
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
ilimitado

--- ---
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A VOZ DE PORTuGAl

VEjA O jORNAl NA 
INTERNET TODAS AS

QuARTAS- FEIRAS

desporto

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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eCoNoMIA

espanha vencedora do euro

os festejos do divino espírito 
santo em ste-thérèse foram 
um grande sucesso

Nesta a caminho do 
Impact Montreal

O experiente defesa italiano 
Alessandro Nesta vai prosse-
guir a carreira ao serviço do Im-
pact Montreal. De acordo com a 
imprensa o avançado Marco Di 
Vaio, que também joga no Im-
pact Montreal, terá entrado em 
contacto com o compatriota e 
convencido o defesa a aceitar o 
convite. Nesta, de 36 anos e ex-
-Milan, vai assinar por um ano.

.12

.19

obrigado portugal

risco de bancarrota: 
portugal desce e
espanha fixa novo
recorde

Com o risco de incumpri-
mento, num horizonte de 
cinco anos, a descer para 
56,63%, Portugal foi ultra-
passado pela Argentina, 
situando-se, agora, em 4º lu-
gar no “clube” dos candida-
tos a bancarrota, segundo 
dados da CMA DataVision. 

Há uma semana, o risco estava em 58,75% e na 
sexta-feira passada fecharam em 57,37%. 
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Membro
oficial

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 disponí-
vel na vossa área, mais precisamente nos seguintes co-
mércios: Mario’s Food Center em Ottawa situado no 381 
McArthur Av Vanier, 1-613-749-1247; Boulangerie 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 vi-
sibilidade que o nosso jornal vos porporciona,será cer-
tamente uma óptima oportunidade para promoverem os 
vossos negócios através de publicidade nas páginas des-
te mesmo. 
Para mais informações contacte: A administração da A 
Voz de Portugal. 514-284-1813.

AgeNdA CoMuNItárIA

JANTAR SEXTA FEIRA 6 DE JULHO 2012
Salmão na grelha

Bem-VInDo a ToDoS e Traga Um amIgo/a
eSperamoS por SI 

aBerTo ToDoS oS DIaS

Augusto Machado

A humanidade

A humanidade parece ser incapaz de se libertar 
da encruzilhada em que se encontra. E, difi-

cilmente o Mundo melhorará enquanto o homem 
que condena e destrói não modificar o seu com-
portamento entregando-se de corpo e alma a edu-
car e a reformar.
Sabemos que é muito mais fácil implementar refor-

mas sociais num país democrático como o Canadá 
do que, digamos, num país onde a verdadeira demo-
cracia não existe. Neste caso, o político que assume 

o poder sem oposição, desnecessário se torna dizer 
o funesto resultado final: as pessoas sofrem e ele, o 
ditador, vai-se tornando cada vez mais egoísta, po-
deroso e insensível às necessidades do seu povo. O 
homem, em si, é ambicioso, e ainda bem, porque se 
não houvesse ambição ainda hoje viveríamos uma 
vida primitiva. Importa, todavia, canalizar as bem in-
tencionadas e ambiciosas ideias para o bem comum, 
para o bem da humanidade.

Todos os dias a imprensa electrónica e escrita nos 
traumatiza com más notícias. E os órgãos de comu-
nicação social, com algumas excepções, aproveitam-
-se das tragédias humanas como sensacionalismo 
para melhorarem os seus ratings. A população já está 
de tal modo condicionada a ouvir e a ver os dramas 
do mundo que vêm direitinhos aos nossos lares que, 
quando por ventura lhe é permitida uma boa notícia, 

esta já não é recebida com o mesmo entusiasmo. 
Compreende-se ou tentamos compreender porque é 
que um elevado número de pessoas procura refúgio 
em lugares isolados, afastando-se de todo este imbró-
glio humano que nous rend fous. Todavia, às vezes, 
fugimos do diabo e metemo-nos na boca do lobo. O 
perigo pode ocorrer quando escolhemos mal certos 
retiros ou acreditamos na conversa do charlatão que 
nos convence ou  nos deixamos levar  por seitas guia-
das por fanáticos religiosos... e exemplos não faltam.
Para quem procura uma vida longe de toda esta 

confusão humana, deverá pensar duas vezes antes 
de se deixar levar pela enxurrada porque, mais tar-

de ou mais cedo, todos os problemas que pensamos 
ter deixado para trás perseguir-nos-ão. E, porque a 
vida é curta e frágil... e o amanhã não está prometi-
do a ninguém, devemos tomar as devidas medidas e 
precauções antes de nos associarmos a certas orga-
nizações, seitas ou pessoas que não conhecemos. E, 
para quem tem somente esta vida, quem não crê na 
vida eterna, quem não admite lei senão a da Nature-
za, quem se opõe ao estado porque ele não é natural, 
ao casamento porque ele não é natural, ao dinheiro 
porque ele não é natural, a todas as ficções sociais 
porque elas não são naturais, assim como também se 
pode dizer que um homem ou uma mulher não nasce 
para ser casado, ou para ser português, ou para ser 
rico ou pobre, importa, porém, notar que cabe- nos a 
nós, seres mortais, escolhermos o caminho e o rumo 
que queremos tomar na vida.

É admirável notar que as pessoas que têm a felicida-
de de serem dotadas com um caracter firme, pacien-
te, simples, natural e tranquilo, são os seres humanos 
quase perfeitos – os mais perto da virtude. Estudos 
feitos sobre o comportamento humano indicam que, 
para se ser feliz, nada melhor do que trocar as nossas 
preocupações (e não são poucas neste mundo turbu-
lento) por ocupações. Sugerindo, para o nosso lazer, 
procurar sítios sadios, onde o ambiente nos deleite 
e nutra o espírito, onde podemos tranquilamente ler, 
idear, cogitar os aspectos subtis das coisas. Enfim, 
admirar e apreciar a vida e o silêncio da Natureza. 
Tenham todos um Verão FELIZ...

Filarmónica portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai actu-
ar no Parque Jean-Drapeau para o festival “We-
ekend du Monde” no sábado 7 de Julho às 16h00. 
No domingo 8 de Julho, a FPM estará no parque 
da Petite-Italie (St-Laurent e St-Zotique) para dar 
um concerto das 14h00 às 16h00. Domingo 15 
de Julho, a FPM irá a Otava para participar nas 
festas do Senhor Santo Cristo.

Filarmónica portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organi-
za uma exursão para a linda cidade de Otava 
para as festas do Senhor Santo Cristo.
Para mais informações contactar o Presidente 
Leonardo: 438-876-4220.

exposição na
Caixa portuguesa desjardins

Está patente nas instalações da Caixa Portugue-
sa uma exposição de pintura de Maria Condeço 
(esposa do Tenor Carlos Guilherme) até ao final 
do mês de Julho. Faça-nos uma visita!

Iincentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fo-
tografias dos bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos 
devem ser enviadas, acompanhadas dos respectivos no-
mes, 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: 21 de Fevereiro de 2012
Mãe: Kimberly Araujo Simas

Pai: Dominique Sing 

Mai-li sing
BeBé do ANo 2011 e 2012
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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

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais

desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

papa convoca cardeais para 
analisar fuga de informação

O papa Bento XVI convocou hoje uma reunião 
de cardeais para analisar uma forma de lidar 

com a eventual rede de fugas de documentos se-
cretos da Santa Sé, escândalo que conduziu à de-
tenção do mordomo do papa Bento XVI. 
De acordo com fonte oficial do Vaticano, citada pela 

agência Associated Press, Bento XVI já teve esta ma-
nhã uma reunião com os cardeais a este propósito. 
No entanto, o papa decidiu marcar uma segunda reu-
nião com outros cardeais para o final da tarde de hoje, 
numa tentativa de “restaurar o clima de serenidade e 
confiança” na igreja.
Há cerca de um mês, Bento XVI instituiu uma co-

missão formada por três cardeais - Julian Herranz, 
Josef Tomko e Salvatore De Giorgi -- para investigar 
as repetidas fugas de documentos desde janeiro últi-
mo.
A 19 de maio, um livro com o título “Sua Santita” 

(“Sua Santidade”) do jornalista Gianluigi Nuzzi foi 
posto à venda nas livrarias em Itália, com a repro-
dução de dezenas de faxes e de cartas secretas cujo 
destinatário era o papa.

Os documentos ilustram numerosos debates inter-
nos do Vaticano, nomeadamente sobre as relações 
com as autoridades italianas, os escândalos sexuais 
dos Legionários de Cristo ou ainda as negociações do 
Vaticano com os integristas.

As fugas de informação conduziram à detenção 
do mordomo do papa, Paolo Gabriele, depois de 
terem sido encontrados documentos confidenciais 
na sua casa, cerca de um mês depois da criação de 
uma comissão de inquérito encarregada de inves-
tigar o caso das fugas de informação verificadas 
no pequeno Estado desde janeiro passado.

hospital procura enfermeiras 
sexy para trabalhar
no Verão

um hospital em Estocolmo lançou um anún-
cio original na Internet para recrutar enfer-

meiras.
“Se é enfermeira e é sexy, então venha trabalhar 

connosco”. Esta é a nova campanha lançada na Inter-
net por um hospital sueco. 
Apesar de o Stockholm South General Hospital 

andar à procura de profissionais sexy para trabalhar 
no verão, os criadores da campanha ressalvam que o 
objetivo do anúncio é chamar a atenção, pois o que 
realmente interessa para ser contratado são as com-
petências profissionais. A fotografia nem sequer é um 
requisito da candidatura, garantem.

risco de bancarrota: portugal
desce e espanha fixa novo
recorde
Com o risco de incumprimento, num horizonte 

de cinco anos, a descer para 56,63%, Portu-
gal foi ultrapassado pela Argentina, situando-se, 
agora, em 4º lugar no “clube” dos candidatos a 
bancarrota, segundo dados da CMA DataVision. 
há uma semana, o risco estava em 58,75% e na 
sexta-feira passada fecharam em 57,37%. 

Também nas yields (juros) das obrigações do Te-
souro (OT) no mercado secundário, se confirmou a 
tendência de descida das últimas semanas em todos 
os prazos. Os juros das OT a 2 e a 3 anos fecharam 
em níveis inferiores a 8,5%, já abaixo dos valores ve-
rificados aquando do pedido de resgate pelo anterior 
governo, segundo dados da Bloomberg.
O dia bafejou Portugal, mas também a Alemanha. 

Os juros dos Bunds, títulos alemães, a 2 anos desce-
ram, de novo, para próximo de 0%, tendo fechado em 
0,025%, e os juros a 10 anos desceram para 1,412%. 
Os Bunds continuam a revelar-se como valores refú-
gios para os investidores na dívida soberana da zona 
euro.
Dia negro para Espanha: finalmente acima dos 7%

A vitória da Nova Democracia nas eleições gregas 
teve um impacto positivo temporário no conjunto dos 
“periféricos”. Mariano Rajoy, na sua deslocação ao 
G20 no México como “convidado”, falou cedo de 
mais sobre os benefícios dos resultados eleitorais 
gregos. A pressão sobre Espanha e Itália regressou 
ainda de manhã aos mercados da dívida. Bem como 
sobre Chipre, cujo risco de incumprimento subiu para 
73,97%., conservando o 2º lugar no referido “clube”.
Espanha voltou a fixar recordes hoje, com as yields 

(juros) das obrigações espanholas (OE) nos prazos 
a 5 e a 10 anos a fixarem novos máximos. Segundo 
dados da Bloomberg, os juros das OE a 5 anos fe-
charam em 6,55%, ultrapassando o anterior máximo 
de 25 de novembro de 2011, e os juros das OE a 10 
anos fecharam em 7,16%, acima da linha vermelha, 
fixando novo máximo.
Também na probabilidade de incumprimento da dí-

vida num horizonte de cinco anos, Espanha marcou 
novo máximo, fechando em 40,97%, segundo dados 
da CMA DataVision. Espanha conserva o 9º lugar do 
referido “clube”.
A informação avançada pelo diário espanhol El 

Confidencial de que os dois auditores independentes 
da banca espanhola, Oliver Wyman e Roland Berger, 
poderão apontar para um montante de 150 mil mi-
lhões de euros em necessidades de provisionamento 
para cumprir o impacto da crise imobiliária agravou 
o sentimento negativo sobre a situação da banca es-
panhola. Esta estimativa de provisões não é o mesmo 
que necessidades de capital (para as quais o Euro-
grupo colocou um teto de 100 mil milhões de euros 
através do plano de resgate).
Itália à beira de entrar para o “clube”

O “contágio” fez-se sentir em Itália. O risco subiu 
para 37,45% e os juros dos títulos do Tesouro italia-
no a 10 anos fecharam em 6,08%; no entanto ainda 
longe do máximo de 7,26% alcançado durante a crise 
de novembro do ano passado. Itália mantém-se fora 
do referido “clube”, mas já está muito perto do risco 
do estado de Illinois, que fechou hoje em 37,59% e 
ocupa o 10º lugar do “clube” da bancarrota.

portugal na lista negra
do tráfico de pessoas

O Departamento de Estado norte-americano 
baixou hoje a classificação de Portugal no 

combate ao tráfico de pessoas, juntando o país 
à lista de incumpridores, por não se registarem 
mais condenações de responsáveis pela “escrava-
tura dos tempos modernos”
Enquanto em 2011 Portugal surgia no grupo 1, de 

países que cumprem os requisitos norte-americanos 
no combate às formas modernas de escravatura, o 
país volta a estar entre os incumpridores no 12.º rela-
tório anual sobre tráfico de pessoas, hoje apresenta-
do pela secretária de Estado norte-americana Hillary 
Clinton.
Portugal, refere o documento, é país de destino, 

trânsito e fonte de adultos e crianças sujeitos a explo-
ração sexual e trabalhos forçados.
Segundo o relatório anual, que avalia em 186 paí-

ses e territórios o cumprimento dos padrões contra 
a “escravatura dos tempos modernos”, nenhum país 
lusófono cumpre os critérios do departamento de Es-
tado dos EUA.

preço especial para
pessoas da terceira-Idade

prix spécial pour l’age d’or

special prices for elderly people
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CarneIro
Carta Dominante: O Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Saberá notícias através de um 
amigo. A sua vida social andará muito animada. Que o seu 
sorriso ilumine todos em seu redor! Saúde: Atenção com 

as noitadas e os excessos, seja comedido. Dinheiro: Um amigo irá 
pedir-lhe ajuda financeira. Lembre-se de ajudar quem precisa de si, 
pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda! Números da Sorte: 
8, 17, 11, 4, 2, 3 

ToUro
Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, So-
lidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco perdido e em 
busca de si próprio. Que o seu autoconhecimento seja 
a ferramenta fundamental para a sua felicidade. Saúde: 

Dedique-se a práticas de relaxamento como o yoga e a meditação.
Dinheiro: Prepare o seu trabalho desenvolvendo novas ideias.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22

gémeoS
Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade. Amor: 
Momento em que estará confiante e, por isso, encontrará 
um clima de equilíbrio nas suas relações. Faça as escolhas 
que lhe trazem a possibilidade de ser feliz. Saúde: Possí-

veis problemas no sistema nervoso poderão surgir. Dinheiro: Aposte 
na projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas 
não gaste demasiado. Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

CarangUejo
Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: 
O amor acontece quando menos se espera. Que a sua 
alma seja bela e transparente! Saúde: Durma o máximo 
de horas que puder. Dinheiro: O seu bom desempenho po-

derá ajudá-lo a subir para um cargo de chefia. Números da Sorte: 8, 
17, 14, 10, 2, 3

leão
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: É necessário que deixe de exigir tanto do 
seu par. Agora é tempo para partilhar. Saúde: Retire da sua 
alimentação comidas ricas em gorduras e consulte um es-

pecialista em cardiologia. Dinheiro: Organize as suas tarefas para 
poder evoluir na carreira. Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

VIrgem 
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Cora-
gem e Justiça. Amor: Resolva os desentendimentos atra-
vés do diálogo. Os problemas e dificuldades do dia a dia 
resolvem-se através do diálogo, mas agravam-se através 

da violência! Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-lo e dar 
origem a uma constipação. Dinheiro: Tenha uma atitude mais con-
fiante no desempenho da sua atividade profissional.
Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6

Balança 
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: 
Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo reni-
tente. Que a compreensão viva no seu coração! Saúde : 
Dedique-se a atividades que lhe deem prazer. Dinheiro: De-
sempenhe as suas tarefas profissionais o melhor possível.

Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49

eSCorpIão
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretiza-
ção. Amor: O seu estado de ansiedade poderá originar dis-
cussões. Encare a vida de uma forma mais otimista e verá 
que tudo corre melhor!

Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.
Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

SagITárIo
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Ma-
terial e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Converse com 
o seu par para resolver divergências conjugais. Fale sobre 
o que é verdade, necessário e carinhoso. Saúde: Tente 

descansar mais. Dinheiro: Acredite mais na competência dos seus 
colaboradores.
Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7

CaprICórnIo
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. 
Amor: Passe mais tempo com os seus amigos. Estreite os 
seus laços de amizade. Saúde: Lembre-se das sessões de 
tratamento que tem que fazer.

Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar os seus 
desejos.
Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51

aqUárIo
Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado.
Amor: O seu par poderá estar demasiado exigente consigo. 
Que a beleza da Aurora invada a sua vida.

Saúde: Faça uma seleção dos alimentos que mais beneficiam a sua 
saúde.
Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um pro-
jeto.
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42
Pensamento positivo:Estou preparado para os desafios da vida.

peIxeS
Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma mudança de planos pode afetar a sua relação. 
É tempo de um novo recomeço!
Saúde: Procure estar em paz espiritualmente.

Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário.
Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33
Pensamento positivo:Sou prudente para evitar falsas ilusões.

Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo 
(00 351)  21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

Se quiSer deSabafar ou ouvir 
uma palavra amiga faça uma 

conSulta de tarot comigo!

Consultas por telefoneTAROT

1-514-461-7285 USA/CANADA 
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

SAÚDE, 
AMOR, 

FAMÍLIA, 
DINHEIRO, 
TRABALHO

SAIBA TUDO:

Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo 
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A euforia do Futebolês e a
Comemoração das derrotas
josé Carvalho
Professor e Investigador de história

A euforia à volta do futebol – num verdadeiro e 
dramático mundo do «futebolês» - diz muito 

sobre a época que vivemos. uma época em que to-
dos querem ganhar e ninguém assume que perde 
ou perdeu. 

Alguns dias depois do afastamento de Portugal do 
europeu de futebol 2012, há algumas coisas que me-
recem ser ditas e, mais do que isso, meditadas. 
Contudo, e se me permitem, e antes de avançar, re-

gisto duas notas prévias:
1- Pela primeira vez, escrevo sobre futebol.
2 - Confesso que não percebo nada deste «despor-

to» e os poucos minutos de jogos que vejo são os da 
selecção nacional.  
Dito isto, passarei a uma análise daquilo que conse-

gui «ver» e «guardar» do europeu 2012 de futebol e 
da participação portuguesa. 
Para os mais distraídos e, eventualmente, esqueci-

dos, a primeira grande notícia da nossa participação 
futebolística foi a de ficamos em 1º lugar... nos gas-
tos! Uma parte do país ficou escandalizada ao saber 
que a selecção nacional, com Portugal mergulhado 
numa crise económica, estava a gastar mais do que 
as equipas de países em boa situação económico-
-financeira. 

Depois, e como já vem sendo hábito, criou-se uma 
grande «febre» à volta da selecção. «Febre» e opti-
mismo que acabaram (quase) sempre num grande 
fiasco. Sem esquecer um certo patriotismo - «de gos-
to duvidoso» - de em vários locais se colocarem as 
bandeiras da República portuguesa. Pobre País, este 
nosso Portugal, que com quase 1000 anos de História 
precisa do futebol para dar a conhecer o brio patrió-
tico.

Recuperando aquilo que se ouvia dos comentado-
res, se lia nos jornais e se ouvia um pouco por todo 
o lado: os jogadores portugueses são sempre os me-
lhores do mundo; aÉ certo que, em cinco jogos, tive-
mos vitórias e derrotas. Para o primeiro jogo, com a 

Alemanha, alguns esperavam que cada golo na baliza 
alemã seria um murro na sra. Merkel. Mas saiu um 
pouco ao lado! Portugal perdeu! É o que dá querer ter 
graça e levar o populismo ao máximo do seu esplen-
dor... cai-se no ridículo. O que vale, é que estamos 
em Portugal e ninguém leva a mal!
Quando vencíamos, a euforia e alegria eram enor-

mes. Quando perdíamos, ninguém assumia a derrota 
e todos se justificavam com o facto de que há derrotas 
e derrotas. E, pela forma como os «nossos» se batiam 
em campo, pareciam derrotas dignas. Isto diziam (e 
dizem) aqueles que percebem de futebol.
Eu, que não percebo nada de futebol, apenas consi-

go entender o suficiente para distinguir uma derrota 
de uma vitória. E a equipa nacional, por muito esfor-
ço feito e por muito que custe aceitar, perdeu alguns 
jogos e, mais do que isso, não chegou à tão desejada 
«final». Contudo, e para quem esteve atento aos co-
mentários dos jogadores, às análises dos comentado-
res desportivos e à maioria da população portuguesa, 
parece que ganhamos tudo e fomos os maiores. Mais: 
os heróis vencidos receberam e continuarão a receber 
palmas de ouro no regresso a Portugal, o perdedor 
que comemora as suas derrotas. 
Parece – dito isto - que o futebol está a tornar-se 

igual à política e à vida pessoal e profissional de 
muitos portugueses e europeus. Perde-se um jogo 
nas quatro linhas, mas ainda hoje se fala de «vitória 
moral», de «excelentes jogos», dos «quase muitos 
golos», da «falta de sorte» ... 
Será que ninguém é capaz de assumir que a equipa 

Portuguesa perdeu e as outras venceram?
Será que custa muito admitir que as outras selecções 

foram superiores à portuguesa?
Parece-me que no futebol, como na política, na vida 

profissional e pessoal temos de assumir as responsa-
bilidades e ter uma linguagem de «sim, sim»; «não, 
não».

O futebol, como a nossa vida pessoal e profissional, 
é um jogo de eficácia: ou se ganha ou se perde. Ga-
nha quem marca mais golos e perde quem os sofre. 
O futebol, parece-me, é isto e mais nada. Mas quem 
sou eu para falar de futebol. Eu, que nada percebo 
deste «desporto».
Vale(rá) a pena pensar nisto!(?)

Questão de prioridade
Victor hugo

Recentemente algumas pessoas, questionaram-
-me sobre dois assuntos : porque razão não 

escrevia mais assiduamente, senti-me lisonjeado, 
mas disse que tenho alguma tendência ao moralis-
mo e creio que o mundo de hoje, precisa mais de 
tomadas de consciência do que moralistas. Após a 
revolução industrial, seguiu-se a revolução tecno-
lógica, depois a revolução económica. 

O comunismo morreu, o capitalismo está a morrer e 
a social-democracia, não passa duma utopia. O mun-
do sofre uma grande mudança, que deverá ser feita 
pelas próprias pessoas.

Eu suponho que nenhum português que se preze, es-
tará indiferente às dificuldades do nosso país, mas a 
grande mudança deverá ser feita na mentalidade dos 
que lá vivem.

Neste período difícil que Portugal atravessa, alguém 
criticava a razão porque ajudava as crianças do Brasil 
e não de Portugal. 
Existem realidades diferentes que devemos enten-

der, primeiro, uma criança, seja branca, negro, asi-

ática ou muçulmana, quando é abandonada precisa 
de ajuda. 

O Brasil tem 20 vezes a população de Portugal, com 
um território de milhares de quilómetros, onde mui-
ta gente luta pela sobrevivência. O sistema de saú-
de funciona a cinco velocidades : milionários, ricos, 
classe média, pobres e miseráveis.

Nos dias de hoje a mortalidade infantil é quase inex-
istente em Portugal e uma grande parte das mulheres, 
na hora do parto, faz a opção pela cesariana. Uma 
diferença enorme com uma aldeia do Amazonas.
Foi a influência do Padre Mata, um dos meus ídolos, 

que motivou o meu desejo de colaborar com a Aldeia 
da Paz e depois quando se vive pessoalmente a 
realidade da vida das crianças, como tive a felicidade 
de observar, a vontade ainda mais se acentua.

Mudar o mundo é uma tarefa demasiado 
pesada para uns ombros velhos e frágeis, mas 
se cada um fizer a sua parte, colaborando nas 
causas que acreditam, respeitando as diferenças 
e as prioridades de cada pessoa, talvez todas as 
crianças venham a ter um futuro mais sorridente.
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Texto de hélio Bernardo lopes
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segundo Classificado

Pois, é verdade, meu caro leitor: o Procurador-
-Geral da República, o almeidense Fernando 

Pinto Monteiro, está hoje no segundo lugar da 
classificação dos que abordaram o tema da viola-
ção do segredo de justiça em Portugal, tal como se 
lhe ouviu agora em Cabo Verde, onde se encontra 
a participar num qualquer seminário sobre temas 
de justiça. Em primeiro lugar, e já desde muito 
antes do fim do consulado do seu antecessor, estou 
eu mesmo.
Desta vez, e com a mais plena razão, lá nos foi pos-

sível ficar a saber o seu ponto de vista em torno da 
histórica violação do segredo de justiça, crime nunca 
punido em Portugal, e, por isso mesmo, suscetível 

de se poder atribuir aos mil e um que trabalham no 
importantíssimo setor da Justiça. Tal como ali refe-
riu, não há aqui o direito de muitos à indignação, por 
se verem apontados como potenciais autores de tal 
malfeitoria, porque as dúvidas têm bem por onde se 
distribuir.
Simplesmente, de tudo o que ali foi referido pelo 

Procurador-Geral da República o mais importante foi 
a referência ao facto de poderem os delatores ser, por 
igual, advogados ou os próprios visados na investiga-
ção em causa. Uma objetiva realidade, por mim já re-
ferida desde esse tempo antigo de José Souto Moura 
na Procuradoria-Geral da República, mas que mostra 
muitas outras coisas, uma das quais a evidente liga-
ção de muito do nosso jornalismo ao ambiente dos 
grandes interesses e dos poderosos.
Nunca duvidei desta realidade, porque a todos tem 

sido frequente ouvir acusações a polícias, a procu-
radores ou a juízes, mesmo a funcionários judiciais, 

mas nunca a advogados nem aos próprios visados na 
investigação! Com raro despudor, chega a ouvir-se 
a mil e um dos nossos comentadores de serviço este 
argumento canalha: claro que não iriam ser os visa-
dos a auto-acusarem-se!! Ora, ao serem divulgadas 
mentiras e verdades pelos visados, ou pelos por si 
de tal incumbidos, num ápice os seus comparsas da 
comunicação social deitam para sobre os magistra-
dos ou polícias a correspondente autoria material… 
Ou seja: saem os visados como vítimas, para mais 
junto de uma população com poder analítico muito 
superficial.
Por fim, a oportuna referência do Procurador-Ge-

ral da República à quase ausência de jornalismo de 
investigação em Portugal. Mais uma realidade ob-
jetiva. Ainda assim, e para lá daquele jornalismo 
noticioso que se torna logo em incriminatório, está 

também bem presente entre nós o de sentido inverso, 
procurando limpar mais branco gentalha poderosa 
cuja evidente culpabilidade quase cria um choque 
anafilático em face dos resultados finais dos proces-
sos. Uma excelente e oportuna entrevista de Fernan-
do Pinto Monteiro.

HORIZONTAIS 1. Fileira. Ferido de incapacidade. 2. Espécie de pertur-
bação ou excitação caracterizada por aferro a uma ideia fixa. Que não 
tem pés ou os tem muito curtos. 3. Título dado aos chefes de certas 
tribos muçulmanas e aos descendentes de Mafoma. Curral de ovelhas. 
4. Anotação musical para indicar repetição. Antigamente. 5. O espa-
ço aéreo. Galhofa. 6. As regiões superiores da atmosfera. Rosto. 7. 
Vangloriar-se. Existes. 8. Rasgar com violência. Que não está cozido. 
9. Dar asas a. Reduzir a pó. 10. Reverência. Domesticar. 11. Afectuoso. 
Membro guarnecido de penas que serve às aves para voar.

VerTICaIS 1. Amiba. Moca. 2. Sinal para começar alguma coisa. Aco-
lá. 3. Planta apiácea conhecida por erva-doce. Ave trepadora do Bra-
sil, de bico muito comprido. 4. Caminhar. Aludir. 5. Imposto Automóvel 
(abrev.). Ter tonturas. Contr. da prep. a com o artigo ou pronome o. 
6. Veículo de transporte público ou colectivo. Grande embarcação. 7. 
Aqui. Tanger. Contr. da prep. de com o art. def. o. 8. Fundear. Contr. do 
pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. 9. Tornar habitado. Estado 
patológico caracterizado pela inércia física e intelectual. 10. Agregar. 
Distraídas (fig.). 11. Administrar diligentemente. Pancadaria (pop.).

HORIZONTAIS: 1. Ala, Incapaz. 2. Mania, Ápode. 3. Emir, Ovil. 4. Bis, Outrora. 5. Ar, 
Risota. 6. Éter, Cara. 7. Ufanar, És. 8. Lacerar, Cru. 9. Alar, Moer. 10. Vénia, Domar. 11. 
Amoroso, Asa. VerTICaIS: 1. Ameba, Clava. 2. Lamiré, Além. 3. Anis, Tucano. 4. Ir, 
Referir. 5. IA, Oirar, Ao. 6. Bus, Nau. 7. Cá, Tocar, Do. 8. Aportar, Mo. 9. Povoar, Coma. 
10. Adir, Aéreas. 11. Zelar, Surra.
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5 de julho
MANIsFestAção dos estudANtes

7 de julho
pAlAVrAs lusóFoNAs No pAolos CAFé

sANto CrIsto eM MoNtreAl

CANtINho dA poesIA

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

Quem celebrou a cerimónia?

Naquele Verão quente e húmido que sempre foi 
comum nas belas ilhas Açorianas eles não se 

encontraram. Seguindo caminhos diferentes pen-
saram liberdades permanentes e duradouras. 
Por isso não viram o sol a esconder-se mais cedo 

nem a chuva a chorar lágrimas estranhas assustando 
gentes e animais por não ser do entendimento geral 
a natureza rebelar-se tão nitidamente contra coisas 
esquisitas como o amor entre um homem e uma mu-
lher. Porque um amor que provoca tais fenómenos 
num mundo plano e previsível só pode ser estranho 
pois chegou ao ponto de construir pânicos nas almas 
rotineiras fazendo-as acorrer a bruxas e deuses que 
as ajudassem a aplacar a revolta do sol e da chuva 
transformando-a em fenómenos do quotidiano sim-
ples e transparentes, porque de todos conhecidos.
Mas o amor simples e verdadeiro de muitos conhe-

cido mas de poucos consciencializado tem estranhe-
zas de modos e efeitos que só nobreza de alma e pu-
reza de corpo e espírito consegue viver e cumprir em 
tempos de facto e de memória.
Eram dois num só que desejando separações im-

possíveis a mando de pedidos de liberdade de vida 
humana confusa decidiram ir procurar outros luga-
res e vivências que cuidassem de questões criadas na 
mente em cumprimento de realizações pessoais soli-
citadas por mundos de matéria pesada chamando da 
escuridão das suas perversões, quais diabinhos mal-
vados destruidores de alegrias sãs e belas como as 
que cuidam dos seres de modo sereno e bom.
Assim foram cumpridos dois anos. Sobre esses mes-

mos anos pedras agudas julgaram ferir mortalmente 
momentos que tinham parecido inesquecíveis porque 
impossíveis de repetir no mundo dos humanos que 
por norma costuma ser de egoísmos e desertos largos 
e vazios de calor e brandura.
Debaixo do sol da ilha que sorria de flores e mares 

translúcidos a mulher percebeu que aquele tempo que 

perfez os dois anos estipulados por um desassossego 
artificial porque não humano de humanidade profun-
da vinda do coração que não do cérebro racional e 
matreiro que fantasia desertos de alma como lugares 
de vigor e realização pessoal incutida por sociedades 
ditas civilizadas, dizia eu que a mulher compreendeu 
que o tempo era de retorno ao amor puro e belo que 
deixara cair, qual lenço de donzela, no interior da ilha 
serena onde as camélias brotavam com trejeitos fe-
mininos e doces para amantes se abraçarem vivendo 
felicidades impossíveis de descrições romanescas ou 
outras dada a incapacidade que as letras têm de se or-
ganizarem em palavras que reproduzam sentimentos 
profundos, verdadeiros, sólidos e sentidos.
Não foram necessários aparelhos de ligações sim-

ples nem sofisticados para tal encontro. O homem 
tinha ficado à espera, simplesmente à espera. E ela 
regressara aos seus braços, à sua alma que dali não 
saíra. E continuaram o que nunca tinha sido inter-
rompido apesar do tempo de dois anos que ela conta-
ra e que ele esquecera. Amaram-se sobre a terra mo-
lhada; amaram-se à luz da lua que se escondeu na sua 
sabedoria eterna defensora daqueles que recusaram 
o mundo para cumprir desígnios de amor eterno. Na 
costa Norte da ilha, em cabana de madeira ornada de 
flores e árvores pelas mãos dele plantadas, com car-
reiros de pedrinhas brancas calmamente colocadas 
pelos dois entre beijos prolongados que queimavam 
e suscitavam outras manifestações de afecto viveram 
longe do mundo a que já não pertenciam por decisão 
de dois que se estavam cumprindo num só. 
Homens gritaram às portas a dizer as suas razões; 

padres e beatas esconjuraram aquela pequena e flo-
rida casa como antro de amor perdido; crianças de 
coração desviado por moral comum atiraram pedras 
que se recusaram a entrar em tão nobre palácio. Nin-
guém conseguiu penetrar num mundo que não con-
sentia senão serenidade e beleza.
Cá fora o interesse foi definhando devastado pela 

imoralidade, o compadrio e a miséria da vida da ma-
téria e dos prazeres da carne e do dinheiro. Poucos 
compreendiam o valor do imaterial e do belo. Con-
tinuaram a fazer exposições medíocres e a escrever 
livros sem alma vendidos aos milhares a indivíduos 
que acorriam aos lançamentos para que a sua fotogra-
fia viesse a público em revistas de ocasião. Entretidos 
com o hoje de vaidades inúteis foi com surpresa que 
leram a notícia vinda a público em grandes letras no 
principal jornal da ilha: “Com oitenta anos de idade, 
M. e R. casaram na cabana no Norte da ilha. De bran-
co vestida a noiva era a imagem da maior felicidade 
que os homens jamais viram; o noivo amparava-se 
no ombro da mulher que tanto o amava.” 
Celebrou a cerimónia: Deus.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

homem triste
Antes de te conhecer, eu era um homem triste,

Marcado por tristezas incontidas,
Não existia em mim mais uma réstia de felicidade,

Tinha perdido o ideal na vida.

Eis que tu me apareceste como um oásis no 
deserto,

Árido matando-me a sede com conchas de amor,
Que foram tantas que me saciaram.

Hoje eu sou um homem alegre,
Não existe em mim angústias, tristezas ou outras 

coisas,
Que gerem a infelicidade,

Isto porque, tu me enxugaste o pranto,
E expulsastes de mim a saudade.

Moras comigo neste peito ardente,
Dentro do qual eu tenho um coração,

A minha vida já pertence a ti,
E a tua vida, a mim pertence então.

Vivaldo Terres

ser poeta
Ser poeta é ser mais alto, é ser maior

Do que os homens! Morder como quem beija!
É ser mendigo e dar como quem seja

Rei do Reino de Aquém e de Além Dor!

É ter de mil desejos o esplendor
E não saber sequer que se deseja!

É ter cá dentro um astro que flameja,
É ter garras e asas de condor!

É ter fome, é ter sede de Infinito!
Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim...

É condensar o mundo num só grito!

E é amar-te, assim, perdidamente...
É seres alma, e sangue, e vida em mim

E dizê-lo cantando a toda a gente!
Florbela Espanca

Cantiga
Descalça vai para a 

fonte,
Leonor pela verdura;
Vai formosa, e não 

segura.

A talha leva pedrada,
Pucarinho de feição,
Saia de cor de limão,
Beatilha soqueixada;

Cantando de madrugada
Pisa as flores na ver-

dura:
Vai formosa, e não 

segura.

Leva na mão a rodilha,
Feita da sua toalha;
Com uma sustenta a 

talha,
Ergue com outra a 

fraldilha;
Mostra os pés por ma-

ravilha,
Que a neve deixam 

escura:
Vai formosa, e não 

segura.

As flores, por onde 
passa,

Se o pé lhe acerta de 
pôr,

Ficam de inveja sem cor,
E de vergonha com 

graça;
Qualquer pegada que 

faça
Faz florescer a verdura:

Vai formosa, e não 
segura.

Não na ver o Sol lhe val
Por não ter novo inimigo,

Mas ela corre perigo
Se na fonte se vê tal;
Descuidada deste mal

Se vai ver na fonte pura:
Vai formosa, e não 

segura.

Francisco Rodrigues 
Lobo

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.

Armenia Teixeira
Advogada

 O’HanlOn SandERS tEIXEIRa
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

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

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102

Pierrefonds, qc, H9H 3M8
fax: (514) 624-8632
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Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Contra os canhões
                     rematar, rematar

O campeonato da Europa de mudança da opi-
nião que os estrangeiros têm sobre Portugal 

começou mal.

Gosto de ver um daqueles jogos de futebol em que 
o objectivo é marcar mais golos do que o adversário, 
mas estes em que os jogadores lutam pelo prestígio 
de Portugal junto dos mercados financeiros também 
são interessantes. Várias figuras, anónimas e conhe-
cidas, têm dado o seu apoio à nova modalidade e 
pedido aos jogadores que endireitem a economia na 
transformação de livres directos, ou que resolvam 
o problema do desemprego ao pontapé. Tendo em 
conta que o governo também tem tratado o desem-
prego com os pés, não se pode dizer que o pedido 
seja inovador, ao menos no que ao método diz res-
peito, mas há que ter esperança.

O campeonato da Europa de mudança da opinião 
que os estrangeiros têm sobre Portugal começou 
mal. No primeiro jogo, a imagem do país lá fora 
foi ao poste antes do intervalo, e, na segunda parte, 
o futuro dos nossos filhos foi à barra. Antes disso, 
o guarda-redes alemão já tinha socado para trás o 
orgulho que os portugueses sentem no seu país. Um 
português que acompanhava o jogo pela televisão, 
e não sabia onde tinha posto os óculos, chegou a 
pensar que a bola tinha entrado na baliza alemã e 
começou a sentir orgulho em Portugal, mas depois 
percebeu que afinal era canto e voltou a ter vontade 
de emigrar. 

No entanto, duas vitórias nos dois jogos seguintes 
fizeram com que a Europa nos olhasse com outros 
olhos. Há mais respeito, agora. Um português pas-
seia nas ruas de qualquer cidade europeia e sente a 
admiração de toda a gente. O ministro das Finanças 
alemão terá telefonado a Angela Merkel para lhe di-
zer que, uma vez que a nossa selecção tinha sido 
capaz de bater a Dinamarca por 3-2, talvez as me-
didas de austeridade pudessem ser um pouco menos 
duras. Desempregados que já tinham as malas feitas 
para emigrar voltaram a pendurar a roupa no cabide 
e desataram a projectar micro, pequenas e médias 
empresas.

É infalível: selecção que faça brilharetes nos cam-
peonatos internacionais obtém o respeito do resto 
do mundo. Repare-se no exemplo da Grécia: ven-
ceu o campeonato da Europa em 2004 e, hoje, o seu 
povo é tido na mais alta consideração. Os gregos 
mostraram que eram um povo honesto, corajoso 
e trabalhador, e qualquer pequeno problema que 
eventualmente possa haver com as finanças do país 
é desvalorizado quando os responsáveis da União 
Europeia e do FMI recordam o que Zagorakis e seus 
pares fizeram, há oito anos, em Portugal.

Os próprios espanhóis, que são campeões da Eu-
ropa e do Mundo, têm um quarto da população no 
desemprego, mas esses são desempregados que po-
dem comer um bocadinho do orgulho que foram 
ganhando naqueles campeonatos, e dar aos filhos a 
alegria de viver num país cuja selecção de futebol 
vence bastantes jogos.

pArABéNs

paraBénS a heIDI CoSTa pela
FINALIZAçãO DOS SEUS ESTUDOS.
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02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL
 CALDAS DA RAINHA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 
10:00  CENÁRIO NATURAL
10:30  VERãO TOTAL
 CALDAS DA RAINHA   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  30 MINUTOS  
16:30  SABORES DAS ILHAS
17:00  COM CIêNCIA   
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  OBRA DE ARTE
 RENOVAçãO DE 
 EDIFíCIOS ANTIGOS
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  A RAPARIGA DA MÁQUINA 
 DE FILMAR   
23:30  VER DE PERTO(R/)    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACOII  
01:15  LER +, LER MELHOR(R/) 
01:30  O TEMPO E O MODO

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL COIMBRA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
09:47  COM CIêNCIA   
10:16  VERãO TOTAL COIMBRA   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:04  LER +, LER MELHOR
14:09  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LINHA DA FRENTE
16:40  PORTUGUESES PELO
 MUNDO: MIAMI
17:24  MODALIDADES MEMÓRIAII
 COM: ANTÓNIO LEITãO
17:41  O ELO MAIS FRACOII  
18:32  PRíNCIPES DO NADA   
19:00  24 HORAS  
20:18  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:06  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:43  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:14  INESQUECíVEL COM: 
DULCE GUIMARãES, DR. BISCAIA 
FRAGA E ARLINDO CARVALHO
23:41  DESTINO: PORTUGAL
 SINTRA   
00:05  24 HORAS(R/) 
00:35  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:24  CENÁRIO NATURAL 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL MAFRA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG
10:00  BIOSFERA  
10:30  VERãO TOTAL MAFRA   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  GRANDE ENTREVISTA   
16:30  HÁ CONVERSA COM: ELÁ-
DIO CLíMACO E CARLOS MACEDO
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  ESTRANHA FORMA DE 
VIDA - UMA HISTÓRIA DA MúSICA 
POPULAR PORTUGUESA   
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PAI à FORçA  
23:00  ESTADO DE GRAçA(R/)   
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:15  LER +, LER MELHOR(R/) 
01:30  SABORES DAS ILHAS(R/)  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  7 MARAVILHAS - PRAIAS DE 
PORTUGAL FISGAS DE ERMELO   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  A VERDE E A CORES
10:30  7 MARAVILHAS - PRAIAS DE 
PORTUGAL FISGAS DE ERMELO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  SExTA àS 9  
17:00  PEDRAS QUE FALAM
17:30  ESTADO DE GRAçA(R/)   
18:15  VIAGEM AO CENTRO 
 DA MINHA TERRA: NAZARÉ
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  PERCURSOS
23:00  LIBERDADE 21II    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC
01:15  LER +, LER MELHOR(R/) 
01:30  ESTRANHA FORMA DE 
VIDA - UMA HISTÓRIA DA MúSICA 
POPULAR PORTUGUESA   

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 
 SEM FRONTEIRAS
06:00  7 MARAVILHAS - PRAIAS DE 
PORTUGAL  ALBUFEIRA DO AZIBO
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  CONTACTO CALIFÓRNIA(R/)   
10:30  7 MARAVILHAS - PRAIAS DE 
PORTUGAL  ALBUFEIRA DO AZIBO
14:00  PORTUGAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  A VOZ DO CIDADãO   
16:15  CUIDADO COM A LíNGUA!   
16:30  ATLÂNTIDA (AçORES)
18:00  DESTINO: PORTUGAL   
 VILA VIçOSA
18:30  TEMPOS MODERNOS RTPI    
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  CESÁRIA ÉVORA & BONGA - 
ENCONTRO DAS VOZES  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  CONTACTO CALIFÓRNIA(R/)   
01:00  MEMÓRIAS DO PORTUGAL
 FUTURO   

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  PORTUGAL A PRETO E 
BRANCO   
03:00  BOM DIA PORTUGAL 
 FIM DE SEMANA   
04:00  ZIG ZAG
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
06:00  HERÓIS OLíMPICOS  
07:00  PODIUM   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
09:30  CINCO SENTIDOS  
10:30  HERÓIS OLíMPICOS  
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  AMBIçãO OLíMPICA   
18:15  BRASIL CONTACTO(R/)   
18:45  VER DE PERTO   
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  COM AMOR SE PAGA   
23:30  TEMPOS MODERNOS RTPI
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  MAGAZINE BRASIL 
 CONTACTO(R/)   
01:00  MOEDA DE TROIkA  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  VERãO TOTAL 
 SANTO TIRSO   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 TIC TAC TALES
 DIÁRIO xS  
10:00  GOSTOS E SABORES  
10:30  VERãO TOTAL 
 SANTO TIRSO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
 xVIII SÉRIE  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS(R/)   
17:00  BEST OF PORTUGAL  
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  CONTACTO
 N. INGLATERRA  
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  PRÓS E CONTRAS
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  BEST OF PORTUGAL(R/)   
01:00  PEDRAS QUE FALAM
01:30  CONTACTO 
 N. INGLATERRA(R/)

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SáBaDo DomIngo SEGUNDA-FEIRA TERçA-FEIRA

programação semanal da rtpI

Como fazer o uso
mais correcto das gorduras
As sardinhas e as nozes são muito saudáveis! E 

porquê? Porque contém gorduras boas – in-
saturadas, tal como o abacate, os óleos vegetais e o 
azeite. A banha, a manteiga, a entremeada devem 
ser consumidas com pouca frequência, pois forne-
cem muita gordura saturada. Aquela que aumen-
ta o colesterol e faz mal ao coração.

Apesar de ser do conhecimento geral que a gordura 
é essencial à vida e que algumas nos fazem bem e ou-
tras mal, às vezes é difícil saber que tipo de gordura 
predomina em cada alimento. Mais uma tentativa? O 
que será que tem maior teor de gordura saturada (a 
má): uma costeleta de porco grelhada ou um bife de 
porco frito? O bife de porco frito tem muito menos 
gordura saturada do que a costeleta grelhada.
Confuso? A explicação é simples. Todos os alimen-

tos têm, a cru, um teor (maior ou menor) de vitami-
nas, minerais, proteínas... e de gordura. Por essa ra-
zão, alguns alimentos fritos, que têm tão má fama, 
afinal têm menor teor de gordura saturada que outros 
alimentos quando grelhados. Outro exemplo? O en-
trecosto grelhado tem 5,1 g de gordura saturada*, os 
bifes do lombo fritos têm cerca de metade (2,6 g*).
Conhecer o teor de gordura saturada dos alimentos 

ajudá-lo-á a escolher a gordura de adição (a melhor 
de origem vegetal - óleos vegetais, azeite) seja quan-
do faz um refogado, assado, cozido, frito ou grelha-
do.

APRENDER A “lER” OS AlIMENTOS!
Todos sabemos que o “bitoque” é o prato preferido 

das crianças. Mas também sabemos que o que assus-
ta os pais é o excesso de gordura das batatas fritas, 
certo? E se lhe disser que entre um bife de vaca frito, 
uma dose de batatas fritas e um ovo estrelado, é o 
bife que realmente pode representar maior ingestão 
de gordura saturada? O bife, sendo de origem animal, 
contém 6,1g de gordura saturada por cada 100g*, a 

principal responsável pelo aumento do colesterol, 
enquanto a batata, de origem vegetal e frita em óleo 
vegetal, contém apenas 1,4g de gordura saturada*.
Para reduzir a quantidade de gordura saturada a in-

gerir, tem várias opções: Ou opta por acompanhar as 
batatas fritas com um bife de vaca grelhado e acres-
centar uma salada convencional ou esparregado; Se 
quiser mesmo um bife frito, então prefira uma carne 
mais magra, como o peru ou o frango ou até mes-
mo a febra. Gosta de alheira de caça, mas sente um 
peso na consciência antes e depois de comer? Então, 
substitua a batata frita e o ovo estrelado, por bata-
ta cozida e grelos. No fundo, a refeição no seu todo 
será muito mais equilibrada, mantendo o prazer. Ou 
seja, mantém a alheira frita em óleo vegetal e aumen-
ta o consumo de hortaliças ricas em fibra, vitaminas 
e minerais. Podemos também comparar um prato 
de pescada frita e arroz de tomate com um bacalhau 
à Gomes de Sá. Ambos têm valores de gordura sa-
turada semelhantes (2,1g e 2,5g por porção) mas o 
processo de fritura da pescada é muito rápido e não 
ultrapassa os 170-180ºC, enquanto o bacalhau é as-
sado a uma temperatura mais elevada (180-200ºC) e 
por mais tempo, potenciando uma maior absorção e 
degradação da gordura pelo que o prato de pescada 
frita é mais saudável.

PEQuENOS TRuQuES DE COZINhA...
O segredo para não eliminar nada da sua alimenta-

ção está em comer de tudo um pouco. Sendo os fritos 
“persona non grata” da nossa alimentação, veja como 
pode fazer um uso mais correcto:
Atenção à espessura do alimento: Quanto mais 

fino /estreito (ex. batata, peixe ou carne) maior a 
quantidade de gordura que irá ser absorvida. Por 
exemplo, as batatas cortadas em palitos absorvem ¼ 
da gordura retida pelas batatas às rodelas; Nas carnes 
e no peixe opte por postas mais altas e mais grossas;
Temperatura regulada: A fritura dos alimentos 

deve processar-se a 170-180ºC. Se o óleo vegetal es-
tiver a baixa temperatura, a penetração de gordura é 
superior; As temperaturas mais altas aceleram a dete-
rioração dos óleos;
Tudo absorvido: No final da fritura, escorra bem 

os alimentos e use o papel de cozinha para absorver o 
óleo vegetal em excesso
use, mas não abuse: Não use o óleo vegetal mais 

de 3 a 5 vezes, e verifique a sua cor antes de começar, 
pois assim que este começar a escurecer deve reno-
vá-lo imediatamente (se fritar batatas o óleo resiste 
mais tempo do que se fritar peixe). Antes de o guar-
dar, filtre sempre e guarde-o num recipiente protegi-

Teor de Gordura Saturada de
Alguns Alimentos Mencionados no Texto

Gordura saturada
Bife frito (100g) 6,1g
Alheira crua (100g) 5,2g
Entrecosto grelhado (100g) 5,1g
Lombo de porco frito (100g) 2,6g
Ovo estrelado em manteiga (100g) 5,2g
Batata frita (100g) 1,4g
Bacalhau à Gomes de Sá (1 porção) 2,5g
Pescada frita com arroz de tomate (1 porção) 2,1g

Algumas Curiosidades...
Gordura saturada

Dourada cozida (100g) 2,4g
Filetes de bacalhau fritos (100g) 1,5g
Salmão grelhado (100g) 4,5g
Carapau frito (100g) 1,5g
Pastel folhado (100g) 11,1g
Pastel bacalhau (100g) 3,6g
Empada (100g) 9,7g
Rissol de camarão (100g) 1,1g
Quiche Lorraine (100g) 12,1g
Bolo coco (100g) 21,5g
Sonhos (100g) 3,6g
Bolo chocolate (100g) 11,1g
Rabanadas (100g) 3,4g
Queque (100g) 9,2g

do da luz e do ar (tapado).
Conhecer os alimentos é meio caminho andado 

para fazer uma melhor gestão da gordura vegetal que 
adiciona (óleo vegetal, azeite...). Tenha também em 
atenção que existem alimentos que, apesar de não 
serem fritos, têm muita gordura “escondida”, como 
as quiches, empadas e os folhados, ricos em gordura 
saturada, que devem ser ingeridos com moderação!
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reforça 

que as gorduras devem representar 20 a 35 por 
cento do total de energia consumida por um adul-
to, em especial as gorduras vegetais, de preferên-
cia de óleos que extraídos de sementes de amen-
doim, milho ou girassol (dada a sua riqueza em 
ácidos gordos poli e monoinsaturados). Insira-as 
na sua alimentação de forma original e usufrua 
dos seus benefícios!
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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
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contactez-nous au 450 688-5558 poste 256 
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Procura
fi nanciamento?

SécurFinance oferece uma alternativa às 
instituições bancárias. Somos especialistas

em fi nanciamento sobre hipotecas
com termo entre 3 e 36 meses 

Com sécurFinance, você encontrará 
uma solução perfeitamente adequada 

às suas necessidades e possibilidades.

Construção | Renovação | Comercial | Residencial

Chamadas e textos
ilimitados em todo o tempo
---------- ----------

com alguns entendimentos 
Fido de 3 anos2

Economize 400$

com alguns entendimentos 
Fido de 3 anos2

Economize 495$

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos2

Economize 570$

Sem contrato 
do tipo de saldo

Chamadas efectuadas ilimitadas
----------------------------------------------------------
Chamadas recebidas ilimitadas
----------------------------------------------------------
Noites e fi m-de-semanas  ilimitadas
----------------------------------------------------------
Textos ilimitadas
----------------------------------------------------------
Textos internacionais ilimitadasPor mês1

 
  

 

 

  
 

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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Mensagem textos internacionais ilimitadas
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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.

É tempo de mudar.

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

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

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

Utilizem os vossos minutos em todas 
as zonas CitéFidoMC. Despesas 

interurbanas podem ser aplicáveis.

prepare-se para estar em forma este verão!
A subida das temperaturas e a chegada do Ve-

rão advinha uma maior preocupação com o 
corpo e a prática de exercício físico é agora, mais 
que nunca, palavra de ordem. Por outro lado as 
exigências da sociedade moderna, produzem ele-
vados níveis de ansiedade e stress.
A prática de exercício e atividade física regular tem 

um papel fundamental no dia-a-dia das pessoas. Re-
correr ao exercício físico como forma de procurar o 
bem-estar físico e psicológico é algo que devemos 
introduzir na nossa rotina diária, não apenas nos me-
ses de Verão, mas durante todo o ano. São vários os 
benefícios para a saúde: ajuda a libertar as tensões 
acumuladas e melhora o bem-estar psicológico.

Pela manhã ou ao final do dia, é habitual vermos 
pessoas de diferentes idades, de ambos os sexos, a 
correr, caminhar, andar de bicicleta ou patins, entre-
gando-se à prática do exercício. Os health clubs e 
cadeias de ginásios estão na moda, no entanto pode 
sentir-se saudável sem gastar dinheiro. Por vezes, 
basta introduzir ligeiras alterações às rotinas diárias 
para obter resultados de imediato. Veja como:

Caminhar…
Não precisa de ir para um espaço específico para 

exercitar-se. Passear, andar a pé ou de bicicleta são 
ótimos exercícios que pode praticar ao ar livre, perto 
do mar, num jardim ou circuito de manutenção. Se 
substituir 30 minutos diários em frente da televisão 

por 30 minutos a fazer uma caminhada poderá perder 
cerca de 5kg por ano.

Conviver...
As atividades de grupo permitem praticar exercí-

cio em boa companhia. Pode aderir a desportos de 
equipa, aulas de dança ou inscrever-se em provas ou 
competições das modalidades preferidas.

Prevenção…
A prática regular de exercício físico permite tam-

bém melhorar o aparelho cardiovascular, prevenir 
doenças crónicas como a obesidade e a hipertensão.

Vida Saudável…
Mais exercício e melhor alimentação. A atividade 

física é também fundamental para o seguimento de 
um estilo de vida saudável e contribui para a manu-
tenção de um peso e forma saudáveis. Aceite o desa-
fio do Verão e prolongue para o ano inteiro: Pratique 
desporto. Descubra no exercício físico, saúde e bem-
-estar!

Dica
As pessoas mais ativas fisicamente são as que habi-

tualmente tomam o pequeno-almoço, diariamente, e 
optam pelo consumo de cereais na primeira refeição 
do dia. É recomendável não saltar refeições e fazer 
refeições intermédias. Uma alimentação saudável 
deve ser variada, incluindo alimentos de todos os 
grupos da Roda dos Alimentos, principalmente ve-
getais e frutas (5 porções de cada, por dia), carnes 
magras, peixe e lacticínios. Deve ser adequada às 
características de cada pessoa, ou seja, de acordo 
com idade, atividade física, estado de saúde e estilo 
de vida. Deve respeitar as porções recomendadas de 
modo a garantir a moderação na quantidade consu-
mida. Deve respeitar o equilíbrio entre os diferentes 
tipos de alimentos, de modo a conseguir obter os 
nutrientes (hidratos de carbono, gorduras, proteínas, 
vitaminas e minerais) nas proporções recomendadas.

O exercício físico e a uma alimentação equilibrada 
devem andar de mãos dadas.



A Voz de portugAl  |  4 de julho de 2012  |  p. 10

recordando o nosso passado, 1969

Artigo comemorativo de 1969

AsseMBleIA do CpM

parece terem sido cometidas
graves irregularidades

A vida das colectividades, como a das pessoas, 
tem altos e baixos. Quando parece que tudo 

corre bem, que as dificuldades básicas estão ultra-
passadas e o futuro é promissor, logo surgem fac-
tores estranhos a entravar essa progressão.

Que as coisas em algumas das instituicões recrea-
tivas de Montreal não correm totalmente favoráveis, 
parece um facto irrefutável. Admiti-lo e assinalar as 
causas que o provocam, requer coragem e, sobretudo, 
tempo, para que a verdade apareça coloque as coisas 
no seu devido lugar.

Em missão de reportagem, assistimos no último 
sábado à Assembleia Geral Extraordinária do Clube 
Português de Montreal, na qual foram abordados im-
portantíssimos assuntos para a vida da colectividade: 
hipótese de aquisição de um edifício próprio; aumen-

to da quota mensal dos associados; posição do Clube 
perante o caso “Miss Portugal”.

A Assembleia atribuiu poderes a Direcção para 
constituir uma Comissão para colheita de contribui-
ções e para uma emissão de acções destinadas à com-
pra de um prédio. Estas acções terão a garantia do 
referido edifício, o qual não poderá ser alienado sem 
a aprovação dos accionistas. Para tanto, o Clube Por-
tuguês de Montreal vai requerer uma incorporação 
especial, de modo a salvaguardar os interesses das 
pessoas que investem o seu dinheiro, contribuindo 
para a concretização de uma velha ‘aspiração da sim-
pática instituição montrealense.

Também a proposta da Direcção, no que respeita 
ao valor da quota mensal a pagar pelos sócios, foi 
aprovada por maioria, passando agora a ser de dois 
dólares.

16 concorrentes, 2 profissionais
e vários conjuntos no Festival
da Canção

Caminha-se a passos de gigante para o gran-
de dia do Festival Étnico da Canção, em 8 de 

Fevereiro de 1969, no Plateau hall do Parque la-
fontaine.

Dezasseis concorrentes, representando nove paises, 
estarão presentes na liça, cada um conquistando ao 
outro o direito de permanecer na prova, até que o Juri 
decida sobre qual vai ser o Rei ou a Rainha da Can-
ção.

Os concorentes porgueses são: Maria Sabina Men-
donça, Fernanda Carvalho, João Luis, Manuel Cha-
vinha e Jerónimo Carriço. Qualquer deles já habitu-
ado a enfrentar o público, que muito aprecia as suas 

votes e os seus estilos, mas aos quais nunca foi dada 
a oportunidade de aferir os respectivos potenciais pe-
rante amadores de outras origens e de outras escolas. 
De facto, vai ser extremamente curioso verificar até 
que ponto os intérpretes das nossas canções podem 
competir com os de outras representações étnicas. 

Que valor artístico vai o juri atribuir aos dotados 
italianos, para quem a canção é desde a nascença a 
segunda vocação?

E que lugar estará destinado a representante do nos-
so irmão Brasil? E quanto aos alemães, à gentil mar-
roquina e à linda amadora de Israel? Enfim, toda uma 
série de dúvidas que só encontrarão resposta no dia 
8 de Fevereiro, perante uma massa de espectadores 
interessados em espectáculos bem condimentados.

Está já assente a colaboração profissional que vai 
actuar no Festival: as vedetas de Radio e TV Denise 
Brousseau e Miss Laval e o conjunto musical de Guy 
Levesque. Haverá ainda o atractivo de vários grupos 
presentes como acompanhantes de alguns concorren-
tes.
Quanto a bilhetes... o que nao é ainda problema po-

derá vir ainda a sê-lo, apesar dos 1.307 lugares dis-
poníveis na espaçosa Sala do Plateau Hall, onde o 
Festival vai decorrer. 

Todos os grupos étnicos requisitaram os seus luga-
res, com destaque para a representação alemã, o que 
reduziu grandemente as disponibildades de bilhetes. 

Não há, todavia, motivo para alarme, pois cada in-
teressado está ainda a tempo de assegurar o seu lu-
gar numerado na imensa sala, adquirindo os bilhetes 
na Moya Firma, 3762 St. Lawrence Blvd,. telefone 
845-0317, Lar Portuques. 3698 St. Lawrence Blvd., 
telefone 845-0347, Barbearia Central, 118 Pine Ave., 
este, telefone 845-0717 e Lisbonne Travel Agency, 
4382 St. Lawrence Blvd., telefone 849-8595.

Artigo comemorativo de 1969
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Varina aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Portugalíssimo

1280AM

Produtora: 
rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

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

t Quinta da
terrugem tinto 2008

Cave: Aliança
Zona: Alentejo
Cor: Tinto
Capacidade: 750 ml
grau: 14,5% vol.
Castas: Aragonez (60%), 
Trincadeira Preta (30%) 
e Cabernet Sauvignon 
(10%)
Estágio: 14 meses em 
barricas novas de carva-
lho francês (225 litros).
Notas de Prova: Profunda 
concentração de cor púr-
pura. Atraente no aroma, 
onde as notas profundas 
de frutos maduros, choco-
late e alguns fumados lhe 
conferem complexidade. 
Na boca apresenta rigor, 
onde os taninos elegantes 
e bem enquadrados pela 
acidez fazem deste vinho 
cheio de fruta, um vinho 

poderoso, longo e persistente.
Temperatura Ideal: Entre os 16ºC e os 
18ºC.
Gastronomia: Ideal para acompanhar com 
carnes de caça, grelhadas e queijos.
Acondicionamento: As condições de ar-
mazenamento ou de guarda dos vinhos são 
muito importantes se pretendermos preser-
var as características dos vinhos e garantir 
uma evolução regular ao longo do tempo. O 
local de armazenamento, deve garantir:
- uma temperatura que ronde os 10º-12º;
- com alguma ventilação de modo a evitar a 
proliferação de fungos;
- deve permitir a disposição das garrafas dei-
tadas;
- ausência de oscilações ou vibrações;
- ausência de odores desagradáveis;
- as garrafas devem estar ao abrigo da luz;
- a humidade relativa deve ser elevada.

o vinho é um elemento de
coesão e identidade culturais
A história cultural do vinho é bela e misteriosa, 

apaixonante e enraizada na civilização. Ela surge 
com a agricultura, vendo nascer as primeiras civiliza-
ções na Mesopotâmia e mais tarde no Egipto. Antes 
da agricultura, o homem era um animal predador er-
rante, um animal selvagem e relativamente raro sobre 
a superfície da Terra. De refeições que eram felizes 
descobertas e aventuras excitantes, havia chegado a 
regularidade das horas de comer e de beber. Deixou 
de ser um animal do acaso para se transformar num 
animal económico e civilizado! Foi depois na Grécia 
antiga de Aristóteles e Péricles que esse néctar e os 
seus contornos mitológicos ganharam um lugar in-
temporal na civilização. A sua magia e o seu mistério 
foram glorificados no deus Dionysos, iniciando uma 
relação humana de respeito e emoção pelo vinho que 
ainda hoje perdura na civilização. Os exímios comer-
ciantes Fenícios levaram o vinho a diferentes cultu-
ras mediterrânicas enquanto os Romanos levaram as 
vinhas que plantaram com vigor, enraizando-as para 
sempre nas culturas e tradições ocidentais! Mais tar-
de os europeus embarcaram a vinha rumo a novos 
continentes.
No fundo, a história do vinho é uma história humana 

ligada às condições geo climáticas, às trocas comer-
ciais, aos diferentes gostos e às diversas sensibilida-
des de cada povo. O vinho acompanha a humanidade 
nas suas conquistas e progressos, nos seus fracassos 
e desânimos. O vinho é um valor cultural e um fe-
nómeno de civilização. Mas na era moderna, devido 
às descobertas e invenções enológicas, o ritmo das 
mudanças acelerou. Envelhecendo ou não, o homem 
do vinho vê o tempo encurtar-se. É o efeito prático do 
progresso científico. O futuro chega ao mesmo tempo 
que o presente, além de sermos menos capazes de 
retirar lições do passado. Ainda assim, a ciência não 
explica a interacção de muitas substâncias presentes 
no vinho que fazem a diferença para outras bebidas 
como a cerveja. Muito do que o homem conhece do 
vinho é, portanto, resultado da experiência acumu-
lada ao longo dos séculos, da sua história, das suas 
tradições.
Para compreendermos e assimilarmos as fraquezas 

e virtudes da civilização do vinho é por isso impor-
tante conhecermos a história e a cultura de cada lo-
cal. Estudar as suas formas no passado, conhecer a 
evolução dos nossos vinhos em garrafa, entender os 
seus autores, ajuda a compreender a complexa reali-
dade em que estamos inseridos e a tomar consciência 
dos limites dentro dos quais é possível alguma mu-
tação para transformar positivamente uma realidade 
cultural, social ou económica que já não corresponde 
às necessidades do mundo actual. Permite-nos obter 
respostas para os erros humanos, criando soluções 
para ultrapassar as contrariedades do presente e pre-
parando-nos para os desafios do futuro. Numa época 
onde a homogeneidade do vinho alcança um contor-
no planetário, numa fase onde o homem se distancia 
cada vez mais da natureza, numa altura onde se tor-
nou moda quebrar abruptamente com o passado, tor-
na-se urgente reflectir sobre a complexa interacção 
de factores culturais, geográficos e circunstâncias 
históricas que conduzem à degradação da identidade 
do vinho na cultura ocidental.

Para impedirmos essa degradação é necessário res-
peitar a natureza e a civilização. Para tal é fundamen-
tal compreender que esse binómio reúne determi-
nadas condições naturais que originam vinhos mais 
distintos que outros, sem que exista uma explicação 
lógica para tal diferença. Com o tempo em garrafa 
estes vinhos imortalizam-se e ultrapassam outros em 
complexidade. Mas, infelizmente, hoje em dia são 
mais os vinhos que espelham o carácter do criador 
do que a singularidade do local. Se a evolução da 
competência técnica e profissional tem como resul-
tado uma evolução notória e positiva da qualidade 
geral do vinho, por outro, ela contribui para um ni-
velamento de perfis e de estilos. Na prática, a técni-
ca confere um sentido de poder, estando o homem 
menos à mercê da Natureza. Mas o poder conferido 
pela técnica é global, não é individual, necessitan-
do de uma direcção comum, de uma organização de 
mercado bem controlada. O poder humano tem um 
alcance que nunca tinha tido. Olha-se para tudo o que 
não é humano como material bruto. Não se conside-
ram os fins: só se avalia a perícia do processo. Tal 
como o extremo subjectivo, este excesso técnico é 
outra forma de loucura. No fundo, algo que nasceu de 
forma positiva arrisca mover-se contra a diversidade 
do vinho, tornando o mundo mais pequeno. Em certa 
medida, se todos os vinhos se assemelham, qual pode 
ser o critério de qualidade? Se os vinhos portugueses 
forem iguais a tantos outros o que poderá levar um 
consumidor estrangeiro a optar pelos nossos vinhos?
Se a mundialização nos fez cidadãos do mundo, 

permitindo-nos ter acesso a vinhos singulares e di-
ferentes elaborados nos quatro cantos do planeta, é 
importante não esquecer, tal como a língua materna, 
que a identidade do vinho é um elemento de coesão 
cultural. Se Portugal insistir pelo consenso universal, 
como se tem verificado nos últimos anos, perderá um 
dos seus principais elementos de coesão e identidade 
culturais. A defesa do Terroir, da cultura e tradições 
do vinho, são uma medida da nossa identidade. Apa-
gar essa memória colectiva apenas nos conduzirá ao 
suicídio cultural.
Alguns apreendem este perigoso caminho. Lem-

bremos por exemplo os surpreendentes “Palhetes da 
Meda”, um estilo de “tinto” fresco e leve que tanta 
falta faz em Portugal e ao quente clima português 
e que assenta numa tradição antiga que, neste caso, 
congrega geralmente 45% de tinto com 55% de bran-
co. Estes executantes compreendem que compete ao 
homem exaltar dois aspectos fundamentais do vinho. 
Dum lado a sua grande variedade de gosto segun-
do as castas, o Terroir, a cultura e as tradições. No 
outro, o seu dom particular para envelhecer, para se 
modificar. Deturpar este sentido natural da vida ape-
nas criará raciocínios imperfeitos gerados pelo poder 
económico oferecido pela globalização. Esquecem, 
no entanto, que este poder planetário deve também 
conciliar liberdade e iniciativa individual, deve con-
ciliar cultura e identidade, deve respeito à história da 
civilização. A luta pela defesa da identidade de cada 
local é um desafio global. É a conjugação do equilí-
brio entre a afirmação do nosso passado e a abertura 
espiritual ao futuro. É uma ligação entre Natureza e 
Civilização.



A Voz de portugAl  |  4 de julho de 2012  |  p. 12

os festejos do divino espírito santo
em ste-thérèse foram um grande sucesso

Os festejos em Ste-Thérèse no fim-de-semana 
transacto em louvor do Império de São Pedro 

foram um grande sucesso, desde sábado até domin-
go. Foi no ambiente enternecedor do altar, circunda-
do os símbolos do Divino Espírito Santo, e à volta do 
qual mais tarde se rezou o terço da sétima Dominga 
deste muito popular “Império”, durante uma semana 
na sua sede, e que foi bastante participada durante 
toda estas festividades. Na verdade o Divino Espírito 
Santo está bem vivo nesta zona tão distante de Mon-
treal, e óptimo para matar saudades e reavivar estas 
memórias da terra apetecida e distante! 
No sábado, foi o dia mais forte com a vinda do ar-

tista Jorge Ferreira fazendo um grande espectáculo 
onde todos apreciaram um dos melhores artistas. Nos 
últimos anos, a Associação têm trabalhado muito for-
te para fazerem destas festividades tornando-a uma 

das melhores no Quebeque. Estão de parabéns! Já é 
muito difícil organizar uma festa desta envergadura 
e puderam elaborar, de uma certa maneira, trazendo 
grandes artistas para criarem uma festa e um ambien-
te incrível como este. Nós não podemos esquecer que 
esta organização teve a oportunidade dar um pouco 
de tudo para todos. Tal como a vinda da Marcha da 
Associação Portuguesa do Canadá fizeram um es-
pectáculo memorável. O grupo de Dança “Capoeira” 
chamado AfroMalungos e Rael da Rima fez todos 

mexerem num som realmente fantástico. E para fina-
lizar este dia, foi servida a carne guisada no exterior. 
Sob um enorme pavilhão todos poderam saborear ao 
ar livre, a deliciosa comida.
No domingo, após a missa solene na Igreja Coeur 

Immaculé de Marie onde se encontrava o Cônsul-

-geral de Portugal em Montreal, o muito conhecido 
excelentíssimo e bastante simpático Senhor Dr. Fer-
nando Demée de Brito que participou na procissão, 
e também houve uma grande participação de vários 
grupos comunitários e políticos através do Quebe-
que. Organizaram uma linda procissão bastante linda 
acompanhada pela Filarmónica do Divino Espíri-
to Santo de Laval. Após a chegada da procissão ao 
adro, com a saída das pombas, a festa continuou com 
o jovem talentoso Alex Moreira. Este fez vibrar todos 
com o seu estilo bastante mexido. Foram servidas as 
tradicionais sopas do Espírito Santo com bastante 
abundância para todos os presentes. Depois das sa-
borosas sopas, foi a parte do entretenimento, preen-

chido por Sylvie Pimentel que fez um espectáculo 
notável e dedicando uma linda canção à família de 
José Medeiros. O Grupo Folclórico Estrelas
do Atlântico de Nossa Senhora de Fátima de Laval 

fez um grande espectáculo tradicional. Eddy Sousa, 
Kevin Moniz, David de Melo vindo dos Estados Uni-
dos, preencheram a última parte musical deste gran-
dioso dia, tendo sido acompanhados pelo DJ XMEN.
Decorreram, assim, da melhor maneira os agradá-

veis momentos de confraternização que se segui-
ram, com os cheiros da massa sovada e malassadas, 
na festa do “Império”. O Mordomo José Medeiro e 
Leonilde Lopes desejam agradecer à rainha Jennifer 
Freire e a todos que os que os ajudaram para que a 
festa tivesse o grande sucesso que teve.
No final das festividades, informaram-nos que o 

novo mordomo para 2013 será a própria Associação 
Portuguesa de Ste-Thérèse que comemora o seu 35º 
aniversário. As Domingas serão: 1ª Dominga: Lurdes 
Paulo; 2ª Dominga: Anibal Medeiros; 3ª Dominga: 
José Carlos Cabral; 4ª Dominga Kathleen Isidoro Pe-
reira; 5ª Dominga: Tiago Arruda; 6ª Dominga: Celes-
te Cordeiro. 
Houve bilhetes a venda onde os grande vencedores 

do concurso foram: Adelino Mendonça ganhou uma 
Televisão, Ricky Veira uma viagem a Portugal, Flo-
rinda Vaillancourt ganhou o carro. 
Parabéns a todos, e para finalizar Viva o Divino 

Espírito Santo!
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divagar pelo jardim Botânico de Montreal
descobrindo Montreal

Passear por um jardim, mesmo que apenas em 
fotografia, alivia o meu espírito e é sempre um 

prazer enorme, poder apreciar a arte do homem 
associada à beleza, cor e encanto da natureza. 
hoje levo-os comigo a passear pelo jardim Botâ-
nico de Montreal

Este lindíssimo jardim fica localizado em Montre-
al, na província de Quebec no Canadá. É o segundo 
maior jardim botânico do mundo, em área, atrás so-
mente dos Jardins Botânicos Reais de Kew, em Lon-
dres, Reino Unido. Foi fundado em 1931 pelo Prefei-
to Camillien Houde.

É como um museu vivo de plantas de todos os luga-
res do planeta. Do encantador Jardim chinês ao cora-
ção do deserto de Sonora ou do oásis de tranquilidade 
do Jardim Japonês para o jardim de design clássico 
francês, é um passeio de sentidos e beleza.
Os lagos situados no coração do Jardim Botânico e 

emoldurados por arbustos e ervas altas, abrigam vá-
rios tipos de fauna alada e são ideais para relaxar. 
Independentemente da estação do ano em que se vi-
site, este magnifico jardim cativa pelas suas cores, 
fragâncias, beleza, trazendo uma sensação de paz e 
serenidade. Com 181 acres durante o verão, e dez es-
tufas abertas o ano todo, o jardim oferece um ponto 
de informação chamado “Green Information, assim 

como artigos de profissionais, sobre flores e plantas.

O jardim conta com um insectarium, espécie de mu-
seu do inseto, com borboletas tropicais, insetos aquá-
ticos, formigas e invertebrados. Possui 30 jardins 
temáticos ao ar livre, com mais de 22.000 espécies 
de plantas. No Jardim das Rosas (Rose Garden) a 

rosa é a rainha de todas as flores. São mais de 10 mil 
rosas dispostas entre arbustos, árvores ou outras flo-
res, numa verdadeira sinfonia de cores. Os visitantes 
no jardim Alpino caminhando por entre as encostas 
rochosas e ao longo do riacho em cascata, vão des-
cobrir plantas do Ártico, das montanhas do nordeste 
da América do Norte, das Montanhas Rochosas, dos 
Alpes, do Cáucaso, dos Pirinéus e da Europa Oriental 
e Ásia. No Jardim japonês todos os elementos estão 
equilibrados para criar uma sensação de serenidade. 
Cada árvore, cada arbusto, cada pedra foi cuidadosa-
mente escolhido e colocado. Os caminhos levam os 
visitantes através de configurações de peônias, rodo-
dendros, íris, caranguejo maçã-árvores e numerosas 
plantas perene. Tudo neste lugar de meditação tem 
um significado simbólico. Uma lagoa e uma série de 
cascatas e nascentes expressa a vida e renovação.
O centro do Jardim Botânico é o Jardim Chinês, o 

Shanghai Dream Lake Graden, uma replica do jardim 
da dinastia Ming com uma impressionante compo-
sição de lagos, rochas esculpidas, bambus, penjings 
(árvores anãs) e pagodes sofisticados. Este jardim 
é único. Rústico e assimétrico, à primeira vista, foi 
criado, no entanto de acordo com um princípio esté-
tico rigoroso. É um lugar de contrastes e de harmo-

nia. A organização espacial e arquitetura pavilhões, 
a seleção de plantas e minerais, a água e o contraste 
do yin e yang são todas as expressões dos princípios 
seculares da arte chinesa de projeto da paisagem.
O Jardim da sombra “Shade Garden” oferece em 

dias ensolarados a sombra refrescante das árvores al-
tas. É o local perfeito para admirar as primeiras flores 
da primavera. Pequenos recantos e vários caminhos 
contribuem também para o charme deste jardim.
Mais informações:
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jardin.html
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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
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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: Ilha de santa Maria
Situada no extremo sudeste do 

maravilhoso Arquipélago dos 
Açores, a Ilha de Santa Maria foi 
a primeira deste arquipélago a ser 
oficialmente descoberta, por Diogo 
Silves, cerca de 1427, situando-se a 
sua capital em Vila do Porto, a mais 
antiga das vilas Açorianas.
O arquipélago dos Açores divide-se 

em três grupos: o Grupo Oriental cons-
tituído por São Miguel, Santa Maria e 
os ilhéus das Formigas; o Grupo Cen-
tral com Faial, Pico, São Jorge, Tercei-
ra e Graciosa e o Grupo Ocidental, for-

mado pelas ilhas Flores e Corvo.
As datas de descobrimento do Arqui-

pélago são uma incógnita, existindo 
correntes históricas que afirmam já 
virem designados em mapas Genove-
ses desde 1351, contudo foi a partir de 
1431 que as Ilhas começaram a ser po-
voadas.
Com uma superfície de 97km2, e ca-

racterizada pelas suas baías de recorte 
profundo, a Ilha de Santa Maria man-
tém as suas antigas tradições aliadas a 
um património arquitectónico único e 
a uma natureza surpreendente, dona de 
grandes proporções de terra de origem 
sedimentar onde se encontram varia-
dos fosseis marinhos, testemunho do 
passar dos séculos neste território.
O ponto mais elevado da Ilha situa-

-se no Pico Alto, a 590 metros de al-
titude, seguindo-se os Picos das Cava-
cas a 491 metros e o da Caldeira a 481 
metros, de onde se têm panoramas de 

grande beleza que permitem perscrutar 
a intensidade natural deste território.
Local de férteis terrenos, tem sabido 

ao longo dos séculos tirar proveito do 
melhor que a terra pode oferecer, ba-
seando a sua economia na activida-
de agrícola e pecuária, mas também 
noutro sectores, como os meios de 
comunicação, nomeadamente aéreos, 

com grande desenvolvimento desde a 
criação do Aeroporto. A Ilha de Santa 
Maria caracteriza-se pelos seus nú-
cleos habitacionais que muito fazem 
lembrar as regiões continentais do Al-

garve e Alentejo, com casas de alvena-
ria branca e faixas coloridas, uma vez 
que os primeiros colonos derivavam 
na sua maioria destas regiões, corria 
ainda o século XV. Plena de beleza 
natural, Santa Maria é conhecida pelas 
belas cores das suas paisagens, onde o 
amarelo e ocre do solo e das culturas, 
o verde dos campos e o profundo azul 
do oceano provocam panoramas sem 

igual, tendo sempre muito para conhe-
cer e oferecer, proporcionando as me-
lhores condições par a prática de des-
portos e actividades de natureza e lazer 
ou simples contemplação.

No Museu de Santa Maria, em San-
to Espírito, fica-se a conhecer mais da 
história e etnografia desta bela Ilha, que 
é famosa também pelo seu Artesanato 
com artigos em barro vermelho, em lã, 
vime e palha. Já a nível gastronómico, 
o peixe e marisco são os reis da mesa, 
que também se veste de uma grande 
variedade de vegetais e é dona de uma 
rica doçaria, vinho e licores regionais.

descobrindo portugal
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ANedotAs sombras da Noite
O oitavo filme da dupla Tim Burton e Johnny 

Depp, baseado na série Dark Shadows, exibi-
da pela rede norte americana ABC entre junho de 
1966 e abril de 1971, é uma mistura de tudo que o 
cineasta tem de melhor e pior. O resultado é uma 
engraçada (admito) sequência de situações emba-
raçosas e desconexas com potencial também para 
decepcionar até os maiores defensores do diretor.
O longa começa com uma apresentação de cinco 

minutos da saída da família Collins de Liverpool, no 
século 18, e sua ascensão como potência da indús-
tria pesqueira em Collinswood, Estados Unidos. Seu 

filho, Barnabás (Depp), acaba se relacionando com 
Angelique (Eva Green), uma empregada da família 
que é também uma bruxa.
Quando o jovem se nega a casar com a moça e esco-

lhe Josete (Bella Heathcote) para ser sua noiva, ele é 
amaldiçoado e aprisionado por dois séculos. Acorda 
em 1972 e deve enfrentar a decadência de sua família 
em mundo moderno que não compreende.
Embora a premissa seja boa, a produção sofre com 

dois graves problemas: falta de uma narrativa con-
sistente, o que torna difícil se envolver com a histó-
ria, e a necessidade de conhecer a temática da série 

Dark Shadows e um pouco da cultura pop dos anos 
1970 para entender os melhores momentos do lon-
ga, cujo ápice é o show de Alice Cooper, o roqueiro 
que o vampiro simplesmente não entende que é um 
homem.
O interessante é que a trama dá muita importância 

para Victoria Winters (Bella Heathcote novamente) 
no começo, mas seu sumiço no meio do filme deixa 
claro que o roteiro de Seth Grahame-Smith, autor do 
livro Orgulho e Preconceito e Zumbis, que mostra-
ria a visão da moça, foi deixado de lado em algum 
momento em prol do que Burton queria – Barnabás 

como estrela.
Além disso, os personagens não são cativantes, fal-

ta charme e, às vezes, até coerência à produção. São 
tantos elementos misturados que parece que Burton 
estava na duvida se fazia um terror gótico, uma co-
média infantil, um longa de humor negro, um drama 
de superação ou simplesmente algo estranho. Pelo 
menos numa coisa ele acertou: a direção de arte, cla-
ro.
Sim, o visual é o ponto alto de Sombras da Noite. 

As cores fortes foram muito bem escolhidas, os fi-
gurinos e ambientes de cena tem o estilo Burton e 
são marcantes, cortesia de Rick Heinrichs, parceiro 
de longa-data do cineasta e ganhador do Oscar por 
Sleepy Hollow- A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
Diferente de outras grandes atuações de Depp, 

como em Swenney Todd, o ator não consegue tanto 

impacto na hora de dar vida ao bizarro vampiro do 
século 18. Isso não o impede de se divertir horrores 
no papel da estranha e burra criatura, que cai uma, 
duas, três vezes nas armações de Angelique – a única 
personagem com algum senso de propósito na trama 
– mesmo que deturpado.
Sombras da Noite é uma coleção de momentos bons 

e ruins sem muita coerência entre si. Uma produção 
leve com potencial para se dar bem na Sessão da Tar-
de daqui a alguns anos.

“Os psiquiatras dizem que: “...uma em cada quatro 
pessoas tem alguma deficiência mental...” .
Fica de olho em três dos teus amigos...
Se eles parecerem normais, o atrasado és tu!!!”

Padres em férias
Dois padres resolveram passar férias numa bela 
praia. No entanto, eles decidiram que deveriam ser 
mesmo férias e portanto nada deveria identificá-
-los como membros do clero.
Logo que desceram do avião, eles dirigiram-se a 
uma loja de surfistas e compraram o último grito 
em calções, sandálias, óculos de sol, etc...
Na manhã seguinte, foram até à praia vestidos 
como verdadeiros turistas. Estavam sentados em 
suas cadeiras de praia a tomar cerveja, enquanto 
gozavam o calor do sol, quando uma loura em to-
pless, de fazer qualquer um perder a cabeça, se 
dirigiu na sua direcção. Os dois padres não con-
seguiram evitar segui-la com os olhares. Quando 
a jovem passou por eles, sorriu e individulmente 
cumprimentou-os: - Bom dia Senhor Padre, Bom 
dia Senhor Padre, com um ligeiro aceno de cabe-
ça e continuando no seu caminho. Os dois padres 
ficaram perplexos, como era possível que ela os 
reconhecesse como padres? No dia seguinte, di-
rigiram-se de novo à loja de surfistas e compra-
ram roupas ainda mais berrantes. De novo os dois 
padres se dirigiram a praia, para gozar o sol, as 
vistas e... Eis que aparece a mesma loura de fazer 
perder a cabeça a qualquer distraído. Vinha com 
uma tanguinha ultra reveladora, aproximou-se de-
les e os cumprimentou: - Bom dia Senhor Padre, 
Bom dia Senhor Padre. Após o que se dispunha a 
seguir o seu caminho, quando o padre mais velho 
não se conteve e chamou-a: - Um momento, me-
nina. - Sim. - Respondeu ela, com um sorriso nos 
lábios bem definidos e sensuais.
- Nós de facto somos padres e temos orgulho em 
se-lo, mas como conseguiu descobrir isso?
- SENHOR PADRE, SOU EU, A IRMã ÂNGELA!! 
......Também tô de férias!!

Uma professora: - Hoje é o dia mundial das boas 
acções, portanto, o Joãozinho, o Carlinhos e o 
Zézinho - que eram os três “melhores” alunos da 
turma - vão lá fora praticar uma boa acção, e vol-
tam para contar aos colegas o que fizeram, está 
bem ? Os miúdos lá foram e passado quase uma 
hora voltaram. - Então Joãozinho, qual foi a boa 
acção que praticaste? - Eu ajudei uma velhinha a 
atravessar a rua! - Muito bem, e tu Carlinhos? - Eu 
também ajudei a velhinha a atravessar a rua! - Ah 
sim? E tu Zézinho? - Pois ... Eu também ajudei a 
velhinha a atravessar a rua! - O quê? Os três!?!? 
Então e demoraram tanto tempo porquê??? - Não 
havia meio de o raio da velha querer atravessar a 
rua!...
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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

3 de Julho de 2012
1 Euro = CAD 1.285770

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.

PARA VENDER OU COMPRAR, CONSULTE-ME SEM COMPROMISSO.
mTl-norTe 

11570 Hotel De Ville 
nova construcção 
construction Moder-
no ‘ZEN’ destacado, 
3+1 quartos.

415 000$
VIlleraY
ST-DenIS
Bar situado no 
7659 St-Denis 

com boa clientela, 
5 máquinas de jogos.

Muita boa oportunidade

185 000$

laChIne 
Linda casa num 

canto bastante famil-
ial and amigável

375 000$
roSemonT 

la peTITe paTrIe
6 plex ConSTUIDo 

em 1985
6x3.5 ToDo alUgaDo, 

Bom renDImenToS
perTo Do meTro

roSemonT e papIneaU
645 000$

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 8771743 MLS 8771629

mlS 10210343MLS 8771664

Para poder consultar mais propriedades www.fastsales.ca

SERVIÇO

TéCnICa em eSTéTICa
ao DomICílIo

Extensão e tintura das pesta-
nas. Depilação do corpo e do 
rosto. Aplicação de unhas pos-
tiças/artificiais. Desloca-se ao 
domícilio se necessário.

R. Rodrigues
514-518-6286

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

Sálario muito bom.
450-465-2969

Varina Aluminium inc.
Procura pessoal para fabricação e 
instalação dos seus próprios pro-
dutos. 514-362-1300

EMPREGOS

Procura-se agente de via-
gens com ou sem experiên-
cia. Formação em turismo. 

Enviar CV por email:
servicesplus@bellnet.ca

Aluga-se 3 1/2 num sub-solo 
em Montreal Este.

514-953-8182

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

AStRÓlOGO – CuRAnDEIRO
PROf. MEStRE AIDARA

Falo
Português

Companhia de paysagista Gabo
Precisa de pessoas trabalhadoras 
no domínio do “Pavé-Uni” para 
colocar mural em volta de piscina 
e etc.

Contactar Sandra
450-937-2700

Homens para trabalharem em 
companhia de paisagismo, assen-
tar “pavé-uni”, com ou sem expe-
riência. Salário segundo experiên-
cia. 514-240-1535

Precisamos de senhores 
e senhoras com experiên-
cia para limpeza durante 
a noite. É importante ter 
carro. 450-975-0584

†

†

Carlos linhares
Faleceu em Laval, no dia 29 de Ju-
nho de 2012, com 86 anos de idade, 
o senhor Carlos Linhares, natural da 
Ribeira Quente, São Miguel, Açores, 
esposo de  Maria da Conceição Li-
nhares.

Deixa na dor seu irmão Mario Miudo 
(Almerinda Raposo), cunhados, so-
brinhos/as,  familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a car-
go de:
Alfred Dallaire MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins

Missa de corpo presente foi, ontem, terça-feira, dia 3 de Julho de 2012 
às 10 horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval e foi a 
sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.

Missa do sétimo dia  será celebrada na sexta-feira, dia 6 de Julho às 
18h30 na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval.

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.

Tomas Rodrigues
1945-2012

Faleceu em Brossard, no dia 27 de Ju-
nho de 2012, com 66 anos de idade, o 
senhor Tomas Rodrigues natural de San-
tar, Arcos-Valdeves, Portugal, esposo da 
senhora Rita da Silva.

Deixa na dor sua esposa, sua filha Ro-
sie, seu filho Luis(Rosy Saadeh), netas 
katherine e Angelina. Sogra Emilia de 
Brito. Irmãos Antonio, Alfredo e João; 
Irmã Joaquina Rita e Glória e seus conju-
gues, cunhados, sobrinhos/as,  familiares 
e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins

Missa de corpo presente foi segunda-feira, dia 2 de Julho de 2012 às 
10 horas na Igreja Santa Cruz e foi transladado para o cemitério de 
Santar em Portugal.

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.

vEnDE-SE
Vende-se máquina de costura 
overlock de 5 linhas.

450-967-1766
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dez da espanha na 
equipa do torneio
O Grupo Técnico da UEFA incluiu dez joga-

dores da Espanha no lote de 23 elementos na 
Equipa do Torneio do UEFA EURO 2012, en-
quanto a Itália, finalista vencida, conta com 
quatro jogadores, tantos quantos a Alemanha. 
Portugal, por seu turno, tem três representan-
tes na lista.
A selecção “roja” defendeu com sucesso o títu-

lo europeu ao golear a Itália por 4-0 na final de 
domingo e conseguiu ainda mais distinções, pois 
Andrés Iniesta teve a honra de ter sido nomeado 
Melhor Jogador do Torneio. 
O Grupo Técnico da UEFA foi composto pelo 

director-técnico Andy Roxburgh e ainda por Fabio 
Capello (Itália), Jerzy Engel (Polónia), Dušan Fit-
zel (República Checa), Gérard Houllier (França), 
Lars Lagerbäck (Suécia), György Mezey (Hungria) 
e Holger Osieck (seleccionador da Austrália). Je-
an-Paul Brigger e Walter Gagg providenciaram o 
“feedback” da FIFA, ao passo que Mordechai Sh-
pigler funcionou como elemento de ligação com 
o Comité de Desenvolvimento e Assistência Téc-
nica da UEFA. “Os jogadores que integram esta 
equipa são aqueles que contribuíram de forma 
significativa durante toda a fase final”, justificou 
Roxburgh. “Inevitavelmente, a equipa é dominada 
por jogadores das equipas que tiveram mais su-
cesso - antes do mais, da equipa que conquistou 
o troféu, a Espanha, e, depois, dos jogadores que 
representavam as três equipas imediatamente 
classificadas a seguir.”
“Há outros jogadores que podiam ter facilmente 

feito parte desta equipa, mas restringimo-nos ao 
número estabelecido. O limite ficou nos 23 ele-
mentos porque se trata do número de jogadores 
de um plantel na fase final.”
“No geral, a equipa considerou que se tratou 

uma prova bastante positiva. Consideramos que 
o ambiente foi fantástico por várias razões: por 
exemplo, o Comité de Arbitragem falou com as 
selecções antes da fase final para explicar aquilo 
que se esperava e, no geral, a atitude dos selec-
cionadores foi excelente. As quatro equipas mais 
bem classificadas tentaram assumir a iniciativa 
nos seus jogos, tal como fizeram outras equipas. 
Houve uma sensação positiva no que toca aos 
comportamentos dos jogadores, abordagem aos 
encontros e ao nível técnico.” O Grupo Técnico foi 
dividido em dois - um em Varsóvia e outro em kiev 
-, com Roxburgh a distribuir o seu tempo entre os 
dois. O grupo assistiu a todos os 31 encontros 
da fase final e pelo menos dois membros marca-
ram presença em cada partida. As observações 
centraram-se nos dispositivos tácticos das equi-
pas e na forma como evoluíam, nos mecanismos 
defensivos e de contra-ataque, uso dos flancos, a 
forma como os golos foram marcados, diferenças 
de filosofias futebolísticas e ainda todas as outras 
facetas do jogo que interessam à comunidade dos 
treinadores. O relatório técnico de 72 páginas, a 
ser publicado em inglês, francês e alemão, será 
oficialmente apresentado no final de Setembro du-
rante a 9ª Conferência de Seleccionadores Nacio-
nais da UEFA, em Varsóvia.
Equipa do Torneio do UEFA EURO 2012
guarda-redes: Gianluigi Buffon (Itália), Iker Ca-

sillas (Espanha), Manuel Neuer (Alemanha).
Defesas: Gerard Piqué (Espanha), Fábio Coen-

trão (Portugal), Philipp Lahm (Alemanha), Pepe 
(Portugal), Sergio Ramos (Espanha), Jordi Alba 
(Espanha).
Médios: Daniele de Rossi (Itália), Steven Ger-

rard (Inglaterra), xavi Hernández (Espanha), An-
drés Iniesta (Espanha), Sami khedira (Alemanha), 
Sergio Busquets (Espanha), Mesut Özil (Alema-
nha), Andrea Pirlo (Itália), xabi Alonso (Espanha).
avançados: Mario Balotelli (Itália), Cesc Fàbre-

gas (Espanha), Cristiano Ronaldo (Portugal), Zla-
tan Ibrahimović (Suécia), David Silva (Espanha).

A selecção de portugal é uma
doença saudável da qual padeço!

Sofrer por amor é a coisa mais bela que nos 
pode acontecer na vida, porque só sabe amar 

quem foi amado. Ao nascer recebemos o amor dos 
nossos pais e familiares, crescemos aprendendo a 
gostar das coisas que nos pertence: a nossa terra, 
o nosso povo, os nossos amigos. Mais tarde acon-
tece os grandes amores da nossa vida a esposa, os 
filhos, dos quais jamais podemos separar os laços 
de sangue que nos une.
O coração que ama, é tal um estádio, do qual a lo-

tação nunca se esgota. Na bancada há sempre lugar 
para mais um amor. “Amar” é apreciar, e ter devoção, 
e preferir, e estar apaixonado, é gostar, desejar, esti-
mar e devo -vos confessar que tudo isto, sinto, pela 
selecção de Portugal.
Na verdade, vivo um grande amor pela “Selecção 

das Quinas”. O meu sofrimento é tão grande que nem 
sei como o descrever, só tenho medo, se um dia irei 
morrer, sem ter a alegria de ver Portugal se classificar 
“Campeão da Europa ou do Mundo”!
Mas o que é que nos falta para sermos campeões?
Europeu 1996, o sonho começou com a “Geração 

de ouro’’do futebol Português, composta pelos bi-
campeões mundiais juniores (1989-1991) fazendo 
uma “tímida’’ primeira aparição no europeu em 1996 
caindo nos quartos - finais perante um “chapéu’’ de 
Carol Poborsky da República Checa. Na final, a Ale-
manha venceu 2 a 1 à República Checa e foi cam-
peão. Europeu 2000. A selecção portuguesa, brilhava 
mais do que nunca, mas, um conjunto de exibições 
para a lenda voltaram a encalhar na França, num 
cenário muito idêntico ao de 1984, 16 anos antes, 
Portugal caíu nas meias-finais na parte final do pro-
longamento através da transformação de uma grande 
penalidade. Na final, a França venceu à Itália por 2 
-1. No Europeu 2004, realizado em Portugal, nasce 
a paixão Lusitânia, tendo os portugueses espalhados 
por todo o mundo adoptaram a selecção e a bandei-
ra de Portugal na alma e no coração! Portugal e o 
Mundo português viveram uma euforia: bandeiras 
nas janelas e nos automóveis, Nelly Furtado cantou 
para o mundo a canção que falava de uma “Força que 
ninguém pode parar’’ e Portugal chegou à final após 
ter perdido o primeiro jogo com a Grécia por 1-0.
A primeira final estava conquistada, mas, como a 

reabrir a competição, Portugal não teve táctica para 
superar a armadilha dos surpreendentes gregos que 
voltaram a vencer Portugal por 1-0 e assim foram 
campeões em terras de Portugal, “matando o sonho” 
e fazendo chorar Portugal inteiro. Europeu 2008, 
foi a desilusão Lusa e o Adeus Scolari. Nesta altu-
ra algumas polémicas giravam em volta da selecção. 
Portugal não foi tão longe como sonhávamos, pois 
nos quartos - finais perdeu com a poderosa equipa 
Alemão por 2-3, e os alemães disputaram a final com 
a Espanha e perderam por 1-0. Espanha foi campeã 
e era o nascer de uma potência mundial. Em 2008 
foi o começo da Epopeia Espanhola pelo mundo do 
futebol, através de um futebol controlado a meio 
campo que mais parece um tsunami. Europeu 2012 
Portugal sofre muito para se qualificar na fase final. A 
época Queiroz foi uma autêntica desgraça para a au-
toconfiança da selecção de Portugal, os portugueses 
começam pouco a pouco divorciarem-se da equipa 
das quinas, a paixão pela selecção e a bandeira de 
Portugal deixa de ser aquilo que havia sido durante o 
reinado de Scolari.
O treinador Paulo Bento (sem ser o meu preferido), 

pegou numa equipa que estava moribunda, pratica-

mente morta, a sua salvação para estar presente no 
europeu 2012 dependia da vitória no jogo na fase de 
qualificação (Playoffs), onde Portugal finalmente, 
conseguiu o visto para a Polónia e Ucrânia, países 
organizadores do europeu 2012. Nos jogos amistosos 
preparatórios, também foi decepcionado com dois 
empates contra a Polónia e com a fraca Macedónia, 
derrota por 3 a 1 contra a Turquia.
A equipa das “Quinas” deixa Portugal rumo a Po-

lónia de cabeça baixa, muitos a criticarem e poucos 
para motivarem os jogadores portugueses. À espera 
de Portugal, estava Alemanha, Dinamarca, Holanda, 
o grupo da morte, não era nada fácil!
Portugal começou com uma derrota com a Alema-

nha 0-1 mas teve sabor a vitória, no jogo de vida ou 
morte contra a Dinamarca. O ganho estava no banco 
e o jogador Varela entrou marcando o golo da vitória 
3 a 2. A Holanda que já se encontrava ferida e não 
tinha nada a perder, logo no início da partida marcou 
um golo. Portugal precisava vencer e foi então que o 
melhor jogador do Mundo, Cristiano Ronaldo, com 
duas golpadas fez Portugal vencer o duelo 2 a 1, e 
deu o golpe fatal na selecção da Holanda (finalista 
do mundial da África do Sul em 2010) que saia deste 
europeu com 3 derrotas.
Portugal passava aos quartos - finais, para defrontar 

a República Checa, que 16 anos antes havia, elimi-
nado. Portugal com um golo de chapéu a Vítor Baia, 
mais uma vez Ronaldo marcou o golo da vitória e 
gritou mais alto demonstrando porque o devemos no-
mear, sem tardar, Rei de Portugal!
Nas meias-finais mais uma vez a Espanha atraves-

sou-se no nosso caminho, tudo fizemos para vencer 
a melhor selecção do mundo, após 120 minutos de 
jogo. O resultado mantinha-se 0-0 tendo Portugal jo-
gado muito bem, até ao prolongamento. O treinador 
português tardou em refrescar a equipa ao não fazer 
as 3 substituições antes do intervalo e até quem sabe 
usar a espada do toureiro Varela nos momentos finais 
como fez contra a Dinamarca! Mas quem sou eu para 
julgar?
Finalmente veio o momento da sentença mais cruel 

que pode acontecer num jogo de futebol, ou seja o de 
encontrar o vencedor através das grandes penalida-
des: a “vitória estava nos pés’’!
A emoção é tão grande, não consigo encontrar for-

ças para assistir às grandes penalidades. Rui Patrício 
defende por alguns segundos. Há gritos de alegria,  e 
Portugal está na frente, João Moutinho, falha, Bruno 
Alves dá por terminado o sonho de Portugal, manda 
a bola à trave e dá a vantagem a Espanha que em 
seguida não falha gp 2-4 e assim seguiu em frente 
para a Final. Na final, os carrascos de Portugal no 
mundial 2010 a Espanha volta a repetir as mesmas 
páginas da história após terem eliminado Portugal, e 
assim foram campeões do Mundo ao vencer na final a 
Holanda por 1 a 0. No europeu 2012 venceram a final 
contra a Itália por 4-0.
A poderosa Espanha faz história ao ser campeão 

da Europa em 2008 e 2012 , campeão do Mundo em 
2010. Só Portugal poderia ter parado a Espanha!
Por minha parte tudo tenho feito e sofrido para aju-

dar Portugal a ganhar. Bandeira erguida em frente à 
porta da entrada da minha casa, desde o primeiro ao 
último dia da competição. Festejei todas as vitórias e 
aceitei as derrotas. Estes jogadores tiveram humilda-
de, bravura e coragem. 
A selecção é a nossa identidade, é aquela que nos 

une! Por isso devemos todos estar com a nossa selec-
ção quer ela perca ou ganhe!
Acredito que vamos voltar a descobrir o Brasil em 

2014! FORÇA PORTUGAL

Texto de Mário Carvalho
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presidente da
ueFA responde,...
O Presidente da uEFA, Michel 

Platini, respondeu sobre o 
EuRO 2012, explicando por que a 
existência de cinco árbitros levou 
ao aumento dos golos e revelando 
o seu momento favorito.

Pergunta: Qual foi o seu momen-
to favorito do torneio e qual o me-

lhor jogador?
Michel Platini: Houve vários mo-

mentos maravilhosos durante o 
EURO 2012, mas para mim o me-
lhor foi sem dúvida quando o árbitro 
apitou para o pontapé-de-saída do 
jogo inaugural. Isso significou que 
finalmente íamos concentrar-nos no 
que realmente interessava – futebol 
– depois de cinco anos de trabalho 
intenso e preparativos. Sabia que era 
o início de um evento único.
Do meu ponto de vista, não houve 

um jogador que se tenha destacado 
dos demais neste EURO, mas sim um 
grupo de grandes jogadores que fo-
ram capazes de se exibirem neste tor-
neio de renome. E todos sabem quem 
são esses grandes jogadores.

Pergunta: Depois do sucesso do 
uEFA EuRO 2012, já está a pensar 
nos desenvolvimentos que a com-
petição aguarda? O que pensa que 
as alterações ao formato vão trazer 
e que estavam em falta?
Platini: Acima de tudo, vai mostrar 

a toda a gente que a Europa tem 24 
selecções com o nível técnico neces-
sário para participar na fase final de 
uma competição com esta. Estou cer-
to disso.

Pergunta Na sua opinião, qual 
a melhor receita que uma equipa 
deve ter para ganhar um torneio?
Platini: Resume-se a duas palavras: 

técnica e frescura física.

Pergunta: Qual foi o maior pro-
gresso que observou em relação 
ao futebol praticado neste EuRO, 
comparado com edições anterio-
res?
Platini: Sem qualquer hesitação, di-

ria que foi a implementação do sis-
tema com cinco árbitros. Essa foi a 
principal inovação em campo com-

parada com edições anteriores do 
EURO, e representou um verdadeiro 
acréscimo no futebol praticado: aju-
dou a afastar as simulações na área 
e também ajudou a reduzir significa-
tivamente os agarrões em lances de 
bola parada. No final, registaram-se 
mais golos e, talvez mais significati-
vo, um aumento dos golos de cabeça 
neste EURO do que nas outras gran-
des competições internacionais. O 
sistema de cinco árbitros serve como 
elemento dissuasor e a qualidade do 
futebol beneficia com isso.

Pergunta: Do que gosta mais: 
jogar e marcar golos ou dirigir a 
uEFA e fazer regras e regulamen-
tos?
Platini: Existe a idade certa para 

tudo. Quando tinha 20 ou 30 anos, 
adorava jogar futebol. Hoje, adoro a 
minha missão de proteger o futebol.

Pergunta: Foi uma experiência 
bem-sucedida trazer o EuRO até à 
Europa de leste pela primeira vez?
Platini: Este EURO, o primeiro a 

Leste, foi um sucesso estrondoso, um 
verdadeiro triunfo. Polónia e Ucrâ-
nia mostraram ao Mundo que podem 
organizar este tipo de evento e que 
não tiveram qualquer tipo de preo-
cupações. Podem estar orgulhosas 
do trabalho desenvolvido, do seu en-
tusiasmo e dos resultados finais. De 
qualquer maneira, estou orgulhoso de 
ambas.

espanha 4-0 Itália
espanha revalida
título com goleada
A Espanha venceu a Itália na final 

do uEFA EuRO 2012, por 4-0, 
tendo conquistado pela segunda vez 
consecutiva o Campeonato da Euro-
pa, depois de ter vencido o Mundial 
de 2010.
A selecção espanhola, bem ao seu 

estilo, entrou no encontro de forma 
confiante e foi trocando a bola entre os 
seus jogadores, tendo ficado perto do 
golo aos nove minutos. Xavi Hernán-
dez tentou a sorte à entrada da área, 
com a bola a passar muito perto da bar-
ra da baliza de Gianluigi Buffon. Com 
uma entrada fortíssima, a formação 
espanhola culminou o domínio inicial 
com um golo aos 13 minutos. Cesc 
Fàbregas progrediu pelo lado direito, 
efectuou o cruzamento e David Silva, 
de cabeça, inaugurou o marcador.
A equipa italiana tentou responder, 

tendo pressionado os espanhóis nos 

minutos seguintes mas sofreu um duro 
golpe aos 20 minutos, já que ficou sem 
Giorgio Chiellini, devido a lesão, com 
Federico Balzaretti a entrar para o seu 
lugar. Apesar de ter ficado sem uma 
peça importante no sector mais recua-
do, os homens de Cesare Prandelli não 
baixaram os braços e coleccionaram 
alguns lances de apuro junto da baliza 
de Iker Casillas.
Aos 28 minutos, Antonio Cassano 

poderia ter restabelecido o empate, 
com um remate perigoso, descaído sob 
o lado direito. A bola passou entre as 
pernas de Gerard Piqué mas Casillas 
estava atento e travou o disparo do 
avançado transalpino. Quatro minutos 
depois, Cassano voltou a testar os re-
flexos de Casillas, desta vez forçando 
o guardião do Real Madrid CF a uma 
defesa de recurso.

Contudo, ainda antes do descanso, a 
Espanha aproveitou um contra-ataque 
para dilatar a vantagem, aos 41 mi-
nutos. Xavi desmarcou Jordi Alba na 
perfeição, com o lateral a não perdo-
ar na cara de Buffon, tendo assinado o 
primeiro golo ao serviço de “la roja”. 
Dois minutos depois, Casillas esteve 
novamente em destaque, ao travar efi-
cazmente um disparo perigoso de Ric-
cardo Montolivo.
Na segunda parte, a Itália entrou me-

lhor, com Antonio Di Natale a cabecear 
com muito perigo aos 46 minutos. Ain-
da assim, o remate do avançado italia-
no saiu ligeiramente por cima. Fàbre-
gas respondeu no minuto seguinte, na 
sequência de uma iniciativa individual, 
com Buffon a negar o terceiro golo aos 
espanhóis.
Aos 50 minutos, Di Natale ficou no-

vamente perto do golo, depois de en-

contrar espaço na defensiva contrária. 
O atacante tinha tudo para marcar, mas 
Casillas voltou a corresponder com 
uma excelente defesa. Aos 61 minutos, 
os italianos sofreram novo revés, uma 
vez que Thiago Motta foi forçado a sair 
devido a lesão, minutos depois de ter 
entrado, com a Itália a terminar o en-
contro reduzida a dez elementos, já que 
havia esgotado as substituições.
Em superioridade numérica, a Es-

panha controlou as operações, tendo 
aproveitado para dilatar a vantagem 
aos 83 minutos, mercê de um golo do 
recém-entrado Fernando Torres, que 
conseguiu o feito de marcar em duas 
finais de Campeonatos da Europa. Juan 
Mata, que também saltou do banco, as-
sinou o 4-0 aos 88 minutos. A Espanha 
venceu assim o seu terceiro Europeu, 
após as vitórias em 1964 e 2008.
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portugal sai de cabeça erguida
A selecção portuguesa despediu-se 

do UEFA EURO 2012 na certeza de 
ter deixado a sua marca na competi-
ção, com Paulo Bento a afirmar: “Se 
pudesse escolher a forma de sairmos 
de prova, não era esta que escolheria”.
A selecção portuguesa despediu-

-se do UEFA EURO 2012 de cabeça 
levantada, na certeza de ter deixado 
a sua marca na competição que se 
realiza na Polónia e na Ucrânia. Em 
Opalenica os jogadores de Portugal 
vão deixar saudades, até pela for-
ma cordial como sempre trataram os 
adeptos locais. Portugal disse “adeus” 
ao Campeonato da Europa nas meias-
-finais, frente à Espanha, numa par-
tida muito equilibrada, decidida nas 
grandes penalidades. Apesar de falhar 
a oportunidade para marcar presença 
na sua segunda final de uma grande 
competição, a selecção portuguesa 
deixa prova com a convicção de ter re-
alizado uma excelente campanha. “Se 
pudesse escolher a forma de sairmos 
de prova, não era esta que escolheria, 
mas não há nada a fazer. A Espanha é 
uma grande equipa”, disse o seleccio-
nador Paulo Bento no final da partida 
em Donetsk. A comitiva lusa vai ain-
da regressar ao seu “quartel-general” 
na Polónia, na localidade de Opaleni-
ca, a cerca de 50km de Poznan, que 
foi desde o início um “amuleto” que 
os jogadores souberam valorizar. As 
condições criadas em redor da equipa 
das “quinas” foram as melhores, num 
local que serviu para reforçar a união 

existente entre os atletas e criar uma 
comunhão com os adeptos.
Cristiano Ronaldo dá um autógrafo
Nos treinos à porta aberta, a aflu-

ência de público foi sempre enorme, 
com muitos adeptos ansiosos por ver 
os seus jogadores favoritos bem de 

perto. Escolas inteiras rumaram ao 
Hotel Remes para assistir aos treinos, 
além de famílias e adeptos de todas as 
idades. Entoaram muitas vezes os no-
mes dos craques da selecção, que re-
tribuíram o apoio exibindo uma tarja 
de agradecimento depois dos quartos-
-de-final.
Portugal jogou na Ucrânia e na Po-

lónia mas fez sempre questão que 
manter o seu “quartel-general” em 
Opalenica, viajando para os jogos de 
avião desde Poznan. Os habitantes da 
pequena localidade interpretaram essa 
a atitude como um elogio e não rega-
tearam esforços para apoiar a selecção 
portuguesa. Nas ruas e entre os locais 
o apoio a Portugal foi uma constante 
ao longo do torneio, equiparado ao 
apoio dado à própria selecção da Po-
lónia, na certeza que a palavra “sauda-
de” fará todo o sentido no futuro.

portugal 0-0 espanha (espanha vence por 4-2 nos penalties)

espanha mais feliz nos penalties
Bruno Alves acertou na trave an-

tes de Cesc Fàbregas confirmar 
a Espanha na final depois de um jogo 
com poucas oportunidades e muitos 
nervos.
Portugal falhou por pouco a presen-

ça na final do UEFA EURO 2012, em 
Kiev, no domingo, ao ser derrotado 
pela Espanha, por 4-2, no desempate 
por grandes penalidades, após o nulo 
verificado ao fim de 120 minutos em 
Donetsk.

Num desafio com escassas oportu-
nidades de golo, a Espanha – campeã 
europeia e mundial – nunca conseguiu 
desenvencilhar-se da teia bem mon-
tada por Portugal, mas foi mais feliz 
na lotaria dos penalties. Rui Patrício 
e Iker Casillas defenderam as tentati-
vas de Xabi Alonso e João Moutinho 
e, depois de Sergio Ramos ter marcado 
friamente a sua conversão num lance 

igual ao imortalizado por Antonín Pa-
nenka em 1976, Bruno Alves acertou 
na trave e Cesc Fábregas deu aos es-
panhóis a possibilidade de se tornarem 
na primeira equipa a ganhar três títulos 
seguido em grandes torneios.
Os pensamentos antes do início do 

encontro foram para Miki Roqué – de-

fesa do Real Betis Balompié faleci-
do no domingo passado, aos 23 anos, 
devido a um cancro –, uma vez que a 
Espanha pediu, perto do arranque da 
partida, para os seus jogadores enver-
garem uma braçadeira negra em sua 
homenagem. Com o antigo jogador do 
Liverpool FC na mente, os espanhóis 
tomaram a iniciativa e o primeiro lan-
ce de perigo veio talvez de um jogador 
improvável, aos nove minutos, quando 
o lateral-direito Álvaro Arbeloa apro-

veitou a indecisão de Alves no alívio 
e rematou da entrada da área por cima 
da trave.
Sem Fàbregas nem Fernando Torres, 

Vicente del Bosque apostou na en-
vergadura física do avançado Álvaro 
Negredo para fazer frente à dupla de 
centrais Pepe e Bruno Alves, enquan-
to Hugo Almeida liderou o ataque de 
Portugal, no qual se notou maior acti-

vidade inicial no flanco esquerdo, o de 
Cristiano Ronaldo e Fábio Coentrão. 
Duas arrancadas do capitão dos lusita-
nos sem consequências fizeram animar 
o público, antes da “roja” sacudir o 
marasmo a dois minutos da meia-hora. 
Negredo segurou bem o esférico na 
área, deixou em Xavi Hernández e este 

de pronto em Andrés Iniesta, só que o 
seu pontapé em arco errou o alvo.
Portugal criou perigo numa perda de 

bola espanhola na saída da sua área. 
João Moutinho recuperou-a e deu-a a 
Ronaldo, mas o remate do nº7 saiu per-
to do poste da baliza de Iker Casillas 
e a etapa inicial chegou ao fim sem 
qualquer defesa efectuada pelos dois 
guarda-redes.
Após o reatamento, Del Bosque ten-

tou dar maior mobilidade ao ataque e 
abdicou de Negredo para voltar a uti-
lizar Fábregas como “falso 9”, antes 
de fazer entrar Pedro Rodríguez para 
o lugar de David Silva. Almeida teve 
três remates sem a direcção que ele de-
sejada e coube a Xavi o primeiro en-
quadrado com a baliza, a meio da etapa 
complementar, à figura de Rui Patrício. 
Aos 73 minutos, um livre frontal de 
Ronaldo causou apreensão a Casillas, 
mas o remate saiu por cima.
Cada vez mais com o espectro do pro-

longamento no horizonte, o encontro 
entrou numa fase de pouco risco por 
parte de ambas as formações e só novo 
livre directo de Ronaldo levou perigo à 
baliza da Espanha, já depois de Nélson 
Oliveira ter substituído Almeida. A um 
minuto do fim, Ronaldo teve a melhor 
possibilidade de Portugal numa transi-

ção rápida de Raul Meireles, mas o ex-
tremo não acertou com a baliza. Aliás, 
a evidenciar a boa organização de am-
bas os contendores, o desafio chegou 
ao tempo extra somente com um rema-
te ao alvo, o de Xavi atrás referido.
A Espanha esteve melhor do prolon-

gamento e, aos 104 minutos, Patrício 
negou o golo a Iniesta no culminar de 
uma jogada de insistência de Pedro, an-
tes de um livre de Sergio Ramos passar 
rente ao ferro. E guardião português 
esteve outra vez em destaque a deter 
com a mão direita um remate cruzado 
rasteiro de Navas em plena área. Sem 
golos, a decisão ficou para os penalties.
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euro 1984: a França finalmente campeã
O ano de 1984 não confirmou as 

expectativas orwellianas de um 
mundo aterrador. O «grande irmão» 
só faria furor na Europa por volta do 
ano 2000 e sob o formato de «reality 
show».

O futuro chegava com o primeiro 
Apple Macintosh, o primeiro leitor de 
CD, a identificação do vírus da SIDA e 
o lançamento da MTV.
 Mas 1984 não foi nenhum passeio no 

parque. Ondas de choque e comoção 
atravessaram o planeta com as cons-
tantes imagens da fome no Corno de 
África que chegavam aos televisores 
da Europa e América do Norte.  
 Na Índia a Primeira-Ministra Indira 

Gandhi era assassinada por activistas 
Sikhs. Em Moscovo a liderança sovi-
ética vivia em permanente sobressalto 
depois da morte de Brezhnev em 1982. 
Seguiu-se-lhe Andropov, que esteve 
no Kremlin menos de dois anos, suce-
dido por Chernenko que daria o lugar 
a Gorbachev em Março de 1985.  Nos 
Estados Unidos durante os jogos de 
Los Angeles, Carl Lewis fazia história 
e repetia os feitos de Jessie Owens em 
1936. Reagan lançava o projeto SDI 
(Iniciativa de Defesa Estratégica) co-
nhecido popularmente por «Guerra nas 
Estrelas» e, enquanto Indiana Jones 
explorava o Templo Perdido, também 
os Gremlins, o Karaté Kid e os Caça-
-fantasmas lotavam cinemas em todo o 
mundo...
Os olhos do mundo em los Angeles 

e Paris
Em ano de novo boicote olímpico aos 

Jogos de Los Angeles, com a já espera-
da resposta soviética ao boicote ameri-
cano aos Jogos de Moscovo, a qualifi-
cação para o Euro 1984 trouxe algumas 
surpresas: os romenos com Bölöni em 
grande destaque deixaram de fora os 
campeões do mundo (Itália). Portugal 
também surpreendeu, afastando a Po-
lónia, que conquistara o terceiro lugar 
no mundial de Espanha, e a URSS.
A Inglaterra por sua vez não resistiu a 

uma surpreendente Dinamarca e a Es-
panha qualificou-se depois de vencer 
Malta por 12x1 no último jogo, quando 
precisava de uma vitória com onze go-
los de diferença para superar a concor-
rência da Holanda.

A França e a R.F.A. partiam como 
grandes favoritas, esperando-se com 
alguma curiosidade o que seriam capa-
zes de fazer as estreantes seleções de 
Dinamarca, Roménia e Portugal, já que 
a Bélgica, Jugoslávia e Espanha, dis-
pensavam apresentações. 
Grupo A: Michel Platini e a «Dina-

máquina»
E começava o grande torneio, em Pa-

ris, no Parc des Princes, na véspera de 
Santo António,com a França a vencer 
a Dinamarca com um golo de Michel 
Platini. Dias depois os gauleses subi-
ram a parada, goleando a Bélgica em 
Nantes por 5x0, com um «hattrick 
perfeito» de Platini. Mas se a França 
tinha deslumbrado com uma exibição 
avassaladora, a Dinamarca não lhe quis 
ficar atrás e em Lyon a «Dinamáquina» 
entrou finalmente em ação e esmagou 
a Jugoslávia com um inapelável 5x0, 
confirmando as boas expectativas que 
deixara no jogo da estreia. 
No Geofroy-Guichard em Saint-

-Étienne, quatro dias passados, nova 
tarde de glória para Platini, com um 

golo com pé esquerdo, outro com o pé 
direito e um terceiro golo com a cabe-
ça, completando o segundo «hattrick 
perfeito» na competição. Três vitórias 
em três jogos, muitos golos e um Plati-
ni muito inspirado colocavam a França 
no caminho do seu primeiro troféu.
Para fechar o grupo A, em Estrasbur-

go, a «Dinamáquina» teve de se ver 
com uma Bélgica decidida que entrou 
no jogo a ganhar, chegando aos 0x2 aos 
39 minutos. Os nórdicos tiveram então 
que efetuar uma reviravolta histórica 
que culminou no 3x2 final, autoria de 
Preben Elkjær Larsen aos 84´.
Grupo B: Alemanha vs a aliança 

ibérica
O Grupo B tinha na R.F.A. a clara fa-

vorita, enquanto de espanhóis, Portu-
gueses e Romenos esperava-se muita 
luta pelo segundo lugar. Na estreia em 
Estrasburgo, quase vinte anos depois 
da saga em Inglaterra, os portugueses 
aguentaram o nulo contra a superfa-
vorita Alemanha, enquanto espanhóis 
e romenos dividiam os pontos, nessa 
mesma noite em Saint-Étienne.
Dias depois, após a esperada vitória 

alemã sobre a Roménia, os «irmãos» 
ibéricos empataram a uma bola, no pri-
meiro confronto entre Portugal e Es-
panha numa fase final de uma grande 

competição, deixando tudo aberto para 
a última jornada. No la Beaujoir, em 
Nantes, um golo do benfiquista Nené a 
dez minutos do fim, valeu a vitória por-
tuguesa e a qualificação para as meias-
-finais, tornando a seleção portuguesa 
num verdadeiro “case study” do fute-
bol internacional. Desde 1930 só tinha 
conseguido qualificar-se para uma fase 
final por duas vezes, mas em ambas 
as situações, chegava às meias-finais. 
Ainda mais surpreendente que a epo-
peia lusitana, foi a vitória espanhola 
sobre a Alemanha Ocidental. Em Paris, 
um golo de Maceda no último minuto, 
deixava pelo caminho a seleção cam-
peã europeia, que tinha estado presente 
nas três últimas finais do europeu, além 
de também ter marcado presença em 
duas das três últimas finais de Campe-
onatos do Mundo.
um jogo louco em Marselha
O fim da linha para a «Dinamáqui-

na» chegou nas meias-finais, onde a 
Espanha foi mais forte no desempate 
por grandes penalidades. Mas o grande 
momento do Euro 84, o jogo que per-
dura na memória de todos, foi a mag-
nífica meia-final que opôs num lotado 
Velodrome em Marselha, os anfitriões 
aos surpreendentes portugueses.
Domergue abriu o marcador com um 

livre direto ainda no primeiro tempo e 
tudo parecia bem encaminhado até que 
aos 74 minutos, Jordão empatou o jogo 
e a partida entrou num frenesim.
Seguiu-se o prolongamento, onde Jor-

dão bisou, colocando os portugueses na 
frente aos 98 minutos. Contra todas as 
expectativas, Portugal arriscou marcar 
o terceiro e a França ficou encostada à 
parede... O jogo partiu por completo, 
com as duas equipas a jogar delibera-
mente ao ataque, sem preocupações 
defensivas e com as oportunidades a 
sucederem-se em ambas as balizas.
O jogo partiu por completo, jogan-

do as duas equipas deliberadamente 
ao ataque. Aos 114 Domergue bisou e 
empatou o jogo e quando todos pensa-
vam que os penáltis iriam desempatar 
o jogo, Platini marcou o 3x2 no último 
minuto, num golo que literalmente dei-
xou Portugal caído no chão...
 Dias depois em Paris, a surpresa não 

aconteceu. A Espanha foi incapaz de 
parar uma França muito forte e depois 

de mais um golo do inevitável Platini, 
colaboração de Arconada, Bellone bi-
sou perto do final, garantido aos bleus 
a primeira vitória numa grande com-
petição. O jogo partiu por completo, 
jogando as duas equipas deliberada-
mente ao ataque. Aos 114´ Domergue 
bisou, empatando o jogo e, quando to-
dos pensavam que se teria de recorrer 
aos penáltis para desempatar a partida, 
Platini - outra vez ele! - marcou o 3x2 
no último minuto, pondo ponto final 
num dos melhores jogos da história dos 
europeus, num golo que literalmente 
deixou Portugal caído no chão...
 A grande final de Paris e a consa-

gração de Platini
 Dias depois em Paris, a surpresa não 

aconteceu. A Espanha foi incapaz de 
parar uma França muito forte. Até ao 
intervalo o empate premiava a concen-
tração defensiva dos ibéricos, castigan-
do ao mesmo tempo uma certa sobran-
ceria francesa.
 Mas tudo mudou no regresso das ca-

binas. Após mais um golo do inevitável 
Platini, com a colaboração de Arcona-
da, num lance em que o capitão espa-
nhol largou um remate fraco do capitão 
francês e viu a bola entrar na sua bali-
za, fazendo ruir a muralha espanhola...
 O jogo continuou com a França pro-

curando o segundo e a Espanha inca-
paz de dar a volta. Tudo acabou, perto 
de final, quando Bellone apontou o se-
gundo golo dos gauleses, garantido aos 
bleus a primeira vitória numa grande 
competição. 
 «Vive la France!»
 Depois de chegarem à meia-final no 

mundial de Espanha em 1982, a Fran-
ça conquistava finalmente um grande 
troféu. Meses depois em Los Angeles, 
a França venceria o Brasil na final do 
torneio Olímpico conquistando a me-
dalha de Ouro. Seguiu-se ainda nova 
presença na meia-final no mundial do 
México em 1986. Chegara a idade de 
ouro da França. A França de  Platini, 
Giresse, Amoros, Tigana, Bats, Fer-
nández, de grandes resultados e futebol 
filigrana, só seria suplantada pela Fran-
ça Champagne de Zidane e companhia, 
que foi mais longe e se coroou Rainha 
do Mundo, na mesma cidade de Paris, 
14 anos depois...
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Treinador - Fernando Cabrita; 1. Manuel Bento (GK); 2. Tamaguini Baptista ‘Nene’ (FW); 3. Rui Jordao (FW); 4. Fernando Chalana (MF); 5. Vermelinho (MF); 
6. Fernando Gomes (FW); 7. Carlos Manuel (MF); 8. Antonio Veloso (DF); 9. Joao Pinto (DF); 10. Lima Pereira (DF); 11. Eurico Gomes (DF); 12. Jorge Martins 
da Silva (GK); 13. Antonio Sousa (MF); 14. Antonio Frasco (MF); 15. Jaime Pacheco (MF); 16. Antonio Bastos Lopes (MF); 17. Alvaro Magalhaes (DF); 18. 
Eduardo Luis (DF); 19. Diamantino Miranda (FW); 20. Vitor Damas (GK)

euro 1984: estreante portugal
esteve a cinco minutos da final
A seleção portuguesa de futebol 

estreou-se numa fase final de um 

Europeu apenas em 1984 e quase co-
roou a primeira presença com uma 
final: “sobraram” cinco minutos a 
uma fascinante meia-final.
Portugal vencia a anfitriã França por 

2-1, com o prolongamento a termi-

nar, mas, com três pontas de lança em 
campo (Jordão, Gomes e Nené), não 
aguentou a pressão final do conjunto 
comandado por Michel Platini, que de-
cidiu o encontro aos 119 minutos.

Antes, aos 115 minutos, Jean-Fran-
çois Domergue havia conseguido o seu 

segundo golo no jogo (inaugurara o 
marcador aos 25, de livre direto), “anu-
lando” o “bis” de Rui Jordão, servido 
por Fernando Chalana, aos 74 e 98.
Portugal esteve muito perto do brilha-

rete, apesar dos problemas com a lide-

rança de Fernando Cabrita, coadjuvado 
por Toni, o falecido António Morais 

e José Augusto, face à “guerra surda” 
entre jogadores de FC Porto e Benfica.
O sonho de uma primeira final qua-

se não passou, no entanto, da fase de 
grupos, que Portugal ultrapassou com 

grandes dificuldades, num último sus-
piro, um golo de Nené à Roménia (1-
0), aos 81 minutos.
A aventura na fase final começou a 14 

de Junho de 1984, em Estrasburgo, e 
Portugal, com seis “dragões”, quatro 
“águias” e um “leão” de início, esteve 
bem, empatando a zero com a detento-
ra do título RFA, de Harald Schuma-
cher, Andreas Brehme, Rudi Völler ou 
Karl-Heinz Rummenigge.
No segundo jogo, três dias depois, 

em Marselha, Portugal esteve a bater 
a Espanha, com um tento de António 
Sousa (52), mas o “merengue” Carlos 
Santillana empatou (73).
O apuramento, direto para as meias-

-finais (dois grupos de quatro sele-
ções), só foi assegurado ao terceiro 
jogo, em Nantes, onde Portugal apenas 
se desembaraçou da Roménia com um 

tento perto do fim do suplente Nené.

No que respeita à qualificação, Por-
tugal começou muito bem, com dois 
triunfos consecutivos (2-0 na Finlândia 

e 2-1 à Polónia), mas foi humilhado ao 
terceiro encontro, em Moscovo, ao ser 
goleado por 5-0 pela União Soviética.
O brasileiro Otto Glória foi substituí-

do por Fernando Cabrita, que se estrou 
com uma goleada à Finlândia (5-0) e 
logrou, depois, uma vitória que viria a 
ser determinante, na Polónia (1-0), gra-
ças a um tento de Carlos Manuel.
O apuramento só se decidiu, porém, 

no último jogo, a 13 de Novembro de 
1983, em Lisboa, num lotado Estádio 
da Luz, com 120.000 “almas”, à chuva.
Num massacrado relvado, o “gé-

nio” de Fernando Chalana “inven-
tou” uma grande penalidade, que 
Rui jordão converteu, aos 41 minu-
tos, perante Rinat Dassaev, dando a 
Portugal a segunda fase final, após o 
terceiro posto no Mundial 66.



A Voz de portugAl  |  4 de julho de 2012  |  p. 24


