Alien - 
O Oitavo Passageiro.
É claro que o gran-

de astro do filme é 
o show de imagens, 
sons, luzes e efeitos. 

Os cenários são realistas e detalhados, a sala com 
a cabeça humana gigante dá calafrios, e o clima de 
Alien aparece com força em alguns deles – ponto 
para o quesito nostalgia. Fiquei impressionado pela 
forma com que os motores da nave Prometheus fa-
zem o cinema tremer – a intensidade é assustadora. 
As criaturas e, consequentemente, as cenas de sus-
tos são exatamente como esperamos – coisa de quem 
sabe o que está fazendo. Até o 3D vale o ingresso.
É claro que quem curte sci–fi vai perceber que a 

“ficção” deixa a “ciência” de lado e a tecnologia – 
muito mais clean e avançada do que no filme que se 
passa 30 anos no futuro – funciona apenas como fer-
ramenta narrativa, sem muito embasamento, mesmo 
dentro do gênero. O que mais me incomoda é que a 
resposta apresentada após a equipe analisar o mate-
rial genético do corpo de um extraterrestre não me 
convenceu, e olha que não sou especialista em DNA. 
No final das contas parece ser uma forma gratuita de 
negar as teorias de Charles Darwin e justificar o US$ 
1 trilhão (que em 90 anos nem será tanto assim) in-
vestido na construção da nave.
Como fã de ficção científica, é impossível não ficar 

animado com Prometheus, um dos maiores e melho-
res filme do gênero dos últimos anos, que teve como 
alguns destaques o suíço Cargo, A Origem e Star 
Trek. Em geral, a nova empreitada de Ridley Scott é 
um grande filme que patina um pouco do meio para 
o final, é previsível e, às vezes, dá a sensação de que 
existiam certas obrigações (impostas pelos produto-
res?) a serem cumpridas – como a explosão de uma 
criatura nojenta saindo do peito de alguém.
Ainda assim, seu magnífico visual, boa trama e 

atuações fazem do longa uma ótima aventura futu-
rista cheia de sustos, só não vá ao cinema esperando 
assistir algo tão impactante como Alien – O Oitavo 
Passageiro.

HORIZONTAIS 1. Mancebo na puberdade. Projéctil de arma de fogo. 
2. Prefixo de origem latina que significa metade, meio ou quase. Peça 
de vestuário de tecido leve, com mangas, que se veste por cima da 
pele ou da camisola. 3. Grasnada. Sétima nota da escala musical. 4. 
Contr. da prep. a com o art. def. o. Porção de remédio que se toma de 
cada vez. Antiga possessão portuguesa na costa da índia. 5. Mulo. 
Abanos (ant.). 6. Duração. Esvaziar. 7. Taciturno. Alternativa (conj.). 8. 
Passado. Agregar. Grito de dor ou de alegria. 9. Graceja. Desperto do 
sono. 10. Habituar. Pequena argola com que se enfeitam os dedos. 11. 
Inclinação da alma e do coração. Essência odorífera.
VERTICAIS 1. Trejeito de rosto. Fita. 2. Bravio. Donativo. 3. Ave per-
nalta corredora que se assemelha à avestruz. Secreção das mucosas. 
Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 4. Na-
valha empregada em cirurgia. Ensejo. 5. Contr. da prep. em com o art. 
def. o. Acometer. 6. A parte mais elevada. Perfume. 7. Haste de ferro 
com uma bola na ponta, suspensa no interior do sino, sineta ou cam-
painha. Caminhar. 8. Patrão. Despertar. 9. Medida itinerária chinesa. 
Intensidade. Espaço de 12 meses. 10. Esmoncar. Ave palmípede, es-
pécie de pato. 11. Damas de companhia. Instrumento musical, de cor-
das, de sons mais graves que os da guitarra e de caixa em forma de 8.

HORIZONTAIS: 1. Efebo, Bala. 2. Semi, Camisa. 3. Grasnido, Si. 4. Ao, Toma, Goa. 5. 
Mu, Alaras. 6. Dura, Ocar. 7. Tácito, Ou. 8. Ido, Adir, Ai. 9. Ri, Acordado. 10. Avezar, Anel. 
11. Amor, Aroma. VERTICAIS: 1. Esgar, Tira. 2. Fero, Dádiva. 3. Ema, Muco, Em. 4. Bis-
turi, Azo. 5. No, Atacar. 6. Cima, Odor. 7. Badalo, Ir. 8. Amo, Acordar. 9. Li, Grau, Ano. 10. 
Assoar, Adem. 11. Aias, Viola.
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Manuel e a loira
Manuel entrou num bar cerca das 20:00. Escolheu um lu-
gar junto de uma loira esplendorosa e olhou para o apa-
relho de TV, no momento em que começavam as notícias 
do dia. A equipa de reportagem cobria a notícia de um ho-
mem que estava prestes a atirar-se do alto de um enorme 
edifício.
A loira voltou-se para o Manuel e disse
- “Você pensa que ele vai saltar?
Manuel respondeu:
- “Eu aposto que ele vai saltar.”
A loira respondeu:
- “Bem, eu aposto que não vai”.
Manuel pôs uma nota de €20,00 na mesa e exclamou:
- “Vamos a isso…”!
Logo que a loira colocou o seu dinheiro na mesa, o homem 
atirou-se, morrendo no embate com o solo.
A loira ficou muito aborrecida, mas entregou-lhe a nota de 
€20,00.
-”Justo é justo. Aqui está seu dinheiro”.
Manuel respondeu:
- “Eu não posso aceitar o seu dinheiro. Eu vi o incidente 
anteriormente nas notícias das 18 horas. Eu sabia que ele 
ia saltar.”
A loira respondeu:
- “Eu também, mas eu nunca pensei que ele o faria nova-
mente”.
Manuel pegou no dinheiro e saiu…
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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

Depois de 3 anos de sepa-
ração, devido a estranhas 
forças negativas, estamos 
reunidos outra vez. Gos-
távamos um do outro,mas 
não conseguia-mos viver 
juntos. Agora vivemos em 
harmonia e á espera dum 
bébé para completar a nossa felicida-
de. Obrigado SHAMAN. DESOUSA M.

Hoje gozo de Felicida-
de e Prosperidade, de-
pois de viver em bar-
racas e nas ruas. Tudo 
por causa da inveja da 
minha madastra, que 
através de bruxaria 
suja,mudou a atitude 

do meu pai contra mim. Depois 
de descobrir o inimigo, voltámos 
a viver felizes juntos. Obrigado 
SHAmAN.  VLADImIR 

meu marido morreu num 
desastre de avião e o meu 
fi lhito fi cou a ser o unico her-
deiro da sua fortuna e do seu 
seguro de vida. A partir des-
se momento devido a muita 
inveja, o meu bébé adoeceu.
Eu estava aterrada e confu-
sa. Fui ver o SHAmAN e ele 
descobriu as verdadeiras intenções dos 
membros da sua família que estavam por 
trás disto tudo. O meu bébé está agora 
livre e protegido destas pessoas.Obriga-
do. LALA 

Desde pequena que o meu so-
nho era ser modelo. Comecei 
a minha carreira professional, 
com muito sucesso. Tudo cor-
ria bem até que um homem de 
negócios e casado se apaixo-
nou por mim.Como eu nunca 
quis ter relações nenhumas 
com ele, para se vingar ele con-

tratou um Guru africano para me ligar a 
ele.Graças á tua ajuda, SHAMAN, eu livrei-
-me dele e ainda estou mais unida aquele 
que amo. DRANKA A

514-386-0008
7551 st-hubert

Hoje gozo de Felicidade e Prosperidade,depois de viver em barracas e nas
ruas.Tudo por causa da inveja da minha madastra,que através de bruxaria
suja,mudou a atitude do meu pai contra mim.Depois de descobrir o 
inimigo voltámos a viver felizes juntos Obrigado SHAMAN VLADIMIRinimigo,voltámos a viver felizes juntos.Obrigado SHAMAN.  VLADIMIR 

Depois de 3 anos de separação,devido a estranhas forças negativas,estamos
reunidos outra vez. Gostávamos um do outro,mas não conseguia‐mos viver
j i h i á d bébé ljuntos.Agora vivemos em harmonia e á espera dum bébé para completar a nossa
felicidade.Obrigado SHAMAN. DESOUSA M.

Desde pequena que o meu sonho era ser modelo.Comecei a minha carreira
professional ,com muito sucesso.Tudo corria bem até que um homem de negócios e 
casado se apaixonou por mim.Como eu nunca quis ter relações nenhumas com 
ele,para se vingar ele contratou um Guru africano para me ligar a ele.Graças á tua
ajuda SHAMAN eu livrei‐me dele e ainda estou mais unida aquele que amo DRANKAajuda,SHAMAN,eu livrei me dele e ainda estou mais unida aquele que amo. DRANKA 
AMeu marido morreu num desastre de avião e o meu filhito ficou a ser o unico
herdeiro da sua fortuna e do seu seguro de vida.A partir desse momento devido a 
muita inveja,o meu bébé adoeceu.Eu estava aterrada e confusa.Fui ver o SHAMAN e 
ele descobriu as verdadeiras intenções dos membros da sua família que estavam
por trás disto tudo.O meu bébé está agora livre e protegido destas
pessoas.Obrigado. LALA 
Chamo‐me Denise e quero deixar aqui o meu testemunho ao SHAMAN,porque aChamo me Denise e quero deixar aqui o meu testemunho ao SHAMAN,porque a 
minhas dores de costas e pernas,desapareceram depois de eu começar um 
tratamento com ele.Agora estou livre da praga que o meu ex‐amigo me tinha
rogado.SANDRA.
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por trás disto tudo.O meu bébé está agora livre e protegido destas
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ele,para se vingar ele contratou um Guru africano para me ligar a ele.Graças á tua
ajuda SHAMAN eu livrei‐me dele e ainda estou mais unida aquele que amo DRANKAajuda,SHAMAN,eu livrei me dele e ainda estou mais unida aquele que amo. DRANKA 
AMeu marido morreu num desastre de avião e o meu filhito ficou a ser o unico
herdeiro da sua fortuna e do seu seguro de vida.A partir desse momento devido a 
muita inveja,o meu bébé adoeceu.Eu estava aterrada e confusa.Fui ver o SHAMAN e 
ele descobriu as verdadeiras intenções dos membros da sua família que estavam
por trás disto tudo.O meu bébé está agora livre e protegido destas
pessoas.Obrigado. LALA 
Chamo‐me Denise e quero deixar aqui o meu testemunho ao SHAMAN,porque aChamo me Denise e quero deixar aqui o meu testemunho ao SHAMAN,porque a 
minhas dores de costas e pernas,desapareceram depois de eu começar um 
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inimigo voltámos a viver felizes juntos Obrigado SHAMAN VLADIMIRinimigo,voltámos a viver felizes juntos.Obrigado SHAMAN.  VLADIMIR 
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j i h i á d bébé ljuntos.Agora vivemos em harmonia e á espera dum bébé para completar a nossa
felicidade.Obrigado SHAMAN. DESOUSA M.

Desde pequena que o meu sonho era ser modelo.Comecei a minha carreira
professional ,com muito sucesso.Tudo corria bem até que um homem de negócios e 
casado se apaixonou por mim.Como eu nunca quis ter relações nenhumas com 
ele,para se vingar ele contratou um Guru africano para me ligar a ele.Graças á tua
ajuda SHAMAN eu livrei‐me dele e ainda estou mais unida aquele que amo DRANKAajuda,SHAMAN,eu livrei me dele e ainda estou mais unida aquele que amo. DRANKA 
AMeu marido morreu num desastre de avião e o meu filhito ficou a ser o unico
herdeiro da sua fortuna e do seu seguro de vida.A partir desse momento devido a 
muita inveja,o meu bébé adoeceu.Eu estava aterrada e confusa.Fui ver o SHAMAN e 
ele descobriu as verdadeiras intenções dos membros da sua família que estavam
por trás disto tudo.O meu bébé está agora livre e protegido destas
pessoas.Obrigado. LALA 
Chamo‐me Denise e quero deixar aqui o meu testemunho ao SHAMAN,porque aChamo me Denise e quero deixar aqui o meu testemunho ao SHAMAN,porque a 
minhas dores de costas e pernas,desapareceram depois de eu começar um 
tratamento com ele.Agora estou livre da praga que o meu ex‐amigo me tinha
rogado.SANDRA.

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 castelo Branco
O distrito pertencente à provín-

cia tradicional da Beira Baixa. 
Castelo Branco é dominado por três 
estruturas fundamentais: a região 
do vale do Tejo, de altitudes mode-
radas e poucos acidentes orográficos.
A norte, estende-se de nordeste para 

sudoeste uma segunda região, bastan-
te mais acidentada, que compreende 
as serras de Alvelos, do Muradal, da 
Gardunha (1227 m) e da Malcata. A 
noroeste desta área, a Cova da Beira 
corresponde ao vale do rio Zêzere e de 
alguns dos seus afluentes. As maiores 
altitudes do distrito situam-se na serra 
da Estrela.
A Serra da Estrela é o grande cartaz 

turístico desta região, não só por ser 
uma espécie de mini estância de Inver-
no, mas também pela beleza encanta-
dora do seu Parque Natural, pelas suas 

aldeias históricas e pela Rota dos 20 
Castelos e Fortalezas.
O distrito de Castelo Branco possui 

vários castelos e vilas que merecem 
ser visitadas. É o caso das aldeias 
históricas de Monsanto, que inclui o 
povoamento lusitano da Serra de Pe-

nha Garcia, um castelo do século XII, 
magníficos solares do século XVIII e 
a igreja da paróquia e da Misericórdia 
(século XVI), e a aldeia granítica de 
Sortelha. A aldeia de Idanha-a-Velha, 

Conhecida pela sua beleza natural e 
pelos vestígios históricos que encerra, 
é um museu aberto e vivo que ressalta 
a herança dos mundos romano e visi-
gótico em permanente (re)descoberta 
arqueológica.

Na cidade de Castelo Branco vale a 
pena visitar a antiga Praça Luís de Ca-
mões, actual Praça Velha, o Jardim do 
Paço Episcopal, o Parque da Cidade e 
o Museu Francisco Tavares Proença 
Júnior, sedeado no antigo Paço Episco-
pal. Um dos produtos típicos da região 
são as colchas de linho bordadas com 
fio de seda natural, conhecidas como 
bordado de Castelo Branco, de inspira-
ção oriental, que se tornaram conheci-

das a partir de meados do século XVI.
Os habitantes de Castelo Branco cha-

mam-se albicastrenses.
No que toca à gastronomia, Castelo 

Branco apresenta sempre uma mesa 
rica e variada. Para além do queijo da 
serra, bastante conhecido e apreciado, 
existem outros pratos típicos como as 
empadas de Castelo Branco, o cabrito 

assado, o laburdo, os enchidos, as pa-
pas de carolo, o arroz doce, as tigela-
das, os biscoitos de azeite, as cavacas, 
as papas de milho e Cavacões, entre 
muitos outros.
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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

Vendido

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

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

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

“Vale realmente uma visita!”
264 000$

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

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

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

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

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

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

VENDIDO

Texto de Pedro Camacho

esperança gramatical

E quando o leitor pensava que já tinha ouvido tudo acerca da crise, de 
repente fica a saber que, gramaticalmente, é muito difícil que Portugal 
vá à falência. E, enquanto for gramaticalmente impossível, eu acredito. 
Justifico esta ideia com a seguinte teoria fascinante: normalmente, consi-
dera-se que o verbo falir é defectivo. Significa isto que lhe faltam algumas 
pessoas, designadamente a primeira, a segunda e a terceira do singular, 
e a terceira do plural do presente do indicativo, e todas as do presente do 
conjuntivo. Não se diz “eu falo”, “tu fales”, nem “ele fale”. Não se diz “eles 
falem”. Todos os modos e tempos verbais do verbo falir se admitem, com 
excepção de quatro pessoas do presente do indicativo e todo o presente 
do conjuntivo. Em que medida é que isto são boas notícias? O facto de 
o verbo falir ser defectivo faz com que, no presente, nenhum português 
possa falir. Não é possível falir, presentemente, em Portugal. “Eu falo” é 
uma declaração ilegítima. Podemos aventar a hipótese de vir a falir, por-
que “eu falirei” é uma forma aceitável do verbo falir. E quem já tiver falido 
não tem salvação, porque também é perfeitamente legítimo afirmar: “eu 
fali”. Mas ninguém pode dizer que, neste momento, “fale”.

Acaba por ser justo que o verbo falir registe estas falências na conjuga-
ção. Justo e útil, sobretudo em tempos de crise. Basta que os portugue-
ses vivam no presente - que, além do mais, é dos melhores tempos para 
se viver - para que não “falam” (outra conjugação impossível). Não deixa 
de ser misterioso que a língua portuguesa permita que, no passado, se 
possa ter falido, e até que se possa vir a falir, no futuro, ao mesmo tempo 
que inviabiliza que se “fala”, no presente. Se eu nunca “falo”, como posso 
ter falido? Se ninguém “fale”, porquê antever que alguém falirá? Talvez 
a explicação esteja nos negócios de import/export. Nas outras línguas, 
é possível falir no presente, pelo que os portugueses que têm negócios 
com estrangeiros podem ver-se na iminência de falir. Mas basta que 
os portugueses não falem (do verbo falar, não do verbo falir) acerca de 
negócios com estrangeiros para que não “falam” (do verbo falir, não do 
verbo falar). Eu tenho esse cuidado, e por isso não falo (do verbo falir e 
do verbo falar). Bem sei que o prof. Rodrigo Sá Nogueira, assim como 
outros linguistas, se opõe a que o verbo falir seja considerado defectivo. 
Mas essa é uma posição que tem de se considerar antipatriótica. É altura 
de a gramática se submeter à economia. Tudo o resto já se submeteu.

danos colaterais de uma política alucinada

Em Portugal e na Europa, parecemos andar to-
dos perto do delírio, num gigantesco jogo de 

roleta-russa.
Quem esperava ouvir da troika uma qualquer alte-

ração de discurso, sobre a necessidade de contrapor 
medidas de crescimento aos efeitos recessivos do pla-
no de assistência financeira, pode tirar o cavalinho da 
chuva: para este triunvirato, o cerne do desemprego 
não está nesta espiral de recessão e de desconfiança no 
futuro mas, sim, e sobretudo, na permanente rigidez da 
nossa lei laboral.
Portugal passou em novo exame da troika, o que 

desbloqueou mais 4,1 mil milhões de euros de ajuda 
internacional. Os inspetores do Fundo Monetário In-
ternacional, Banco Central Europeu e Comissão Eu-
ropeia deram, globalmente, boa nota ao Governo, mas 
levantaram também algumas reservas em matéria de 
reformas estruturais e de combate a interesses insta-
lados. Além do desemprego, claro, que disparou para 
previsões de 15,5%, em 2012, e 16%, em 2013.
Um número de desempregados muito acima do nor-

mal, durante um período mais ou menos longo, iria 
“naturalmente” verificar-se com a aplicação do plano 
de austeridade a que estamos submetidos. Esse é sem-
pre, como reconhece uma vez mais a troika, o preço a 
pagar, nos processos de “reestruturação” das econo-
mias. Mas, no caso português, o crescimento do de-
semprego está também a ser “exacerbado” pela rigidez 
do seu mercado laboral, diz.
É, por isso, necessário, conclui a troika, que se flexi-

bilizem mais ainda os despedimentos... para que dei-
xe de existir tanta gente sem trabalho. Um dia destes, 
arriscam-se a ter 100% de razão: com tantos desem-
pregados e precários que por aí andam, não deve faltar 
muito para que os trabalhadores assalariados deste país 
só possam mesmo ter algo a ganhar com a total erra-
dicação desta inflexível lei que os trama diariamente.
No entanto, os senhores do FMI, CE E BCE congra-

tulam-se com a possibilidade aberta pelo Governo de 
reduções setoriais da taxa social única, em 2013, para 
estimular a contratação. O cenário de redução da TSU 
está, desta forma, de regresso ao discurso político. 
Surge, todavia, de forma muito mitigada, eventual-
mente reservada ao recrutamento de jovens, e sempre 
condicionada à existência de folga orçamental, como o 
Governo faz questão de sublinhar - mas era bom que, 
desta vez, as Finanças fizessem bem as suas contas, 
colocando nessa putativa margem orçamental as van-
tagens que teriam, quer com o aumento da receita fis-
cal quer com a redução da despesa social.

Um exercício que pressuporia, de todas as formas, 
a existência de uma política ativa de emprego, coisa 
que, lembra-se mais uma vez, não é incompatível com 
um “estilo” liberal de Governo nem precisa de se con-
fundir com o esbanjar de dinheiro público em projetos 
de duvidoso interesse e custo insuportável para os co-
fres do Estado. Mas a preocupação com o crescimento 
de curto prazo, e com o combate à dramática situação 
em que se encontram, já hoje, inúmeras famílias, con-
tinua, como é fácil de se ver, ausente das prioridades 
do Governo ou da troika, centrados apenas nos fatores 
de crescimento a longo prazo, as chamadas reformas 
estruturais. Matéria onde registaram “progressos” em 
algumas frentes, como são os casos do arrendamen-
to, sistema judicial, direito da concorrência e plano 
de privatizações, mas onde se deixam também alguns 
recados, pedindo mais “determinação” no combate a 
interesses económicos instalados, como acontecerá 
na área da energia. Quanto ao resto, não há, de facto, 
grande novidade a assinalar nesta terra da troika. Tudo 
vai pelo melhor dos mundos: os salários continuam a 
baixar, o desemprego mantém-se em alta e os pobres 
não param de aumentar. Objetivos que, garantem-nos, 
ninguém verdadeiramente deseja. Mas parecem con-
viver bem com eles. E a questão é que são eles, esses 
“danos colaterais”, a crise que verdadeiramente inte-
ressa hoje resolver. Uma crise à qual a troika continua 
a desviar a cara, numa lógica circular, distante da rea-
lidade e da rua, que é fácil de entender. Mas que é cada 
vez mais difícil de aceitar.
E também na Europa parecemos andar todos perto do 

delírio, num gigantesco jogo de roleta-russa. Tal como 
para Portugal, também há quem continue cegamente 
à procura de soluções de longo prazo para o espaço 
europeu, sem garantir, primeiro, a viabilidade do curto 
prazo, sem atender aos riscos que estão já aí, ao virar 
da esquina. Entre apostas sobre se a Grécia vai ou fica, 
ou sobre se o euro resistirá ou implodirá com o colapso 
dos gregos (e irlandeses, e portugueses, e espanhóis, 
e italianos, e franceses...), parece mesmo que anda-
mos todos perto do delírio. São bem elucidativas des-
te estado de coisas as recentes declarações de Angela 
Merkel, a prometer que a Alemanha será um parceiro 
muito ativo na construção urgente de uma verdadeira 
união política na Europa...
Haverá Europa para unir, sra. Merkel? Haverá proje-

to europeu? Haverá liderança mobilizadora para esse 
projeto? Haverá ainda, sequer, essa unidade sociológi-
ca a que se chama povo europeu, quando a chanceler 
se dignar a vir a terreiro, de varinha de condão na mão, 
para fazer o milagre da união política dos povos euro-
peus? Que União existirá então?
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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

12 de Junho de 2012
1 Euro = CAD 1.292910

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 pis-
cine” e etc. 

Johanne
450-628-5472

AluGA-SE

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.

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

TéCNICA Em
ESTéTICA

AO DOmICíLIO
Extensão e tintura das pes-
tanas. Depilação do corpo e 
do rosto. Aplicação de unhas 
postiças/artificiais. Desloca-
-se ao domícilio se neces-
sário.

Senhorita Rodrigues
514-518-6286

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

 438-879-9926

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 e maus vícios. Se quer 
ter uma vida nova, contacte o 
professor Amar o mais rápido 
Possível. A sorte o seguirá no 
futuro. 

514-276-7993

Companhia estabelecida há 40 
anos procura homens com expe-
riência em paisagismo.

Sálario muito bom.
450-465-2969

Procura-se cortador de carne de 
preferência com experiência. Pes-
soa responsável.

Fatima Soares
514-288-2451

Aluga-se 3 1/2 Entrada de máqui-
nas de lavar e secar. Livre no 1º de 
Julho. 514-947-0916

Precisa-se de trabalhadores 
com experiência em “Pavé-
-uni”.

514-444-4669

Oração da chave de Santo expedito
Festa 19 de Abril,comemora-se todo o dia 19. Se você está com algum 
Problema de Difícil solução e precisa de ajuda urgente, peça esta ajuda 
a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de pronta 
solução e cuja invocação nunca é tardia. Oração-Glorioso Santo Ex-
pedito. Mártir da fé cristã, amado santo da minha devoção, que tantas 
graças me tens feito ao longo da minha vida. De hoje em diante eu 
carrego comigo a vossa milagrosa chave,que a de abrir todos os meus 
caminhos e fechar meu corpo.
Santo Expedito com essa chave meus caminhos serão abertos,não há 
de me faltar, saúde, paz na minha família, trabalho para mim e meus 
familiares,t odos os meus negócios, vão se realizar na grça de Deus. 
Santo expedito com essa mesma chave meu corpo será fechado, as 
doenças não me atingirão, meus inimigos não me verão,a violência não 
me alcançará, a miséria,a peste e a fome jamais baterão em minha por-
ta. Atendei o meu pedido (Fazer Pedido). Com a chave milagrosa,a pro-
teção e a companhia de Santo Expedito serei grato pelo resto da minha 
vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Eu andarei livre como Je-
sus no ventre da Virgem Maria. Amén. Obrigado. Rezar 1 Pai Nosso,1 
Avé Maria e fazer o sinal da Cruz. Em agradecimento mandei imprimir e 
distribuir um milheiro desta oração da Chave para propagar os benefí-
cios do grande Santo Expedito.Mande imprimir você também logo após 
o pedido. Para graça alcansada.                                                                    V.A.

Procura-se cozinheiro com experi-
ência de cozinha portuguesa e um 
empregado
de mesa. 

514-830-3390

Precisa-se de homens 
para trabalhar nos 

jardins.
514-977-3248

Precisa-se de assistente cabe-
leireira com experiência.

Armando ou Mary
514-844-8157

M E M O R A N D u M

51/2 no 2° andar (duplex) em An-
jou (770$). Muito limpo, cozinha 
em cerâmica, madeira maciça.
Bastante claridade. A ver. Livre  1° 
de Julho.

514 - 354-0004

      José Luís Melo
1946-2010

PAI
Já faz dois anos que partiste das nossas vidas.
Sem ninguém sonhar, sem ninguém esperar.

O destino fez a tua hora, e, tão cedo foste embora,
 sem dizer adeus. Você morreu para o mundo, mas, 

você não morreu para nós.
Nossas lembranças de você 

viverão para sempre
Em nossos corações.

Suas Filhas, 
Filho e Esposa

4º Ano de saudade
João froias

f. 17 de Junho de 2008
Quatro anos se passaram. Foi no dia 17 

de Junho de 2008, com a bonita idade de 
63 que deixou a sua esposa, seus filhos, 
genro, nora e netos(as), restantes fami-
liares e amigos que recordam com pro-
funda saudade o seu ente querido. Uma 
missa serà rezada em sua memória, no 
domingo, dia 17 de Junho de 2012, pelas 
12h00, na igreja Santa Cruz, situada no 
60, rua Rachel Oeste. Agradecem ante-
cipadamente a todas as pessoas que se 
dignarem assistir a este acto religioso.

M E M O R A N D u M

Isabel Medeiros
Faleceu em Montreal no dia 11 de Junho de 
2012, com 81 anos de idade, a senhora Isabel 
Medeiros, natural do Livramento,São Miguel, 
Açores,esposa do já falecido, João Tavares 
de Melo. Deixa na dor seus filhos/as Filome-
na (Carlos de Sousa) José (Victória Ferreira/ 
Carmen) e Maria (Joaquim Diniz) seus netos 
Danny, Patrice, Suzanne, Julie, Elizabeth, Jo-
hnatan, Mattew, Melanie e Jason-Mark, seus 
conjugues e seus 14 bisnetos, familares e ami-
gos.
Os serviços fúnebres está a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
4231,boul St-Laurent. Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778.
Missa do corpo presente, hoje, quarta-feira, 13 de Junho às 10 horas 
na Igreja Santa Cruz. Missa do sétimo dia, domingo dia 17 de Junho 
às 12h00 na Igreja Santa Cruz. Será sepultada no Cemitério Pres du 
Fleuve.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Oração a Nossa Senhora aparecida
Querida Mãe!

Vós, que nos amais e nos guiais todos os dias;
Vós, que sois a mais bela das Mães,
a quem eu amo com todo o coração!

Eu Vos peço, mais uma vez.
que me ajudeis a alcançar esta graça,

por mais dura que ela seja!
(Pede-se a Graça).

Sei que Vós me ajudareis
e me acompanhareis sempre,

até a hora de minha morte.
Amém!

LF

†

1º ano de saudade
João da Silva

Seus filhos Arnaldo (Lisette Rego), 
João Paul (Marlène Dubreucq), Sua 
neta Nancy, familiares e amigos 
recordam-no com eterna saudade.

Procura-se vendedores 
para venda de mobílias 
situado em Montreal.

Tony
514-722-1890

Varina Aluminium inc.
Procura-se pessoal para fabrica-
ção e instalação dos seus próprios 
produtos.

514-362-1300

EMPREGOS
Procura-se agente de viagens 
com ou sem experiência. Forma-
ção turistica. Enviar CV por email:

serviceplus@bellnet.ca

Procura-se pessoa com experiên-
cia para trabalhar em grelha de 
carvão e uma pessoa para traba-
lhar à caixa, num restaurante por-
tuguês. Sálario segundo a compe-
tência. 514-688-1015
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Apesar das contestações contra a 
realização do Grande Prémio do 

Canada se terem ouvido por todo o 
Montreal e direi mesmo pelo mundo 
inteiro, pilotos, engenheiros, mecâ-
nicos e jornalistas, bem cedo come-
çámos  este dia de trabalho,afim que 
cheguem até vós, as últimas análises 
e discrições desta sétima etapa do 
Campeonato do Mundo da F1.
SEXTA-FEIRA, começáram os pri-

meiros livres, Hamilton rapidamente foi 
o piloto mais rápido em pista seguindo 
por todos os outros que, obviamente 
queriam também levar de Montreal o 
mais precioso troféu e a Victória, mas, 
ainda era muito cedo! 
Inesperadamente e quando passavam 

apenas alguns minutos do começo des-
ta primeira secção H. Kovalainen da 
Caterham bate violentamente contra o 
muro de proteção, monolugar destruí-
do, mas o piloto não sofreu quais que-
res danos corporais. Uma nota curiosa 
e ao mesmo tempo um ponto negativo 
nestes tipos de competições é o barulho 
dos potentes motores e o seu impacto! 
não foi por nada que vimos perdidos na 
pista, marmotas, esquilos, mufetes e até 
mesmo uma bonita raposa que descon-
traída e a marimbar-se da corrida passe-
ava na pista. 
Pelas duas da tarde e para concluír o 

dia rola-se a segunda secção, Alonso 
despista-se mas com um super-controlo 
domina impecávelmente o seu mono-
lugar sem no entanto bater no muro de 
proteção. No entanto e para satisfação 
dos milhares de fans que se desloca-
ram ao Circuito Gilles Villeneuve nes-
ta sexta-feira,viu-se Lewis Hamilton, 

McLaren com 1 15 259 seg. dominar 
nas duas secções de treinos. Fernando 
Alonso fez o segundo melhor tempo do 
dia 1 15 313 seg  e Filipe Massa levou 
a outra Ferrari ao terceiro posto. Vettel 
também esteve bastante rápido embora 
quanto a nós este circuito não seja muito 
favorável à Red Bull. Outro caso inédito 
neste dia, regressámos á sala de impren-
sa completamente encharcados dos pés 
a cabeça, como foi possível caír tanta 
água em tão poucos minutos! Mas… 
tudo isto embeleza este Circuito Gilles 
Villeneuve.
No Sábado , depois de uma curta noi-

te, cá estamos de volta, para a primeira 
secção da manhã ,que começou às 10h 

e que teve um início um pouco desas-
troso para a Mercedes GP pois logo que 
largou das boxes Nico Rosberg teve que 
abandonar com problemas na caixa de 
velocidades.Vettel foi o mais rápido 
mas Alonso não lhe deu uma margem 
de manobra muito grande apenas 6 mi-
lésimos de segundo separaram os dois 
pilotos. A classificação não deu outra e 
Sebastian Vettel marcou o favoritismo 
que desenhou pela manhã em Montreal. 
O piloto da Red Bull cravou a pole com 
o tempo de 1:13.784 - sendo o único pi-
loto abaixo de 1:14.
Na segunda posição do grid esteve o 

inglês Lewis Hamilton, que conseguiu 
superar Fernando Alonso na sua última 
tentativa. O espanhol largou na terceira 

posição - ele que não conseguiu melho-
rar o seu tempo na segunda saída das 
boxes no Q3.
DOMINGO, com um dia de sol ra-

dioso, todos esperávamos o momento 
da partida e ao contrário do que pen-
sávamos, os estrados, apresentavam-se 
praticamente cheios o que mais uma 
vez prova fazer abortar as tais tentativas 
estudantis no que respeita à perturba-
ção do Grande Prémio. Lewis Hamilton 
McLaren, como por magia, vence a sé-
tima etapa do mundial da Fórmula 1, o 
Grande Prémio do Canadá, consagran-
do-se como o sétimo vencedor diferente 
em sete provas na histórica temporada 
2012. Romain Grosjean (Lotus) e Sér-
gio Pérez (Sauber) completaram o pó-
dio, numa final eletrizante. Sebastian 
Vettel foi o quarto e Fernando Alonso 
o quinto, depois de liderar boa parte da 
corrida, perdendo terreno por conta do 
desgaste dos pneus, quanto a nós uma 
má estratégia da Ferrari. Mas Fernando 
Alonso  defende a táctica da Ferrari di-
zendo que era boa para a corrida - To-
mámos a decisão para tentarmos vencer 
a corrida. Não funcionou, mas não foi 
pela estratégia, foi sim pela degradação 
dos pneus.  A estratégia que tentámos, o 
resultado e os pontos que marcamos,foi 
tudo positivo. Ninguém vai ganhar o 
campeonato na sétima corrida, ainda 
faltam várias provas. Mas a cada corri-
da, se você não marcar pontos, pode fi-
car fora da luta pelo titulo. Nós sabemos 
que o Canadá é um circuito da McLa-
ren, que já venceu muito aqui. 
Grosjean e Pérez, ao contrário de 

Alonso, conseguiram fazer com que a 
estratégia de uma só parada funcionas-
se. “Eu não me dei conta de que estava 
em terceiro. Foi então quando eu vi que 
Fernando (Alonso) estava a diminuir a 
velocidade, e eu era segundo. Foi um fi-
nal muito louco para a corrida” comen-
tou o simpático Grosjean. Nico Rosberg 
parou duas vezes e foi o sexto, à frente 
de Raikkonen, Kobayashi e Massa. O 
brasileiro chegou a lutar para terminar 
em quinto, mas não conseguiu ir até o 
final com apenas um pit-stop. No cam-
peonato, Hamilton assume a liderança, 
com 88 pontos, dois a mais que Alonso. 
O terceiro é Vettel (85), seguido por We-
bber (79) e Rosberg (67).
Com as 14 horas a baterem à porta, 

as vermelhas deram lugar às verdes e 
como um tiro de canhão  Sebastian Vet-

tel segura os comandos da prova sob a 
forte pressão de Hamilton e Alonso.  Fi-
lipe Massa abre o baile na entrada aos 
pit’s na 12 volta, enquanto os comandos 
da prova se mantinham ,porém e logo 
que os lideres começaram a fazer a sua 
troca de pneus as coisas complicavam-
-se mais um pouco . Com 25 voltas 
feitas, os pontuáveis eram Hamilton, 
Alonso, Vettel, Raikkonen, Pérez, We-
bber, Rosberg, Grosjean, Massa e Mal-
donado. Hamilton tinha boa vantagem 
na liderança, abrindo 3s5 sobre Alonso. 
Pérez e Raikkonen não tinham parado, 
com pneus macios. O GP do Canadá 
guardou fortes emoções para as últimas 
voltas. Hamilton parecia caminhar para 
uma vitória tranquila quando percebeu 
que Alonso e Vettel decidiram não fazer 
mais uma segunda parada nos boxes. A 
partir daí, a corrida aqueceu mesmo. O 
britânico precisou partir para cima e re-
cuperar as posições na pista. A estraté-
gia do espanhol e do alemão mostrou-se 
furada. Com pneus desgastados, a dupla 
perdeu até o lugar no pódio para Grosje-
an e Pérez. Vettel ainda se arrependeu, 
fez mais um pit stop e conseguiu tomar 
o quarto lugar de Alonso. No final da 
corrida Lewis Hamilton estava radian-
te com a sua equipa e “É uma sensação 
fenomenal voltar ao Canadá e ter uma 
performance como a de hoje. A vitória 
deu-me uma sensação tão boa quanto 
minha primeira na Fórmula 1 em 2007. 
De facto, eu diria que foi uma das me-
lhores corridas que já tive.  Simples-
mente brilhante. Eu mal podia acreditar 
quando estava a cruzar a linha. Aquela 
emoção interna é como uma explosão. 
É realmente incrível, o que mais adoro 
no automobilismo. Eu sabia que a pro-
va de hoje seria incrívelmente dura,eu 
disse ao meu engenheiro, Andy (La-
tham), para me manter informado, e ele 
foi fantástico. Eu sempre soube quando 
estava perdendo ou ganhando tempo, o 
que realmente me ajudou. Toda vitória 
é diferente, nova e especial. E ver toda 
a equipa usando as camisetas da vitória, 
sabendo que o pessoal na fábrica esta-
vam a fazer o mesmo, torna tudo ainda 
mais especial. Finalmente, o apoio dos 
fãs tem sido incrível - a vitória é dedi-
cada a eles. Estou muito grato por estar 
aqui hoje. ”e …nós também Hamilton 
que nos acolheu na sua “loge” para uma 
pequena entrevista. Próximo encontro a 
24 de Junho no GP da Europa 

deSPOrtO

F1: lewis hamilton vence
o grande Prémio do canadá

RESULTADOS FINAIS deste G.P.do CANADA 
1) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 2 pit-stops 
2) Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1 
3) Sergio Perez (MEX/Sauber), 1 
4) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 2 
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1 
6) Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP), 2 
7) Mark Webber (AUS/Red Bull), 2 
8) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1 
9) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1 
10) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 2 

Texto de hélder Dias



G
R

u
P

O
 A

G
R

u
P

O
 B

G
R

u
P

O
 c

G
R

u
P

O
 d

q
u

A
r

t
o

s
 D

E
 f

in
A

is
m

E
iA

s
-f

in
A

is

f
in

A
l

V
E

n
c

E
d

O
R

8 
de

 J
un

ho
 | 

12
h0

0

8 
de

 J
un

ho
 | 

14
h4

5

12
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
2h

00

12
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

16
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

16
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

9 
de

 J
un

ho
 | 

12
h0

0

9 
de

 J
un

ho
 | 

14
h4

5

13
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
2h

00

13
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

17
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

17
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

10
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
2h

00

10
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

14
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
2h

00

14
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

18
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

18
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

11
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
2h

00

11
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

15
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
2h

00

15
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

19
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

19
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

Po
ló

ni
a-

G
ré

ci
a

R
ús

si
a-

R
. C

he
ca

G
ré

ci
a-

R
. C

he
ca

Po
ló

ni
a-

R
ús

si
a

R
. C

he
ca

-P
ol

ón
ia

G
ré

ci
a-

R
ús

si
a

H
ol

an
da

-D
in

am
ar

ca

A
le

m
an

ha
-P

or
tu

ga
l

D
in

am
ar

ca
-P

or
tu

ga
l

H
ol

an
da

-A
le

m
an

ha

Po
rt

ug
al

-H
ol

an
da

Di
na

m
ar

ca
-A

le
m

an
ha

Es
pa

nh
a-

Itá
lia

Irl
an

da
-C

ro
ác

ia

Itá
lia

-C
ro

ác
ia

Es
pa

nh
a-

Irl
an

da

C
ro

ác
ia

-E
sp

an
ha

Itá
lia

-Ir
la

nd
a

Fr
an

ça
-In

gl
at

er
ra

U
cr

ân
ia

-S
ué

ci
a

Su
éc

ia
-In

gl
at

er
ra

U
cr

ân
ia

-F
ra

nç
a

In
gl

at
er

ra
-U

cr
ân

ia

Su
éc

ia
-F

ra
nç

a

V V V V

V V

21
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

22
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

23
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

24
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

27
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

28
 d

e 
Ju

nh
o 

| 1
4h

45

1 
de

 J
ul

ho
 | 

14
h4

5

1º
 d

o 
G

ru
po

 A
 - 

2º
 d

o 
G

ru
po

 B

1º
 d

o 
G

ru
po

 B
 - 

2º
 d

o 
G

ru
po

 A

1º
 d

o 
G

ru
po

 C
 - 

2º
 d

o 
G

ru
po

 D

1º
 d

o 
G

ru
po

 D
 - 

2º
 d

o 
G

ru
po

 C

1 2 3 4

Ve
nc

ed
or

 3
 - 

Ve
nc

ed
or

 4

Ve
nc

ed
or

 1
 - 

Ve
nc

ed
or

 2

1 2

Ve
nc

ed
or

 1
 - 

Ve
nc

ed
or

 2

1
1

4
1

0
1

1
0

1
1

1
3

1
1

2
1

1
2

1
1

O
 N

O
s

s
O

 O
b

je
c

t
iv

O
 é

 g
a

N
h

a
r

e
U

r
O

L
e 
pl

us
 a

nc
ie
n 

jo
ur

na
l 
de

 l
an

gu
e 
po

rt
ug

ai
se

 a
u 

C
an

ad
a

A V
OZ 

DE 
POR

TuG
AL



a VOz de POrtugal  |  13 de juNhO de 2012  |  P. 22eSPecial - eurO 2012

alemanha 1-0 Portugal

gomez decisivo frustra Portugal
Pepe e Nani acertaram na trave 

antes e depois do golo da vitória 
da Alemanha apontado por Mario 
Gomez a 18 minutos do fim.

Um golpe de cabeça certeiro de Mario 
Gomez, a 18 minutos do fim, ajudou a 
Alemanha a infligir a terceira derrota 
seguida a Portugal em jogos oficiais 
entre ambos os países, no arranque do 

Grupo B do UEFA EURO 2012.
Após o de saire no jogo de atribuição 

do terceiro lugar do Mundial de 2006 
e da eliminação nos quartos-de-finais 
do UEFA EURO 2008, Portugal pagou 
caro o desperdício e saiu derrotado por 
1-0 da Arena Lviv, apesar da boa reac-
ção após sofrer o golo. E a história, e o 
resultado, até podia ter sido diferente, 
uma vez que Nani acertou na trave aos 
84 minutos, isto após Pepe ter feito o 
mesmo em cima do intervalo.
Eterna candidata à conquista do tro-

féu, a Alemanha entrou forte e teve 
dois remates seguros por Rui Patrício 
nos primeiros dez minutos. Logo a 
abrir, num desvio de cabeça de Go-

mez a cruzamento de Jérôme Boateng 
e depois quando Lukas Podolski testou 
novamente a atenção do guarda-redes 
português.
Boateng surgiu como lateral-direito 

no confronto com Cristiano Ronaldo 
e foi conseguindo manter o capitão 
de Portugal controlado. As dificulda-
des da equipa de Paulo Bento em sair 

para o ataque, situação em que é perita, 
levaram-na a errar muitos passes e Ro-
naldo tentou serenar os ânimos pedin-
do energicamente mais calma aos com-

panheiros de equipa. E o aviso parece 
ter tido efeito, pois, Portugal terminou 
a etapa inicial na área adversária.
João Moutinho tentou a sorte de lon-

ge e, em cima dos 45 minutos, na se-
quência de um pontapé de canto, a bola 
foi ter com Pepe e o defesa-central, 
em pleno coração da área, tentou um 
pontapé em arco que acertou em cheio 

na trave da baliza de Manuel Neuer. 
Ainda assim, os germânicos acabaram 
a primeira etapa com 62 por cento de 
posse de bola.
O recomeço trouxe duas equipas mais 

velozes na parte inicial. Sami Khedira 
errou por pouco o alvo antes de Nani 
trocar literalmente as voltas ao capitão 
da Alemanha, Philipp Lahm, mas Mats 
Hummels anulou o lance em grande es-
tilo. Novo desvio de cabeça de Gomez 
para fora, a cruzamento de Podolski, 
precedeu a recuperação preciosa de 
Boateng a atrapalhar o remate a Ronal-
do quando este, solicitado por Mouti-
nho, se preparava para tentar facturar.
Em larga desvantagem, os adeptos 

lusitanos animaram no incitamento 
à equipa. No entanto, já com Nélson 
Oliveira em campo em estreia oficial, 
após o debutar absoluto no nulo diante 
da Polónia, em Fevereiro, os alemães 
chegaram ao golo.
O cruzamento largo de Khedira da 

direita sofreu ligeiro desvio e Gomez, 
solto de marcação, atirou com êxito de 
cabeça ao poste mais distante. Portugal 
reagiu e Neuer negou os intentos de 
Ronaldo pouco depois, voltando a não 
ter a sorte do seu lado quando um cru-
zamento de Nani sobrevoou o guarda-
-redes alemão e bateu na barra.
Sem Gomez e Mesut Özil em cam-

po, e sempre bem orquestrados por 
Khedira, a Alemanha teve em Neuer 
e no desperdício contrário o garan-
te do triunfo: o guarda-redes voltou 
a brilhar perante o recém-entrado 
Silvestre Varela antes do remate de 
Nani bater caprichosamente nas cos-
tas de holger Badstuber e sair pela 
linha de fundo.

dinamarca é o adversário
da primeira “final” de Portugal
A seleção portuguesa de futebol 
disputa com a Dinamarca a sua 
primeira “final” no Grupo B do 
Euro2012, para garantir a qualifi-
cação para os quartos de final de-
pois da derrota na estreia com a 
Alemanha.
Na quarta-feira, novamente na Are-

na de Lviv, na Ucrânia, a equipa das 
“quinas”, convicta de que a continua-
ção em prova é possível, vai deparar-
-se com a moralização da formação 
dinamarquesa, que saiu vitoriosa do 
embate com a Holanda, superou a 
equipa das “quinas” nas qualificações 
para o Euro2012 e Mundial2010 e 
chegou ao título europeu em 1992.
Depois de ter mostrado qualidade e 

consistência no encontro com a “gi-
gante” Alemanha, que só chegou ao 
golo através de um “golpe” de cabe-

ça de Mario Gomez na segunda parte, 
Portugal enfrenta o primeiro jogo de-
cisivo na prova, o segundo será dispu-
tado no domingo, diante da Holanda, 
em Kharkiv.
O desempenho apresentado no último 

sábado deve fazer com que se mante-
nham as opções iniciais do seleciona-
dor Paulo Bento, que durante o encon-
tro só fez duas trocas. Hélder Postiga 
por Nelson Oliveira e Raul Meireles 
por Varela, esta última quando já esta-
va em desvantagem no marcador.
Os dois deram boas respostas no 

encontro, mas apenas o avançado do 
Benfica, que esteve em destaque no 
treino de recuperação após o jogo, po-
derá ambicionar uma maior utilização 
diante da Dinamarca, uma vez que não 
é expetável a saída de nenhum dos alas 
ofensivos titulares - Cristiano Ronaldo 

e Nani - e Hugo Almeida, com sinto-
mas gripais, e Ricardo Quaresma, de-
vido a dores musculares, têm estado 
limitados fisicamente.
Em desvantagem no Grupo B, tal 

como a Holanda que defronta a Ale-
manha, a seleção lusa está pratica-
mente obrigada a vencer para igualar 
os dinamarqueses e remeter a decisão 
final sobre a qualificação para a últi-
ma jornada, quando os comandados 
de Morten Olsen vão jogar com a 
“mannschaft”.
O jogo de Portugal com a Dina-

marca, novamente na cidade ucra-
niana de Lviv, será arbitrado pelo 
escocês Craig Thomson, e está 
marcado para as 12h00 locais de 
quarta-feira, antes de a Alemanha 
defrontar a Holanda, em Kharkiv, 
a partir das 14h45.
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euro 1972: a alemanha
toma-lhe o gosto
1972 foi um ano negro na história 

do Desporto. No dia 5 de setem-
bro, durante as Olimpíadas de verão 
realizadas em Munique na R.F.A, 
um comando terrorista palestiniano, 
denominado Setembro Negro, en-
trou na Aldeia Olímpica e fez refém 
11 membros da comitiva israelita.
Na tentativa de resgate, já no Aeropor-

to da cidade bávara, os 11 membros da 
comitiva perderiam a vida (mais cinco 

terroristas e dois policias), manchando 
com sangue o maior evento desportivo 
do planeta.
Do outro lado do Atlântico, no ano 

em que Marlon Brando encantou as 
plateias ao interpretar o papel de Don 
Vito Corleone  no «Padrinho» de Fran-
cis Ford Coppola, o Presidente Richard 
Nixon conseguia finalmente retirar as 
tropas do Vietname e efetuava a sua 
histórica visita à China. Em novembro 
era eleito para o 2º mandato, após uma 
vitória eleitoral sem precedentes.
A fase final realizou-se na Bélgica e 

a grande final teve lugar na capital 
Bruxelas.
Nixon vivia o seu momento de glória 

e parecia intocável, poucos recorda-
vam que meses antes, a 18 de junho, o 
jornal Washington Post chamara à pri-
meira página o assalto decorrido no dia 
anterior na sede do Partido Democrata 
no edifício Watergate, em Washington 
DC. A opinião pública americana nem 
imaginava que tinha começado o caso, 
que iria obrigar Richard Nixon a ser o 
primeiro Presidente a abdicar do cargo 
e a abandonar a Casa Branca. 
No mesmo dia em que em Washing-

ton ocorria o assalto ao Watergate, em 
Bruxelas, chegara ao fim a 4ª edição do 
Campeonato da Europa...
E no princípio eram 32
Para se chegar ao dia da grande final, 

tinham participado na fase de qualifi-
cação, 32 seleções, divididas por 8 gru-
pos de qualificação.
Romenos, húngaros, ingleses, sovi-

éticos, belgas, italianos, jugoslavos e 
alemães ocidentais superaram os rivais 
e passaram aos quartos-de-final. Fica-
vam pelo caminho as candidatas Es-
panha e França, enquanto a Holanda, 
que vira o Feyenoord (1970) e o Ajax 

(1971, 1972) vencer as três últimas edi-
ções da Taça dos Campeões Europeias, 
teria de esperar mais dois anos para en-
cantar o mundo com o seu futebol.
Nos quartos-de-final os húngaros 

eliminaram a Roménia e voltaram a 
marcar presença na fase final, enquan-
to os soviéticos deixaram pelo cami-
nho a Jugoslávia. Já a Inglaterra foi 
“atropelada” pela Alemanha Federal 
em Wembley (1x3). Na segunda mão, 

em Berlim Ocidental, o empate a zero 
carimbou a passagem dos germânicos 
pela primeira vez para uma fase final 
de um europeu.
A grande surpresa foi a eliminação da 

campeã Itália pela “pequena” Bélgi-
ca. A um empate a zero em San Siro, 
seguiu-se uma vitória dos diabos ver-
melhos em Bruxelas (2x1). Enquanto 
os transalpinos ficavam fora da com-
petição, a Bélgica ganhava o direito de 
organizar o evento.
Fase final
Três cidades e quatro estádios rece-

beram o torneio. O jogo de estreia dos 
anfitriões foi no Estádio Bosuil em An-
tuérpia, onde 55,669 espetadores assis-
tiram ao embate com a R.F.A, arbitrado 
pelo escocês William J. Mullan. 
Gerd Müller fez o primeiro golo do 

encontro aos 24 minutos e colocou os 
alemães na frente. Na segunda parte, 
aos 71´ o «bombardeiro» selou o desti-
no da partida com o segundo. Os belgas 
ainda reduziram aos 83´ por Polleunis.
À mesma hora, no Constant Van-

den Stock, Casa do RSC Anderlecht, 
a União Soviética levava de vencida 
a Hungria com um golo solitário de 
Konkov, conseguindo a qualificação 
para a terceira final em quatro edições.
A 17 de Junho os belgas fizeram valer 

o fator casa, batendo os húngaros por 
2x1 em Liège, no jogo de atribuição do 
3º e 4º lugar. 
No dia seguinte o Estádio do Heysel 

em Bruxelas, viu um endiabrado Mül-
ler marcar mais dois golos (27´,58´) 
que a somar ao golo de Wimmer (52´) 
valeu aos alemães ocidentais a con-
quista do seu primeiro Campeonato da 
Europa.

jogadores que marcaram a história

Michel Platini: Monsieur Football
Michel Platini nasceu a 21 de Junho 

de 1955 em Joeuf, uma localida-
de no leste de França. Em 1978, já com 
Platini como figura de proa da equipa, o 
Nancy vencia a Taça de França. Nesse 
mesmo ano a França apurou-se para a 
fase final do Mundial a disputar na Ar-
gentina graças a um golo decisivo de Pla-
tini frente à Bulgária. Haveria de repetir 
a façanha 4 anos depois frente à Holanda 
e 8 mais tarde frente à Jugoslávia. Na Ar-
gentina, o sorteio não foi favorável e jun-
tou a França aos colossos Itália e Argen-
tina, equipa anfitriã onde brilhava Mário 
Kempes, que viria a sagrar-se Campeã 
do Mundo. Platini ainda marcou ante os 
alvi-celestes mas a França saiu após a 1ª 
fase. Findo o Mundial, Platini jogou mais 
uma época no Nancy até ser transferido 
para o Saint-Etienne. Por lá permaneceu 
3 épocas tendo vencido o Campeonato 
Francês em 1980/81. Em 82, de novo 
Platini a qualifica a França para a fase 
final de novo Mundial a ser disputado 
agora na vizinha Espanha. 
Caminho para o estrelato
Uma campanha sensacional em Espa-

nha levou a França pela 2ª vez na sua his-
tória às meias-finais de um Campeonato 
do Mundo. Platini era o seu organizador 
de jogo e ao mesmo tempo seu principal 
goleador. Antes, frente à Bélgica, numa 

exibição memorável, facturou uma série 
perfeita de 3 golos. Um de pé direito, um 
de pé esquerdo e o outro de cabeça. Era 
um jogador completo pronto a explodir 
e atingir o estrelato. A passagem à final 
jogava-se em Sevilha frente à podero-
sa RFA. Num jogo tanto emocionante 
quanto trágico, os Gauleses não aguen-
taram a vantagem de 2 golos a apenas 
22 minutos do final do prolongamento 
e após consentir o empate, sucumbiram 
nas grandes penalidades. Perderam o 
jogo, a final e Patrick Battiston, que ví-
tima de uma entrada bárbara do contro-
verso Guarda-Redes Germânico Harald 
Shummacher, saiu do campo em maca, 
inconsciente, com Platini a segurar a sua 
mão. Nunca os franceses haviam chora-
do tanto nem se sentiram tão injustiçados 
como no final daquela partida. No jogo 
seguinte a Polónia iria tirar o 3º lugar a 
uma Selecção já destroçada pela desilu-

são. Platini deixou o Mundial com 2 go-
los apontados em 5 partidas e uma pai-
xão italiana: A Juventus ofereceu-lhe um 
contrato que o fez rumar a Turim.
No topo do Mundo
A entrada na Juventus foi fulminante. 

No fim da 1ª época em Turim, Platini co-
leccionava já 1 Taça de Itália, o troféu de 
melhor marcador do Campeonato Italia-
no e ainda a distinção de melhor jogador 
Europeu do ano de 1983. Se a primeira 
época foi boa, a segunda seria de sonho. 
Venceu o seu primeiro de 3 Campeona-
tos Italianos consecutivos, sagrando-se 
de novo o melhor marcador da prova. 
Venceu a eleição para a Bola de Ouro 
para o melhor jogador do Mundo no ano 
de 1984. e chegou à final da Taça das 
Taças onde teve o seu primeiro encontro 
com os portugueses.
O seu adversário foi o FC Porto que 

havia surpreendido toda a Europa do fu-
tebol ao chegar à 1ª final da sua história. 
O jogo foi deveras polémico com o FC 
Porto a queixar-se bastante da arbitragem 
e o árbitro da partida a ser mesmo posto 
de parte por parte da UEFA em conse-
quência de tão desastrosa arbitragem. 
Venceu a Juventus por 2-1 com golos de 
Vignola e Boniek com Platini em grande 
plano. No fim da época veio o Europeu 
disputado em França.

uma carreira quase perfeita
Foram tantas as vitórias e prémios 

que podemos considerar a sua carrei-
ra quase perfeita. Venceu campeonatos 
e taças dos países onde jogou, França 
e Itália. Foi por 3 vezes consecutivas 
o melhor marcador do campeonato de 
Itália. Venceu as principais compe-
tições oficiais de clubes a âmbito in-
ternacional: Taça das Taças, Taça dos 
Campeões Europeus, Supertaça Euro-
peia e Taça Inter-Continental.
Foi eleito por 3 vezes consecutivas 

melhor jogador da Europa e por 2 do 
Mundo. Fez 72 jogos pela Selecção da 
França, 49 dos quais como capitão e 
apontou 41 golos. Foi o melhor mar-
cador francês de sempre. Venceu ainda 
1 Campeonato da Europa. Faltou-lhe 
apenas o Campeonato do Mundo para 
ter uma carreira perfeita. Ainda assim, 
impressionante!
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