
Governo Garante poupança 
de pelo menos 200 milhões 
em eletricidade com nova 
lei

caminho para paz?

cláudia vieira surpreende 
pedro teixeira nas
Gravações

nossa senhora das
estrelas em santa cruz

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

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 liTrOs

Casa De Câmbio
!! NOVO ESCRITÓRIO !!

Centro Da Cidade
2090 Rue Union

www.globex2000.ca 
514.933.2555 

Westmount
1336 Av. Greene

Laval
1545 Bl. Corbusier

Longueuil
2877 Ch. Chambly

Ville Saint-Laurent
2089 Bl. Marcel-Laurin

grElHAdOs sObrE cArvãO 

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

BRAs IRO

1851 Ontario E. 514.563.1211

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
A VOZ DE PORTUGAL Traga esta 

publicidade e 
recebe um porto e 
pagamos as taxas
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povo contra sacristão que leva 
30 euros para tocar o sino p.4

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861

Optem pelo nosso
novo pacote acessível
---------                                                                                                                                        --------

Incluindo visualizador, Mini Correio Vocal
e chamadas em todo o Canadá
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cArnEirO: Carta da Semana: Valete 
de Paus, que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas. Amor: Poderá receber a 
visita inesperada de um amigo de lon-
ga data. Receba-o de braços abertos. 

Saúde: O seu organismo poderá andar des-
regulado. Esteja atento às suas indicações.  
Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros ines-
perados. Seja audaz e faça um excelente in-
vestimento.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOurO: Carta da Semana: Rei de 
Paus, que significa Força, Coragem 
e Justiça. Amor: Opte por atitudes de 
compreensão e tolerância para com 
os seus filhos. Saúde: Poderá sentir-

-se um pouco cansado e sem energia. Melho-
re a sua alimentação. Dinheiro: Aposte na sua 
competência, pois poderá ser recompensado 
da forma como merece. 
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémeos: Carta da Semana: Valete de 
Copas, que significa Lealdade, Refle-
xão. Amor: A sua vida afetiva poderá 
não estar a ter os contornos que pla-
neou. Procure não perder a calma e 

invista na sua felicidade. Trate-se com amor! 
Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que 
prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-
-se uma semana extremamente positiva em 
termos profissionais. 
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArAnguEjO: Carta da Semana: 9 
de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia. Amor: Tome 
consciência dos seus atos, pois estes 
poderão estar a contribuir negativa-

mente para a sua relação. Saúde: Evite situa-
ções que possam provocar uma alteração do 
seu sistema nervoso. Cuidar da sua saúde não 
é uma questão de querer. É um dever. Dinhei-
ro: Modere as palavras e pense bem antes de 
falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um 
superior hierárquico. 
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEãO: Carta da Semana: 6 de Ouros, 
que significa Generosidade. Amor: A 
sua cara-metade não merece ser tra-
tada com indiferença. Pense um pou-
co melhor na sua forma de agir. Saú-

de: As tensões acumuladas podem fazer com 
que se sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: 
Atenção, a sua qualidade profissional poderá 
estar a ser testada. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

virgEm: Carta da Semana: Ás de Es-
padas, que significa Sucesso. Amor: O 
amor estará abençoado. Aproveite ao 
máximo este momento de comunhão. 
Saúde: O trabalho não é tudo! Des-

canse mais e pense seriamente na sua saúde. 
Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque 
em risco a sua estabilidade financeira. Pense 
bem antes de gastar indevidamente. 
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlAnçA: Carta da Semana: 4 de 
Espadas, que significa Inquietação, 
agitação. Amor: Ponha as cartas na 
mesa, evite esconder a verdade. Seja 
o mais honesto possível com a sua 

cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não 
cometa excessos que o seu organismo não su-
porta. Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa 
com quem divide as tarefas diárias. 
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpiãO: Carta da Semana: O 
Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida. Amor: Aposte nos seus senti-
mentos e poderá, em conjunto com a 
sua cara-metade, tomar uma decisão 

importante para ambos. Saúde: A sua capaci-
dade de recuperação de energias será notória. 
Esqueça o passado e viva o presente, o passa-
do passou, aceite-o! Dinheiro: Esforce-se por 
conseguir atingir os seus objetivos profissio-
nais. Seja audaz e perseverante. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgiTáriO: Carta da Semana: A 
Roda da Fortuna, que significa Sorte, 
Acontecimentos Inesperados. Amor: 
Ponha o seu orgulho de lado e vá à 
procura da felicidade. Seja feliz! Saú-

de: Lembre-se que fumar não faz mal apenas 
a si; tenha em atenção a saúde da sua família.
Dinheiro: Aposte nos seus projetos pessoais. 
Seja inovador e arrojado. Poderá ter ótimas sur-
presas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cApricórniO: Carta da Semana: 
A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Uma velha lembrança poderá 
pairar na sua mente, causando algu-
mas dúvidas no seu coração. Procure 

ter uma vida de paz e amor. Saúde: Nesta área 
não terá muitas razões para ficar preocupado, 
o que não significa que deixe de ter os cuida-
dos mínimos. Dinheiro: Utilize a sua capacida-
de de organização para sugerir algumas mu-
danças no seu departamento.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AquáriO: Carta da Semana: O Mun-
do, que significa Fertilidade. Amor: 
Não se dedique apenas à sua vida 
profissional, dê mais atenção à pessoa 
que ama. Saúde: Liberte o stress que 

tem acumulado dentro de si. Dinheiro: Patrimó-
nio protegido. Continue a adotar uma postura 
de contenção. Será bastante positivo para si.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEixEs: Carta da Semana: 8 de Co-
pas, que significa Concretização, Feli-
cidade. Amor: Aja menos com a razão 
e mais com o coração. Assim, evitará 
conflitos desnecessários com a pes-

soa que ama. Saúde: Seja mais moderado e dê 
mais valor ao seu bem-estar. Se seguir em fren-
te e fizer o que tem de ser feito, todos acabarão 
por aplaudi-lo! Dinheiro: Esteja muito atento ao 
que se passa ao seu redor, pois algum colega 
pode não ser tão sincero quanto aparenta. Nú-
meros da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

fOndATEurs
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josé simões silvestre
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quArTA-fEirA
6 dE fEvErEirO                        
02:00 bom dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 Zig Zag
 A bruxa e o ET
09:45 destino: portugal
10:12 portugal no coração
12:07 futebol: seleção
 nacional (sub 21)
 campeonato Europa
 portugal x Eslovénia
14:12 O preço certo
15:00 Telejornaldireto
15:37 futebol: seleção
 nacional (AA) direto
 portugal x Equador
17:55 portugueses pelo mundo
 colômbia - bogotá
18:39 correspondentes
19:00 24 Horasdireto
20:02 baía das mulheres
20:53 Telejornal madeira
21:29 Telejornal - Açores
22:01 parque da pena
22:55 portugal de...
23:35 não me sai da cabeça
00:02 24 Horas
00:33 inesquecível

quinTA-fEirA
7 dE fEvErEirO                       
02:00 bom dia portugal
05:00 praça da Alegriadireto
08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag
09:45 destino: portugal
 Tomar
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O preço certo
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 linha da frente
16:30 EnTrE prATOs
17:00 portugal selvagem
17:30 decisão final
18:30 construtores de impérios
19:00 24 Horasdireto
20:00 baía das mulheres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 portugal Aqui Tão perto
22:45 maternidade
23:30 palácios de portugal
00:05 24 Horas
00:30 conta-me História
01:30 santos de portugal
 são Teotónio

sExTA-fEirA
8 dE fEvErEirO                       
02:00 bom dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:45 destino: portugal
 évora
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O preço certo
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 sexta às 9direto
16:30 vivA A mÚsicA
17:30 código de bairro
18:00 não me sai da cabeça
18:30 grandes quadros 
 portugueses
19:00 24 Horasdireto
20:00 baía das mulheres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 portugal Aqui Tão perto
22:45 Odisseia
 não foi por mal
23:30portugal selvagem
 A concha voadora
 (Tartaruga-boba)
00:08 24 Horas
00:30 sexta às 9
01:15 cuidado com a língua!
01:30 grandes quadros 
 portugueses

sábAdO
9 dE fEvErEirO                        
02:00 áfrica 7 dias
02:30 portugueses
 sem fronteiras
03:00 bom dia portugal
04:00 Zig Zag
05:00consigo
 compactos 2013
05:30 Triângulo jota
 A bela Horrível
06:30 conta-me História
07:15 um lugAr
 pArA vivEr
 Os canibais
08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag
09:45 Eureka!

10:15 salvador
 Hélder mestre
10:45 ingrediente secreto
 Ervilhas
11:15 Os compadres
12:00 Atlântida (madeira)
13:30 santos de portugal
 são Teotónio
14:00 maternidade
15:00 Telejornaldireto
16:00 voz do cidadão
16:15 Odisseia
17:00 Aurea mais ...
17:45 conta-me História
18:30 palácios de portugal
19:00 24 Horasdireto
20:00 Hotel 5 Estrelas
 casino Hotel
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 depois do Adeus
22:45 Herman 2013
23:45 cidades 4.0
00:00 24 Horas
00:30 linha da frente
01:00 dOcumEnTáriO

dOmingO
10 dE fEvErEirO                       
02:00 áfric@global
02:30 só Energia
03:00 bom dia portugal
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia dominical-
direto
06:00 cuidado com a língua!
06:15 futsaldireto
08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag
09:45 Aqui portugal
12:45 grandes quadros
 portugueses
13:15 poplusa
14:00 jornal das 19direto
15:00 cuidado com a língua!
15:15 futebol: 
 liga ZOn-sagres
 porto x Olhanense
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horasdireto
20:00 Os compadres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Tito paris – 30 Anos
 de carreira
00:00 24 Horas
00:30 construtores de impérios
01:00 vivA A mÚsicA

sEgundA-fEirA
11 dE fEvErEirO                         
02:00 bom dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:45 destino: portugal
 Zambujeira do mar
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O preço certo
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 Termómetro político
16:30 planeta música
17:30 decisão final
18:30 best Of portugal
19:00 24 Horasdireto
20:00 baía das mulheres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 prós e contras
00:00 24 Horas
00:30 misTériOs dE lisbOA
01:30best Of portugal

TErçA-fEirA
12 dE fEvErEirO                        
02:00 bom dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag
 Ema e gui
 A bruxa e o ET
09:45 destino: portugal
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O preço certo
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 O nosso Tempo
16:30 ingrediente secreto
17:00 Tempo final
17:30 decisão final
18:00 carnaval da madeira
19:00 24 Horasdireto
20:00 baía das mulheres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 programa a designar
23:15 portugueses pelo mundo
00:00 24 Horas
00:30 Estranha
 forma de vida 
01:00 Economix
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25º aniversário de Graduação
Convidamos todos os graduados da classe WILLIAM HINGSTON HIGHSCHOOL de 1988 para 
celebrar o 25º aniversário da nossa graduação. Esta reunião será no dia 1 de junho de 2013. Para 
mais informação: http://whhs88.byethost31.com ou email - WHHS88reunion@gmail.com.

dia dos namorados
O Centro Comunitário do Espírito Santo em Anjou organiza a sua festa de São Valen-
tim no dia 9 de fevereiro de 2013 às 19h00. Animado pelo Jimmy Faria. 
para mais informações ou reservas contactar Humberto 514-793-0159.

cozido à portuGuesa
A Banda de Nossa Senhora dos Milagres juntamente com a Associação Portuguesa do Divino 
Espírito Santo organiza um jantar para Angariação de Fundos no dia 23 de fevereiro. Animado 
pelo DJ Miguel. Ementa: cozido à Portuguesa, haverá uma ementa para as crianças. para mais 
informações ou reservas contactar décio: 514-452-9175 ou francisca 438-876-0432.

noite de carnaval
O Clube Oriental Português de Montreal organiza no sábado 9 de fevereiro pelas 19h30 
um jantar/Dançante e Noite de Carnaval animado pelo Jeff Gouveia. 
para mais informações ou reservas 514-342-4373.

Jantar de são valentim
O Clube Portugal de Montreal organiza um jantar para o São Valentim no sábado dia 16 de fevere-
ro na sua sede. Animado pelo DJ da casa. para mais informações ou reservas: 514-844-1406.
O Clube Portugal de Montreal informa aos seus membros a sua Assembleia Geral Ordinária anual 
que será no próximo dia 23 de fevereiro pelas 20h00 na sua sede.

Festa de são valentim
A Ass. Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima em Laval organiza a sua grandiosa 
festa de São Valentim no dia 9 de fevereiro de 2013 às 19h00. para mais informa-
ções ou reservas contactar lina: 514-296-4597 ou crisantina: 450-688-8260.

zumba na associação portuGuesa de lasalle
A Associação Portuguesa de LaSalle começou esta segunda-feira dia 4 de fevereiro com a dança/
ginastica Zumba. Foi um sucesso. Ainda há lugares para quem se quiser inscrever. Segundas das 
19h às 20h. 2136 A rue Pigeon, Lasalle. para mais informações: 514-366-6305.

Grande noite de são valentim
A Ass. Portuguesa do West Island organiza no próximo dia 9 de fevereiro 2013 pelas 19h00. Uma 
noite dançante para celebrar a noite de São Valentino. Uma coleção de música variada estará a 
sua disposição para abrilhantar este serão com a nossa DJ. 
para mais informações ou reservas contactar ligia pereira : 514-624-7180.
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Manuel de sequeira Rodrigues

editorial

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

É tempo de mudar.

Optem pelo nosso
novo pacote acessível
---------                                                                                                                                        --------

Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861 

30$
por mês2

inclui
visualizador e
mini correio 
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Chamadas em todo o Canadá1

(sem taxas nas chamadas interurbanas)

200 minutos de dia

Noites ilimitadas a partir das 17h 

Fins-de-semana ilimitadas

Mensagens texto, imagem
e vídeo ilimitadas
(Canadá e internacional)

Incluindo visualizador, Mini Correio Vocal
e chamadas em todo o Canadá

v

félice saulnier e a sua equipa 
orgulham-se de poder servir a 

clientela portuguesa, 
na sua própria língua!

24 anos ao serviço da nossa comunidade!
Oferecemos serviços personalizados

e especializados tais como:

• Tomada da tensão arterial
e respetivo seguimento

• Treino sobre a utilização do 
monitor de tensão arterial

• Tomada do nível de glicémia (diabéticos)
• Glicosímetros gratuitos* e treino 

sobre a utilização dos mesmos
• Entregas gratuítas a casa*

faça-nos já uma visita no:
1 mont-royal Est

(por baixo da clinica luso)
Traga-nos este anúncio e terá

10% de desconto* nas suas próximas compras.

*Algumas condições são aplicáveis

a indústria dos medicamentos

Os diferentes caminhos políticos rivalizam em 
audácia para conseguirem garantir que a eco-

nomia vai recuperar. Sistema financeiro, novas tec-
nologias, indústria dos medicamentos, fiscalidade, 
ecologia – não faltam propostas. Contudo, há uma 
instituição que não capta minimamente a atenção 
dos políticos, apesar de constituir um dos principais 
entraves ao relançamento. Trata-se do sistema de 
patentes.
O funcionamento actual deste sistema é simples: o go-

verno concede o monopólio de um produto ou de um 
procedimento ao seu inventor por um período determi-
nado. No início, esta protecção visava estimular a cria-
tividade das empresas e dos particulares.
Fonte inegável de motivação, este sistema acompa-

nhou um grande número de invenções notáveis. No 
entanto, a perspectiva de beneficiar de uma situação de 
monopólio favoreceu também os comportamentos, sem 
qualquer valor social. E quanto maiores se anunciavam 
os lucros, mais esta atitude se multiplicava.
No sector farmacêutico, o custo das patentes tornou 

mais pesada a factura dos medicamentos compartici-
pados. Mas o dispositivo, suposto motor de inovação, 
caracteriza-se as mais das vezes por um impacto negati-
vo na saúde d os doentes.
A indústria dos medicamentos comparticipados é con-

sideravelmente prejudicada pela busca de rendimento 
monopolistas, não havendo qualquer regulamentação 
que enquadre a fixação dos preços pelos detentores de 
patentes. Há portanto medicamentos que podendo ser 
vendidos por várias centenas de dólares, apesar de ape-
nas custarem uma parte deste montante se fossem ven-
didos num mercado verdadeiramente livre.   Em casos 
extremos, como acontece com os novos medicamentos 
contra formas raras de cancro, os preços chegam a ultra-
passar os mil dólares.
A consequência directa deste mecanismo é que o fosso 

colossal entre o preço e o custo acaba por reservar aos 
mais ricos o acesso a certas moléculas que, sem paten-
tes, podiam estar ao alcance de todos. E mesmo quan-
do os doentes são protegidos, obter a comparticipação 
de certos medicamentos que têm preços exorbitantes é 

muitas vezes um verdadeiro desafio, ou então constitui 
uma perda de tempo e de energia que é prejudicial para 
pacientes gravemente doentes e para as suas famílias.
A esperança de garantir rendimentos generosos pode 

também levar algumas empresas farmacêuticas a pecar 
por excesso de optimismo quando garantem a eficácia 
dos seus produtos. O Vioxx, medicamento muito usado 
no tratamento da artrite, é agora visto como podendo ser 
perigoso para pessoas que tenham problemas cardíacos.
Por fim, o sistema das patentes incita as empresas a 

concentrarem a investigação em produtos susceptíveis 
de serem protegidos. O The New York Times revelou 
que a aspirina podia reduzir em 30% as hipóteses de 
se desenvolver um cancro grave, na mesma semana o 

mesmo jornal publicou um artigo sobre o ácido trane-
xâmico, uma molécula capaz de diminuir as hemorra-
gias num tempo muito curto.  Em ambos os casos, não 
podendo o custo da investigação ser compensado pelos 
rendimentos ligados a uma patente, a indústria farma-
cêutica ignorou o que podia ter constituído um gran-
de avanço para a medicina. Alguns cientistas, entre os 
quais Joseph Stiglitz, Prémio do Banco da Suécia em 
Ciências Económicas em Memória de Alfredo Nobel, 
propuseram um sistema de recompensas pagas pelo go-
verno, que compraria as patentes ligadas a medicamen-
tos e as colocaria no sector público.   O gigante farma-
cêutico tem este tesouro, com o pretexto de proteger os 
doentes. Fracassar na sua reforma custa-nos muito caro.
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prEsidEnTE dO irãO diZ-sE prOnTO pArA 
sEr O primEirO AsTrOnAuTA irAniAnO
O Presidente do Irão, Mahmud Ahmadinejad, afir-
mou  que está pronto para ser “o primeiro homem 
no espaço” do programa iraniano que pretende co-
locar um ser humano na órbita terrestre até 2020...
síriA E irãO prOmETEm rEspOndEr
AO ATAquE AérEO isrAEliTA
A Síria e o Irão já prometeram responder ao raid 
israelita em território sírio. O governo de Telavi-
ve justificou o ataque por se tratar de uma coluna 
de transporte de armas para o Hezbollah libanês. 
Agora Tee...
EspAnHA ATingE nOvO rEcOrdE
dE dEsEmprEgO Em jAnEirO
Os dados do desemprego em Espanha revelam 
um novo máximo histórico. Em janeiro, o número 
de desempregados foi de quase cinco milhões. Os 
jovens com menos de 25 anos representam mais 
de metade...
prEçOs dA prOduçãO indusTriAl Em 
pOrTugAl sObEm 3,6% Em dEZEmbrO, 
AcimA dAs médiAs EurOpEiAs
O índice de preços da produção industrial aumen-
tou 3,6% em Portugal, em dezembro, relativamen-
te ao mesmo mês de 2011, acima das subidas re-
gistadas na zona euro (2,1%) e na União Europeia 
(1,9%)...
fidEl cAsTrO rEApArEcEu Em pÚblicO 
pArA vOTAr nAs ElEiçõEs pArlAmEnTArEs
Fidel Castro reapareceu em público durante as 
eleições parlamentares cubanas. O ex-presidente, 
de 86 anos, apareceu para votar pela primeira vez 
desde que adoeceu em 2006...
incêndiO cOnsumiu cErcA dE
100 HAbiTAçõEs nO bAnglAdEsH
Um incêndio no Bangladesh destruiu quase uma 
centena de habitações, o fogo começou num bairro 
de lata em Dhaka, a capital do país. Mais de 500 
pessoas ficaram desalojadas ...
pElO mEnOs OiTO mOrTOs Em AcidEnTE 
nO sul dO EsTAdO nOrTE-AmEricAnO
dA cAlifórniA
Pelo menos oito pessoas morreram e 27 outras 
ficaram feridas na sequência de um acidente em 
cadeia, no sul da Califórnia, que envolveu um au-
tocarro, noticiou  a imprensa local. ...
primEirA-minisTrA AusTrAliAnA rEmO-
dElA gAbinETE AnTEs dAs ElEiçõEs
A primeira-ministra australiana, Julia Gillard, remo-
delou o seu gabinete, depois da recente renúncia 
de dois dos seus ministros, numa altura em que a 
sua popularidade está em queda...

Gira o mundo

povo contra sacristão que
leva 30 euros para tocar o sino

sacristão usa comando à distância para fazer 
tocar o sino eletrónico da igreja e cobra 30 eu-

ros às famílias para o fazer nos funerais.
O “Jornal de Notícias” escreve na sua edição de 

hoje que “o sino da igreja paroquial de Ventosa, em 
Vousela, é acionado por um comando à distância, 
mas para que toque nos funerais Custódio Correia, 
o sacristão, exige às famílias dos defuntos 30 euros, 
pelo trabalho de carregar no botão. A indignação dos 
habitantes tem vindo a crescer desde meados do ano 
passado, depois de ter sido instalado o sino eletróni-
co, cujo comando foi entregue pelo padre ao sacris-
tão, que vive em Figueiras, a menos de dois quilóme-
tros da igreja”.

preço da produção industrial 
cresce acima da média europeia

O sector energético contribuiu para que Portu-
gal registasse um aumento nos preços indus-

triais superior ao dos parceiros europeus.
Os preços da produção industrial em Portugal au-

mentaram 3,6 pontos percentuais em Dezembro, 
quando comparados com o mesmo mês de 2011, uma 
subida superior à média da zona euro de 2,1 pontos 

e à média dos 27 países da União Europeia, que se 
situou no aumento de 1,9 pontos.
De acordo com os resultados divulgados nesta se-

gunda-feira pelo Eurostat, o valor do aumento homó-
logo em Dezembro contracena com a queda de 0,3 
pontos percentuais nos preços em comparação com o 
mês anterior. Já este resultado está enquadrado com a 
tendência europeia, que o gabinete de estatísticas da 

Comissão Europeia diz ser de 0,2 pontos de queda na 
União Europeia e zona euro.
O aumento nos preços na produção do sector ener-

gético terá sido o principal factor na escalada em 
Portugal. Sem considerar a energia e a construção, 
o indicador dos preços da indústria medido pelo Eu-
rostat aumentou dos 105,3 pontos de Dezembro de 
2011 para os 111,9 pontos em Dezembro de 2012. 
Já o indicador dos preços da produção industrial ex-
cluindo o sector da construção, mas considerando o 
sector energético, aumentou dos 109,2 pontos de De-
zembro de 2011 para os 123,9 pontos no mesmo mês 
de 2012.
Em termos homólogos, em Dezembro, os preços na 

indústria aumentaram 2,7 pontos em Espanha, 2 pon-
tos em Itália e 2,2 pontos na Irlanda. Já no campo dos 
países do Norte da Europa, a Alemanha sofreu um 
aumento de 1,5 pontos, a Áustria e a Suécia de uns li-
geiros 0,1 e 0,4 pontos, respectivamente. Já a França 
registou um crescimento nos preços da produção de 
1,7 pontos e a Holanda ficou-se por um dos maiores 
crescimentos, com uma escalada de 4,2 pontos. No 
registo homólogo não aparecem quedas nos preços 
da produção. Em contrapartida, no registo mensal 
apenas se contam três subidas nos preços da indús-
tria nos 27 Estados-membros da União Europeia: a 
Bélgica e o Reino Unido viram os preços escalarem 
1,2 pontos face a Novembro, e a Finlândia uns ténues 
0,2 pontos.

política das pescas em discussão
As alterações propostas na reforma da Política Co-
mum de Pescas (PCP), votadas em junho do ano 
passado pelos ministros da União, e com oposição 
de Portugal, serão amanhã analisadas no Parlamento 
Europeu.
De acordo com o secretário de Estado do Mar, Ma-
nuel PintoAbreu, Portugal não concorda com a re-

forma em questões como os apoios à investigação 
científica, a aquicultura e as rejeições, ou seja, a de-
volução ao mar de peixe capturado acima das quotas 
atribuídas à embarcação ou que não cumpra as di-
mensões mínimas definidas.
Por isso, o responsável defendeu, em declarações à 
agência Lusa, uma revisão à lei europeia da rejeição 

de peixe. Portugal votou contra a reforma 
em julho do ano passado, mas Manuel 
Pinto Abreu afirma que, durante o período 
de negociações, as principais exigências 
nacionais foram atendidas. Nas matérias 
da PCP, “sobre as quais Portugal fez maior 
pressão, diria que praticamente todas fo-
ram atendidas, não foi a 100%, masmuito 
próximo disso e algumas até ultrapassa-
ram as nossas expetativas”, sublinhou.
Entre as que foram atendidas, salientou 
que foi tomado em conta o critério da 
Zona Económica Exclusiva na distribui-
ção de fundos.
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Três dETidOs pOr furTO dE sucATA
A Polícia de Segurança Pública anunciou esta se-
gunda-feira a detenção de três homens em Ponta 
Delgada, na sexta-feira, por furto de sucata....
EsquElETO EncOnTrAdO num EsTAciOnA-
mEnTO Em lEicEsTEr é dO rEi ricArdO iii
Um esqueleto encontrado há vários meses debai-
xo de um parque de estacionamento da cidade de 
Leicester, centro de Inglaterra, pertence ao rei Ri-
cardo III, anunciaram...
duAs junTAs dE frEguEsiA dE sãO 
jOrgE EndividAdAs Em dEmAsiA Em 2010
Duas das seis juntas de freguesia do concelho das 
Velas, ilha de São Jorge, endividaram-se em de-
masia em 2010, uma irregularidade punível com 
multa, revela um relatório do Tribunal de Contas 
divulgado...
HOmEm mAscArAdO dE pAlHAçO AssAlTA 
bAncOs à mãO ArmAdA Em lEiriA E AnsiãO
Um homem mascarado de palhaço assaltou esta 
segunda-feira duas dependências bancárias lo-
calizadas nos concelhos de Leiria e Ansião, com 
recurso a uma arma de fogo, disse fonte policial....
sEf pEdE ApOiO AO gOvErnO rEgiOnAl
A nova diretora regional do Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras, Ana Gabriela Parreirão, solicitou 
apoio ao Governo Regional para encontrar instala-
ções para o SEF em Ponta Delgada....
judiciáriA fAZ mAiOr AprEEnsãO
dE HErOínA nOs AçOrEs
A Polícia Judiciária deteve uma mulher de 45 anos, 
no aeroporto de Ponta Delgada, com 83.400 doses 
de heroína....
14 HOspiTAis pOrTuguEsEs pArTicipAm 
Em EsTudO EurOpEu sObrE bAcTériA
Catorze hospitais portugueses estão a participar 
num estudo europeu sobre a infeção pela bacté-
ria “clostridium difficile”, responsável por infeções 
hospitalares e cuja incidência e gravidade têm es-
tado a aument...
nAvEgAdOr sOliTáriO EvAcuAdO
O Centro Coordenador de Busca e Salvamento 
Marítimo de Ponta Delgada , conduziu domingo 
uma operação de evacuação de um navegador 
solitário que navegava a 350 milhas náuticas a sul 
da ilha de São Miguel....
prEçOs dA prOduçãO indusTriAl Em 
pOrTugAl sObEm 3,6% Em dEZEmbrO
O índice de preços da produção industrial aumen-
tou 3,6% em Portugal, em dezembro, relativamen-
te ao mesmo mês de 2011, acima das subidas 
registadas na zona euro e na União Europeia , di-
vulgou esta segunda-feira...
gOvErnO cOncEdE TOlErânciA dE
pOnTO nA TErçA-fEirA dE cArnAvAl
O presidente do Governo dos Açores concedeu 
tolerância de ponto aos trabalhadores da Adminis-
tração Pública Regional na terça-feira de Carna-
val, 12 de fevereiro

açoriano oriental

Portugalíssimo

produtora:
rosa velosa

linha aberta: 514.483.2362
contacto publicitário: 514.366.2888

domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca

Governo Garante poupança
de pelo menos 200 milhões
em eletricidade com nova lei
O Estado vai poupar cerca de 30% da fatura 

de eletricidade e gás, no total de 600 milhões 
de euros por ano, uma diminuição prevista após a 
publicação de um diploma do Governo que per-
mite a contratação de empresas de eficiência ener-
gética.

Segundo o secretário de Estado de Energia, Artur 
Trindade, a nova legislação, a sair terça-feira em Diá-
rio da República, poderá poupar ao Estado “na parte 
do consumo de edifícios e iluminação pública redu-
ções que podem atingir até 30% num universo de 600 
milhões de euros”, ou seja, cerca de 200 milhões de 
euros, abrangendo “toda a administração pública, 

empresas públicas, empresas municipais, municí-
pios, freguesias, regiões autónomas, serviços descon-
centrados do Estado, quartéis, hospitais ou escolas”.
Artur Trindade afirmou que todo o consumo ener-

gético do Estado “vai ser objeto de uma estratégia 
agressiva e eficaz de diminuição da fatura”, acrescen-
tando que atualmente o setor público “gasta em ener-
gia mais de mil milhões de euros”, quando se inclui 
os transportes.
O novo diploma, adiantou, permite que se aumente a 

eficiência energética do Estado “através das ESCOS 
(empresas de serviços de energia) que normalmente 
prestam o serviço pondo o equipamento à disposição 
do consumidor, que neste caso é o Estado e é paga 
com uma partilha das poupanças da redução da fa-
tura”.
Ou seja, o secretário de Estado refere que o aumento 

da despesa pública com esta medida “é zero” porque 
a poupança conseguida com a intervenção da empre-
sa de energia “em parte abate diretamente à fatura e 
outra parte é para pagar o equipamento que a empre-
sa colocou, sendo que o equipamento fica na posse 
do Estado”.
Artur Trindade fez questão de frisar que o mercado 

privado já atua assim, mas “o Estado não tinha legis-
lação para o fazer e nós aprovamos hoje o contrato-
-tipo para este tipo de situações”.

“Concordamos que a força africana no Mali deve 
ser colocada, assim que possível, sob a autoridade da 
ONU”, afirmou o vice-presidente norte-americano 
Joe Biden, durante uma declaração no Eliseu, na ca-

pital francesa, ao lado do Presidente francês, Fran-
çois Hollande. 
A missão dos soldados africanos “deverá ser uma 

operação de manutenção  de paz”, sublinhou o chefe 
de Estado francês. 
Na mesma intervenção, Joe Biden homenageou a 

“coragem” e a “competência  impressionante” dos 
soldados franceses destacados no Mali e felicitou Pa-
ris  pela “ação decisiva” no território maliano. 
“Em nome do Presidente norte-americano e em 

nome do povo norte-americano,  felicito-o pela vossa 
ação decisiva e elogio-o pela competência impres-
sionante  das forças militares francesas (...). Contam 

com forças armadas muito corajosas  e muito com-
petentes”, declarou o vice-presidente dos Estados 
Unidos. Por seu lado, Hollande expressou a sua “gra-
tidão” com os Estados Unidos  pelo “apoio” à inter-

venção do exército francês a nível “político, material,  
logístico” e “no âmbito da conferência de doadores”. 
Militares franceses, em apoio ao exército do Mali, 

lançaram no passado dia 11 de janeiro uma ofensiva 
destinada a apoiar as autoridades malianas  na tenta-
tiva de impedir o avanço para sul dos grupos armados 
islamitas que  controlam o norte do país há vários 
meses. 
Atualmente no terreno estão quase 3.000 militares 

franceses, aos quais  deverá juntar-se uma força mili-
tar africana, de perto de 6.000 soldados.
A falta de recursos financeiros e logísticos tem atra-

sado o destacamento desta força africana.

paris e WashinGton deFendem 
Força de manutenção de paz
da onu no mali
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vidente médium Alhadj
com 32 anos de experiência. Ele quere
vos ajudar a resolver todos os vossos

problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
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100% garantido
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Pagamento flexível

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
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Alain Côté O.D.

INfORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
REsULTADO

PRA QUEM ANUNCIA

acordo ortoGráFico
da línGua portuGuesa autarca JulGado por usar 

dinheiros públicos em 
turismo sexual
O ex-presidente da Câma-

ra do Alandroal, João 
Nabais, começa a ser julgado 
a 21 de fevereiro por pecu-
lato, escreve o Jornal de No-
tícias. O autarca alentejano 
terá feito 120 viagens, muitas 
para fora de Portugal, para 
“satisfação pessoal”, chegan-
do mesmo a fazer turismo se-
xual, segundo a acusação do 
Ministério Público.
Como poderemos nós criticar 

este homem, que até prova do 

contrário, não fêz mal a nin-
guém?
Levar doentes (50 ao todo)

para Cuba, porporcionar cer-
tas “regalias”aos funcionários  
da câmara (25) e amigos polí-
ticos, não era tarefa fácil, daí 
que o senhor João Nabais, cer-
tamente extenuado e stressa-
do, tenha recorrido a “terapias 
sociais privadas”, afim de lhe 
levantar o moral.
Cento e vinte viagens (todos 

os serviços incluídos) pela 

módica soma de $640 mil eu-
ros, uma média de 5 mil euros 
por viagem, sem esquecer que 
foram 50 os benificiados; aon-
de é que está o exagero? Qual-
quer membro do governo gasta 
mais que isso numa só viagem 
a Bruxelas, e eles viajam qua-
se todos os dias, sem que ne-
nhuma acusação seja feita.
Missões empresariais, gemi-

nações com cidades estrangei-
ras e congressos foram outros 
motivos apresentados para as 

viagens de João Nabais, que 
por vezes apenas levava al-
guns acompanhantes. Lisboa 
era o principal destino das 
viagens de João Nabais, presi-
dente da Câmara do Alandroal 
entre 2002 e 2009, mas Cuba, 
Holanda, França, Espanha, 
Açores, Madeira, Polónia e 
Cabo Verde foram outros dos 
destinos das comitivas da câ-
mara. 
E o Ministério Público diz 

que estas deslocações não con-

tribuíram para a satisfação dos 
interesses do município, prin-
cipalmente sendo o Alandroal 
um pequeno e pobre municí-
pio.
Ainda bem que o era, imagi-

nem o que ele teria feito se es-
tivesse á frente de um municí-
pio rico. Certamente que teria 
feito benificiar um bem maior 
numero de pessoas, não teria 
perdido as eleicões às maõs do 
senhor João Grilo, e possível-
mente nunca se teria descober-

to o seu alegado “crime”.
O mais espantoso desta histó-

ria é que o heroi deste crime 
“carnal” é um Alentejano. Sim 
sim, um “compadri” de quem 
ninguém suspeitaria capaz de 
cometer 207 crimes, muitos 
deles classificados de “turismo 
sexual”.
“Isso que vai aí uma seca... 

hein”. 
Com isto me vou, boa sema-

na a todos

De uMA forMA gerAl, o que 
MUDA COM O ACORDO ORTOGRáfICO?

As mudanças ortográficas compreendem casos de supres-
são de consoantes mudas, eliminação de acentos gráficos, re-
formulação do uso do hífen, alteração no emprego da inicial 
maiúscula e a introdução de novas letras no alfabeto.

o ACorDo ortográfiCo Já 
sE ENCONTRA EM VIGOR EM PORTUGAL?

Nos termos do Aviso n.º 255/2010 do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, publicado no Diário da República, n.º 182, 
1.ª série, de 17 de setembro de 2010, p. 4116, o Acordo Orto-
gráfico já se encontra em vigor na ordem jurídica interna desde 
o dia 13 de maio de 2009, em resultado do depósito do instru-
mento de ratificação do Acordo do Segundo Protocolo Modi-
ficativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, como 
previa a Resolução da Assembleia da República n.º 35/2008, 
pp. 4802-4803, e o Decreto do Presidente da República n.º 
52/2008, p. 4784, ambos publicados no Diário da República, 
1.ª série, n.º 145, de 29 de julho de 2008.
Vários órgãos de comunicação social já adotaram a nova or-

tografia e foi calendarizada a sua aplicação no sistema educa-
tivo português no ano letivo de 2011-2012 pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º8/2011, pp. 488-489, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011. 
A partir de 1 de janeiro de 2012, todos os serviços, organismos 
e entidades do Governo, bem como as publicações oficiais, 
terão também a sua grafia adaptada.

O qUE é O PERíODO DE TRANsIÇÃO?

É o período em que as duas ortografias (a anterior a este 
Acordo e a nova ortografia) coexistem. O Artigo 2.º da Reso-
lução da Assembleia da República n.º 35/2008, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 145, de 29 de julho de 2008, 
pp. 4802-4803, prevê um prazo de seis anos para a transição 
definitiva para a nova ortografia. Este período, iniciado a 13 
de maio de 2009, com a entrada em vigor do novo Acordo 
Ortográfico, terminará em 2015.
A transição para a nova ortografia pressupõe uma adaptação e 

aplicação progressivas das disposições do novo acordo, com-
petindo ao Governo criar instrumentos e adotar as medidas 
que assegurem a unidade da língua portuguesa e a sua defesa 
e promoção internacional.

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROFESSOR AIDARA

falo português
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crónicas

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

caminho para paz?

Todos nós procuramos alguma coisa durante 
todo o nosso tempo de viver. Na infância que-

remos crescer; na juventude o desejo de indepen-
dência é mais forte do que a nossa força; na idade 
adulta, enquanto o trabalho faz parte do quotidia-
no, pensamos: - quem me dera que chegue a re-
forma! E ela chega…e o homem ainda à procura!
O homem é um ser insatisfeito, nunca acabando de 

“correr o mundo em pensamento” fazendo a si pró-
prio perguntas sobre o tempo que ainda não conhece, 
porque está para além daquele que no momento vive, 
e é-lhe vedado, para seu bem. Entretanto, no espa-
ço que lhe é entregue há muita obra para começar, 
para continuar, para bem acabar. Também há tem-
po para ser feliz… Não aquela felicidade esfusiante 
que nos leva a “pular de alegria”. Mas aquela outra 
que acalma o coração: pode ser um abraço amigo, 
um menino que mostra um balão, a consciência de 
ter uma refeição quando muitos não a têm, um olhar 
agradecido de um doente que visitamos, o silenciar 
de algum choro que fizemos parar. É neste momento 
em que nos encontramos que temos o dever connos-
co próprios de existir agindo. Não como elementos 
solitários num cosmos que podemos usar bem e mal, 
consoante o que nos parece ser o nosso destino; não 
atropelando o irmão para chegar antes dele; não fa-
zendo uso daquilo que não nos pertence deixando os 
desfavorecidos ainda mais despojados...
Ao inesperado colapso em que o mundo entrou, se 

não tivermos a coragem de mudar o rumo das nossas 
vidas, ajustando-as a novas e mais modestas realida-
des, não esquecendo a indispensável partilha a subs-
tituir o egoísmo até agora vigente, passaremos ao 
largo de momentos privilegiados que, quem sabe?, 
surgiram para que acordássemos da modorra em que 
permanecíamos acomodados. Por vezes a existência 
chama por nós e não ouvimos o seu apelo. Porque os 

homens viveram demasiado tempo ausentes da vida, 
num afã de “viver a vida”… Transformaram-se em 
construtores de uma realidade que, tal como um fato 
emprestado, não lhes cabia no seu figurino. Deram-se 
mal. Uns porque se tornaram escravos do seu mea-
lheiro, tão grande que não cabia nas Instituições ban-
cárias do seu País, tão sujo que era imprescindível 
escondê-lo de possíveis intrusos; outros, quiseram 
mostrar que eram ricos e hipotecaram casas, vidas 
e, inclusivamente, a educação dos filhos. Por traz, os 
Governos e os lóbis, cada um a servir-se do outro, e 
ambos a servir-se dos povos, numa má-fé nunca an-
tes vista. E a mentira, sempre a mentira, a ser usada 
a cada descoberta de fraudes, de roubos, de desapa-
recimentos de altas quantias de dinheiro depositadas 
por gente, na sua maioria honestas, que viram as suas 
poupanças fugir-lhe das mãos cansadas de trabalho 
árduo para serem desviadas para mãos brancas e ma-
cias de quem desconhece o envolvimento harmonio-
so do dever cumprido ao longo de anos e anos de 
vida séria e normal. Porque não é normal ser ladrão, 
desonesto, mentiroso… E a maioria da nova classe 
política e empresarial está a agir de forma anormal e 
contra o cidadão comum, com enorme irresponsabi-
lidade e de mãos dadas com os homens do dinheiro, 
desde um claro desinvestimento nas áreas da saúde e 
da educação, passando por todos os outros territórios 
pelos quais é responsável perante todos nós.
Comecei este trabalho afirmando que todos nós esta-

mos à procura… As palavras e as frases conduziram 
o texto que quis tomar outra estrada, diferente mas 
com pontos afins: quando desbravei os caminhos da 
desonestidade e da corrupção, indiquei aos homens a 
vida assente na honestidade e no criar no momento 
actual, sem adiar; Quando falei, criticando, de mãos 
macias, dei-vos a “enxada” do trabalho de cada qual 
feito com rigor, persistência e utilidade para o con-
junto de todos os seres de boa fé. 
Continuem a procurar, mas vivendo o momento que 

é, para todos, o agora.

a portela nunca aterrou no Fmi

Portugal, enquanto país do segundo mundo e 
meio, tem de se dar mais ao respeito. quando 

se soube que os jornalistas poderiam acompanhar 
a conferência em que se discute a reforma do es-
tado desde que não captassem som e imagem nem 
citassem nada do que lá fosse dito sem terem au-
torização para isso, houve revolta. 
As pessoas têm de aprender a contentar-se com me-

nos, a apreciar o valor das pequenas coisas da vida. 
A proibição de captar som e imagem é desagradá-
vel, concedo. Mas ninguém impediu os jornalistas de 
captarem aromas, texturas ou paladares. Seria assim 
tão difícil conformarem-se com as regras e relatarem 
aquilo que lhes é permitido? Por exemplo, que pai-
rava no ar uma fragrância de jasmim enquanto um 
painel falava sobre cortes na saúde? Que a cadeira 
em que Carlos Moedas estava sentado era de veludo 
cristal? A realidade já é suficientemente difícil.
Esta constante má vontade não ajuda.
Pessoalmente, tenho todo o gosto em fazer, como o 

Presidente da República, todos os esforços para evi-
tar uma crise política. Imaginem um país dirigido por 

um governo que propõe medidas inconstitucionais e 
insiste em políticas que agravam a recessão. Podia 
ser o nosso fim. Há que fazer todos os sacrifícios para 
continuar a desfrutar da magnífica estabilidade políti-
ca com a qual temos sido abençoados.
Imbuído deste espírito, uma vez que sou uma pessoa 

que se imbui com facilidade (particularmente no que 
toca a espíritos), resolvi devolver a gentileza ao FMI 
e retribuir o programa de governo que redigiram para 
Portugal, redigindo um programa de governo para o 
FMI. Tenho opiniões acerca do modo como se deve 
melhorar o funcionamento do FMI, e encontro-me em 
igualdade de circunstâncias com os técnicos que ela-
boraram o relatório sobre Portugal: no FMI também 
ninguém votou em mim, e desconheço por completo 
as regras fundamentais que orientam a instituição. De 
acordo com o meu relatório, o FMI deve despedir 20 
a 30% dos seus funcionários, a começar pelos que 
redigiram o relatório sobre Portugal. O organismo 
fica com uma estrutura mais ágil e sustentável, o que 
é excelente para fazer face à crise, que toca a todos. 
Os funcionários que sobram devem sofrer um corte 
nas pensões e um aumento da idade de reforma. São 
propostas que, tenho a certeza, o FMI acolherá com 
interesse e agrado, até porque vão ao encontro dos 
gostos dos seus especialistas. E eu, como todos os 
portugueses, gosto de agradar.

Crónica da Boca do Inferno
texto de ricardo Araújo Pereira

Hélio Bernardo Lopes
deve ter razão

Há já uns bons três ou quatro anos, um dos ca-
nais temáticos à nossa disposição, passou um 
documentário deveras interessante, onde tratou o 
caso do tráfico de pessoas e de órgãos na grande 
região balcânica, mostrando imagens reais, gra-
vadas sem se saber, e onde se podia observar 
uma real cumplicidade das polícias nacionais, mas 
também de funcionários internacionais diversos. 
Ora, num destes dias, o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acusou a 
União Europeia de ter paralisado completamente 
as investigações ao tráfico de órgãos no Kosovo. 
Pelo meu lado, não tenho um ínfimo de dúvida so-
bre a razão que assiste ao chanceler russo. Des-
de logo, pelo que escrevi atrás, mas também pelo 
que se tem desenrolado ao redor da histórica Lis-
ta Lagarde. Depois das mil e uma vicissitudes por 
que a mesma passou, e que incluíram a tentativa 
de linchamento judiciário do jornalista que deu a 
conhecer ao Mundo os nomes das mais de duas 
mil personalidades gregas que fugiam ao seu de-
ver perante as Finanças da Grécia, lá foi criada, 
finalmente, uma comissão destinada a tratar o cri-
me daqueles dois milhares e tal de gregos ricos.
Ora, que tipo de comissão é esta? Bom, é uma 

comissão do parlamento grego, o que mostra que 
o tratamento destas atividades criminosas foi en-
tregue nas mãos de gente certamente próxima 
dos interessados e da sua má moral. Mas, e quem 
é que vai presidir à referida comissão parlamen-
tar? Bom, um deputado, que creio ter já sido mi-
nistro, e sobre quem se desenvolveram suspeitas 
fortes de ter manipulado a referida lista…
Aqui está, pois, o valor de mais uma das de-

mocracias da atualidade, onde o tudo costuma, 
invariavelmente, terminar em nada. Deste modo, 
termino com esta pergunta ao leitor: acha que a 
verdade deste caso vai ser esclarecida, com gen-
te do poder a ser condenada em tribunal, ou tudo 
se irá saldar no in dúbio, pro reu? O que pensa o 
caríssimo leitor? E já agora: e a democracia atual, 
com o seu Estado de Direito? Que tal?

uma criminosa
que escapa

Faleceu em Espanha, num destes dias recentes, 
a freira espanhola que se encontrava acusada, 
de parceria com outras, com médicos e com três 
clínicas, de retirar os filhos acabados de nascer 
às respetivas mães, vendendo-as depois a casais 
espanhóis compradores, por entender, à luz do 
seu pensamento mesquinho e criminoso, que as 
verdadeiras mães, sendo solteiras, seriam adúlte-
ras. Fiquei e não fiquei admirado com esta notícia, 
porque, mesmo em Espanha, sempre duvidei de 
que a referida freira criminosa acabasse por ser 
presente a juízo e expectavelmente condenada. 
Desta vez, deu-se a morte desta mulher malvada, 
mas a verdade é que com aquela madre superio-
ra de certo colégio das Canárias, que tinha uma 
rede de prostitutas romenas que vendiam droga 
a quem a comprasse, clientes ou outros, também 
nunca mais se veio a receber uma ínfima notícia.
Se juntarmos tudo isto aos milhares padres pe-

dófilos que se têm vindo a descobrir por todo o 
Mundo, mas também a recente divulgação de 
certo património do Vaticano no Reino Unido, 
em França e na Suíça, há dias revelado pelo 
The Guardian, percebe-se a imensa dificuldade 
em conceder crédito a uma instituição onde tudo 
isto vai tendo lugar ao longo do tempo. Não, claro 
está, à doutrina, sim à instituição e a muitos dos 
que a servem, que por estes caminhos atingem 
os seus restantes membros e a própria instituição.
Terríveis vergonhas sem nome. E por isso termi-

no com o título de um texto meu de há um ano e 
tal atrás: será Deus capaz de os julgar?
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peito de FranGo
à parmesão

2 Peitos de frango
4 Ovos
200 Gr. de farinha
½ pacote de pão ralado
Molho de tomate
Queijo Parmigiano – Parmesão
Queijo Mozarela
Sal e pimenta

Cortam-se os peitos a meio sobre o comprido e bate-se.
Passa-se pela farinha, ovo e depois o pao ralado. 
Frita-se em óleo e manteiga até ficar dourado. 
Depois mete-se o molho de tomate por cima, os dois quei-

jos e leva-se ao forno.

bem-estar

receitA dA semAnA

1221 RENÉ-LÉVESQUE 

OESTE

514-879-1221
 WWW.1221STEAKHOUSE.COM

Colaborador
Especial frank Rocha

coláGeno para
as articulações

Estampado nos rótulos de 
xampus, hidratantes e pro-

dutos alimentícios, ele figura no 
imaginário popular como sinô-
nimo de uma pele firme e de ca-
belos resistentes, devido às suas 
propriedades de sustentação e 
elasticidade. Menos popular e 
mais vital, porém, é a sua ca-
pacidade de fortalecer as carti-
lagens. “Essas estruturas é que 
atenuam o atrito entre os ossos, 
evitando a osteoartrite, ou seja, 
a inflamação das articulações, 
que ficam desgastadas especial-
mente nos quadris, nas mãos, 
nos ombros e nos joelhos”, es-
clarece a nutricionista Nadia 
Brito, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital 
das Clínicas de São Paulo. “O 
quadro se acentua com o o en-
velhecimento e com o sobrepe-
so”, alerta.
A comida, diga-se, não entrega 

o colágeno de mão beijada. Mas 
as refeições abrigam a matéria-
-prima para sua fabricação den-
tro das células cartilaginosas. 
“Batizadas de condroblastos, 
essas unidades se valem dos 
aminoácidos glicina, prolina e 
hidroxiprolina, partículas pro-
teicas provenientes dos alimen-
tos de origem animal - como 
carnes vermelhas e ovos -, pron-
tas para formar moléculas maio-
res, os peptídeos”, descreve, em 
detalhes, a nutricionista Andrea 
Frias, coordenadora do Centro 
de Pesquisas Sanavita, em São 
Paulo. “São esses peptídeos que 
dão origem às fibras colágenas, 
capazes de amortecer o impacto 
articular com força comparável 
à de um fio de aço.”
Acontece que, a partir dos 30 

anos de idade, essa fábrica celu-
lar de colágeno “desacelera cer-

ca de 1% ao ano”, como avisa 
Nadia. E a situação se agrava 
para as mulheres após a meno-
pausa. “Os ovários deixam de 
liberar o hormônio estrogênio, 
que estimulava a síntese de co-
lágeno a pleno vapor”, justifica 
Andrea. “Por isso, sua produção 
despenca, em média, 30% nos 
primeiros cinco anos dessa fase 
e, depois dela, uns 2% anual-
mente.” A boa notícia é que é 
possível evitar esse prejuízo 
com um cardápio que compen-

sa a lentidão do organismo para 
gerar quantidades adequadas 
de colágeno. Embora seja difí-
cil mensurar em cada proteína 
a quantidade exata da tríade 
de aminoácidos formadores de 
colágeno, os especialistas ga-
rantem que incluir os alimen-
tos certos nas refeições garante 
o aporte dos 10 gramas diários 
de que o organismo necessita. O 
pré-requisito inegociável você 
já conhece: a fonte proteica 
precisa ser de origem animal. 
“Carnes vermelhas, frango, pei-
to de peru, peixes, ovos, queijo, 
leite e iogurte desnatado são as 
melhores apostas”, lista a nu-
tricionista Alexandra Savino, 
do Hospital e Maternidade São 
Luiz, em São Paulo. Pelo menos 
um desses itens deve constar 
nas principais refeições do dia. 
“Um copo de leite e dois bifes 
grandes já são capazes de con-

templar a cota diária”, garante 
Nadia.
Para assegurar que os aminoá-

cidos ingeridos serão, de fato, 
convertidos em reforço para a 
cartilagem, você pode dar uma 
ajuda extra ao corpo, consu-
mindo fontes de nutrientes que 
colaboram com sua absorção 
ou participam das reações quí-
micas que os transformam em 
peptídeos e, finalmente, em co-
lágeno. “É o caso das vitaminas 
A, C e E, presentes na cenoura, 

no pepino, na laranja, no limão e 
na goiaba; do zinco, encontrado 
nos frutos do mar e na castanha-
-do-pará; do selênio das nozes 
e do arroz preto; do silício da 
aveia, da cevada e da alcacho-
fra; e do cobre ofertado pelo fí-
gado de boi e pelos cogumelos”, 
ensina Alexandra. As possibili-
dades são inúmeras e não custa 
nada investir em um copo de li-
monada no almoço ou acrescen-
tar um punhado de castanhas no 
lanche da tarde. Os supermerca-
dos ainda exibem produtos que 
prometem o chamado colágeno 
hidrolisado em sua formulação. 
“Eles contêm os aminoácidos 
submetidos a um processo enzi-
mático químico que facilita sua 
incorporação pelo organismo”, 
explica Nadia. Vale dar crédito 
a eles, desde que com o cuidado 
de escolher uma marca idônea e 
devidamente certificada.

Adriana Toledo
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vida ativa
Quem é elA?

bebé do Ano 2011 e 2012
Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fotografias dos be-
bés nascidos em 2011 e 2012. As fotos devem ser enviadas, acompa-
nhadas dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais 
por E-Mail: red@avozdeportugal.com

cOncursO AcAbA nO diA 20 dE fEvErEirO dE 2013

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as suas fotos 
antigas para advinhar quem são eles? Devem enviar as fotos 

por e-mail red@avozdeportugal.com

cAsAl dA semAnA

A VOZ DE PORTUGAL

parabéns a guida ribeiro que advinhou a foto da semana passada. 
foi o nosso fadista/guitarrista luís duarte.

sónia araúJo estreia
«sónia e as proFissões»
«Sónia e as Profissões» é o 

nome da mais recente aposta 
musical do Canal Panda e da 
universal Music, um projeto 
que representa a estreia abso-
luta da apresentadora sónia 
Araújo como cantora, atriz 
e bailarina, com lançamento 
de um CD e de um DVD pre-
visto para finais de fevereiro 
e exibição inédita dos primei-
ros videoclips a partir desta 
sexta-feira, dia 25 de janeiro, 
no Canal Panda.
Ao longo de 12 músicas e ví-

deos originais, lúdicos e peda-
gógicos, indicados sobretudo 
para crianças em idade pré-
-escolar, Sónia Araújo, acom-
panhada de um elenco de crian-
ças, recria de forma divertida 

cada atividade profissional.«As 
crianças são o melhor da vida. 
Estou muito satisfeita com este 
trabalho, que me permitiu via-
jar no meu imaginário infantil 
e recordar as brincadeiras de 
criança em que fingia ter 1000 
profissões diferentes. A música 
é um instrumento importante na 
educação infantil, pelo que este 
álbum representa também um 
sonho concretizado que pode 
ser acompanhado por todos os 
meninos e meninas no Canal 
Panda», afirmou a apresen-
tadora. Professor, bombeiro, 
polícia, escritor, DJ, cientista, 
padeiro e futebolista, são algu-
mas das profissões abordadas 
neste lançamento recheado de 
ritmos alegres e animados, que 

estimula as crianças a aprender 
mais sobre as diferentes ativi-
dades laborais, correspondendo 
à sua ânsia em experimentar o 
mundo dos adultos.

cláudia vieira surpreende 
pedro teixeira nas Gravações

A poucos dias da estreia de 
“Destinos Cruzados”, na 

tVi, as gravações noturnas 
têm sido frequentes. 
O núcleo popular da novela 

esteve a gravar em Oeiras, nos 
arredores de Lisboa,  até altas 
horas da noite. Mas, durante 
uma pausa entre cenas, Pedro 
Teixeira teve uma das maiores 
surpresas do dia. Cláudia Vieira 
chegou sorridente e bem-dis-
posta ao plateau e presenteou 
o companheiro com um beijo. 
Visivelmente feliz, o ator con-
fessava pouco depois aos jor-
nalistas presentes: “Foi muito 
agradável. Foi a primeira vez 
que ela apareceu no meu traba-
lho!” E admitiu que “não sabia 

mesmo” que ela ia estar ali. O 
casal está junto há mais de sete 
anos e tem uma filha, Maria, 

com quase 3. Recentemente, 
a família esteve afastada, pois 
Cláudia passou uma temporada 
no Brasil. E a companheira de-
verá regressar em breve àquele 
país para estudar representação. 

Com ele ocupado na novela, 
como será? “Estamos prepara-
dos para isso”. Muito dedicado 

à família e à filha, o ator explica 
ainda que o facto de gravar mui-
to à noite não o impede de ver 
Maria e que os dois continuam 
a “estar juntos o mesmo tempo”.
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comunidade
nossa senhora das
estrelas em santa cruz

sábado passado, Santa 
Cruz esteve em sintonia 

com a cidade da Ribeira 
grande, cantando às estre-
las. 

O grupo Coral de Santo 
Cristo, liderado por Filomena 
Amorim, iniciara a celebra-
ção com o cântico Cantares às 
Estrelas que tem este refrão: 
“Hoje é véspera das Estrelas- 

Amanhã é o seu dia- Quere-
mos louvar com elas- A Mãe 
Estrela que é Maria”.
O cantar às Estrelas, uma 

tradição bem enraizada na Ri-
beira Grande, cuja padroeira é 
a Senhora das Estrelas, mas, 

segundo Sidónio Bettencourt, 
animador do programa Atlân-
tida, programa que passa na 
RTPi todos os quinze dias, 
menciona que na ilha de S. 
Miguel, mais precisamente em 
Vila Franca do Campo, Lagoa, 
Nordeste, Ponta Delgada e até 
na ilha do Pico, sobretudo na 

freguesia da Candelária, can-
tam cantorias populares que 
sublinham uma tradição ligada 
ao lume, à luz, às intempéries 
naturais e até aos usos e costu-
mes. Remonta ao século XIII, 

uma das primeiras devoções 
marianas da igreja em Portu-
gal: o culto a Nossa Senhora 
da Estrela, da Candelária, da 
Luz ou das Candeias, que ain-
da hoje é assinalado com gran-
de entusiasmo e participação, 

pondo termo à chamada Qua-
dra Natalícia.
A cerimónia em Montreal, 

muito participativa e repleta 
de simbolismos de luz, foi pre-
sidida pelo Reverendo Padre 
António Araújo, que com o seu 
talento de orador e experiência 
sacerdotal soube dar, a esta ce-

lebração, o brilho e solenidade 
que bem merece uma missa de 
festa. Sentimos a ausência da 
família Puga, grandes devo-
tos de Nossa Senhora. O nos-
so amigo Gabriel, deixou-nos 

recentemente, e, cuja missa 
do sétimo dia, teve lugar no 
passado Domingo. Os nossos 
parabéns à família Silva e aos 
amigos da Ribeira Grande que 
organizaram parte da comemo-
ração. 

Antero Branco
foto: Manuel Neves

cursos na utl
introdução à inFormática

Manuel Neves

Bem-vindo a todos. Esta nova crónica vai apresentar al-
guns dos cursos da Universidade dos Tempos Livres. Esta 
semana vou-vos apresentar o curso de informática dado 
por Mário figueiredo e Elsa Nunes. Este é um dos cursos 
mais importante para os menos novos para compreende-
rem um pouco sobre a nova vaga tecnológica.
Este curso dá uma introdução à informática para aqueles que 

estão começando a usar o computador e não sabem o que é 
arquivo, RAM, sistema operacional, disquete, CDs, DVDs, 
rato, teclado,etc...

Este curso explica uma série de princípios sobre o funciona-
mento interno dos computadores. Esses princípios são válidos 
para qualquer tipo de computador, não importa o tamanho, a 
marca, o modelo, ou, que se trata de um computador novo ou 
antigo. Conhecendo o computador, você entenderá melhor o 
funcionamento dos computadores e vai tirar proveito deles e 
compreender tudo sobre a internet. 
Parabéns aos alunos.
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prato típico que é composto por 
torresmos, morcela, inhames, 
batata-doce, couve, batatas e 
cenouras. Enquanto se come e 
se bebe vai-se ouvindo música 
de acordeão, violas e cantigas. 
Como diz o provérbio: cada ter-
ra tem o seu uso, cada roca tem 

o seu fuso. No Minho, quando 
matam o porco, é chamado o 
Dia do Sarrabulho. Também 

se reúnem familiares e amigos. 
Serve-se as papas do sarrabulho 
(mescla de sangue do porco), 
rojões, miudezas, enfarinha-
dos e arroz de sarrabulho. Este 
evento é sempre feito nos meses 
de inverno, porque antigamente, 

como não havia frigoríficos, era 
a maneira, de se aguentar as car-
nes, mais tempo, sem se estra-

garem. O dono do porco, dá um 
pouco de carne aos que ajudam 
a matar o animal, aos vizinhos, 
e, amigos mais próximos (por 
este andar lá se vai o porco). Na 
continuação deste repasto e uns 
copos, ouvem-se as concertinas 
e desgarradas bem típicas desta 
região Minhota até altas horas. 
Cada casa festeja à sua manei-
ra, mas realmente, o importante 
é manter estas Tradições “Vi-
vas” tanto no Continente como 
nos Açores, para que possamos 
ainda ter qualquer coisa muito 
nossa. O Restaurante Estrela do 
Oceano (Alcindo, Francisco e 
Manuel) conseguiu manter bem 
a tradição. Estava tudo a rigor, 
desde a mesa com os figos e 
aguardente, até aos enfarinha-
dos. Um variado buffet, (de se 
tirar o chapéu) uma aparência 

formidável, tudo muito bem 
confeccionado. Verdadeira de-
lícia!

Seguiu-se um buffet de sobre-
mesas. Uma mesa repleta de 
doces caseiros, (tudo igual nas 
duas salas) e depois, as tradi-
cionais concertinas, (que tanto 
tocavam numa sala como na 
outra), pelas mãos hábeis dos 
músicos, Baltazar, Carlos Ro-
drigues, Manuel Costa, José 
Cerqueira. Mais tarde juntou-
-se ao grupo Nancy (concertina) 
e José Oliveira (castanholas), 
puxando algumas pessoas para 
dançar. (alguns com os pézinhos 
bem ensinados).
Foi uma tarde muito bem pas-

sada, com muita alegria, termi-
nando com muita música e des-
garradas Minhotas.
Parabéns, a toda a equipa 

deste restaurante, que reali-
zou mais um evento, com mui-
to sucesso.

estrela do oceano

sarrabulho/matança do porco

Domingo, 13 de fevereiro 
2013, mais um ano de 

uma tradição, bem Portu-
guesa, “Matança do Porco”, 
“o Sarrabulho”, no restau-
rante “Estrela do Oceano”.
Falando com os proprietários, 

Alcindo Alves, Francisco Go-
dinho, oriundos dos Açores, 
“Terceira” e Manuel Barros do 
Continente, “Minho” descre-
veram em poucas palavras esta 
tradição. Nos Açores, difere de 
ilha para ilha e de aldeia para 
aldeia. Cria-se o porco e, em Ja-
neiro ou Fevereiro, na Matança 

do Porco, convidam toda a fa-
mília e amigos mais próximos. 
À chegada dos convidados, há 
uma mesa pequena com figos 
(passados) e aguardente (baga-
ço) uma forma, de dar as boas 
vindas. Em seguida, serve-se o 

Elisa Rodrigues
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alGo mais sobre
disposição para 2013

O artigo anterior (em A V.P., 
23.01.2013) suscitou algumas 

perguntas aos leitores de sectores da 
vida social, interessados no ramo es-
piritual. Ei-las: --1.que interesse es-
piritual deve ter um partido político 
em Ação? 2.qual é a melhor atitude 
para a corrente comercial alcançar 
maior lucro? 3.que devoção deve 
ter o trabalhador para o êxito do seu 
trabalho? 4.que oração existe para 
os estudantes de qualquer matéria 
social poderem fruir de um empre-
go que lhes seja conveniente após a 
sua formação?
Em boa verdade estas quatro per-

guntas não envolvem as funções de  
qualquer sociedade ou sector nacio-
nal ativo. “Envolver” também sugere 
“cercar” e “confundir”, e nós preten-
demos, simplesmente, participar uma 
experiência de entendimento coletivo. 
Para esse entendimento necessitamos 
perguntar: --Deus existe, ou não? Para 
aqueles que respondam, “não existe”, 
“não sabemos”, diremos igualmente 
com afeto: -Nós temos tido uma ex-
celente relação com Ele, e cada dia 
nos revela o Amor da sua existência. É 
isso que desejamos tratar sem obriga-
ção, porque o nosso propósito é “dis-
posição”, e não “obrigação”.
1ª. Pergunta: --Respondemos: um 

partido político pode ter interesse es-
piritual em qualquer doutrina religiosa 
de sua escolha. Há quem tenha inven-
tado doutrinas e deuses com efeito de 
grandes corporações… O nosso ponto 
de reparo é que não deve perseguir, ou 
proibir outra coletividade diferente. O 
juiz é Ele, e nenhum ser, ou corpo de 
pessoas deve molestar alguém. Está es-
crito: “Não julgueis para que não sejais 
julgados” (Mat.7:1). A liberdade que o 
Senhor consente é da responsabilida-
de de cada ser humano que a pratica, 
“pois, cada um de nós dará contas de 
si mesmo a Deus” (Rom.7:12). Não 
devemos apressar-nos pela carne e o 
sangue, para nos julgarmos melhor de 
que os outros. Há ainda religiões de um 
único Deus, mas que lhe dão um nome 
diferente. Se as perseguirmos, ou nos 
persigam, como é que o nosso Deus en-
tenderá o nosso feito, ou o delas?
Que nome tem Deus?! A Bíblia in-

dica: “El Elyon” (Deus Altíssimo); 
“El Shaddai” (Deus todo Poderoso): 
“El Olam” (Deus Eterno); “Javé, ou 
Jehová Jiré” (o Senhor Proverá; Nisi, 
o Senhor é a minha bandeira; Eloim, 
o Senhor é Deus; Shalon, o Senhor é 
Paz; Sebaot, o Senhor dos exércitos) 
(Gén.14:22, 17:1: 21:33: 46:3) E o 
Novo Testamento exalta: --Emanuel, 
(Deus connosco): Jesus Cristo, Mes-
sias (o Ungido, e único Salvador). 
Halá, ou qualquer outro nome de dou-
trinas diferentes da Bíblia, não tem 
valor e apoio de superioridade, porque 
esta é consentida pelos seus promoto-
res.

2ª.Pergunta; nossa Resposta: --A cor-
rente comercial sempre alcançará me-
lhor lucro pelo trato da simpatia, pela 
honestidade, pela verdade na informa-
ção de dois produtos semelhantes, e 
pelo preço justo que fizer na qualidade 
diferente, se não entrar em corrupção 
mafiosa, pois assim poupará exigên-
cias belicosas. Jesus, falando da videi-
ra e os ramos, disse aos seus discípu-
los: --“o meu gozo esteja em vós, e o 
vosso gozo seja completo. O meu man-
damento é este: que vos ameis uns aos 
outros, assim como eu vos amei” (João 
15: 11-12). Escolhi-vos do mundo; “sa-
bei que, primeiro do que a vós outros, 
me odiou a mim” (Idem,verso18). Não 
é pela violência que se chega a bom 
resultado. “Porque importa que todos 
nós compareçamos perante o tribunal 
de Cristo, para que cada um receba se-
gundo o bem ou o mal que tiver feito” 
(2ª Corínt.5:10).
3ª. Pergunta: --O trabalhador, de qual-

quer empresa, não necessita de devo-
ção, ou mesmo “veneração” especial 
como exigem muitas seitas religiosas. 
A necessidade de todo o ser humano 
é ter uma relação direta com o Deus 
que sempre o amou, e consertou com 
Jesus Cristo a salvação que outorga a 
cada pessoa que aceita o seu sacrifício 
salvífico. Definimos essa relação, mes-
mo na meditação que tivermos com o 
Senhor, arrependimento  ou falhas de 
amor e inquérito, conversando com Ele 
sem proferir palavras. E referimo-nos 
ao Pai, Filho e Espírito Santo. O ser-
viço dum sentimento glorioso é feito 
pela Trindade, na ordem, conhecimen-
to, e habilidade que cada um obtem. Os 
antigos religiosos, mesmo no tempo 
que Jesus passou pela Terra, tiveram 
deuses da mitologia grego-latina, por 
exemplo Hermes ou Mercúrio, que 
chegou a ser o deus do Comércio, dos 
ladrões, e igualmente mensageiro dos 
outros deuses, que, a final, alguns até 
eram corruptos e volúveis, a partir do 
sexo. Os povos do paganismo viveram 
na semelhança dos descrentes que hoje 
também não sabem como resolver o di-
lema da sua desobediência para com o 
Deus da Bíblia.
4ª. Pergunta; nosso parecer: --O mais 

precioso para com os estudantes obte-
rem vitória é, sim, armazenar no seu 
íntimo os relatos da História, o teste-
munho de seus pais se forem crentes 
salvos, e a Palavra no Caminho da Ver-
dade, e terão mais do que um sucesso 
no emprego que alcançarem após a sua 
formação: um galardão de glória! O 
ano 2013 é propenso, segundo se es-
pera, para remediar muita coisa! Seja-
mos, pois, participantes!
Há de facto um dilema de desobediên-

cia ao nosso Deus,  criador das coisas 
existentes, naturais ou humanas, e de-
sejamos chegar a uma compreensão e 
disciplina que nos leve, no decurso de 
2013, a uma harmonia universal para a 
correção e propósito  do Pai celestial, e 
consertar com o Espírito Santo, aquilo 
que necessitam o nosso espírito, alma e 
corpo! (1ª Tessalon. 5:23).

J. J. Marques da Silva

JmJ 2013: um sonho
dos nossos Jovens

Tudo começou com um encontro 
promovido pelo Papa João Pau-

lo II em 1984. foi um encontro de 
amor, sonhado por Deus e abraçado 
pelos jovens. Vozes que precisavam 
ser ouvidas e um coração pronto 
para acolhê-las.
A Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ), como foi denominada a partir 

de 1985, continua a mostrar ao mundo 
o testemunho de uma fé viva, transfor-
madora e a mostrar o rosto de Cristo 
em cada jovem.
São eles, os jovens, os protagonistas 

desse grande encontro de fé, esperança 

e unidade. A JMJ tem como objetivo 
principal: dar a conhecer a todos os jo-
vens do mundo a mensagem de Cristo. 
É verdade que, através deles, o ‘rosto’ 
jovem de Cristo se mostra ao mundo.
A Jornada Mundial da Juventude, que 

se realiza anualmente nas dioceses de 
todo o mundo, prevê a cada 2 ou 3 anos 

um encontro internacional dos jovens 
com o Papa, que dura aproximadamen-
te uma semana. A última edição inter-
nacional da JMJ foi realizada em agos-
to de 2011, na cidade de Madrid, na 
Espanha, e reuniu mais de 190 países.
A XXVIII Jornada Mundial da Juven-

tude será realizada de 23 a 28 de julho 
de 2013 na cidade do Rio de Janeiro e 

tem como lema “Ide e fazei discípulos 
entre todas as nações” (Mt 28, 19).
O Grupo de jovens na Igreja Santa 

Cruz, chamado “Jovens em Ação” já se 
estão a preparar há alguns tempos para 
ir ao Brasil. Estão cada vez mais perto 

deste grandioso evento mundial. 
No dia 26 de Janeiro organizaram 

uma linda festa para angariarem fundos 
para ajudar os jovens a irem ao Brasil. 
Tudo correu muito bem e angariaram 
um dinheirito para este evento.
Parabéns.
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SHAMAN INDIO
Vidente e Curandeiro de Nascença

Acabaram-se as humilhações, o maltrato, o rogar. Não se preocupe. Deixe o seu 
problema nas minhas mãos, eu o ajudarei de uma forma imediata e definitiva. eu 

não acredito em margens de erro. tenho 30 anos de experiência na luta contra os que 
enganam, e roubam. Venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como eu 

serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer as vossas possibilidades. Amiga, 
amigo, aqui tem a solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu não digo, 

eu faço, eu cumpro e eu dou uma garantia total.

 Laço Eterno

Laço 
Encantado

Laço de Paixäo

Laço de 
Perfeição

TEsTEMUNHOsCAsOs DE VIDA REAIsTEsTEMUNHOs

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu 
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue 

a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil 
da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma 

garantia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra

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 confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bruxarias.

7551 st-hubert 438-338-9899 

Apaixonei-me por um colega de trabalho.Ele foi de férias para as caraíbas e 
desde então a nossa relação tem mudado completamente.Adoeceu e caiu
numa depressão profunda e quer agora mudar-se para outro país sem razãop p q g p p
aparente.Entretanto realisá-mos que o nosso patrão rogou-nos uma praga para
nos separar,porque sempre se interessou por mim.Obrigado SHAMAN INDIO 
pela tua ajuda. RACHEL

Tive um namorado que tinha tido uma má experiência na prévia relação.Depois de 
alguns anos começou a sofrer duma doença desconhecida.A razão disto tinha sido a má
influência que a sua ex mulher lhe rogou para fazer a sua vida miserável.Quer agora 
agradecer a Deus por ter recuperado o meu marido e Obrigado SHAMAN pela tuag p p g p
ajuda . CAMBELP FAMILY  

Tudo ia perfeito na nossa relação,até ao dia notei mudanças no meup ç , ç
namorado.Tornou-se mais frio.irresponsável e parou por completo de se 
preocupar com a nossa relação. Depois de visitar o SHAMAN descobri a razão. 
Obrigado SHAMAN por nos ter dado a perfeita relação que
tinhamos.KORNIKOVA

Tinha um emprego perfeito.De repente tudo se desmurunou.Obrigado
SHAMAN por me ter mostrado que a minha ex mulher me deitou

i t t d t t A t limagia negra para me mostrar quanto me detestava.Agora estou limpo
e tudo voltou ao normal.SHAMAN ,tu fazes maravilhas.Muito obrigado. 
TOM
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Apaixonei-me por um colega de traba-
lho. Ele foi de férias para as caraíbas e 
desde então a nossa relação tem mu-
dado completamente. Adoeceu e caiu 
numa depressão profunda e quer ago-
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Tive um namorado que tinha tido uma 
má experiência na prévia relação. de-
pois de alguns anos começou a sofrer 
duma doença desconhecida. A razão 
disto tinha sido a má influência que 
a sua ex mulher lhe rogou para fazer 

a sua vida miserável. quer agora agradecer a 
deus por ter recuperado o meu marido e Obriga-
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Tudo ia perfeito na nossa relação,até 
ao dia notei mudanças no meu namo-
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vel e parou por completo de se preo-
cupar com a nossa relação. depois de 
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Visitámos muitos psychicos e a minha esposa adorada,estava possessa por um 
espírito que não a deixava em paz.Dia após dia ela perdia o juízo e a razão.Mas o 
SHAMAN Indio com as suas medicinas naturais curou-a Obrigado e muitoSHAMAN Indio com as suas medicinas naturais curou-a.Obrigado e muito 
obrigado ao SHAMAN. ROBERTO S.

Amor e properidade voltou para o nosso lar.Hoje estamos juntos de 
novo,depois da família do meu marido,ter feito tudo para nos separar,com 
calúnias e mentiras.Graças a Deus que a verdade brota sempre e está do lado 
dos justos Obrigado SHAMAN INDIO por nos permitires de ver a verdade edos justos.Obrigado SHAMAN INDIO por nos permitires de ver a verdade,e 
mostrar-nos os nossos inimigos. SAMY  

Enviamos esta carta ao SHAMAN dum magnífico hotel resorte na Jamaica,onde 
estamos gosando a nossa segunda lua de mel Obrigado por teres harmonizadoestamos gosando a nossa segunda lua de mel.Obrigado por teres harmonizado 
a nossa relação.Estamos agora à espera dum novo membro na nossa 
família,que é uma benção para nós. ANGELA

Somos uma família que sofreu violência no nosso país.Viémos para o Canada 
para fugir a essa situação e ter passado os ultinos 5 anos numa luta para não 
sermos deportados Hoje celebramos a nossa residência permanentesermos deportados.Hoje celebramos a nossa residência permanente 
canadiana,graças ao SHAMAN,pelas suas orações e por ter retirado do nosso 
caminho as pessoas incompetentes que tratávam o nosso caso. COWELL FAMILY.
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para fugir a essa situação e ter passado os ultinos 5 anos numa luta para não 
sermos deportados Hoje celebramos a nossa residência permanentesermos deportados.Hoje celebramos a nossa residência permanente 
canadiana,graças ao SHAMAN,pelas suas orações e por ter retirado do nosso 
caminho as pessoas incompetentes que tratávam o nosso caso. COWELL FAMILY.

Visitámos muitos psychicos e a minha esposa adorada,estava possessa por um 
espírito que não a deixava em paz.Dia após dia ela perdia o juízo e a razão.Mas o 
SHAMAN Indio com as suas medicinas naturais curou-a Obrigado e muitoSHAMAN Indio com as suas medicinas naturais curou-a.Obrigado e muito 
obrigado ao SHAMAN. ROBERTO S.

Amor e properidade voltou para o nosso lar.Hoje estamos juntos de 
novo,depois da família do meu marido,ter feito tudo para nos separar,com 
calúnias e mentiras.Graças a Deus que a verdade brota sempre e está do lado 
dos justos Obrigado SHAMAN INDIO por nos permitires de ver a verdade edos justos.Obrigado SHAMAN INDIO por nos permitires de ver a verdade,e 
mostrar-nos os nossos inimigos. SAMY  

Enviamos esta carta ao SHAMAN dum magnífico hotel resorte na Jamaica,onde 
estamos gosando a nossa segunda lua de mel Obrigado por teres harmonizadoestamos gosando a nossa segunda lua de mel.Obrigado por teres harmonizado 
a nossa relação.Estamos agora à espera dum novo membro na nossa 
família,que é uma benção para nós. ANGELA

Somos uma família que sofreu violência no nosso país.Viémos para o Canada 
para fugir a essa situação e ter passado os ultinos 5 anos numa luta para não 
sermos deportados Hoje celebramos a nossa residência permanentesermos deportados.Hoje celebramos a nossa residência permanente 
canadiana,graças ao SHAMAN,pelas suas orações e por ter retirado do nosso 
caminho as pessoas incompetentes que tratávam o nosso caso. COWELL FAMILY.

Tinha uma carreira de 
sucesso, até ao dia onde 
tudo começou a virar para 
o mal, na minha vida.
perdi o meu trabalho, e 
a minha relação também 
acabou. sómente o sHA-
mAn indiO pude curar-me 
e proteger-me, afim de pu-

der voltar a ter uma vida normal. 
mElissA

vivemos do nosso negó-
cio durante mais de 30 
anos, mas no último ano, 
começámos a perder os 
nossos clientes. visitá-
mos o sHAmAn indiO 
que nos mostrou que um 
fetiche tinha sido posto na 
nossa casa por um inimi-

go anónimo. Obrigado por tudo sHAmAn. 
jOrdAn

finalment livrei-me do sofri-
mento que a má sorte que 
me perseguiu por muitos 
anos.
só o autentico sHAmAn 
indiO conseguiu livrar-me 
desses incidentes negati-
vos.
Amo-te muito sHAmAn.vE-
rónicA.

visitámos muitos psychicos e a mi-
nha esposa adorada,estava posses-
sa por um espírito que não a deixa-
va em paz.dia após dia ela perdia o 
juízo e a razão.mas o sHAmAn in-
dio com as suas medicinas naturais 
curou-a.Obrigado e muito obrigado 
ao sHAmAn. rObErTO s.

Amor e properidade voltou para 
o nosso lar.Hoje estamos juntos 
de novo,depois da família do meu 
marido,ter feito tudo para nos 
separar,com calúnias e mentiras.
graças a deus que a verdade brota 
sempre e está do lado dos justos.

Obrigado sHAmAn indiO por nos permitires 
de ver a verdade,e mostrar-nos os nossos ini-
migos. sAmY  

Enviamos esta carta ao sHAmAn 
dum magnífico hotel resorte na 
jamaica,onde estamos gosan-
do a nossa segunda lua de mel.
Obrigado por teres harmonizado 
a nossa relação.Estamos agora 
à espera dum novo membro na 
nossa família,que é uma benção 

para nós. AngElA

somos uma família que sofreu 
violência no nosso país.viémos 
para o canada para fugir a essa 
situação e ter passado os ulti-
nos 5 anos numa luta para não 
sermos deportados.Hoje cele-
bramos a nossa residência per-
manente canadiana,graças ao 

sHAmAn,pelas suas orações e por ter retirado 
do nosso caminho as pessoas incompetentes 
que tratávam o nosso caso. cOWEll fAmilY.
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nelly Furtado em montreal

A canadiana Nelly furta-
do iniciou a sua carrei-

ra há 10 anos com o sucesso 
“I’m like a bird”. Desde en-

tão ela voou como um pássa-
ro transformando-se numa 
das maiores referências da 
música.
Pelos vistos Nelly Furtado 

tem mais credibilidade com 
sua gravadora do que a gen-
te imaginava. Mesmo com as 
baixas vendas que assombra-

ram o lançamento do álbum 
‘The Spirit Indestructible’, a 
canadiana iniciou a sua digres-
são através do Canadá. Apesar 
de ela ter anulado alguns espe-
táculos, tal como Otava, veio a 
Montreal toda sorridente. 
Foi no 30 de janeiro no Tea-

tro St-Denis numa sala mais ou 

menos cheia que fez o espetá-
culo “The Spirit Indestructi-
ble”. A cantora não desiludiu 
os presentes, interpretando 
músicas do seu último trabalho 
discográfico, que dá o nome 
a esta digressão, intervaladas 
com êxitos da sua carreira, 
dos álbuns “Whoa, Nelly” e 
“Folklore”, não tendo faltado 
o tema “Força” que serviu de 
hino ao Euro2004, realizado 
em Portugal. Nelly iniciou o 
seu espetáculo com “The Spirit 
Indestructible” e “Waiting for 
the Night”, antes de continuar 
com “Say it Right”, depois 
saiu a sua guitarra para “Do 
it”. Continuou com “Say What 
You Want” e “Try”, duas can-
ções do álbum Folkore.  Uma 
voz incrível e um “show” me-
morável. 
Podem ver um extracto do 

espetáculo no youtube com o 
código qR para apreciarem 
um pouquinho todo o seu ta-
lento.

sylvio Martins

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

INTRODUZINDO DE A a Z

Há meses que eu não vou à loja do Sá e Filhos. Procurei algo 
de novo para comer e saborear. Falando com um dos proprie-
tários do estabelecimento, ele sugeriu-me um novo produto 
que chegou há pouco tempo a Montreal. Castanhas Ultra-

congeladas da companhia Gelcampo. Fui para casa com uma 
nova receita que ele me deu. 
Aqui está a receitinha de costeletas de porco com castanhas: 
4 costeletas de porco da parte do cachaço; 500g de castanhas 
congeladas Gel Campo; 1 cálice de aguardente; fio de azeite; 
segurelha e louro q.b.; sal e pimenta q.b. Uma verdadeira de-
lícia.

castanhas ultraconGeladas
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rostos, olhares e memória

este texto foi extraído do livro “rostos, olhares 
e Memória”, da autoria de Manuel Carvalho e 
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao 
interior da alma da Comunidade Portuguesa de 
Montreal.

Joviano vaz

Meu pensamento
Voga sem fim

Nesta noite interminável.
Oiço bater as horas.

elas passam e eu fico.
(...)

No momento de atingir a meta
esta foge, indecisa,
E deixa-me sozinho

Nesta noite interminável

Será talvez este trecho, extraído de um poesia da sua 
autoria, que melhor define o estado de alma do nosso 
entrevistado. A noite interminável, a solidão, a meta 
sempre procurada mas nunca atingida, foram compa-
nheiras inseparáveis de toda a sua vida.
E, no entanto, foi uma criança que cresceu rodeada de 
afecto e certo conforto.
«Nasci em S. Miguel, na freguesia da Feijã de Baixo, 
no dia 18 de Outubro de 1932. Tive uma infância rela-
tivamente boa, o meu pai era militar, sargento ajudante 
músico da Banda Militar dos Açores que depois foi 
transferida para a Madeira. Portanto, vivi também três 
anos na Madeira até que por morte do meu pai voltei 
para a ilha de S. Miguel.
Aí fui à escola primária, depois o liceu Antero de 
Quental e frequentei em seguida a Escola Normal de 
Ponta Delgada onde acabei por tirar o curso de profes-
sor primário.
Entretanto, a minha vocação radiofónica pode-se dizer 
que nasceu comigo. Em S.Miguel, enquanto estudava, 
fiz parte do pessoal do Emissor Regional dos Açores 
e mais tarde fiz reportagens para o Emissor Asas do 
Atlântico e para o Rádio Clube de Angra.
Mas aos vinte anos nós temos sonhos e ambições de 
juventude, acreditava em ideologias que prometiam 
mudar o mundo, sentia-me mal num país onde existia 
o delito de opinião e onde não tinha a possibilidade 
de me exprimir como gostaria. Já então colaborava 
também no jornal A Ilha e, com a censura existente, 
sentia-me oprimido com a falta de liberdade, pelo que 
resolvi vir para o Canadá. Deixei tudo aquilo de que 
gostava, inclusive o meu trabalho de responsável da 
secretaria do Museu Carlos Machado, em Ponta Del-
gada.
Portanto, aqui cheguei acompanhado da minha esposa 
e do meu filho, no dia 17 de Outubro de 1965.»
Baixa a cabeça, os olhos entristecem, talvez invadidos 
pela tal noite interminável de que fala na poesia que 
mais tarde escreveu.
«E, a partir daí, é a vida de um emigrante. Eu calculo, 
e tenho-o afirmado já várias vezes, que o emigrante é 
o ser mais infeliz do mundo porque não mais faz parte 
do país onde nasceu mas nunca fará parte completa-
mente do país de acolho.»
Mas logo reage, ergue outra vez a cabeça que lhe dá 
aquele ar de altivez que lhe é reconhecido.
«Tenho aqui, no Canadá, um percurso verdadeiramen-
te curioso. No princípio, comecei por lavar pratos num 
restaurante, fui também vendedor de móveis e acabei 
por encontrar emprego no hospital Maisonneuve-Ro-
semont, no departamento de radiologia.
Mas as minhas ambições não se ficaram por aqui, à 
noite fui estudar para a universidade de Montreal onde 
conclui um bacharelado em relações industriais, um 
certificado em relações públicas e outro em animação 
cultural.
Enriquecido com estas habilitações, consegui empre-
go como director-geral da Société St-Vincent de Paul, 

lugar em que permaneci durante sete anos. Mais tarde, 
fui também director-geral do Comité Provincial
des Malades.
Foi neste último emprego, em contacto mais estreito 
com o sofrimento dos meus semelhantes, que ressur-
giu mais intensamente a vocação que me levou, após 
três anos de estudos, a ser ordenado diácono, em 1988. 
Era uma velha vocação que estava adormecida. Che-
gado a esta idade, estou convencido de que, de facto, o 
que gostaria era de ter sido padre.
Trabalhei depois em várias paróquias excepto na por-
tuguesa. Diz-se que ninguém é profeta na sua terra. 
Não sei por quê, poucas vezes fui convidado para a 
paróquia portuguesa.
Dois anos depois de terminado o diaconato e porque 

já tinha formação como animador, fui convidado para 
dar cursos de animação aos alunos do seminário onde 
as minhas aulas, que sugeriam uma maior abertura ao 
mundo, não foram muito bem recebidas. Os tempos 
ainda não estavam maduros para tal ousadia.
Paralelamente com a minha vida profissional, dedi-
quei sempre muito tempo ao jornalismo. Escrevi vá-
rios anos no jornal A Voz de Portugal e fiz muita rádio, 
cerca de quinze anos na Radio Centre-Ville, algum 
tempo no CFMB e até alguns programas na televisão 
portuguesa, no tempo do Carlos Querido.»
Agora, com o recente falecimento da esposa, a poetisa 
Amélia Oliveira-Vaz, as perspectivas de actividades 
futuras passam pelo regresso ao velho amor do jor-
nalismo e pela publicação de dois livros de poesia, 
em francês e português. Também tem em mente a pu-
blicação póstuma de um livro de poemas de Amélia 
Oliveira-Vaz, em adiantada fase de compilação.
Continuará também a fazer pequenas conferências 
para pessoas idosas, que lhe dão imenso prazer.
Aqui ressurge mais uma vez a amargura e um ressen-
timento latente pela frieza da Comunidade Portuguesa 
que lhe tem fechado portas. A seu ver, uma comunida-
de conservadora, demasiado apegada a tradições ultra-
passadas e que não tem enfrentado com frontalidade 
os verdadeiros problemas que a afligem.
«Acho absolutamente lamentável que a Comunidade 
Portuguesa não tenha conseguido criar um hospital 
para pessoas idosas que, com imensas dificuldades em 
comunicar nas línguas da sociedade de acolhimento, 
se vêem de um dia para o outro, num meio estranho, 
com recursos físicos e morais extremamente limita-
dos.»
Voltamos atrás, ao tempo em que foi um dos fundado-
res da Casa dos Açores.
«Fundei a Casa dos Açores, em 1978, juntamente com 
outras cinco pessoas porque então os Açores eram 

muito pouco conhecidos por estes lados e pretendía-
mos ajudar à sua divulgação. Aliás, um dos projectos 
que tenho em mente é escrever uma série de artigos 
sobre figuras açorianas que se distinguiram ao longo 
da História.»
Aconselhado pelas experiências passadas, já tem bem 
definido o caminho que pretende trilhar futuramente.
«Parto do princípio de que tenho que viver para mim 
e desta forma poderei também prestar serviço aos 
outros. Creio que a melhor maneira de o conseguir é 
fazer o que gosto. Cheguei à conclusão de que a infor-
mação escrita e falada, a que ainda me quero dedicar, 
são meios muito importantes de sensibilização para os 
grandes problemas do nosso tempo, o que nem sem-
pre acontece presentemente.» Aqui levanta algumas 
reticências que poderão vir a ser uma pedra no seu 
caminho. «Posso comprovar, por experiência pessoal, 
que é muito difícil publicar artigos de opinião, o que 
demonstra que certos segmentos da nossa comunidade 
são muito intolerantes. Já se nota uma certa abertura 
mas ainda há um longo caminho a percorrer.»
Reconhece que para se fazerem mudanças mais pro-
fundas é preciso ir buscar a 2ª e a 3ª gerações, fazê-las 
compreender que, para além de estarem integradas da 
sociedade de acolhimento, também fazem parte de ou-
tra cultura e que têm raízes que não devem renegar.
«Uma coisa que me faz muita pena é ver que há mui-
ta pouca preocupação em manter a língua portuguesa. 
A nossa pátria é a língua portuguesa, está tudo dito.» 
Fica meditativo, embrenhado num silêncio profundo.
Por fim, reatando o fio da conversa, a certo passo to-
cou num ponto sensível de que, por relutância, pouco 
se aflora.
«Sinto que os “intelectuais” da comunidade se afas-
taram. Integrados na sociedade de acolhimento, há 
quadros, médicos, engenheiros, gente qualificada que 
se afastou, como se tivessem vergonha de pertencer 
à Comunidade e que poderiam ser muito úteis para a 
fazer progredir.»
Sabedores dos seus excelentes dotes de declamador, 
que têm encantado os participantes dos saraus para 
que é convidado, imediatamente se prontificou para 
nos ler um poema da esposa e outro da sua autoria.
Maravilhados, no final de tão raro momento, surgiu a 
pergunta que nos escaldava os lábios:
Debaixo do lustro com que se apresenta, onde está o 
Joviano Vaz de carne e osso?
Olha-nos, irónico, a saborear o instante. Acaba por fo-
lhear a pasta onde acumula os seus trabalhos literários.
- Esperem um instante que vou-lhes responder com 
um poema.
Declama, com o brilho de sempre:

Sou um homem bem cotado
Toda a gente me respeita

Mas no fundo de mim mesmo
Sou aquilo que não sou.

Segredos guardo, forças domino,
Guerras perco e guerras venço.

Como vencer o que quero,
Como ser o que não sou?

Como arrancar esta máscara
Que esconde os meus sentimentos?

Ah, se eu pudesse ser outro,
Ah, se eu pudesse mudar,

Ah, se puder arrancar esta máscara
Que esconde o desejo de alcançar

aquilo que amar não posso.
Sem máscara viveria

E então poderia ser aquilo que não sou
E de que tanto gostaria

Ficou um silêncio de cristal a envolver-nos. Contudo, 
verdade seja dita, é forçoso confessar que ainda não 
foi desta vez que decifrámos o código de acesso às 
profundezas do seu ser poético. Mas que é um lindo
poema, lá isso é.
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

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

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

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

T.: 514 323.8103
Casa dos Açores do quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

T.: 450.687.2082
Clube oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

QuintA-feirA 7 de feVereiro
- PAdre josé mAriA cArdoso condecorAdo
  Pelo secretário de estAdo
- ofertA de bibliotecA A escolA de sAntA cruz
  Pelo secretário de estAdo

sábAdo 9 de feVereiro
- entreVistA com o secretário de estAdo

AssociAÇÕes e clubes

filArmónicAs

Centro de Ajuda à família                      T.: 514.982.0804
Centro Acção sócio Comunitário      T.: 514.842.8045

Banda de Nossa senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
filarmonica Divino Espirito santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

rAncho folclóricos

centros

Campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ASSISTENTE
SOCIAL

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BANCOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CLÍNICAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

CONTABILISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DENTISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

ELECTRICIDADE

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212

FARMÁCIAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

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

FUNERAIS

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

MERCEARIAS

MONUMENTOS

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

IMPORTADORES

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

TRADUçõES

igrejAs
Igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª sª de fátima  T.:450.687.4035

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

TRANSPORTES

informe-se sobre o guia do consumidor 
dando visibilidade ao seu negócio por um
preço modesto, no jornal e no nosso site 

web. 514-284-1813

Bell fibe: 880
Videotron: 255

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

5 de fevereiro de 2013
1 Euro = CAD 1.353570

colabore com
o nosso jornal
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linhas da mão e cartas. 
vidente com dons 

naturais. resolve os 
seus problemas 

sem voodoo. 
rosa

514 278.3956

VIDENTE

EMPREGOS

Precisa-se de pessoa respon-
sável para trabalhar num in-
fantário “ Garderie familial” a 
tempo parcial.
claudia ou milu 438-288-4660

EMPREGOS
Precisa-se de Conductores

para carros funerários
e cangalheiros.
514-640-4270

ALUGA-SE

Procura-se cozinheiro/a a tem-
po inteiro com experiência na 
cozinha portuguesa.

438-879-9926

50 anos
ao serviço
dos nossos

leitores e clientes

†

†

†

Precisa-se de chefe-cozinheiro 
para um restaurante português 
que tem experiência em cozi-
nha portuguesa.

514-987-1530

Aluga-se, apartamento no 
centro de Vila-Moura, Algarve. 
Renovado, com 3 quartos e 
cozinha bem equipada. Pode 
alugar à semana. Para mais 
informações:
manuel justino: 514-727-3533

ou lisete sousa:
011-351-934-311475

Precisa-se de “concierge” 
responsável, honesto, com 
habilidade para pequenas 
reparações. (Preferência 
casal) deve(em) falar um 
pouco francês, inglês e 
português.

514-601-8798

Precisa-se de um “Paisagista” 
para trabalhar em muros de 
pedra natural.

450-462-2558

Precisa-se de senhora para 
fazer limpeza, não fumadora. 1 
dia por semana, 8 horas. com 
experiência e referências.

514-332-5672

Avelino Andrade
1947 - 2013

Faleceu em Montreal, no dia 30 de 
janeiro de 2013, com a idade de 65 
anos, o senhor Avelino Andrade, na-
tural do Machico, Madeira, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa senhora Ma-
ria Ferreira, sua filha Rosemery, seu 
filho Richard. Seus netos Alexander, 
Nicholas e Matthew. Sua irmã Egidia, 
cunhados/as, sobrinhos/as, restantes 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a car-
go de:
Alfred dallaire | memoria
1120, jean-Talon E., montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduíno martins

A Missa de corpo presente teve lugar, na Igreja de Santa Cruz, 
60 Rachel Oeste, no sábado, 2 de Fevereiro, 2013 às 10h da 
manhã, seguindo depois, o cortejo fúnebre para o Mausoléu 
St-Martin, Laval, onde foi sepultado, em cripta.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aque-
las que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu 
sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos 
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

maria do rosário de jesus pereira
Faleceu em Montreal, no dia 30 de janei-
ro de 2013, com a idade de 61 anos, a 
Senhora Maria do Rosário de Jesus Pe-
reira, natural de Leiria, Portugal. Esposa 
do Senhor António Ribeiro Ferreira. 
Deixa na dor seu esposo, seus filhos 
António Nicolau, Fernando (Marissé), 
suas filhas Edith (Nelson), Célia (David), 
seus netos/as, Amanda, Matthew, Chris-
topher, Sofia, Breanna, Esteban, Matteo, 
Mikael e Mia, restantes familiares e ami-
gos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoria
1120, jean-Talon E., montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
danny pena

A missa de corpo presente, teve lugar, segunda-feira, dia 4 de 
fevereiro de 2013, às 10 horas na Igreja de Santa Cruz. Foi 
sepultada em cripta no cemitério de Laval, 5505 Chemin Bas 
Saint François em Laval.
A Missa do 30° dia será realizada, na quinta-feira, dia 28 de 
fevereiro de 2013, às 18h30 na igreja de Santa Cruz.
O seu coração deixou de bater, mas, o amor que ela nos deu, 
permanece vivo. Senhor, permite que ela recolha em, felicida-
de Eterna, tudo o que semeou na Terra.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aque-
las que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu 
sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos 
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

maria Andrade
Faleceu em Montreal, no dia 29 de janei-
ro de 2013, com a idade de 95 anos, a 
senhora Maria Andrade, natural de São 
Pedro, Madeira, Portugal. Esposa do já 
falecido Senhor Juvenal Sousa.

Deixa na dor seu filho Emmanuel (Fer-
nanda Abreu), seus netos José, Duarte, 
Rui, Fátima, Ana, Marco e seus respec-
tivos cônjuges, seus 13 Bisnetos, suas 
irmãs, sobrinhos/as, restantes familiares 
e amigos.   

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoria
2159,boul. saint-martin Est., laval
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduíno martins
Liturgia da palavra teve lugar, segunda-feira, dia 4 de feve-
reiro de 2013, às 19 horas na Capela do Complexe St. Martin 
em Laval. Seus restos mortais foram sepultados em cripta, no 
Mausoléu St-Martin, Laval.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas, as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aque-
las que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu 
sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos 
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

irene morais
courtier immobilier
Cel.: 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

Anjou, lindo split de 4 
quartos, lareira e garagem

st Eustache lindo 
bungalow 3 quartos lareira 

e garagem $247,900

bonito duplex
na clark. 

boas 
rendas,casas de 
banho, telhado, 

balcoes e 
janelas refeitos

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



A Voz de PortugAl  |  6 de feVereiro de 2013  |  P. 20

1-FC Porto 45 17 14 3 0 44 8
2-Benfica	 45	 17	 14	 3	 0	 44	 12
3-P.	Ferreira	 31	 17	 8	 7	 2	 23	 12
4-SC	Braga	 30	 17	 9	 3	 5	 38	 24
5-Rio Ave 25 17 7 4 6 21 22
6-V.	Guimarães	 21	 17	 5	 6	 6	 18	 27
7-Académica	 20	 17	 4	 8	 5	 24	 25
8-Estoril	Praia	 19	 17	 5	 4	 8	 24	 26
9-Sporting	 19	 17	 4	 7	 6	 16	 19
10-Marítimo	 19	 17	 4	 7	 6	 16	 27
11-Gil	Vicente	 18	 17	 4	 6	 7	 18	 27
12-Nacional	 18	 17	 5	 3	 9	 23	 30
13-Olhanense	 16	 17	 3	 7	 7	 19	 26
14-Beira-Mar	 15	 17	 3	 6	 8	 23	 32
15-V.	Setúbal	 14	 17	 3	 5	 9	 19	 36
16-Moreirense	 11	 17	 2	 5	 10	 16	 33

  P J V E D GM GS

Rio	Ave	2-1	Sporting
V.	Guimarães	0-4	FC	Porto
Gil	Vicente	4-2	Marítimo
Olhanense	0-0	Académica
Nacional	1-2	Moreirense
Beira-Mar	3-3	SC	Braga
Benfica	3-0	V.	Setúbal

P.	Ferreira	1-0	Estoril	Praia

RESULTADO

Estoril	Praia	09/02		15:15	V.	Guimarães
Académica	10/02		11:00	Rio	Ave
Sporting	10/02		11:00	Marítimo

Moreirense	10/02		11:00	Beira-Mar
V.	Setúbal	10/02		11:00	Gil	Vicente
Nacional	10/02		13:00	Benfica

FC	Porto	10/02		15:15	Olhanense
SC	Braga	11/02		15:00	P.	Ferreira

PRóxiMA JORnADA

Jackson Martínez [FC Porto] 18
Óscar Cardozo [Benfica] 13
Meyong [V. Setúbal] 1 3 
Éder [SC Braga] 10
Edinho [Académica] 10
Lima [Benfica, SC Braga] 1 0 
Nabil Ghilas [Moreirense] 8
João Tomás [Rio Ave] 7
James Rodríguez [FC Porto] 7
Luís Leal [Estoril Praia] 7
Rodrigo [Benfica] 6
Steven Vitória [Estoril Praia] 6
Ricky van W. [Sporting] 6
Amido Baldé [V. Guimarães] 5
Salim Cissé [Académica] 5
Paolo Hurtado [P. Ferreira] 5
Salvio [Benfica] 5

MARCADORES

1-Belenenses	 60	 26	 18	 6	 2	 45	 20
2-Sporting	B	 46	 26	 12	 10	 4	 40	 27
3-Arouca	 45	 26	 13	 6	 7	 40	 30
4-Tondela	 41	 26	 11	 8	 7	 35	 28
5-Desp.	Aves	 41	 26	 10	 11	 5	 29	 27
6-Leixões	 40	 26	 10	 10	 6	 32	 25
7-Benfica	B	 38	 26	 10	 8	 8	 46	 36
8-FC	Porto	B	 38	 26	 9	 11	 6	 31	 28
9-UD	Oliveirense	 37	 26	 9	 10	 7	 30	 28
10-Santa	Clara	 37	 26	 9	 10	 7	 36	 30
11-Portimonense	 37	 26	 10	 7	 9	 36	 34
12-U.	Madeira	 36	 26	 8	 12	 6	 27	 27
13-Penafiel	 36	 26	 10	 6	 10	 27	 25
14-Naval	 34	 26	 8	 10	 8	 35	 36
15-Atlético	CP	 31	 26	 9	 4	 13	 27	 36
16-Feirense	 31	 26	 8	 7	 11	 37	 39
17-Marítimo	B	 27	 26	 8	 3	 15	 21	 29
18-Sp.	Covilhã	 24	 26	 5	 9	 12	 24	 33
19-SC	Braga	B	 23	 26	 5	 10	 11	 22	 33
20-V.	Guimarães	B	 22	 26	 4	 10	 12	 14	 27
21-Trofense	 22	 26	 5	 7	 14	 20	 36
22-Freamunde	 19	 26	 4	 7	 15	 22	 42

  P J V E D GM GS

freamunde 0-2 leixões
naval 0-0 belenenses

marítimo b 0-0 sporting b
Atlético cp 0-0 sp. covilhã

sc braga b 0-3 Tondela
feirense 3-3 portimonense

Trofense 1-0 Penafiel
Arouca 3-0 v. guimarães b

fc porto b 3-1 ud Oliveirense
santa clara 2-2 desp. Aves

Benfica B 4-1 U. Madeira

RESULTADO
belenenses 09/02 fc porto b

Tondela 10/02 Benfica B
leixões 10/02 santa clara

v. guimarães b 10/02 Trofense
sporting b 10/02 Arouca

sp. covilhã 10/02 marítimo b
ud Oliveirense 10/02 Atlético cp

desp. Aves 10/02 feirense
Penafiel 10/02 Freamunde

portimonense 10/02 sc braga b
u. madeira 10/02 naval

PRóxiMA JORnADA

meias-Finais
SC Braga vs Benfica 2013-02-27
fc porto vs rio Ave 2013-02-27

meias-Finais
 1ª mão 2ª mão
v. guimarães - belenenses 27/03  17/04
P. Ferreira - Benfica   0-2  17/04

desporto

Os resultados de f.C. Porto e Benfica nas úl-
timas semanas acentuaram uma ideia: a 

Liga portuguesa é desequilibrada. Os dois líderes 
(vantagem para os dragões na diferença de golos 
marcados e sofridos) afastam-se da concorrência 
e parecem ultrapassar os adversários sem grandes 
dificuldades.

Contudo, será que o cenário em Portugal é muito 
diferente de aquele que se verifica nos maiores cam-
peonatos europeus? Observando os números, perce-
be-se que não, nem é tanto assim.
Ponto prévio: em todos os outros campeonatos ana-

lisados, há mais jornadas disputadas até ao momento. 
Isso serviria, do ponto de vista teórico, para aumentar 
o fosso entre as equipas da frente e as restantes.
Na Liga portuguesa, F.C. Porto e Benfica têm, nesta 

altura, 14 pontos sobre o terceiro classificado, o P. 
Ferreira.
Outro número interessante para a questão do equi-

líbrio é a distância pontual entre o primeiro classi-
ficado e o último. Em Portugal, a diferença é de 34 
pontos. Mas nada que se compara aos 43 pontos de 
Espanha ou os 45 pontos no campeonato inglês.
Também aqui, a diferença entre o primeiro classifi-

cado e o terceiro é maior. O Barcelona tem 16 pontos 
de vantagem sobre o Real Madrid, tantos quantos os 
que o Manchester United tem sobre o Chelsea.
Há campeonatos onde o equilíbrio é maior, sem dú-

vida, mas o fosso entre os maiores e os outros acen-
tua-se um pouco por todo o lado.

sITUAÇÃO NOs MELHOREs
CAMPEONATOs EUROPEUs
Portugal: F.C. Porto lidera mas Benfica tem o mes-

mo número de pontos; P. Ferreira está no segundo 
lugar, a 14 pontos; Moreirense é o último classificado 
e tem 11 pontos, menos 34 que F.C. Porto e Benfica.
Espanha: Barcelona lidera com 59 pontos, enquan-

to o Atlético de Madrid tem menos nove; o Real Ma-
drid está na terceira posição a 16 pontos do Barça; o 
Desportivo da Corunha segura a lanterna vermelha 

com menos 43 pontos que o líder!
Inglaterra: Liderança para o Man. United com 62 

pontos, seguido pelo Manchester City com menos 9; 
o Chelsea ocupa agora o último lugar do pódio, es-
tando a dezasseis pontos dos red devils; a diferença 
entre o United e o último classificado (QPR) é de 45 
pontos!
Itália: Juventus na primeira posição com 52 pontos, 

mais 3 que o Nápoles; terceira posição para a Lázio 
de Roma, que está a nove pontos da formação de Tu-
rim; Palermo e Siena, os últimos classificados, têm 
menos 35 pontos que o líder da Serie A.
Alemanha: 51 pontos para o Bayern de Munique, 

enquanto o Borrusia Dortmund tem apenas 39 (di-
ferença de 12 pontos); o Bayern Leverkusen tem 
agora menos 14 pontos que o primeiro classificado, 
enquanto o lanterna vermelha Greuther Furth está a 
39 pontos do B. Munique.
frança Primeiro lugar para o Paris Saint-Germain 

com 48 pontos, apenas mais três que o Olympique 
Lyon; O Marselha está no terceiro lugar mas somente 
a seis pontos do PSG, reforçando a ideia de equilí-
brio; na Ligue 1, há 29 pontos a separar o líder do 
último classificado, o Troyes.
Holanda: PSV Eindhoven lidera com 46 pontos em 

21 jogos, mas tem o Ajax nas suas costas a apenas 
três pontos; o Twente também está a apenas quatro 
pontos do líder, em mais um campeonato bem dis-
putado; 36 pontos entre PSV e Willem II, o último 
classificado.
Turquia: Galatasaray na frente da competição com 

37 pontos em 20 jogos, seguido de Antalyaspor com 
33 pontos (ou seja, menos 4); o Besiktas completa o 
pódio da Liga turca, estando a cinco pontos do líder; 
apenas 19 pontos de distância entre Akhisar, último 
classificado, e o Galatasaray.
Grécia: Liderança habitual para o Olympiakos de 

Paulo Machado, com 51 pontos; Asteras Tripolis no 
segundo lugar com menos 13 pontos; o PAOK de 
Salónica está a 15 pontos do primeiro classificado; 
diferença de 37 pontos entre Olympiakos e o lanterna 
vermelha Kerkyra.

liGa portuGuesa:
desequilibrada como as outras
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QPR 0-0 Norwich City
Arsenal 1-0 Stoke City
Everton 3-3 Aston Villa
Newcastle 3-2 Chelsea

Reading 2-1 Sunderland
West Ham 1-0 Swansea City

Wigan Athletic 2-2 Southampton
Fulham 0-1 Man. United

West Bromwich 0-1 Tottenham
Man. City 2-2 Liverpool

 P J V E D
1-man. united 62 25 20 2 3
2-man. city 53 25 15 8 2
3-Chelsea 46 25 13 7 5
4-Tottenham 45 25 13 6 6
5-Everton 42 25 10 12 3
6-Arsenal 41 25 11 8 6
7-Liverpool 36 25 9 9 7
8-Swansea City 34 25 8 10 7
9-West Bromwich 34 25 10 4 11
10-Stoke City 30 25 6 12 7
11-West Ham 30 25 8 6 11
12-Sunderland 29 25 7 8 10
13-Fulham 28 25 7 7 11
14-Norwich City 28 25 6 10 9
15-Newcastle 27 25 7 6 12
16-Southampton 24 25 5 9 11
17-Reading 23 25 5 8 12
18-Wigan Athletic 21 25 5 6 14
19-Aston Villa 21 25 4 9 12
20-QPR 17 25 2 11 12

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - resultAdos e clAssificAÇão

Valladolid 2-2 Athletic
Osasuna 1-0 Celta de Vigo

Getafe 3-1 Deportivo
Espanyol 3-2 Levante

Granada 1-0 Real Madrid
Málaga 1-1 Zaragoza

Sevilla 2-1 Rayo Vallecano
Valencia 1-1 Barcelona

At. Madrid 1-0 Real Betis
Real Sociedad 3-0 Mallorca

 P J V E D
1-barcelona 59 22 19 2 1
2-At. madrid 50 22 16 2 4
3-Real Madrid 43 22 13 4 5
4-Málaga 36 22 10 6 6
5-Real Betis 35 22 11 2 9
6-Rayo Vallecano 34 22 11 1 10
7-Valencia 34 22 10 4 8
8-Levante 33 22 10 3 9
9-Real Sociedad 33 22 9 6 7
10-Sevilla 29 22 8 5 9
11-Getafe 29 22 8 5 9
12-Valladolid 29 22 8 5 9
13-Athletic 26 22 7 5 10
14-Espanyol 25 22 6 7 9
15-Zaragoza 24 22 7 3 12
16-Granada 23 22 6 5 11
17-Osasuna 21 22 5 6 11
18-Celta de Vigo 20 22 5 5 12
19-Mallorca 17 22 4 5 13
20-Deportivo 16 22 3 7 12

esPanha
lIga BBVa

Toulouse 0-4 Paris SG
Lorient 2-2 Rennes

Sochaux 1-2 Saint-Étienne
Lille 1-1 Troyes

Bastia 0-0 Évian TG
Brest 0-2 Nice

Bordeaux 2-0 Valenciennes
AC Ajaccio 3-1 Lyon

Montpellier 3-1 Stade de Reims
Marseille 0-1 Nancy

 P J V E D
1-paris sg 48 23 14 6 3
2-lyon 45 23 13 6 4
3-Marseille 42 23 13 3 7
4-Bordeaux 38 23 9 11 3
5-Nice 38 23 10 8 5
6-Saint-Étienne 37 23 10 7 6
7-Rennes 37 23 11 4 8
8-Montpellier 35 23 10 5 8
9-Lorient 35 23 9 8 6
10-Lille 31 23 7 10 6
11-Toulouse 31 23 8 7 8
12-Valenciennes 30 23 8 6 9
13-Bastia 26 23 7 5 11
14-AC Ajaccio 25 23 6 9 8
15-Brest 24 23 7 3 13
16-Évian TG 22 23 5 7 11
17-Sochaux 22 23 6 4 13
18-Stade de Reims 20 23 4 8 11
19-Nancy 18 23 3 9 11
20-Troyes 17 23 3 8 12

França
lIgue 1

Roma 2-4 Cagliari
Torino 0-0 Sampdoria

Napoli 2-0 Catania
Chievo 1-2 Juventus
Palermo 1-2 Atalanta
Pescara 2-3 Bologna

Siena 3-1 Internazionale
Genoa 3-2 Lazio

Fiorentina 2-0 Parma
Milan 2-1 Udinese

 P J V E D
1-juventus 52 23 16 4 3
2-napoli 49 23 15 4 4
3-Lazio 43 23 13 4 6
4-Internazionale 40 23 12 4 7
5-Milan 40 23 12 4 7
6-Fiorentina 39 23 11 6 6
7-Catania 35 23 10 5 8
8-Roma 34 23 10 4 9
9-Udinese 33 23 8 9 6
10-Parma 31 23 8 7 8
11-Torino 28 23 6 11 6
12-Chievo 28 23 8 4 11
13-Atalanta 26 23 8 4 11
14-Sampdoria 25 23 7 5 11
15-Bologna 25 23 7 4 12
16-Cagliari 24 23 6 6 11
17-Genoa 21 23 5 6 12
18-Pescara 20 23 6 2 15
19-Siena 17 23 6 5 12
20-Palermo 17 23 3 8 12

ItálIa
serIe a

ueFa
euroPa league

lIga dos CamPeões

OiTAvOs-dE-finAl

 1ª Mão 2ª Mão 
Valencia - Paris SG 12/02 06/03
Celtic - Juventus 12/02 06/03
Shakhtar - Dortmund 13/02 05/03
R Madrid - M. United 13/02 05/03
Arsenal - Bayern M. 19/02 13/03
FC Porto - Málaga 19/02 13/03
Galatasaray - FC Schalke 20/02 12/03
Milan - Barcelona 20/02 12/03

1/16 dE finAl

 1ª Mão 2ª Mão 
Zenit-Liverpool 14/02 21/02
FK Anzhi-Hannover 96 14/02 21/02
BATE-Fenerbahçe 14/02 21/02
Levante-Olympiacos 14/02 21/02
Dynamo K.- Bordeaux 14/02 21/02
Bayer L.-Benfica 14/02 21/02
Ajax- Steaua 14/02 21/02
Sparta Praha- Chelsea 14/02 21/02
Napoli-Plzeň 14/02 21/02
Inter-CFR Cluj 14/02 21/02
Newcastle-Metalist 14/02 21/02
VfB Stuttgart - Genk 14/02 21/02
 At. Madrid-R. Kazan 14/02 21/02
FC Basel-Dnipro 14/02 21/02
B. M’gladbach-Lazio 14/02 21/02
Tottenham- Lyon 14/02 21/02

sobe e desce
o paços e as necessidades
do v. Guimarães

O Paços de Ferreira foi a grande equipa da pri-
meira volta se analisarmos os meios disponíveis 
para trabalhar. Claro que Benfica e F.C. Porto são 
ótimos e o Sp. Braga está a outro nível. Mas to-
dos eles andam pela Liga dos Campeões, têm es-
tádios grandes, milhares de sócios, milhões de re-
ceitas e uma história. O Paços de Ferreira tem só 

trabalho competente. E mesmo assim consegue discutir todos 
os jogos e terminar a primeira volta num tranquilo quarto 
lugar, apenas duas derrotas.

Rio Ave e Estoril foram duas ou-
tras boas surpresas dos primeiros 
quinze jogos. Em comum estas três 
equipas têm dirigentes razoáveis, 
estruturas racionais, plantéis onde 
se destacam jogadores com ambi-
ção e, sobretudo, três jovens trei-
nadores.

Por último, o V. Guimarães.

O clube entrou na temporada 
como aquelas pessoas a quem os 
médicos aconselham uma dieta ri-
gorosa depois de uma vida de ex-
cesso. O Vitória passou demasiado 
tempo a cometer erros, convencido de que era demasiado 
grande para cair. Sempre me pareceu um formidável caso de 
incompetência e desperdício.

De repente, a única saída é deixar sair todos os jogadores 
caros, agarrar em miúdos e esperar que funcione.

Tem funcionado e a serenidade de Rui Vitória não será cer-
tamente alheia à boa primeira volta no campeonato, mais o 
caminho na Taça de Portugal e Taça da Liga. Muito bem. 
Espera-se que depois de debelado o problema permaneçam 
os bons hábitos.

Cristiano Ronaldo quer 
defrontar hoje o Equa-

dor, custe o que custar. o 
jogador do Real Madrid está 
a contas com um proble-
ma muscular, mas disse, em 
guimarães, onde a seleção 
vai estagiar e jogar, que pre-
tende defrontar o conjunto 

sul-americano no encontro 
de caráter particular (rtP1, 
15h45).
“Quando estou bem quero 

sempre jogar. Tem sido assim 
nos últimos anos. É o que gos-
to mais de fazer, e seguramente 

que na quarta-feira [amanhã] 
vou jogar”, afiançou o capitão 
da Seleção Nacional, em con-
ferência de imprensa, antes de 
acrescentar que ainda irá falar 
“com osmédicos e o treinador 
para ver a melhor situação”.
À chegada à unidade hote-

leira, um adepto gritou pelo 

nome de Messi. Questionado 
sobre o comportamento do 
adepto, Ronaldo começou por 
desvalorizar o incidente, mas 
acabou por ficar irritado quan-
do se insistiu sobre o mesmo 
tema. No que diz respeito ao 

“quero sempre JoGar”
seu aniversário, o avançado 
não espera que as pessoas lhe 
cantem os parabéns, mas gos-
tava de ver “estádio cheio” no 
D. Afonso Henriques.
André Gomes, que se estreia 

na seleção, confessou que pre-
fere jogar na posição oito, mas 
joga onde o selecionador ditar. 

“Jogo na posição que ele [o se-
lecionador] entender. Se tiver 
oportunidade só tenho de dar 
o meu melhor”, explicou o jo-
vem médio do Benfica, de 19 
anos.
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sobe e desce

Pedro Barbosa

os espectadores, a crise

e a seGunda volta

O futebol da primeira 
Liga perdeu espectado-

res.
No fim da primeira volta o 

número baixou 330.000 em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo da época passada. São 
9.145 em média por jogo.
Deve ser motivo de preocu-

pação e reflexão das entida-
des que gerem o nosso futebol 
(FPF e LPFP) e fundamental-

mente dos clubes, que olhem 
com muita atenção para o pre-
ço dos bilhetes.
Com a crise a acentuar-se, se 

queremos espectadores e famí-
lias nos estádios temos de re-
ver os preços e adaptarmo-nos 
a uma nova realidade.
O início da segunda volta 

mostra que está quase tudo na 
mesma.
A luta pelo título continua a 

dois. Benfica e Porto conti-
nuam no seu mundo à parte, 
esperando cada um desaire do 
outro até ao confronto final na 
29ª jornada.
Na luta pela Liga dos Cam-

peões, o Braga tem agora a 
companhia do Paços de Ferrei-
ra. Será para manter? O Bra-
ga, apesar do bom jogo com o 
Benfica, a faltar 14 jornadas só 
tem de segurar o terceiro lugar. 
Salvador não perdoaria a Pe-
seiro a ausência de lutar pela 
entrada na Champions. O Pa-
ços lá vai na sua caminhada de 
passos certos e seguros, conso-

lidando uma posição europeia. 
Todos de parabéns mas a ter 
atenção o que o fecho do mer-
cado pode provocar na equipa.
Na luta pela Europa apenas o 

Sporting assume querer e vai-
-se aproximando. Os outros 
vão correndo por fora, como 
o Rio Ave que continua a sua 
caminhada. Nesta presença 
pelos lugares europeus come-
çou bem numa visita sempre 
complicada aos Barreiros. 
Continua a mostrar qualidade 
e a demonstrar que pode andar 
lá por cima.
O Marítimo, com um plantel 

curto e a Liga Europa a deixar 
marcas, ainda não acertou o 

passo e continua intermiten-
te. Se quer chegar à Europa é 
obrigatório arrancar rapida-
mente.
O Sporting a empatar e a fi-

car tudo na mesma. Notam-se 
melhorias e alguma confiança 
mas ainda é curto. É preciso 
consistência para estar nos 
lugares europeus. Vitória de 
Guimarães a revelar em Al-
valade que, apesar das ausên-
cias e dificuldades conhecidas, 
pode lutar por cada jogo até 
final. A organização, concen-
tração e a solidariedade podem 
fazer sonhar.
Académica a terminar a pri-

meira e a começar a segunda 
volta da melhor forma. Já sem 
a novidade e o desgaste da 
Liga Europa parece determi-
nada a seguir outros caminhos 
e tem Edinho. São 10 golos 
com 8 jogos a titular e 7 como 
suplente utilizado e apenas 
832 minutos no total.
O Estoril perdeu a possibili-

dade de encostar no 6º lugar. 
Equipa bem orientada por 

Marco Silva, revela-se orga-
nizada e a saber o que fazer. 
Onde poderiam estar se não 
tivessem perdido tantos (16) 
pontos em casa.
No luta pela manutenção 

parece cada vez mais difícil 
a posição do Moreirense. O 
resto das equipas tenta evitar 
o outro lugar. As próximas jor-
nadas marcam confronto entre 
elas.
Nacional tenta sair da luta 

pela despromoção. A irregu-
laridade exibicional tem man-
tido a equipa cá por baixo. A 
vitória em Setúbal deve ser um 
tónico para subir na classifica-
ção.

Olhanense com todas as li-
mitações vai-se aguentando. 
Recuperar de uma vantagem 
de dois golos demonstra que 
acreditam e que vão lutar até 
ao fim.
Gil Vicente com caras novas 

no onze não conseguiu travar 
a goleada.
Vitória de Setúbal a perder 

em casa uma boa oportunida-
de de sair do fundo da tabela.
Beira Mar não conseguiu 

sair da posição de descida. Os 
próximos jogos destas equipas 
vão marcar muito do que será 
as suas vidas na Liga. Vencer 
os confrontos directos e ga-
nhar qualquer ponto nos jogos 
mais exigentes pode fazer a 
diferença. O Moreirense inicia 
a ser goleado em casa. Preci-
sa de recuperar animicamente 
e fazer das fraquezas as suas 
forças. Superação precisa-se. 
Os próximos quatro jogos de-
finem se continua a lutar pela 
permanência.

o sportinG e outras

desilusões
Balanço da primeira volta

O Sporting foi evidentemente o grande ponto ne-
gativo da primeira volta.
A equipa queimou objetivos praticamente a cada jornada, 

somou séries negativas e chegou a estar envolvido na luta 
pela manutenção. Tem apenas 14 golos, em 15 partidas, é o 
segundo pior ataque da Liga, o que sublinha quão mau foi 
tudo aquilo.

O Sporting chega ao final da primeira volta em condições de 
lutar por um lugar na Liga Europa, mas o mais importante vai 
passar-se nos gabinetes, nas assembleias gerais e nos treinos.
No gabinetes porque será aí que o Sporting vai definir o 

plantel que pode ter para a segunda volta. Um plantel mui-
to mais barato, desejavelmente um conjunto de jogadores a 
quem seja possível pagar a tempo e horas e competitivo.
Nas assembleias gerais porque o futuro do Sporting passa, 

no imediato, pela capacidade de Godinho Lopes se aguentar 
no lugar. E ninguém duvida da imensa vontade que o presi-
dente tem de assim permanecer.

Nos treinos porque será aí que Jesualdo Ferreira melhor 
exercerá a sua qualidade e competência. O desafio é alto, 
mas aliciante: construir uma equipa a partir de um grupo com 
muitas limitações, mas também, acredita-se, com mais joga-
dores com vontade de aprender. O Sporting tem hoje um trei-
nador com o perfil certo para o momento que enfrenta. E isso 
já é um muito razoável ponto de partida para a segunda volta.
Também abaixo do que se esperava (mas menos dececio-

nantes do que o Sporting, claro) estiveram Sp. Braga, Na-
cional e Moreirense. A equipa de Peseiro porque a história 
recente e a qualidade do grupo exigiam maior proximidade 
de Benfica e F.C. Porto.

O Nacional voltou a perder-se em trocas de treinador e fe-
cha a primeira volta a lutar pela manutenção.

O Moreirense porque apesar da simpatia e garra passa a 
sensação de ainda só jogar para a ii liga. Aliás, é para lá 
que os sofridos oito pontos parecem empurrá-lo.
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