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Dois lugares para 
melhor vos servir

bifanas - bitoque
marisco - Frango

Resto lounge
Grelhados | tapas

Serviço de bar Completo

Desportos 3 tV Ecrã Gigante

Sextas-feiras
Dia do Caçador

Venha passar um bom 
tempo agradável

Especiais todos os dias

7467 St-Hubert
tel.: 514.277.6083
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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Vamos mais
longe do que
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É a segunda vez que a Or-
ganização para a Coo-

peração e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) avalia a 
qualidade de vida no Índice 
Vida Melhor...

O Cartão de Cidadão é 
o novo documento de 

identificação multifuncional 
dos cidadãos portugueses, 
com um chip de contacto in-
tegrado, que veio substituir  
os principais documentos 
de identificação actualmente 
existentes...

Nesta passada segunda-
-feira, como habitu-

almente, lá segui, sempre 
atento e interessado, mas 
também risonho, o progra-
ma JUSTIÇA CEGA, da 
RTP Informação, moderado 
por Alberta Marques Fer-
nandes...



2 30 DE maio - 2012 | a Voz DE Portugal

A Voz de Portugal - Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961 | 4231-B, Bl. St-Laurent, Québec, Canada H2W 1Z4 - Tél.: 514.284.1813 | Fax: 514.284.6150 | jornal@avozdeportugal.com | 
www.avozdeportugal.com | Distribution gratuite | Dépôts legaux à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction 
totale ou partielle est strictement interdite sans notre autorisation écrite. Les auteurs d’articles, photos et illustrations prennent la responsabilité de leurs écrits. 
Éditeur: Eduino Martins | Directeur: Tony Saragoça | Directeur-adjoint: Manuel de Sequeira Rodrigues | Administration: Elisa Rodrigues | Rédacteurs en chefs: Mário 

Carvalho et Antero Branco | Collaborateurs: Antero Branco, Diamantino de Sousa, Dinora de Sousa, Helder Dias, J.J. Marques da Silva, João Arruda, Jorge De Pina, José de Sousa, Manuel Carvalho, Miguel 
Félix, Natércia Rodrigues | Correspondants: Augusto Machado, Joel Neto, Manuel Rodrigues, Maria Helena Martins, Ricardo Araújo Pereira, Hélio Bernardo Lopes | Photographes: José Rodrigues, Anthony 
Nunes | Design graphique: Sylvio Martins | Distribution: Nelson Couto, Victor Medina | Publicité: RPM, IMTV Ethnic Comm. Ethnique Média. Portugal: PortMundo Ldª. 

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

CRÓNICA

AGENDA COmuNItáRIA

Membro
oficial

Portugalíssimo

1280Am

Produtora: 
Rosa Velosa

Linha aberta:
514.483.2362

Contacto publicitário:
514.366.2888

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

JANTAR ESPECIAL SEXTA FEIRA
1 DE JUNHO DE 2012

ENTRADA DE CAMARÃO E CABRITO ASSADO
POR FAVOR RESERVAR ATÉ AO DIA 30 DE MAIO 

PELO TEL 514-495-3284
VENHA COM UM AMIGO/A Texto de Augusto Machado

Festa de São João no Oriental
O Clube Oriental, sempre a divulgar a lingua por-
tuguesa, organiza no dia 23 de Junho as festivi-
dades de São João Batista com a nossa marcha 
e com nova roupa. Música com o conjunto con-
tact e uma supresa. Venham todos ao Oriental 
não há igual.

Visita do Presidente do Governo 
dos Açores em montreal
A Casa dos Açores do Quebeque receberá o Pre-
sidente do Governo Regional dos Açores, Carlos 
Manuel César no dia 13 de Junho. Haverá um 
jantar e um encontro com os organismos da co-
munidade por volta das 19h.

Insatisfeitos e inseguros

É a segunda vez que a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) avalia a qualidade de vida no Índice Vida 
Melhor, um processo interativo que permite ver o 
desempenho de 36 países em 11 dimensões, como 
na saúde, educação, segurança, emprego, habita-
ção, satisfação com a vida, etc. Em termos gerais, 
neste retrato feito aos portugueses, os homens 
passam mais horas no emprego e ganham mais do 
que as mulheres, mas elas vivem mais, têm níveis 
de instrução mais elevados e reportam mais satis-
fação com a vida. Portugal apresenta resultados 
moderadamente positivos em alguns indicadores, 
mas na generalidade pontua abaixo da média. 
Insatisfeitos porque o fosso entre ricos e pobres é 

abismal. As desigualdades em Portugal são mais vin-
cadas do que na generalidade dos 36 países analisa-
dos pela OCDE, dado que, em média, os mais ricos 
auferem rendimentos cinco vezes superiores aos dos 
mais pobres. O desemprego é um outro flagelo que 
deixa muita gente insatisfeita com a situação atual – 
especialmente os jovens, na faixa etária dos 16 aos 
25 anos, 22,3% não conseguem trabalho. Outro dado 

revelador da nossa situação laboral é que os salários 
portugueses são significativamente mais baixos do 
que na média: 17.093 euros/ano contra os 26.780 da 
OCDE. Na educação, a OCDE diz que temos a taxa 
mais baixa: 30% de conclusão do ensino secundário 
(a média é de 74%). Neste aspeto, Portugal junta-se 
ao México e à Turquia.  
Um outro dado da análise é a segurança: cerca de 

metade (51%) dos portugueses tem medo de andar 
sozinho na rua à noite, o que traduz um sentimento de 
insegurança superior à média da OCDE (33%). No 
nosso país, 5,8% da população revelaram que, no úl-
timo ano, foram vítimas de crimes, o que é uma mé-
dia superior à verificada nos países da OCDE (4%). 
Quanto à saúde, 49% dos portugueses consideram-se 
de boa saúde, muito abaixo da média dos cidadãos 
dos 36 países em analise (70%). É de notar que este 
resultado varia em função do género e do estatuto 
económico. Os homens (54%) revelam-se mais satis-
feitos com a saúde do que as mulheres (43%). Entre 
os mais ricos, a satisfação é de 66%, o dobro veri-
ficada entre os mais pobres (33%). Portugal gastou 
10,1% do Produto Interno Bruto (PIB) com a saúde, 
mais do que a média da OCDE (9%), mas o gasto 
por pessoa é inferior à generalidade dos países. E a 
esperança de vida (83 anos para mulheres e 77 para 
os homens).
Satisfação com a vida, apenas os húngaros se sen-

tem piores do que os portugueses. “Medir a felici-
dade não é tarefa fácil”, dizem os autores do estudo, 
porque implica avaliar dimensões subjetivas, como 
a satisfação e a vivência de experiências positivas. 
Numa escala de zero a dez, os portugueses classifica-
ram a sua satisfação geral com a vida de 5.2, bastante 
abaixo da média da OCDE (6.7). Segundo  a OCDE, 
os islandeses, mexicanos e canadianos são quem tem 
mais sensações positivas.
Segundo a opinião do sociólogo, Albertino Gonçal-

ves, da Universidade do Minho, “os portugueses têm 
muita razão para não estar satisfeitos, com a degra-
dação das condições de vida dos últimos anos. Mas, 
também há outro aspeto importante, que tem a ver 
com a ética da responsabilidade. Os portugueses têm 
a tendência para atribuir a responsabilidade pela sua 
situação aos outros – ao Estado, ao destino, a Deus... 
Já os nórdicos sentem que têm responsabilidade pela 
sua situação”.
E conclui, “Temos décadas de atraso na qualifi-

cação da população e isso tem implicações profun-
das na sociedade. O facto de estudar não aumenta 
só as nossa capacidades, aumenta também a nossa 
crença nas nossas capacidades.

Jantar para a 
Fundação Comandante 

Robert Piché
2 de Junho

sopa
galinha
sobremesa
café

20AÇORES

PEDE-SE A PARTICIPAÇÃO DO MAIOR NÚMERO DE PESSOAS

21:40H - Contamos com o apoio da nossa 
comunidade para a angariação 
de fundos que irão reverter a favor 
da Fundação do Comandante Piché 
que ajuda jovens com dependências

20:30h - conferência do Comandante 
Piché, descrevendo o voo e a 
milagrosa aterragem na ILHA 
Terceira, a 24 de Agosto de 2001. 
período de perguntas e respostas

19:00h - jantar

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElhOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

Especiais: 1 par de calças por $3.00 

                  1 fato $10.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro

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

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

A Fundação Robert Piché é uma organização de apoio a pessoas 
que desenvolveram uma dependência de álcool, drogas e/ou jogo. 
O objetivo fundamental da Fundação é ajudar as pessoas a reabili-
tar-se de forma sustentável para que possam ter acesso a uma rein-
tegração social adequada na comunidade. Pede-se a participação 
do maior número de pessoas para a angariação de fundos que irão 
reverter a favor da fundação.
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TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO
Voos / Hotéis / Carros / Villas

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual

Serviço personalizado

Oferecemos:
• Serviços de tradução reconhecida
• Preenchimento de documentos
• Contentores

VENHAM VISITAR-NOS
E������ �� ��� ������� ������ ... ��������-���:

355 Rachel Este • Montreal (QC) H2W 1E8
Tel.: 514.844.3054 • Fax: 514.844.4924

e-mail: jose.alexandre@qc.aira.com

A������ IATA
T�������� �’�� P����� �� Q�����

Agência de Viagens
Lisboa

Perguntas e respostas sobre
a saída da Grécia do Euro
Saiba o que sucederá aos restantes 16 países e a 

Portugal se Atenas abandonar mesmo a moe-
da única.
Sem acesso ao financiamento pela troika, Atenas 

deixará de ter dinheiro para pagar as dívidas, os salá-
rios dos funcionários públicos e as pensões dos refor-
mados. A Grécia será forçada a sair do euro e a voltar 
ao dracma. Uma tragédia em dois atos antes do euro 
e depois do euro cujo desfecho é, por enquanto, des-
conhecido, mas que pode provocar ondas de contágio 
por toda a Europa.
1. A Grécia pode sair do euro e ficar na União 

Europeia (UE)?
Curiosamente, os tratados europeus preveem que um 

Estado-membro possa sair da UE, mas não do euro. 
O vazio no poder político em Atenas, a fortíssima re-
cessão da economia e as declarações, contraditórias, 
dos responsáveis europeus, sobre a saída da Grécia 
da Zona Euro, apontam para o pior dos cenários: um 
abandono caótico da moeda única e consequente en-
trada do País em incumprimento. Nessa situação, a 
Grécia teria de negociar a sua permanência na UE.
2. Será possível um novo impasse político em 

Atenas depois de 17 de junho?
As sondagens indicam que os gregos parecem ago-

ra dispostos a não repetir a votação de 6 de maio, 
prevendo-se que a ND e o PASOK voltem a crescer. 
E que os partidos antimemorandum, à exceção do 
Syriza, percam peso e alguns caso dos neonazis não 
atinjam sequer os 3% necessários para ficar no Parla-
mento. É sabido que perto de 80% do eleitorado pre-
tende que o país se mantenha no euro e que a classe 
política se entenda para formar um Governo estável.
Mas também não se pode excluir um novo cenário 

de impasse e de caos. Basta recordar que em junho de 
1989, Nova Democracia e PASOK não conseguiram 
formar um executivo com maioria parlamentar. Foi 
preciso mais duas idas às urnas e esperar nove meses 
até haver equipa ministerial.
3. Que seria dos gregos com a saída do euro?
Se ficar sem acesso ao financiamento da troika, Ate-

nas deixará de ter dinheiro para pagar as dívidas, os 
salários dos funcionários públicos e as pensões dos 
reformados.Terá de voltar a imprimir dracmas.
Mas o regresso à velha moeda implica a entrada, na 

carteira dos gregos, de uma divisa que se irá desvalo-
rizar em pelo menos 30 por cento. Quando a Grécia 
aderiu à moeda única, cada euro valia 340 dracmas 
velhos. Hoje, os analistas estimam que seriam preci-
sos mil dracmas novos para perfazer o valor de um 
euro. Para os europeus, o cenário mais temido con-
tinua a ser o de uma saída desordenada da Grécia do 
euro. Os bancos gregos deixariam de ser assistidos 
pelo Banco Central Europeu (BCE) quatro já o fo-
ram e teriam de ser impostos limites ao levantamento 
de dinheiro, para evitar a bancarrota. Desde 2009, os 
depósitos bancários diminuíram cerca de 72 mil mi-
lhões de euros (30% do total) e, nos últimos dias, os 
levantamentos diários têm atingido de 700 milhões 
a 800 milhões de euros, montantes que estarão a ser 
canalizados para bancos suíços e ingleses. Perante a 
ameaça de ruína do sistema financeiro, o banco cen-

tral grego teria de fornecer liquidez às instituições, 
emitindo moeda e erguendo controlos de capitais 
para evitar a fuga de divisas. Costas Lapavitsas, do-
cente na Universidade de Londres, defende mesmo 
a nacionalização da banca grega, para evitar o caos.
4. O que aconteceria à economia do país?
De acordo com as simulações do FMI, o recuo do 

PIB chegaria, este ano, a 10% a somar à quebra de 
17%, desde 2008, com o preço dos bens importados 
a subir e a inflação e o desemprego a disparar, mas 
a economia retomaria o crescimento já a partir de 
2014. Os técnicos de Washington confiam em que há 
vida para além da crise financeira, apoiando--se nos 
exemplos da Argentina, Rússia ou Coreia do Sul. Na 
sua página de internet, o economista e professor na 
Universidade de Atenas Vanis Yaroufakis considerou 
“profundamente errado” este tipo de raciocínio, ex-
plicando que a Grécia não é como a Argentina. Entre 
outras razões, porque não exporta riquezas naturais 
nem tem a China entre os principais clientes.
5. Quanto custará à Europa a saída da Grécia do 

euro? E a sua manutenção na moeda única?
Têm sido divulgados vários cálculos, todos com 

muitos zeros. Se a Grécia entrar em bancarrota, os 
maiores prejudicados serão os Estados da UE, o BCE 
e o FMI, credores de 84% da dívida pública grega. Só 
3 países Zimbabwe, Somália e Sudão não pagaram 
os empréstimos ao FMI. A Grécia pode ser o quarto. 
Mas serão sempre os contribuintes europeus os que 
mais perderão.
O britânico Centre for Economics and Business 

Research (CEBR) estima em 300 mil milhões a um 
bilião de euros o custo deste abandono, para a Zona 
Euro ou seja, entre 2% e 5% do PIB europeu, o que 
quer dizer que cada europeu perderia, em média, 3 
mil euros. Para Portugal, a quebra poderia atingir 
10% do PIB, ou seja, 17 mil milhões de euros.
A somar a estes cálculos, estão os prejuízos resul-

tantes da exposição da banca europeia.
Fontes da CE estimam esse custo em cerca de 500 

mil milhões de euros, mas o Institute for Internatio-
nal Finance, que representa os bancos credores da 
Grécia, eleva o valor para 1 bilião de euros.
A manutenção da Grécia na Zona Euro também po-

derá ter os seus custos. O banco suíço UBS vaticina 
uma nova reestruturação da sua dívida externa, o que 
custará pelo menos 60 mil milhões de euros. “Há dois 
anos, o abandono da Grécia teria sido uma catástrofe 
à escala do Lehman Brothers.
6. Como podemos evitar que Portugal siga o mes-

mo caminho?
Mais austeridade não é a solução, como o próprio 

FMI já afirmou. Embora o programa português não 
dê sinais de derrapagem, a forte subida do desempre-
go e os seus custos orçamentais podem pôr em perigo 
as metas do défice para o ano em curso. Uma exten-
são do montante do empréstimo, ou o alargamento 
dos seus prazos, podem ser equacionados, nesta ou 
na próxima visita da troika. A exposição da banca na-
cional é agora mais limitada, depois de bancos como 
o BPI e o BCP terem já provisionado as suas perdas 
com títulos de dívida grega.

OCDE faz previsões
negras para Portugal
Portugal vai ter de adotar mais medidas de 

austeridade para cumprir metas da ‘troi-
ka’. Além disso, o desemprego vai continuar a 
bater recordes e a recessão vai continuar até 
meados de 2013. Estas previsões são da OCDE 
e são bem mais pessimistas que as do Governo 
O Governo português vai ter de adotar novas me-

didas de austeridade para cumprir as suas metas 
orçamentais, prevê a Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Económico (OCDE) num 
documento hoje publicado.
Num capítulo do seu “Outlook” dedicado à eco-

nomia portuguesa, a OCDE refere que Portugal fez 
uma “grande consolidação orçamental em 2011”, 
que será “ainda maior” este ano, e aconselha o Go-
verno a continuar a seguir o programa da ‘troika’.
Nestas projeções, as mais pessimistas relativa-

mente a 2013 até agora divulgadas por instituições 
internacionais, a OCDE projeta uma recessão mais 
forte e mais prolongada do que a esperada pelo 
Governo, prevendo que o PIB de Portugal vá en-
colher 3,2 por cento este ano e voltar a cair 0,9 por 
cento em 2013. Ambos os números são bastante 
mais pessimistas que as previsões do Governo.
Quanto à taxa de desemprego, a OCDE prevê que 

vai continuar a bater recordes e atingirá os 16,2 
por cento em 2013.
A OCDE considera que “a profunda consolidação 

fiscal, o desendividamento da banca e a fraca pro-
cura externa” vão prolongar a recessão “até mea-
dos de 2013”

Eletricidade: preço
sobe 13% num ano
Portugal registou entre o segundo semestre de 

2010 e o de 2011 a terceira maior subida na 
União Europeia em matéria de preços de eletrici-
dade domésticos, revela o Eurostat.
Apenas Letónia (27%) e Chipre (19%) registavam 

avanços nos preços maiores que Portugal, onde o 
custo doméstico de eletricidade subiu 13% no perí-
odo indicado.
Em Portugal, em 2011, o preço da eletricidade en-

contrava-se nos €18,8 por 100 kWh, acima da média 
dos 27 (€18,4).
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Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

AStRólOGO – cuRAndEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

Falo
Português

Em bREVE

Região é “profundamente
prejudicada” pelas greves
O Representante da República para a Madei-

ra disse hoje que as sucessivas greves no setor 
da aviação prejudicam “profundamente” a região, 
considerando que “todos os direitos têm os seus li-
mites” e existem “mecanismos” para quando estes 
são ultrapassados.
“A região é profundamente prejudicada, não só 

em termos pessoais dos residentes na Madeira, 
mas também aqueles que querem cá deslocar-se 
como turistas”, declarou Ireneu Barreto aos jorna-
listas, à margem de uma visita que efetuou ao Es-
tabelecimento Prisional do Funchal, cujo “esforço 
nítido” na ressocialização dos reclusos destacou.
Segundo Ireneu Barreto, “a região sente-se pre-

judicada, não só na falta de mobilidade”, mas tam-
bém “no prejuízo económico derivado da falta de 
turistas que não chegam cá porque não têm liga-
ções aéreas e não têm outro meio para cá chegar”.

O que é o Cartão de Cidadão?
O Cartão de Cidadão é o novo documento de 

identificação multifuncional dos cidadãos por-
tugueses, com um chip de contacto integrado, 
que veio substituir  os principais documentos 
de identificação actualmente existentes: Bilhe-
te de Identidade, Cartão da Segurança Social, 
Cartão de Contribuinte e Cartão do Serviço 
Nacional de Saúde. Este vale também como 
cartão de eleitor.

É um cartão físico e electrónico possibilitando 
contactos com a Administração Pública e Servi-
ços Privados via Internet sem necessidade de se 
deslocar aos respectivos serviços.

Para usar as funções electrónicas, o cidadão terá 
que ter acesso a um computador e possuir um lei-
tor de “SmartCard”, os quais podem ser adquiri-
dos em Portugal junto de qualquer serviço recep-
tor do Cartão de Cidadão.

Quem deve obter o Cartão de Cidadão?
O Cartão de Cidadão é obrigatório para todo o 

cidadão Português maior de 6 anos de idade, in-
cluindo os residentes no estrangeiro.

Deve ser solicitado assim que caducar o actual 
Bilhete de Identidade ou ainda antes, caso haja 
qualquer alteração à informação constante do Bi-
lhete de Identidade.

Quer isto dizer que deixou de ser possível a um 
cidadão português identificar-se com documentos 
estrangeiros. Assim, caso o cidadão português ne-
cessite de qualquer acto para o qual é necessário 
identificá-lo documentalmente, como por exem-
plo uma procuração, o acto só pode ser praticado 
com a apresentação do Bilhete de Identidade ou 
Cartão de Cidadão válidos.

Assim, é aconselhável que todo o cidadão portu-
guês que não tenha Bilhete de Identidade válido, 
se apresente no Consulado para requerer o seu 
Cartão de Cidadão, pois caso contrário, haverá 
atrasos na prática de actos consulares a seu favor.

Como adquirir o Cartão de Cidadão, pela pri-
meira vez?
Terá de se apresentar no Consulado Geral com o 

Bilhete de Identidade, e deve sempre que possível 
apresentar o Cartão de Contribuinte, da Seguran-
ça Social, do Utente de Saúde ou de outro sistema 
de Saúde e o Cartão de Eleitor. A inexistência ou 
extravio de algum destes documentos não impede 
o pedido de Cartão de Cidadão.
Caso o requerente não tenha Bilhete de Identi-

dade, mesmo caducado, terá que apresentar um 
documento complementar de Identificação (Pas-
saporte válido ou Carta de Condução). A identifi-
cação pode ainda ser verificada por outros meios, 
devendo a pessoa contactar com o Consulado 
acerca do seu caso específico. 
Caso o cidadão nacional tenha algum dado in-

correcto (por exemplo: morada ou estado civil) 
no Bilhete de Identidade ou no Cartão de Cida-
dão, tem de tratar da sua actualização sob pena de 
sofrer sanções.

Levantamento de Cartão?
O Cartão de Cidadão deve ser levantado pelo re-

querente. É ainda possível ser levantado por outra 
pessoa, desde que no momento do pedido tenha 
sido designada a pessoa que irá levantar o Cartão. 
Para o levantamento do Cartão a pessoa desig-
nada deve ser titular de Bilhete de Identidade ou 
Cartão de Cidadão válidos.
Para levantar o Cartão, a pessoa tem que apre-

sentar a Carta PIN que recebeu de Portugal e to-
dos os cartões que apresentou na altura do pedido 
do Cartão de Cidadão. Caso não os apresente o 
cartão não será entregue à pessoa, sem que esta 
justifique a não apresentação dos documentos.

Qual a validade do Cartão de Cidadão?
O Cartão de Cidadão tem uma vida útil de 5 

anos, devendo ser renovado até 6 meses antes da 
expiração do prazo referido, ou quando tenha so-
frido alteração de dados pessoais do cidadão nele 
constante.

Para mais informações consulte o Consulado 
Português em Montreal.

Partilha de carro
duplicou este ano
O número de pessoas à procura de alguém para 

partilhar viagens de automóvel duplicou este ano 
e há também cada vez mais gente a trocar o carro 
pela bicicleta.

O site “Deboleia” permite aos condutores dividir 
viagens, gastos de combustível e portagens. Em 
2011 estiveram afixadas perto de duas mil pro-
postas. “Este ano, só nos primeiros três meses, já 
foram colocados 1.300 anúncios. A procura mais 
do que duplicou e achamos que este fenómeno vai 
continuar a crescer”, contou Nuno Pinto, um dos 
fundadores do site.
A maioria dos anúncios é para percursos casa/tra-

balho nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
O preço dos combustíveis tem também levado à 
troca do automóvel pela bicicleta. As estimativas 
da federação de ciclismo apontam que 5% dos lis-
boetas usam a bicicleta como meio de transporte.

País aprova imigrantes
Os imigrantes podem ficar em Portugal quanto 

tempo queiram, desde que haja emprego ou te-
nham filhos nascidos no País, diz um estudo sobre 
as atitudes e preconceitos dos portugueses face à 
imigração. A investigação foi elaborada em 2010 
pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião 
da Universidade Católica Portuguesa, e tem como 
termo de comparação uma sondagem de 2004. A 
“maior parte dos inquiridos reconhece o contribu-
to dos imigrantes para o enriquecimento cultural 
do País” (73%) e para “a vida económica” (61%), 
nomeadamente no “exercício de trabalhos menos 
desejados pelos portugueses”. A maioria conside-
ra igualmente que “os imigrantes devem ter mais 
direitos do que os que têm atualmente.
Porém, ao mesmo tempo, os portugueses defen-

dem que os imigrantes só devem permanecer em
Portugal “enquanto houver trabalho ou no caso de 

haver já descendentes nascidos” no País.
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CARNEIRO
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Sentirá que tudo corre na perfeição. Que a alegria 
de viver esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com 
os esforços físicos. Dinheiro: Não se descuide, pois está a 

ir por um ótimo caminho a nível profissional.
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO
Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Poderá reencontrar um antigo amor. Esteja receti-
va pois o Cupido pode bater-lhe à porta!

Saúde: Evite situações de stress.
Dinheiro: Faça contas à vida e veja bem com o que pode contar.  
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS
Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Lute pelo verdadeiro amor, não se deixe influenciar 
por terceiros. Você merece ser feliz!
Saúde: Não invente doenças quando realmente não as 

tem. Dinheiro: Este é um bom momento para investir, aproveite.
Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO
Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Me-
lancolia, Separação. Amor: Poderá ter que enfrentar uma 
separação. Procure ter pensamentos otimistas e ver as 
situações pelo lado positivo. Saúde: Possíveis dores de 

rins. Dinheiro: Avalie os seus gastos.
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO
Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva ansioso com a ideia de perder a pessoa 
que tem ao seu lado, aproveite antes todos os momentos 
que tem para estar com o seu companheiro. Viva a sua 

vida para que o seu exemplo possa servir de modelo aos outros!
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM 
Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos sem ter medo de ser 
rejeitado. Com os nossos pensamentos e palavras criamos 
o mundo em que vivemos! Saúde: Cuidado com o calor. 

Dinheiro: Poderá ter que optar por um ou outro emprego que lhe 
surja. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANçA 
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: O seu coração está um pouco dividido, pense 
bem qual o caminho que deve seguir. Tenha a convicção 
de que é uma pessoa com um potencial intelectual enor-

me. Aprenda a soltar toda essa Força e Luz interior que desconhe-
ce. Saúde: Faça uma limpeza geral aos seus dentes para poder 
ter um sorriso radiante. Dinheiro: A vitalidade e esforço que tem 
demonstrado no trabalho estão a ser muito favoráveis para si.
Números da Sorte: 20, 47, 6, 22, 45, 9

ESCORPIÃO
Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: A concórdia e o amor reinarão na sua 
relação afetiva. A felicidade na sua casa depende da edu-
cação que der aos seus filhos, por isso, preste atenção à 

formação que lhes dá. Saúde: Tente controlar as suas emoções 
para que o seu sistema nervoso não se ressinta.
Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 30, 9, 11

SAGITáRIO
Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: O seu companheiro poderá estar mais afastado 
mas não será nada de preocupante. A força do impulso 
está em si e só você pode criar as circunstâncias propícias 

à realização dos seus projetos. Tome a iniciativa, é você que cria as 
oportunidades! Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exer-
cício físico. Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de trabalho 
será recompensado.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICóRNIO
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Irá manifestar-se em si uma 
grande energia sensual. Enfrente os seus medos e as suas 
dúvidas e será feliz! Saúde: Não seja cético quanto à me-

dicina natural. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AqUáRIO
Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealda-
de, Reflexão. Amor: Permita que a sua relação seja mais 
liberal, não é a prender a outra pessoa que conseguimos 
que ela nos ame. Seja paciente e compreensivo com as 

pessoas que vivem a seu lado! Saúde: Tente não andar muito ten-
so. Dinheiro: Sem preocupações.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

PEIXES
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Seja mais audaz no amor. “Ama 
o próximo como a ti mesmo” – Esta foi a mensagem que 
Cristo nos deixou; se a seguir será feliz! Saúde: O excesso 

de ansiedade não é favorável para a sua saúde. Dinheiro: Seja 
mais equilibrado nos seus gastos. 
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

ACtuAlIDADE

Texto de José Carvalho
Professor e Investigador de História

«Estado» Gastou (no mínino) 
45 milhões de Euros em Abortos

O jornal diário i, do passado dia 22 de Maio, 
dizia, em letras bem «gordas», que o Estado 

português gastou 45 milhões de euros em abortos 
e desde que a lei entrou em vigor, em 2007, até ao 
ano de 2011. 

Mais: cada aborto realizado, em média, e de acor-
do com as contas feitas, custou 700 euros aos cofres 
do Estado.
Contudo, e se analisarmos com atenção este título, 

ele tem um erro colossal. Qual o erro neste título? 
Simples: não é o «Estado» - essa abstracta entidade 
que é de todos e não pertence a ninguém - que gas-
ta esse dinheiro. O dinheiro é espoliado fiscalmen-
te aos contribuintes, porque o Estado em si mesmo 
não gera riqueza. Mais: o «Estado» gasta o meu, o 
seu e o nosso dinheiro sem querer saber se eu, você 
e nós discordamos ou concordamos com a lei do 
aborto a pedido.

Mas vejamos os números mais em pormenor. 
Os dados são revelados numa resposta do Ministé-

rio da Saúde a deputados do CDS-PP, que questio-
naram o Governo sobre os encargos da eufemistica-
mente chamada lei da IVG (Interrupção Voluntária 
da Gravidez, como se a gravidez pudesse ser inter-
rompida e depois retomada) para o sistema públi-
co de saúde. Esta pergunta foi colocada ao antigo 
Governo, liderado por José Sócrates, mas a resposta 
nunca chegou.
Assim, é a primeira vez que um Governo dá a co-

nhecer dados sobre os custos do aborto e a tendên-
cia aponta para gastos na ordem dos 12 milhões de 
euros por ano. Só nos primeiros dois anos – 2007 e 
2008 – os valores foram inferiores. 

No primeiro ano em que a legislação foi aplicada 
– só esteve em vigor seis meses –, as interrupções 
voluntárias da gravidez custaram mais de 2 milhões 
de euros e no ano seguinte 7,5 milhões de euros.
Estes números traduzem uma subida no número 

de abortos no serviço público (ou subcontratados 
a entidades privadas) a partir de 2009 e os dados 
do Ministério da Saúde – provisórios em relação a 

2010 e 2011 – apontam para a realização de quase 
64 mil abortos desde a entrada em vigor da lei, após 
um referendo em que o «sim» venceu.
Só no ano de 2011, e a título de curiosidade, foram 

gastos 11,5 milhões de euros. 
Os gastos do Estado com o aborto têm sido um 

dos argumentos dos defensores do «não» à despe-
nalização, mas os números apresentados pela Fe-
deração Portuguesa pela Vida são muito superiores 
aos do Governo. Além dos 45 milhões de euros, há 
que acrescentar ainda os valores que têm vindo a 
ser gastos pelo Ministério da Segurança Social, uma 
vez que qualquer mulher que pratique um aborto 
tem direito a um subsídio de maternidade nas mes-
mas condições de uma mãe que decide ter o filho. 
Assim, e de acordo com o estudo deste movimento 
apontava, em Fevereiro de 2012, para gastos, direc-
tos e indirectos, na ordem dos 100 milhões de euros.

Chegadados aqui, e independentemente da guer-
ra dos números, o que importa aqui perceber é que 
sociedade queremos e que tipo de gastos e inves-
timentos queremos que o «Estado» faça em nome 
dos cidadãos e dos contribuintes. Até porque como 
dizia alguém: matar seres humanos indefesos é de 
graça mas uma simples consulta numa urgência ou 
médico de família é paga. Fácil é oferecer o aborto 
grátis, difícil será apoiar as famílias que necessitam. 
Mais: tendo em conta o «Inverno demográfico» em 

que Portugal se encontra (e prometo regressar a este 
assunto num futuro artigo), e ao permitirmos que a 
nossa sociedade vá por «atalhos» como os do abor-
to, mais tarde ou mais cedo pagará, e muito caro, 
tudo isto. 
Vale a pena pensar nisto!

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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Homenagem ao poeta negro
“Para Samuel da Costa’’ 
 Samuel és um guerreio... 

...pos lutas com braços fortes!
Se possível enfrentas a morte... 

Pelo teu grande ideal!
   És um gigante guerreiro... 

Que não medes a distância...
 A cor negra é tua estampa! 

 Liberdade o ideal! 
No peito trazes contigo a coragem dos guerreiros

Que sem medo enfrentavam relhos... 
 Os troncos e humilhações...

Nas veias tu tens o sangue daqueles que não temiam
 Que se possível morriam...
 Pra defender seus irmãos! 

Samuel forte guerreiro, que batalha o ano inteiro!
Pra não deixar que se oponha o terror e a tirania!

Pela cor que trazes no peito e a raça que não falha...
Se possível enfrentas as balas!

O julgo e a humilhação...
Pois essa luta sagrada, foi e sempre será a tua religião.

No Brasil tu representas a África abençoada... 
Tão sofrida e magoada...
Por faltar compreensão!

És tu um guerreiro forte...
Que luta com braços fortes!

Para salvar teus irmãos.
Vivaldo Terres

31 DE mAIO
DIA DOS AçORES

DIVulGAçãO DO DIA DE PORtuGAl

2 DE JuNHO

FEStA DO DIVINO ESPíRItO 
SANtO Em SANtA CRuz

Texto de Hélio Bernardo Lopes

Adeus
José Rodrigues

I
Como quadra que não tem rima

Condenada na sua sentença
Nem a avançada medicina

Deu cura a esta triste doença
II

Morreu o meu amigo José
Já partiu para o criador
Homem, amigo e de fé
Em Deus nosso senhor

III
Foi um dos fundadores
Espirito Santo Montreal
Devoto dos seus valores
Fazer bem e,não o mal

IV
Não irei condenar a morte
Por ter roubado uma vida
Porque viver é uma sorte
Sem ter a hora da partida

V
Adeus amigo JoséLuís

Na saudade o luto se encerra
Que no céu sejas feliz

Como foste aqui na terra
VI

Cada quadra é uma oração
Que envio para o céu

Rimas do meu coração
Por alma do amigo José

VII
Obrigado pelas fotografias
Que tiraste sem vaidade
Agora serão ave-marias

Rezadas nesta comunidade
VIII

Um adeus na triste partida
Longe para a eternidade
Há pouco foi a despedida 

E do José já tenho saudade
Mário Carvalho

HOmENAGEm

A Justiça Cega

Nesta passada segunda-feira, como habitual-
mente, lá segui, sempre atento e interessa-

do, mas também risonho, o programa JUSTIÇA 
CEGA, da RTP Informação, moderado por Al-
berta Marques Fernandes, que, por um acaso, ha-
via sido entrevistada pela edição do i desse mesmo 
dia. Foi, em todo o caso, um programa mais subs-
tantivo do que a respetiva média, também mais 
consensual e menos uniformemente barulhento. E 
foram diversos os temas tratados, que vou aqui 
referir, embora sem ser necessariamente pela or-
dem com que surgiram no programa.
Em primeiro lugar, o caso dos oitocentos juízes sa-

neados administrativamente pelo Governo da Sérvia 
– de direita – que vai agora cessar funções. Bom, a 
verdade é que a Sérvia, para mal dos seus pecados, 
ainda quer entrar para a União Europeia, pelo que os 
órgãos desta e muitos líderes europeus se determina-
ram a exigir a reposição da legalidade e a instauração 
de um Sistema de Justiça que seja, tanto quanto pos-
sível, independente do poder político.
Acontece que eu desconhecia esta realidade, pelo 

que me determinei a por ela procurar logo que ter-
minado o programa, mas também mais tarde, já de-
pois da uma da madrugada, com a primeiras páginas 
de muitos jornais de hoje já conhecidas. Ficou-me, 
porém, a ideia de que as exigências da União Euro-
peia sobre os líderes da direita sérvia foram fracas 
e mui pouco persistentes. Ou seja: o problema está 
longe de estar acabado. Um Governo de esquerda, 
com os novos juízes, entretanto colocados nos luga-
res dos ainda saneados – e são muitos –, poderá ver-
-se a braços com acusações determinadas por razões 
de índole política, destinadas a minar a prática e a 
sustentabilidade políticas de um tal Governo. De res-
to, este apetite pelo controlo da Justiça, bem como 
a correspondente prática, tem também tido lugar em 
Estados da União Europeia, para o que basta recordar 
o caso Baltazar Garzón. Um caso que não é único, 
mesmo sem ser em Espanha.Penso, pois, que, à se-

melhança do que se passou com a petição em favor 
do indulto de Baltazar Garzón, os juízes europeus 
deverão mobilizar-se em torno do regresso às suas 
funções destes oitocentos magistrados saneados por 
razões administrativas. Se assim se não der, passarão 
a existir todas as razões para se pôr em causa uma 
qualquer conflitualidade judiciária em torno dos po-
líticos do Governo da Sérvia agora eleito.
Em segundo lugar, o caso da recente condenação de 

Emídio Rangel. Bom, também eu fiquei muitíssimo 
admirado com a pena aplicada, embora deva dizer 
que não ouvi as considerações operadas pelo jorna-
lista na Assembleia da República, que creio ter sido 
o palco onde foi praticada a considerada ofensa aos 
magistrados, na sua generalidade.
Tenho, porém, por certo que Emídio Rangel não 

deverá ter dito que os juízes e os procuradores são 
uns generalizados violadores do segredo de justiça. 
Desde logo, porque se trataria de uma afirmação pri-
mariamente incorreta. Depois, porque a realidade da 
violação do segredo de justiça está longe de poder 
ser assacada a alguns polícias e a outros tantos ma-
gistrados, uma vez que o que vem a lume, falso ou 
verdadeiro, terá de passar por mãos diversas. E, por 
fim, porque Emídio Rangel nunca se desligaria da re-
alidade do impacto – mas não público – de tais decla-
rações, desde que vindas de si, e por diversas razões.
De resto, se essas declarações tivessem tido um ín-

fimo de impacto, elas teriam sido comentadas, nos 
dias imediatos, no seio das convivências correntes, 
o que se não deu. Não se deu ao meu redor, com fa-
miliares, amigos e conhecidos, mas também se não 
terá dado, quase com toda a certeza, com o leitor. 
De resto, quando hoje olho para trás, constato, e por 
razões diversas, que as palavras que Emídio Rangel 
terá proferido foram, de facto, uma não notícia: não 
terão contido nada de novo nem de importante. Espe-
ro, pois, que o Tribunal da Relação de Lisboa – creio 
ser este – tenha neste caso o discernimento que teve 
com o nosso concidadão para quem os Estados Uni-
dos pediram a extradição.
Enfim, foi um dos melhores programas da JUS-

TIÇA CEGA.
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Em DEStAquE

O Desafio da Educação

A educação implica uma atitude de cultura que 
deverá inspirar abrangências políticas, porque 

a educação é o alicerce dos destinos individuais e da 
solidariedade colectiva.  Uma boa saúde e educa-
ção não é o resultado do desenvolvimento.  É em si 
mesma, o caminho para atingir o desenvolvimento.
O desafio é o da sua promoção num pressuposto de 

múltiplas estratégias educacionais. A educação dos 
valores, a educação profissional e a educação políti-
ca determinarão a justeza do conceito: a coerência. O 
investimento do governo neste sector deve ser sempre 
prioritário.

Os protestos e a mobilização dos jovens estudantes, 
contra o aumento das propinas escolares e agora a nova 
legislação (lei 78), cuja entrada em vigor limita os di-
reitos e reduz drasticamente o espaço aos manifestantes 
têm uma base alargada de apoio e o governo ficou cer-
cado por este estímulo da nova lei. 
A contestação ameaça agora paralisar muitos sectores 

de actividades:  a maioria das universidades no Québec  
estão fechadas ou a funcionar de forma condicionadas 
devido a greves e jornadas de protestos que se  prolon-
gam pela noite todos os dias, com milhares de pessoas 
na rua, durante o tempo de 100 dias até agora, como 
provam as imagens e o calendário. O Governo do Qué-
bec  enfrenta agora um novo fenómeno de desobediên-
cia civil que se alargou às familias e desempregados.
Alguns incidentes com a polícia são um problema. O 

caldo de culturas existe e basta uma dezena de pessoas 
revoltadas ou um desesperado meter-se no meio de uma 
manifestação e atacar o bem-intencionado publico, um 
automovel ou uma vitrine para provocar ditúrbios gra-
ves.  Não foram os dirigentes eleitos pelos estudantes 
que se envolveram, mas a imagem que passou para o 
publico, afecta todo o movimento estudantil.
O discurso do Governo não muda e apenas aguça o 

engenho para iludir as pessoas. Assim a sabedoria popu-
lar parece agora começar a perder o estado de graça e o 

Texto de Manuel de Sequeira Rodrigues

sonho romântico  em que tem vivido nos últimos anos. 
Depois das denúncias de muitas práticas comerciais e 
tecnológicas abusivas nas administrações de universi-
dades, autarquias, privado e áreas do Governo, acumu-
lando prejuízos ao longo dos anos, que provocam im-
postos sempre a subir sobre tudo que mexe. Felizmente, 
os consumidores e contribuintes são agora  cada vez 
mais esclarecidos e zelosos dos seus interesses, pesso-
ais e colectivos.
As pessoas, não querem saber de explicações nem de 

argumentos, depois de tanta corrupção conhecida pu-
blicamente e de um Governo amolecido durante nove 
anos, que praticou o gosto pelo compromisso dos ami-
gos e uma política neoliberal de resultados mundial-
mente conhecida.
A qualidade de vida no Québec  e Canadá foi chão que 

iluminava milhões de casas e nos últimos dez anos o 
governo “Liberal de Jean Charret” estrangulou  a classe 
média e os trabalhadores, porque os ricos têm mil ma-
neiras de fugir. O primeiro- ministro é um bom comuni-
cador para iludir mais uma vez os problemas, pondo em 
causa a própria democracia.
No Governo federal de Stefan Harper, de acordo com 

os valores vindos a publico no mês de Maio, a com-
pra dos novos aviões de guerra ultrapassou os valores 
previstos em dezenas de milhares de dolares e todas 
as províncias participam. Este absurdo é pouco falado, 
porque a comunicação social gosta mais de porsches e 
bicicletas. Assim neste tremendo desiquílibrio, muita 
gente sabe que o problema não é a falta de dinheiro:  

chegam dois avions de guerra a menos no país e não 
seria necessário o aumento para os estudantes e mais 
impostos. Não resisto em lembrar que a grande maioria 
dos estudantes também trabalha e estuda, isto é o que 
se ouve e as pessoas sabem que hoje estão pior do que 
estavam em 2010-2011. E sentem-se revoltadas.  
Resultado: o caminho eleições... porque o governo 

está chumbado. Será que o governo continua indife-
rente e não aprende perante as evidências? 200 mil 
pessoas na rua numa só noite no Québec é gigantes-
co.

Como o New York
times se apaixonou
por lisboa
A capital portuguesa está em destaque na sec-

ção de viagens do prestigiado New York Ti-
mes, cujo repórter conta como o que era para ser 
apenas um ponto de passagem forçada, durante 
24 horas, se transformou num “romance”
Frank Bruni, que assina o artigo, confessa que 

aterrou em Lisboa sem muita vontade de ficar. Era 

apenas o local de descanso da viagem desde Nova 
Iorque, uma escala antes de seguir para o Porto. E a 
estada de 24 horas não começou da melhor forma, 
com o hotel a recusar-lhes (ao jornalista e acom-
panhante) o check in matinal depois de uma noite 
passada a bordo, sem conseguir dormir. Depois de 
uma infrutífera discussão com o hotel, acabaram 
por deambular pelas ruas, sem mapa, sem planos e, 
diga-se, sem vontade.
A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi o 

castelo de S. Jorge, que classificou como “um ponto 
de referência topográfico e emocional, em certa me-
dida como Partenon em Atenas”. “Os nossos olhos 
são atraídos para lá. O resto também”. 
Daí até se decidirem a subir - verdade seja dita, a 

pensar nos excessos alimentares e alcoólicos que os 
esperavam ao longo da semana - foi um instante. 
Sem perguntarem o caminho, intuiram a forma de 
lá chegar, mas as surpresas começaram muito antes 
e o repórter menciona “os mosaicos de pedra preta e 
branca” da calçada, os azulejos em tons de amarelo, 
verde e branco nos edifícios. “É como se Lisboa 
usasse jóias que as outras cidades não se dão ao tra-
balho de usar”, descreve.
À medida que subiam, outras duas cores domina-

vam a paisagem: o vermelho dos telhados e o azul 
do rio Tejo.
“Vou voltar”, garantiu Frank Bruni ao companhei-

ro “O que experimentei durante estas primeiras 
horas, apesar da exaustão, da roupa amarrotada, do 
cabelo emaranhado e da miséria do meu estado fí-
sico, foi uma amostra do romance verdadeiro e sem 
restrições pelo qual tenho suspirado e que não en-
contrei em cidades mais ‘badaladas’.”
No artigo, o repórter fala ainda de um “boom” em 

hotéis de charme ao longo dos últimos anos e con-
fessa apreciar outra caracaterística de Lisboa: dei-
xar os seus visitantes “vaguear”, por não apresentar, 

escreve, uma extensa lista de monumentos e locais 
obrigatórios para visitar e fotografar como outras 
capitais europeias.
Naquele primeiro dia de viagem, chegaram ao cas-

telo antes do meio-dia. Faltavam ainda três horas 
para poderem fazer check-in no hotel. Mas, por essa 
altura, já não tinham pressa nenhuma...
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02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  CENÁRIO NATURAL
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  30 MINUTOS  
16:30  SABORES DAS ILHAS
17:00  COM CIêNCIA   
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  CORRESPONDENTES
18:45  LER +, LER MELHOR (R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL AçORES(R/)   
22:00  TRIO D´ATAQUE  
23:30  VER DE PERTO    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:15  LER +, LER MELHOR (R/) 
01:30  CORRESPONDENTES(R/) 

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

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

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

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

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

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

qUARTA-FEIRA qUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SáBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERçA-FEIRA

Programação semanal da RtPI

VARIEDADE

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

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

Data de nascimento: 16 de Julho de 2011
Mãe: Luisa Melo

Pai: Grilo

Filipe Grilo de melo
bEbé DO ANO 2011 E 2012

múSICO DA SEmANA

Pintores e músicos metem mãos à obra,durante 
todo o Verão,no pequenino parque situado no 

canto da rua Duluth e avenida Laval.
Gilles Bédard,comerciante e amador de arte,está na 

origem da concepção deste primeiro evento cultural, 
que terá lugar nos fins de semana de 17 de Junho ao 
12 de Agosto.
O objectivo do projecto é de tornar a arte accessí-

vel e convidar a população 
a sair para a rua. Não só os 
residentes do Plateau,como 
também os que vêm do ex-
terior. As actuações artísticas 
estarão concentradas nos fins 
de semana, precisamente às 
Sextas e Sábados das 18h00 
às 20h00 horas, apresentadas 
por músicos profissionais. 
Nos Sábados entre as 14h00 
e 18h00, futuros músicos, 
estarão em evidência, nes-
te palco preparado para esta 
ocasião. O Jazz e a música 
clássica, dois estilos músi-
cais que o organizador affec-
ciona particularmente esta-
rão em destaque.
Nos Domingos à tarde 

(13h00 à 17h00) será a vez 
de pintores locais e do exte-
rior de ocuparem o parque. 
Os visitantes poderão ver 
estes artistas a trabalhar nas 
suas respectivas obras de 
arte.
Não se esperam reações 

nem impactos negativos, da 
parte dos residentes deste 
sector, pois a qualidade de 

vida dos mesmos não será afectada, acredita o orga-
nizador.
Vamos se organizar, para que pelas 8 da noite,tudo 

esteja terminado. Não haverá nem Rock nem Heavy 
Metal.
A partir do meio de Maio, a programação do fes-

tival será difundida na rádio e em cartazes publi-
citários.

Duluth en’ arts

um Festival Cultural
ao serviço da economia

Samantha Raposo Correia
Filarmónica Portuguesa de montreal
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Vamos mais
longe do que
ilimitado

--- ---

com alguns entendimentos 
Fido de 3 anos4

Economize 400$

com alguns entendimentos 
Fido de 3 anos4

Economize 475$

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos4

Economize 500$Sem contrato do tipo de saldo

Façam vagas com os nossos telefones inteligentes

 
  

 

 

  
 

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

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

www.action-page.com

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

35
por mês1

$
Fido vos oferece a liberdade

Chamadas enviadas ilimitadas

Chamadas recebidas ilimitadas

Noites e fins-de-semanas ilimitadas

Mensagem textos ilimitadas

Mensagem textos internacionais ilimitadas

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

CitéFidoilimitado
Fale e texte em qualquer altura

Somente
no
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Noites e fins-de-semanas ilimitadas

Mensagem textos ilimitadas

Mensagem textos internacionais ilimitadas
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

35$
por mês1

WWW.ACTION-PAGE.COM

Celebrem
as economias

Com entendimento
Fido de 2 anos

CitéFidoMC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

FidoTROCMC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos 
AndroidMC

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

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

Fale com um conselheiro em pessoa, 
não temos sistema automatizado

Acumule e economize sobre
o vosso próximo téléphone3

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

Pacotes ilimitados
Textos ilimitados incluídos 

em todos os pacotes

 A partir de

20$
   por mês1

Texto de João Arruda

Vous êtes 
à la recherche 

de financement  ?
SécurFinance vous propose une alternative 

aux institutions financières. 
Spécialiste en financement hypothécaire 

pour des termes entre 3 à 36 mois.

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

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel

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

ou bien par courriel à info@securfinance.com 

www.securfinance.com

Vous êtes 
à la recherche 

de financement  ?
SécurFinance vous propose une alternative 

aux institutions financières. 
Spécialiste en financement hypothécaire 

pour des termes entre 3 à 36 mois.

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

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel

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

ou bien par courriel à info@securfinance.com 

www.securfinance.com

Procura
fi nanciamento?

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

com termo entre 3 a 36 meses 

Com sécurFinance, você encontrará 
uma solução perfeitamente adequada 

às suas necessidades e possibilidades.

Construção | Renovação | Comercial | Residencial

O Espírito Santo em casa da família Cabral…

Assim foi no Sábado, a Dominga da família Ca-
bral, familiares e amigos. A recitação do terço 

com os seus cantos, encorajados pela senhora Carmi-

nha Cabral. Falámos com o senhor Humberto Cabral 
que é o presidente do Centre Comunitário do Espírito 
Santo Anjou, acompanhado da sua esposa e sua fi-
lha Stephanie, que foi por ela, que o Espírito santo 
regressou mais uma vez a sua casa, duma promessa 
feita por ela ter terminado os estudos, prá louvar o 
Espirito Santo pela quarta vez e também já foi mor-
domo.
A seguir ao Terço foi servido a tradicional carne 

guisada, etc. O serão foi muito bem animado com 
cantorias e danças. Foi assim que se terminou este 
lindo serão parabéns a família Cabral e que o Divino 
Espírito Santo vos acompanhe o resto da vossas vi-
das. Bem Hajam.
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CuRIOSIDADES

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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W. H. Pickering dedicou-se ao aspecto teó-
rico da questão: se o satélite gravitasse a 

uma altura de 320 km e seu diâmetro fosse de 3 
metros, com o mesmo poder de reflexão da Lua, 
ele poderia ser visto com um telescópio de 3 po-
legadas. 
Um satélite de 3 metros seria um objeto de 5ª mag-

nitude, visível a olho nú. Embora Pickering não 
procurasse o objeto de Petit, ele estava realmente 
atrás de uma segunda lua -- um satélite de nossa 
Lua (“On a photographic search for a satellite of the 
Moon”, Popular Astronomy, 1903). O resultado foi 
negativo, e Pickering concluiu que qualquer satélite 
de nossa Lua devia ter um diâmetro inferior a 3 me-
tros aproximadamente.
O artigo de Pickering sobre a possibilidade de uma 

pequena segunda lua da Terra, “Um Satélite Mete-
orítico”, apareceu no Popular Astronomy, em 1922, 
causando vivo interesse entre os astrônomos ama-
dores, uma vez que continha uma exigência virtual: 
“um telescópio de 3-5 polegadas, com uma ocular 
de baixa potência, seria o meio mais provável para 
encontrá-la. É uma oportunidade para os amadores.” 
Mas, novamente, as buscas não deram em nada.
A idéia original era que o campo gravitacional da 

segunda lua deveria explicar os pequenos desvios 
no movimento de nosso satélite natural. Isso signi-
ficava um objeto de pelo menos várias milhas de 
diâmetro -- mas, se uma segunda lua com tais di-
mensões realmente existisse, ela teria sido vista pe-
los babilônios. Mesmo que fosse demasiadamente 
pequena para ser vista na forma de disco, sua relati-
va proximidade a teria feito mover-se rapidamente 
e, portanto, a teria tornado visível, como é do co-
nhecimento dos que observam satélites artificiais e 
até mesmo aviões. Por outro lado, ninguém estava 
muito interessado em luas pequenas demais para se-
rem vistas.
Houve outras propostas de novos satélites natu-

rais da Terra. Em 1898, o Dr. Georg Waltemath, 
de Hamburgo, declarou ter descoberto não apenas 
uma segunda lua, mas todo um sistema de luas anãs. 
Waltemath apresentou os elementos orbitais para 
uma dessas luas: distância de 1,03 milhões de km 
da Terra, diâmetro de 700 km, período orbital de 
119 dias, período sinódico de 177 dias. “As vezes”, 
diz Waltemath, “ela brilha à noite como o Sol”, e 
imagina que essa luz foi vista na Groenlândia em 
24 de outubro de 1881 por Greely, dez dias após 
o Sol ter-se posto, dando início ao inverno polar. 

Houve vivo interesse público quando Waltemath 
previu que a sua segunda lua passaria pelo disco 
solar no dia 2, 3 ou 4 de fevereiro de 1879. Em 4 
de fevereiro, 12 pessoas, no correio de Greifswald 
(Herr Postdirektor Ziegel, membros de sua família 
e funcionários da repartição) observavam o Sol a 
olho nu, sem proteção contra a luz solar. Não é di-
fícil imaginar uma cena um tanto cômica : um ser-
vidor público prussiano, de maneiras formais e re-
finadas, apontando em direção ao céu, da janela de 
seu escritório, enquanto, em voz alta, lê a previsão 
de Waltemath para um grupo de respeitáveis subor-
dinados. Ao serem entrevistadas, essas testemunhas 
falaram de um objeto escuro, com 1/5 do diâmetro 
aparente do Sol, que cruzou o disco solar entre 1:10 
e 2:10 (horário de Berlim). Mas logo verificou-se 
ter sido um engano, porque naquela mesma hora, 
o Sol estava sendo observado por dois experientes 
astrônomos, W.Winkler, em Jena, e o Barão Ivo Von 
Benko, de Pola, Áustria. Ambos declararam terem 
visto apenas algumas pequenas manchas solares co-
muns. O fracasso dessa e de outras previsões ocorri-
das posteriormente não desencorajaram Waltemath, 
que continuou a fazer previsões e a pedir compro-
vações. Os astrônomos da época ficavam freqüen-
temente muito irritados ao terem que responder a 
perguntas como: “E a propósito, o que você me diz 
sobre todas essas novas luas?”. Mas os astrólogos 
tornaram-se populares. Em 1918, o astrólogo Se-
pharial chamou esta lua de Lilith. Ele considerava 
que ela era invisível a maior parte do tempo por ser 
escura, tornando-se visível somente próximo à opo-
sição ou durante seu trânsito através do disco solar. 
Com base nas alegadas observações de Waltemath, 
Sepharial construiu uma carta astronômica de Lili-
th. Ele imaginava que Lilith tinha aproximadamente 
a mesma massa da Lua, evidentemente sem se dar 
conta de que um satélite assim, mesmo invisível, 
revelaria sua existência perturbando o movimento 
da Terra. “A lua negra”, Lilith, é ainda usada por 
alguns astrólogos em seus horóscopos.
De tempos em tempos, outras “luas suplemen-

tares” foram anunciadas por observadores. A 
revista alemã de astronomia “Die Sterne” noti-
ciou que um astrônomo alemão de nome W. Spill 
tinha observado uma segunda lua em trânsito 
através do disco de nosso satélite natural, em 24 
de maio de 1926.

Continuação na próxima edição

A Segunda lua da terra (2)

quais são os cantores mais
famosos de 2012 no brasil?
A cada ano, a indústria fonográfica brasileira ganha 
novos astros. Os cantores que conseguem alcan-
çar a fama, hoje ganham fortunas fazendo shows 
pelo Brasil, vendendo suas músicas nos formatos 
físicos, como cds, dvds e blu-rays, e também em 
formatos digitais.
Em 2012, os cantores mais famosos do Brasil, e os 
que obtiveram os melhores resultados financeiros, 
foram: a cantora e compositora Paula Fernandes, 
que já bateu todos os recordes de vendas de dis-
cos, Ivete Sangalo e Luan Santana.
Paula Fernandes é, inclusive, considerada o maior 
fenômeno da indústria fonográfica na atualidade.

Curiosidade “Animais”
A Curiosa longevidade Animal
Os dados aqui são baseados em média de vida 
e podem variar para mais ou para menos.
Entre os mamiferos o Homem é o animal que mais 
vive (115 anos)
Tartarugas podem viver até 152 anos
Rinocerontes podem viver até 70 anos
Corvos podem viver até 69 anos
Golfinhos podem viver até 65 anos
Arara podem viver até 63 anos
Elefantes podem viver até 60 anos
Avestruzes podem viver até 50 anos
Ursos podem viver até 30 anos
Cavalos podem viver até 30 anos
Tigres podem viver até 25 anos
Leões podem viver até 25 anos
Corujas podem viver até 24 anos 
Gorilas podem viver até 20 anos
Gatos podem viver até 17 anos
Carneiros podem viver até 15 anos
Vacas podem viver até 15 anos
Zebras podem viver até 15 anos
Cachorros podem viver até 12 anos
Burros podem viver até 12 anos
Coelhos podem viver até 12 anos
Esquilos podem viver até 11 anos
Veados podem viver até 10 anos
Girafas podem viver até 10 anos
Porcos podem viver até 10 anos
Cangurus podem viver até 7 anos
Galinhas podem viver até 7 anos 
Ratos podem viver até 3 anos

Animais tem depressão...
Sim, assim como os humanos, qualquer mamífero 
pode ficar deprimido. Nos animais de estimação, 
um dos principais sintomas é a falta de interesse 
pelas atividades rotineiras, como comer, passear, 
brincar. A origem pode ser genética ou causada 
por doenças, como viroses. Manter um animal iso-
lado do carinho do dono ou preso em um ambien-
te pequeno e sem estímulos também pode gerar 
depressão. E até mesmo o estado depressivo do 
dono pode afetar o animal.
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A pedido do Consulado Geral de 
Portugal em Montreal, fomos 

convocados a uma reunião de informa-
ção sobre o futuro do ensino da língua 

portuguesa no Canadá. Depois das pa-
lavras de boas vindas e agradecimen-
tos por parte do Sr. Fernando Demée 
de Brito, Cônsul-Geral de Portugal em 
Montreal, a palavra foi dada à Coorde-
nadora do ensino da língua portuguesa 
no Canadá, a senhora Ana Paula Ribei-
ro. Fomos informados que o departa-

mento reponsável por este ensino, é o 
Instituto Camões, I.P., que  depois de 
longos estudos e pesquisas, o progra-
ma adoptado para este ensino é o Qua 

Repe, e que a orientação deste mesmo 
ensino passará de ensino de português, 
língua maternal a ensino de português, 
língua secundária, isto porque as esta-
tísticas provam que de mais em mais, 
os portugueses adoptam, seja o inglês 
ou seja o francês como língua primária.
Para informação dos nossos leitores, 

Encontro no Consulado Geral de Portugal com 
a coordenadora do Ensino Português no Canadá

publicamos aqui o documento oficial 
que nos foi distribuído durante esta 
mesma convocação. 
Para os pais e encarregados de edu-

cação dos alunos de português no 
Canadá
Para uma melhoria generalizada da 

oferta de cursos de português dos ní-
veis pré-escolares, ensino básico e 
secundário, está criado um sistema de 
inscrição online, para todos os alunos, 
que permitirá um rápido e global co-
nhecimento das expectativas dos encar-
regados de educação, e, uma primeira 
caracterização dos alunos por idades e 
conhecimentos da língua portuguesa.
O governo português irá oferecer ma-

nuais escolares suficientes para todos 
os alunos de português no Canadá, 
num sistema de reutilização, desde que 
estes se encontrem inscritos. A inscri-
ção dos alunos das escolas portuguesas 
é, pois, obrigatória para efeito de dis-
ponibilização de manuais.
A partir do próximo ano letivo, estará 

disponível para as escolas portugue-
sas a certificação dos níveis linguís-
ticos dos seus alunos, de acordo com 
os níveis estabelecidos no QuaREPE 

– Quadro de Referência para o Ensino 
de Português no Estrangeiro. Esta cer-
tificação, a cargo do Ministério da Edu-
cação e Ciência e do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, só será possí-
vel, para os alunos que se encontrem 
inscritos online, mediante o pagamento 
de uma taxa que ainda não se encontra 
estabelecida.
Se tem dúvidas em relação ao preen-

chimento do formulário, por favor, di-
rija-se ao diretor da escola do seu filho 
ou ao seu professor que o/a ajudará.
Colabore e inscreva o/a seu/sua filho/a 

até 29 de maio. Estará a contribuir para 
que o ensino de português seja mais 
atual, com um programa mais adequa-
do à realidade do ensino português no 
Canadá e, ao mesmo tempo, a escola 
terá a possibilidade de receber um ma-
nual para o/a seu/sua filho/a e, no final 
do ano letivo, poderá optar por uma 
certificação dos conhecimentos que é 
reconhecida em Portugal.
Vá ao site do Camões, I.P. www.ins-

tituto-camões.pt, selecione Língua e 
Ensino, EPE Inscrições e finalmente: 
Estados Unidos e Canadá.
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Exuberante Festa do Espírito
Santo em Santa Cruz

A comunidade portuguesa de Montreal viveu 
intensamente, na passada semana, a festa da 

Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. O Padre 
José Maria, na sua homilia do Domingo disse e 
com toda a razão, que a festa em Louvor do Es-
pírito Santo é, sem dúvida alguma, a que une to-
dos os  açorianos e que mais açorianos conhecem 
o hino ao Divino do que o da Região Autónoma 
dos Açores. 
Ildeberto Silva, mordomo da festa e a senhora 

Graça,sua esposa, grandes devotos do Espírito Santo 
iniciaram os festejos, uma semana antes, na Quinta 
de Clement Poissant, em Saint-Philippe de Laprairie. 
Contaram com a participação de uma orquestra da 
Filarmónica Portuguesa de Montreal, um grupo de 
violas e acordeão e de muita gente festeira. Vários 
foram os bezerros abatidos para a festa. Durante a 
semana, na reza do terço, no Centro Comunitário, em 

que participaram, diáriamente, dezenas de pessoas, 
Eddy Sousa e Jordelina Benfeito animaram os serões. 
No sábado, após a Santa missa, presidida pelo Padre 
José Maria e cocelebrada pelo Padre Orlando Abreu, 
a mordomia desceu em procissão ao salão de festas 
aonde foi servido, em abundância, carne guisada a 
centenas de pessoas. No adro da igreja actuou o Ran-
cho Folclórico “Ilhas de encanto”, da Casa dos Aço-
res e o popular Luís Filipe Reis, que se estriou em 
Montreal. O seu disco “Olé do Cigano” valeu-lhe um 
disco de prata. Com a temperatura bastante clemente, 
a afluência do público foi enorme, batendo o recorde 
dos últimos anos.No Domingo, dia de Pentecostes, o 
deslumbrante cortejo, saiu do recinto da igreja, por 
volta do meio-dia, com dois carros alegóricos: Um 
dedicado às crianças e o outro com uma imponente 
coroa. Contei trinta e seis coroas e outras tantas ban-
deiras. Um cortejo repleto de juventude e de crianças, 
com muito bom gosto e dignidade. Ildeberto e Graça 
Silva fizeram questão que os seus filhos, Rui Filipe, 
Danny, David e Sandra, seus cônjuges e netos Cris-
topher e Rebeca, com muita elegância, os acompa-
nhassem nesta manifestação de fé em memória à Rai-

nha Santa Isabel. O cortejo percorreu as ruas Rachel, 
Clark, Vilenneuve, Saint-Urban, Duluth, novamente 
Clark até à igreja, acompanhada pelas Filarmónicas 
Portuguesa de Montreal e do Espírito Santo de La-
val. Participaram, igualmente, a mordomia de Anjou, 
o Sétimo Domingo de Hochelaga, representado por 
Roberto Câmara, várias comissões de festas, orga-
nismos da comunidade e com a presença do Sr. Dr. 
Fernando Demée de Brito, cônsul-geral de Portugal 
em Montreal. A missa solene, presidida pelo Padre 
José Maria e cocelebrada pelos Padres António Araú-
jo e Orlando Abreu foi animada pelo grupo Coral de 
Santo Cristo. Após a coroação, desceram ao salão de 
festas aonde foram servidas as tradicionais sopas e 
carne do Espírito Santo, vinho sumos e massa sova-
da, a centenas de pessoas. No final da Tarde, com o 
adro da igreja repleto, José Malhoa deu um “show” 
que fez vibrar a comunidade. Foi cantando vários te-
mas do seu vasto reportório, numa ambiência muito 
divertida e participada, sendo muito aplaudido, quan-
do agradeceu o convite do Sr. Ildeberto Silva e da 
sua respectiva família. Já no final do seu espectáculo, 
começou a cair uns pingos de chuva, mas mesmo as-
sim, não arredou pé. A encerrar o dia, mas no salão 
da igreja, devido à chuva, assistimos aos concertos 
da filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, 
dirigida por Gilberto Pavão e da Filarmónica Portu-
guesa de Montreal (FPM), sob a direcção de Victor 
Barreira. 
Durante o concerto da FPM, foram tiradas as sortes 

para as “Domingas” de 2013, e que fez muitas famí-
lias felizes. 
Foi pena que José de Sousa, presidente das “gran-

des festas” de Santa Cruz, não tivesse respeitado a 
mais antiga DEMOCRACIA açoriana. Nem mesmo 
Salazar conseguiu acabar com a democracia das mor-
domias. As sortes dos Domingos do Espírito Santo e 
a dos mordomos foi sempre efectuada nos pelouros. 
Este ano, o jornal A Voz de Portugal, para homena-

gear o saudoso António Vallacorba, gostaria de ter 
participado nas sortes para a mordomia de 2013, mas 
foi decidido (não sorteado), que o mordomo seria o 
Senhor Manuel da Ponte, comerciante da comunida-
de. Não temos absolutamente nada contra o Sr Ma-
nuel da Ponte, pelo contrário,estamos felizes pela sua 
nominação. Faz-nos pena, no entanto, que tradições 
tão remotas, sejam assim ignoradas. Este incidente 
não tirou brilho algum à festa do Sr. Ildeberto Silva 
e da sua família, que durante um ano, preparou com 
muita elegância, bom gosto e fartura esta sua mordo-
mia de 2012, que vai, certamente, ficar na memória 
de todos nós por muitos e muitos anos. 
Muitos parabéns e a comunidade está grata pela 

vossa generosidade. 

Texto de Antero Branco
e fotos de Manuel Neves
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Sábado 9 Junho / Samedi 9 Juin
19h30 : Reza do Terco / Prière du chapelet

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

ARTISTAS

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

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

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

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

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

17h00 : Animação musical / Animation musicale

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

Programa das Festas / Programme des activités

Grandes Festas do
Espírito Santo 

       Anjou 2012
Benvindo à todos ! / Bienvenue à tous!

Sylvie 
Pimentel

David
Loureiro

Kevin
Moniz

Jason 
coroa

Festa animada por
Fête animée par

Música variada para 
todas as ocasiões com bom 

sistema de som e luzes

Jeff Gouveia
514-983-2549

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

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

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

Crónica de montréal
Texto de Manuel de
               Sequeira Rodrigues

Eduardo Barbosa tem 57 anos.  
Nasceu a 20 de Abril de 1955, em La-
goa, São Miguel, Açores, onde viveu 
até 1970. É casado com Madalena de 
Melo, desde 1974, que foi a primei-
ra filha de portugueses dos Açores a 
nascer no Québec.
Entre 1970 e 1978 foi empregado da 

“peixaria portuguesa encerrada há mui-
to tempo”. Vender peixe é a sua arte:  à 
medida das necessidades específicas 
dos clientes, baseado numa política de 
qualidade.
Eduardo Barbosa há muito que apren-

deu a dar a volta ás situações desfa-
voráveis. O passo ousado, que deu 
em 1978 ao tornar-se proprietário da 
peixaria São Miguel, mostrou as suas 
convicções para a vida comercial. O 
caminho tem sido ocupado com longas 
jornadas de trabalho, muitas vezes até 
aos domingos quando os “restaurantes”  
lhe pedem produtos, com urgência, sai 
da sua casa e responde ao pedido com 
um sorriso.
Durante a semana juntamente com o 

seu filho Eddy e o cunhado David sa-
crificam-se pelo trabalho, que consiste 
em fazer tudo o mais perfeito possível.
A confirmá-lo está, uma clientela fiel 

no decorrer destes 34 anos.Tem uma 
oferta de bens agro-alimentares com 
maior ligação á portugalidade: nome-
adamente  azeite, bacalhau, arroz, pas-
ta de pimento, sal, vinagre, conservas, 
polvo, ameijoas e a pescada.
Um bom serviço ao consumidor, 

confiança na higiene e segurança 

alimentar,nunca são demais.
Para guardar a sua motivação faz uma 

viagem aos Açores todos os anos “dis-
se-nos”.
A peixaria São Miguel trabalha com 

produtos importados pela empresa de 
distribuição “Ferma”, pois esta firma  é 
um pilar importante, que tem em conta 
a importação de  produtos de origem 
portuguesa para o Canadá.
As estatísticas oficiais dizem que so-

mos cerca de 50 mil portugueses no 
Québec. Se garantirmos uma resposta 
de compra, dando prioridade aos pro-
dutos portugueses, isto é um grande 

desafio para a indústria e para o mundo 
rural português.
Não resisto, contudo em  salientar que 

Eduardo Barbosa na sua peixaria São 
Miguel, situada no 4804 St.Urbain em 
Montréal, prioriza e promove na sua 
rede de contactos, tudo o que tem ori-
gem portuguesa, e, recebe todos com 
o mesmo sorriso. Cada um pode me-
lhorar a sua saúde,consumindo o que é 
bom.
Peixe e azeite tem tudo de bom. 

Nada de mau.

Agência Algarve
681, Jarry, Este, Montreal
514-273-9638

Passaporte válido necessário

Contacto Cristina
514-277-1934

Organiza uma excursão a

nEW YORK
e Atlantic City

22 a 25 de Junho de 2012

Um programa fantástico com o seu guia
acompanhador, Tony, em autocarro de luxo

Visitará
Central Park,
Time Square,
Canal Street,
Ground Zero,
Woodbury Mall
e mais...



14 30 DE maio - 2012 | a Voz DE Portugal

Recordando o nosso passado, 1966
HIStÓRIA

Celebrações do
Senhor Santo Cristo

Artigo comemorativo do
20 de Maio de 1966

Muitas centenas de portugueses, a maior par-
te oriundos das Ilhas dos Açores, acorreram 

no passado domingo ao Parque Jarry, onde se de-
senrolaram as cerimónias festivas dedicadas ao 
Senhor Santo Cristo dos Milagres.

O Sol de Maio ajudou a dar brilho às solenidades. A 
culminar os três dias de actividades religiosas que ti-
veram lugar na Igreja Portuguesa de Santa Cruz, com 
a presença do Rev.° Pe. Arlindo Cabral, pároco da 
Maia, os católicos de Montreal deram uma convin-
cente demonstração de Fé. Podia ver-se, pela alegria 
dos presentes, o significado que as Festas do Senhor 
Santo Cristo têm para os portugueses dos Açores. A 
devoção transparecia das faces dos homens, mulhe-
res e crianças, quando oravam ajoelhados em frente 
da imagem do Santo Cristo. E quase todos deposita-
vam quantias em relação às suas posses, quem sabe 
se para agradecer ao Santo a felicidade de que bene-
ficiam.
Na parte recreativa, pudemos assinalar a presença 

de uma Banda, o conjunto de meninas “Les Mer-
veilles de la Rive Sud”, o Grupo Folclórico da Asso-
ciação Portuguesa e um grupo de danças folclóricas 
canadianas.

Entre a assistência as cerimónias viam-se muitos 
estrangeiros, atraídos pela atmosfera de arraial que 
as caracterizaram. E, nosso dever registar a maneira 
desapropriada com que se fez uso do sistema sonoro, 
com chamadas desnecessárias e risos dispensáveis 
nos momentos em que as exibições estavam em pro-
gresso.
No resto, tudo constituiu motivo de orgulho para os 

católicos desta cidade, com destaque para a boa gente 
dos Açores, devotos sinceros do Senhor Santo Cristo.

maria de lourdes Resende

Atemoriza-nos a ideia de que os promotores de 
espectáculos aos quais se deve a vinda de ar-

tistas portugueses à cidade de Montreal, decidam 
condicionar esse afluxo, devido ao desinteresse de-
monstrado pela população lusitana a presença de 
grandes nomes do meio artístico português. Pa-
radoxalmente, nota-se até que quanto 
mais categorizado é o programa, tan-
to maior é o alheamento dos nossos 
compatriotas.
No passado sábado tivemos ocasião de 

apreciar um bom espectáculo: o excelente 
conjunto musical sob a direcção do aço-
riano Mariano Rego e a sempre excelente 
cançonetista da nossa terra, detentora de 
todos os prémios destinados a artistas do 
género, Maria de Lourdes Resende.
O conjunto de Mariano Rego é, só por 

si, um espectáculo. Mariano é um vir-
tuoso da guitarra eléctrica, tirando des-
te instrumento todo o partido possível, 
quer no que respeita a ritmo, quer no que se relaciona 
com os efeitos sonoros. Todos os números dependem 
da sua magnífica execução, pelo que o acordeonista 
quase se limita a um acompanhamento sistemático. O 
músico-vocalista possui uma voz vibrante, mas sen-
te-se mais seguro nos números espanhóis. Quanto ao 

homem da bateria... os espectadores tiveram ocasião 
de apreciá-lo no solo denominado “Aguarela Brasi-
leira”. Quando Maria de Lourdes surgiu no palco, a 
assistência tributou-lhe uma prolongada ovação. E as 
aclamações repetiam-se à medida que a artista inter-
pretava cada canção, antigas umas (como Pe-niche, A 
Moleirinha, Não, Não e Não, Alcobaça) e modernas 
outras, como a lindíssima “Contra a Maré”, entusias-

ticamente aplaudida.
Pode dizer-se que Maria de Lourdes é 

a autêntica embaixatriz da canção por-
tuguesa. Quase todos os números que 
interpreta são baseados no folclore por-
tuguês, a que a artista empresta todo o 
vigor da sua bonita voz e o poder dos 
seus raros conhecimentos melódicos.
Como nota de reportagem notaremos 

as palavras que a artista teve para os 
portugueses de Montreal, “cujo espírito 
de combatividade sabe avaliar” e a ofer-
ta de flores por parte do Clube Português 
de Montreal e de um grupo de Penichen-
ses admiradores de Maria de Lourdes, 

tarefa de que se incumbiu o sr. Norberto Mota.
E cá ficamos à espera de mais artistas que nos 

matem o bichinho da saudade, cabendo agora a 
vez a um dos melhores intérpretes do Teatro Hu-
morístico Português, presente em Montreal no 
próximo dia 11 de Junho: o inconfundível Raul 
Solnado.

Artigo comemorativo do
20 de Maio de 1966
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Festival Abril em Portugal
no Restaurante Solmar

1 de Março ao 10 de Junho

O Restaurante Solmar do velho 
Montreal festeja este ano o seu 

40º  Festival Abril em Portugal.

À sua já bem conhecida e ex-
celente ementa, se juntarão no-
vas e atraentes sugestões do 
anfitrião: Variados pratos de 
grelhados na chama à sua mesa, 
enquanto se deixará embalar ao 
som do fado. Poderemos assim 
ouvir a grande fadista Marta 
Raposo e o romântico fadista 
José João, acompanhados dos 
seus guitarristas e outros artis-
tas. Venham constatar em pes-
soa, porque é que existe há 40 
anos este Festival. É, sem dú-
vida, o padrinho das mais be-
las saídas nocturnas no Velho 
Montreal, todas as noites.

Sugerimos LA SAUVAGINE 
para a caça canadiana situado 
no rés-de-chão, 115 St-Paul Est. 
Diariamente das 12h às 23h.

111 St-Paul Este, situado no Velho-Porto de Montreal

Festival Abril em Portugal no Velho Montreal

Domingo 10 de Junho
JANTAR DE GALA
para festejar o Dia de Portugal em 

Montreal no Solmar com a
presença do grande artista

CARLOS GUILHERME 
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Oh Senhor Doutor, eu, quando levanto a perna di-
reita, não sinto nada... Levanto a perna esquerda, 
não sinto nada... 
Se levanto as duas caio!! É grave?? 
No médico: - Sr. Dr., se toco na perna dói-me, se 
toco no braço dói-me, se toco na cara dói-me. O 
que é que eu tenho? 
- Um dedo partido. 
O médico recomenda a uma paciente que sofre 
de insónia: - Por que o senhor não tenta contar 
números logo que se deita? - É que eu sou bo-
xeur, doutor. Quando chego a nove, me levanto! 
Qual é a diferença entre um paraquedas e um 
preservativo ? Se o paraquedas se avariar, é uma 
pessoa a menos. Se o preservativo se avariar, é 
uma pessoa a mais. 
Um bêbado para uma senhora: - Porque é que 
pôs tanta maquilhagem? - Ora, para ficar mais 
bonita! 
- E porque é que não ficou? 
Iam dois bêbados na ponte, quando um deles se 
desequilibra e cai no rio. De imediato o outro foi 
pedir socorro, mas quando o tiraram da água já 
estava morto. - Então, como é que ele está? - per-
guntou o outro bêbado. - Bebeu água a mais. - 
Está a ver. Bebe água pela primeira vez e morre. 

1 9

3

6

mIb - HOmENS DE PREtO 3
MIB - Homens de Preto 3 Lançado em 2002, Ho-

mens de Preto 2 ficou muito aquém do original de 
1997 e decepcionou fãs do bem-humorado sucesso 
estrelado por Tommy Lee Jones de Will Smith. Essa 
segunda sequência tenta regastar a afinada dinâmica 
dos carismáticos agentes J (Smith) e K (Jones) e, de 

fato, consegue ser bem mais interessante e divertido 
que seu antecessor.
É bem verdade que Homens de Preto 3 demora a 

engatar, taxia por longos quinze minutos até decolar 
de fato. Fica nítido que se poderia enxugar uns bons 
minutos do filme sem nenhum prejuízo ao desenvol-
vimento da trama. No entanto. quando finalmente 
entra nos trilhos, a produção compensa o preâmbulo 
extenso demais e o universo divertido dos homens de 
terno preto invade a tela.
O filme começa com a fuga de Boris, o Animal (que, 

aliás, odeia ser chamado assim) de uma prisão lunar 
onde os humanos mantêm os criminosos alienígenas 
de maior periculosidade. Depois de 40 anos encarce-

rado, ele não está nenhum pouco feliz e quer vingan-
ça contra o agente K, responsável por sua prisão, am-
putação de um de seus braços e aniquilação de seus 
planos de invadir a Terra.
Para mudar os rumos dos acontecimentos, Boris 

volta ao passado para eliminar K e dar continuidade 
a seus intentos dominadores, o que obriga J a fazer o 
mesmo e tentar impedi-lo. E é na década de 60 que 
Homens de Preto 3 tem seus melhores momentos. Os 
paradoxos temporais gerados pela viagem no tempo 
são interessantes e multiplicam as questões dramá-
ticas, gerando momentos engraçados e de puro sus-
pense.
A ambientação serve de inspiração a muitas tiradas 

hilárias, que envolvem racismo, movimento hippie e 
contracultura. Até o ícone da pop art Andy Warhol 
dá o ar da graça e é responsável por um dos melho-
res momentos do longa. K, em sua versão mais jo-
vem e não menos taciturna, é interpretado pelo ator 
Josh Brolin que, de alguma forma, consegue fazer 
um Tommy Lee Jones melhor que Tommy Lee Jo-
nes. Este, por sua vez, não aparece em mais que dez 
minutos de projeção. O filme conta também com a 
participação especial de Emma Thompson como O, 
a nova chefe da agência especializada no controle de 
alienígenas cuja história se mistura com a do agente 
K e envolve um segredo do passado .
Com Barry Sonnenfeld mais uma vez no comando 

e um quarteto de roteiristas mais inventivo, o longa 
resgata o clima do primeiro filme e chega a flertar 
com o emocional em seus momentos finais. As cria-
turas estranhas e maravilhosas, marca registrada da 
série, estão presentes, mas, como no longa original, 
são os personagens humanos os destaques.Não dá 
pra dizer que a franquia ganhou um novo fôlego, mas 
certamente se redimiu da insossa primeira sequência. 
A dica é “neuralizar” o segundo episódio e se divertir 
com Homens de Preto 3.
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PAlAVRAS CRuzADAS

HORiZONtAiS 1. Canção característica de Lisboa. Mata vedada. 2. 
Curso de água natural, mais ou menos caudaloso. Discutir. 3. Progredia. 
Operação de limar. 4. Planta crucífera de raiz carnuda, branca, arredon-
dada ou pontiaguda. Partes laterais das narinas. 5. Extinguira o fogo. Es-
paço de 12 meses. 6. Sétima nota da escala musical. Partícula afirmativa 
do dialecto provençal. Molibdénio (s.q.). Preposição. 7. Ente. Tornar muito 
magro. 8. Paraíso terreal no qual, segundo o Génesis, viveram Adão e 
Eva. Enfurecer. 9. Agoirar. Mulo. 10. Condensar. Mulher ou qualquer fê-
mea que teve um ou mais filhos. 11. Trabalhar de noite. Mais mau.
VERTICAIS 1. Guisado de carne ou peixe partido aos bocados, a cujo 
molho se juntam gemas de ovos e salsa picada. Aquelas. 2. Camareira. 
Compaixão. 3. Contr. da prep. de com o art. def. o. Contr. da prep. em com 
o art. def. a. Governar. 4. Grande extensão de água cercada de terra. O 
que numa série de nove ocupa o último lugar. 5. Prato ou tigela de ma-
deira (Ang.). Traja. 6. Medo. Fitar a vista em. 7. Parte inferior ou pendente 
de certas peças de vestuário. Navegar ao largo. 8. Remunera. Esvaziar. 
9. Entesa. Caminhar. Forma antiga de mim. 10. Litígio. Parte terminal dos 
membros superiores do homem. 11. O espaço aéreo. Erguer um pouco.

HORiZONtAiS: 1. Fado, Tapada. 2. Rio, Debater. 3. Ia, Limagem. 4. Nabo, Asas. 5. Apagara, Ano. 6. Si, 
Oc, Mo, De. 7. Ser, Emaciar. 8. Éden, Irar. 9. Agourar, Um. 10. Adensar, Mãe. 11. Seroar, Pior. VERTICAIS: 
1. Fricassé, As. 2. Aia, Piedade. 3. Do, Na, Reger. 4. Lago, Nono. 5. Dibaca, Usa. 6. Temor, Mirar. 7. Aba, 
Amarar. 8. Paga, Ocar. 9. Atesa, Ir, Mi. 10. Demanda, Mão. 11. Ar, Soerguer.
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As 
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em 
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São 
pessoas que foram enganadas e que não con� am em nada. São pessoas 

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAIS:

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO, 
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Eu sou um mestre espiritual, um 
xamã mental e metafísico de nas-
cença. Tenho poder e capacidade de 
retirar qualquer tipo de bruxedo, 
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido.  Limpo a sua 
casa, carro e negócio.

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

Apresentei o meu namorado 
à minha melhor amiga ,ela 
apaixonou-se por ele e rou-
bou-mo sem explicações.
Eu não me apercebi do que 
se estava a passar,pois ele 
respondia aos meus telefo-
nemas.Consultei o SHAMAN e ele de-
signou a minha amiga Adriana,como 
sendo a responsável que estava a 
destruír a minha relação..Consegui 
perdoar-lhe e agora estamos a planear 
o nosso casamento. GREtHEL.

epois de estar de cama 
por mais de 6 meses,a 
minha vida,está de 
novo em fl or.Os médi-
cos não conseguiram 
encontrar uma resposta 
cientifi ca,para os meus 

problemas de saude.Mas o SHA-
MAN conseguiu descubrir um ri-
tual voodoo,que um parente meu 
tinha feito contra mim.Obrigado 
SHAMAN,agora estou vos a es-
crever da Florida,gozando desta 
nova oportunidade,com saúde e 
feliz. RONCO

Como mulher e 
mãe estou muito 
feliz com o meu 
fi lho.Lutei muito 
pela minha famí-
lia e quase que 
perdia a esperan-
ça.Mas o tratamento com 
plantas e ervas que o SHA-
MAN me receitou,ajudaram-
-me a realizar o meu 
sonho,de ser mãe.Adoro-te 
SHAMAN.  DONNA FAMILy.

Resultado dos ritu-
ais do SHAMAN,hoje 
estamos a celebrar 
o aniversário do 
meu marido.Logo à 
primeira visita,ele 
conseguiu retirar a 

praga negraque a minha sogra 
tinha rogado para nos separar.
Agora somos livres dessa infl u-
ência diabólica e muito gratos 
ao SHAMAN pelos resultados.  
JOHANy and DANIA.

514-386-0008
7551 St-Hubert
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problemas de saude. Mas o SHAMAN conseguiu descubrir um ritual voodoo, que
um parente meu tinha feito contra mim Obrigado SHAMAN agora estou vos aum parente meu tinha feito contra mim. Obrigado SHAMAN,agora estou vos a 
escrever da Florida,gozando desta nova oportunidade,com saúde e feliz. RONCO
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roubou‐mo sem explicações. Eu não me apercebi do que se estava a passar, pois eleroubou mo sem explicações. Eu não me apercebi do que se estava a passar, pois ele
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família e quase que perdia a esperança.Mas o tratamento com plantas e ervas que o 
SHAMAN me receitou,ajudaram‐me a realizar o meu sonho,de ser mãe.Adoro‐te
SHAMAN.  DONNA FAMILY.

Durante um certo tempo,o meu marido era a pessoa mais afectiva e apaixonada que
conheci.Depois começou a mudar e tornou‐se distante e indiferente.Descobri que ele
tinha uma relação amorosa com a supervisora,que utilisou a posição dela,para abusar
dele.Obrigado SHAMAN por teres salvado o nosso lar. NATASHA LIN. 
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bIJOutERIE DIVA
Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Nafissa

- COmPRAmOS OuRO E PRAtA
- NOVA COlECçãO DE JÓIAS
  Em OuRO E PRAtA E 
  tAmbém A COlECçãO
  CHAmIlIA E zINzI 
- tEmOS OS mElHORES PREçOS

514-508-3482 | 514-209-6652

mark Webber, o novo “REI” de mónaco

Tal como largou, assim terminou!.. 
Mark Webber venceu o Grande 

Premio  de Mónaco, sexta etapa da 
temporada 2012, da Fórmula 1,e é o 
novo ‘’ REI’’ das ruas do principa-
do, tornando-se  ao mesmo tempo,  o 
sexto vencedor distinto neste ano, um 
recorde histórico na FORMULA 1 
desde o seu começo a 13 de Maio de 
1950 no circuito de Silverstone, na In-
glaterra já lá vão 62 anos .

Nico Rosberg, da Mercedes, chegou 
em segundo e juntamente com o es-
panhol Fernando Alonso, da Ferrari, 
completaram  o pódio, apoderando-
-se Alonso ,isolado  da  liderança no 
MUNDIAL de PILOTOS .  “Estou 
muito feliz com a maneira como as 
coisas aconteceram neste fim-de-se-
mana. Deixamos Mónaco na lideran-
ça do campeonato: se isso me fosse 
oferecido após o teste de Mugello no 
início do mês, eu teria assinado, mas 
se me fosse dito depois de Melbourne, 
eu nunca teria acreditado! Na Austrá-

lia, nós começamos em 12º, nas duas 
corridas seguintes e saltamos para o 
pódio. Agora estamos em primeiro lu-
gar na classificação.’’Disse felicíssimo 
Alonso. 
Chegando em quarto o alemão Sebas-

tian Vettel, companheiro de Webber,  
empatou com o vencedor desta etapa 
na segunda posição no Mundial  de 
pilotos. Lewis Hamilton, da McLaren, 
foi quinto, seguido por   Felipe Mas-
sa, companheiro de Alonso, o qual,  na 
parte inicial da prova,  não deixou de 
encostar o nariz do seu monolugar, às 

traseiras do Ferrari, do espanhol. Di-
gamos de passagem, foi efectivamente 
a melhor prestação do brasileiro  nes-
te campeonato 2012. Mas os rumores 
mantém-se, o qual tudo indica que 
Massa deixará a Ferrari …a ver vamos.  
Paul di Resta, Nico Hulkenberg, am-

bos pilotos da Force India, KimiRai-
kkonen, da Lotus, e o brasileiro Bruno 
Senna, da Williams, completaram os 
dez primeiros a pontuarem na corrida. 
Na partida e tal como nos anos an-

teriores houve grande  confusão, e o 
francês Romain Grosjean, companhei-

ro de Raikkonen, bateu  e acabou  por 
abandonar a prova na primeira curva, 
mas, surpreendentemente todos os pi-
lotos conseguiram evitar o acidente 
com ele atravessado na pista. 
Foi assim que Sebastian  Vettel conse-

guiu aparecer na sexta posição, enquan-
to alguns tentavam evitar a confusão. 
Este incidente levou  Pastor Maldo-
nado a abalroar uma HRT, perdendo a 
asa dianteira e não conseguindo passar  
na curva  do Casino, causando assim 
a intervenção do carro de segurança e 
ao mesmo tempo  uma fila de um colo-
rido inimaginável,  a qual permaneceu 
até ao final da corrida. Monótona,  sem 
ultrapassagens a não ser o  mexicano 
SergioPerez, da Sauber, que conseguiu 
passar alguns carros mais lentos, mas, 
mais tarde acabou por ser punido por 
uma manobra que quase causou um 
acidente com Raikkonen. 
Dois jornais britânicos revelaram um 

boato explosivo sobre Sebastian Vettel. 
De acordo com o IndependentonSun-
day e o Sunday Times o piloto da Re-

dBull  tem um pré-contrato com a Fer-
rari para a temporada de 2014. “Fontes 
internas apontam que o alemão assinou 
uma opção com a Ferrari para 2014, 
algo sujeito à competitividade da Fer-
rari durante o resto de 2012”, disse o 
Independent. 
O Sunday Times disse o mesmo, mas, 

também adiantou  que o companheiro 
de equipa de Vettel, Mark Webber, irá 
para a Ferrari em 2013, substituindo 
Felipe Massa por apenas uma tempora-
da.  “Não se sabe se a opção sobre Vet-
tel é obrigatória para ambos os lados, 
mas se há uma vaga na Ferrari apenas 
para 2013, isso reforça a necessidade 
de Webber, ser o homem a preenchê-
-la”, afirmou o Times. Simples BOA-
TOS! Mas…não há fumo sem fogo…
 Próximo encontro no GP do CA-

NADÁ a ser disputado no Circuito 
GillesVilleneuve, naIhaNotreDame 
e no qual A VOZ DE PORTUGAL, 
mais uma vez estarápresente, para 
vos  relatar tudo quanto de bom e de 
mau ai se passar. 

Texto de Hélder Dias
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Para vender ou comprar, consulte-me sem compromisso.
LAVAL-VIMONT

Condo com 2 
quartos e casa 

de banho.

239 000$Vendido
VILLERAy
ST-DENIS
Bar situado no 
7659 St-Denis 

com boa clientela, 
5 máquinas de jogos.

Muita boa oportunidade

199 000$
VELHO MONTREAL

Situado no 
500 St-Paul

com 2 quartos e 
garagem interior

349 000$

ROSEMONT 
LA PETITE PATRIE

6 PLEX CONSTUIDO 
EM 1985

6X3.5 TODO ALUGADO, 
BOM RENDIMENTOS
PERTO DO METRO

ROSEMONT E PAPINEAU

BISTRO A VENDA
SITUADO NO

4456 STE-CATHERINE ESTE.
AUtÊNtiCA COZiNHA PORtUGUESA 

COM BOA CLIENTELA E COM 
SERVIçO DE ENTREGA AO DOMICíLIO

COM 5 MáqUINAS DE JOGOS
VENDEDOR MOTIVADO

159 000$MLS 8750511

MLS 8737316

MLS 8648596

MLS 8750916

Vendido

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

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

‘Otelo, o Revolucionário’:
recensão crítica da primeira página

A higiene pessoal desvenda a personalidade 
do biografado. Na de Otelo, reconhecemos o 

ímpeto transformador do revolucionário.
Só li ainda a primeira página da nova biografia 

Otelo, o Revolucionário, de Paulo Moura. Não por 
falta de tempo, mas porque a primeira página do 
livro oferece tanto material para reflexão que ain-
da não me sinto preparado para avançar na leitura. 
A primeira frase é esta: “Otelo demo-
ra, todos os dias, cerca de duas horas 
na casa de banho, a tratar da higiene 
pessoal.” Sou um velho apreciador de 
biografias que investigam os hábitos de 
higiene do biografado. Gostei de saber, 
por Walter Isaacson, que Steve Jobs 
cheirava tão mal que foi colocado no 
turno da noite, quando trabalhava na 
Atari, para incomodar menos. Ou que 
gostava de andar descalço e enfiar os 
pés na sanita da casa de banho privada 
do seu gabinete, para refrescar. É natu-
ral que uma pessoa desenvolva capaci-
dades especiais para inventar aparelhos 
que permitem comunicar à distância 
quando percebe que os outros evitam 
aproximar-se. Era tomar banho ou in-
ventar o iPhone. Jobs optou pela se-
gunda. Também descobri com interes-
se que os dentes de Mao Tse Tung, de 
tão sujos, se revestiam de uma película 
verde e as suas gengivas vertiam pus. 
Percebi então que a autocrítica maoísta 
não abrangia a higiene oral, facto que 
nenhum manual de ciência política ensina.
Otelo rompe com esta tradição de biografados 

badalhocos - e de que maneira. De acordo com o 
relato de Paulo Moura, que exibe marcas extrema-
mente inquietantes de testemunho ocular, Otelo co-
meça por tomar um “duche demorado e meticuloso. 
Depois limpa-se, com igual minúcia, e dá início ao 
tratamento capilar integral. Com um curto ancinho 
de plástico, uma pequena carda adequada, remove 
as pilosidades corporais que vão caindo. A seguir 
escova os abundantes pêlos do peito, costas, per-
nas, etc. Usa uma vassourinha própria (...). Após 
esta operação, certas zonas da pele podem estar a 
precisar de uma limpeza adicional. Otelo procede 

então à lavagem localizada, servindo-se de várias 
águas. Depois, nu, em frente ao espelho, com a por-
ta aberta, faz a barba. Como é espessa, exige várias 
passagens da lâmina, o que torna frequentes os fe-
rimentos”.
Mais uma vez, a higiene pessoal desvenda a per-

sonalidade do biografado. Na de Otelo, reconhece-
mos o ímpeto transformador do revolucionário, aqui 
dedicado a modificar a paisagem corporal. Otelo 
mune-se de um curto ancinho (utensílio próprio do 
campesinato) e de uma vassourinha (ferramenta do 

operariado menos qualificado). Há um cheirinho a 
reforma agrária no acto de desembaraçar a pelagem 
do corpo com um ancinho. E o processo termina 
com derramamento de sangue, circunstância que 
um revolucionário, por vezes, não consegue evitar.
Por outro lado, a higiene pessoal de Otelo re-

vela-o também como um homem do seu tempo. 
Recordo que “escova os abundantes pêlos do pei-
to, costas, pernas, etc.” Ou seja, trata-se de um 
homem sem tabus. Começa por dedicar a devida 
atenção aos pêlos do peito, costas e pernas, mas 
não deixa de escovar os pêlos do etc. E tudo isto 
é feito “com a porta aberta”. Aberta para onde? 
Para o futuro, digo eu.

Conversa de burros
Manuel Barros Moura

A última troca de acusações e ofensas entre os 
mais altos dirigentes do Benfica e do FC Porto ul-
trapassou todos os limites. Se já não bastassem 
as cenas lamentáveis que se passaram na final do 
campeonato de basquetebol, Luís Filipe Vieira e 
Pinto da Costa passaram agora ao insulto direto. 
“Burro”, diz um. “Ladrão”, responde o outro.

Inebriados pelos seus cargos e guerras de po-
der, empurrados por hordas de fanáticos a quem 
o desporto pouco interessa, um e outro tornam, a 
cada dia que passa, mais insuportável o ambien-
te. E afastam cada vez mais todos aqueles que 
gostariam de poder assistir ao fenómeno despor-
tivo de forma tranquila, apoiando a respetiva equi-
pa, mas sem com isso ter de entrar numa guerra.
No dia em que algo de muito grave aconteça 

num qualquer jogo entre estes dois clubes (já 
aconteceu e não admira que volte a acontecer, 
tal a escalada de violência verbal e não só dos 
últimos dias) estes dois senhores deveriam ser 
considerados cúmplices. Porque o são, de facto. 
Porque o tom e o discurso que adotam e os atos 
que praticam são instigadores da violência.
Já chega de tanta impunidade! Estes dois senho-

res e aqueles que os rodeiam já perceberam que 
ninguém os consegue calar. As estruturas federa-
tivas e disciplinares vergam-se ao seu poder. Os 
governos assobiam para o lado. E até a Justiça se 
mostra incapaz de os travar.
Para que isto não se torne num inferno e para 

que nada de trágico venha a acontecer é obriga-
tório que todos aqueles que gostam de desporto, 
que torcem pelo seu clube e defendam uma forma 
séria, digna e respeitadora de estar na vida diga 
bem alto a estes senhores: Já chega! Vão trocar 
insultos “por outro lado”.
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

MERCEARIA

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

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

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

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

IGREJAS

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

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

ASSOcIAÇÕES E cluBES

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

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

Linhas da mão e 
cartas. Vidente 

com dons naturais. 
Resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
Rosa: 514 278.3956

VIdEntE

29 de Maio de 2012
1 Euro = CAD 1.291200

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

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

Precisa-se de pessoas trabalha-
doras no domínio do “Pavé-uni” 
para “pose, muret, tour de pis-
cine” e etc. 

Johanne
450-628-5472

AluGA-SE

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

INFO@PLEXON.CA

$11.00*

514-284-1813

*TAXAS NÃO INCLUíDAS. 
TODOS OS ANúNCIOS 

DEVEM SER PAGOS COM 
ANTECEDêNCIA.

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

514-328-9070

SR. SETy
GRANDE VIDENTE MÉDIUM

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

IMPOSSíVEL FALHAR
FACILIDADES DE PAGAMENTO

438-990-7524

PROCURA A FELICIDADE?
BOA NOTíCIA PARA VOCê, 

Há UMA A SOLUçÃO
SR. SAIBO

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

RESULTADOS RáPIDOS
E SATISFATóRIOS.

100% GARANTIDO E DISCRETO

514-465-7475

SERVIÇO

ESTÉTICA
E TÉCNICA

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

514-518-6286

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

 438-879-9926

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

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

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

514-271-5728

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Precisa-se de assistente ca-
beleireira com experiência.
Armando ou Mary

514-844-8157

PROFESSOR
AMAR

Falo Português
Grande Espiritualista, especiali-
zado na Astrologia. Ajuda a re-
solver qualquer problema difícil 
ou grave, como: Amor, negócio, 
afasta e aproxima as pessoas 
amadas, impotência sexual, 
doenças e maus vícios. Se quer 
ter uma vida nova, contacte o 
professor Amar o mais rápido 
Possível. A sorte o seguirá no 
futuro. 

514-276-7993

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

“Vale realmente uma visita!”
264 000$

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

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

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

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

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

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

VENDIDO

Companhia estabelecida há 40 
anos procura homens com experi-
ência em paisagismo.

Sálario muito bom.
450-465-2969

15 anos de Saudades

Narciso Rodrigues
21/03/1950 – 31/05/1997

Estimado Pai:  jà faz 15 anos que você 
partiu...  15 anos de saudades.  Nao 
houve nenhum dia sem pensarmos 
no homem maravilhoso que você era.  
Você foi mais que um pai: foi o melhor 
amigo que pudiamos ter.
Você estara sempre no nosso pensa-
mento e no nosso coraçao até o dia 
aonde se voltaremos a encontrar.
Obrigado por tudo.Você é o nosso anji-
nho da guarda!  Que Deus vos proteja!
Sua familia que sempre o adorou!
Seus filhos David, Lucy (Walter) e espo-
sa Felismina

M E M O R A N D U M

15 anos de Saudades 
 
 
Narciso Rodrigues 
21/03/1950 – 31/05/1997 

 
 
Estimado Pai:  jà faz 15 anos que você 
partiu...  15 anos de saudades.  Nao houve 
nenhum dia sem pensarmos no homem 
maravilhoso que você era.  Você foi mais 
que um pai: foi o melhor amigo que 
pudiamos ter. 
 
Você estara sempre no nosso pensamento e 
no nosso coraçao até o dia aonde se 
voltaremos a encontrar. 
 
Obrigado por tudo.Você é o nosso anjinho 
da guarda!  Que Deus vos proteja! 
 
Sua familia que sempre o adorou! 
 
Seus filhos David, Lucy (Walter) e esposa 
Felismina 

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

Fatima Soares
514-288-2451

Homens para trabalhar em compa-
nhia de paisagismo, assentar “pa-
vé-uni”, com ou sem experiência.

Salário segundo experiência.
514-240-1535

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

Aluga-se 4 1/2 em Rosemont 
na quinta avenida. Quartos 
abertos, renovado, no 3º an-
dar. 514-910-7091

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

514-444-4669

Precisa-se de pessoa  para 
limpeza com carro. Duas ve-
zes por semana, de 4 a 5 ho-
ras em Boisbriand. 10$ à hora 
em dinheiro.

450-971-0620
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Grupo C: Itália
Após sofrer apenas dois golos na 

campanha de apuramento in-
victa, a rejuvenescida Itália procura 
o segundo título europeu para juntar 
ao conquistado em 1968.
SELECCIONADOR:
Cesare Prandelli
MELHOR MARCADOR: 
Sempre - Luigi Riva (35); 
Actual – Alessandro Del Piero (27)
FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1898

A selecção italiana enfrentou um pe-
ríodo de turbulência desde a conquista 
do quarto título mundial em 2006, mas 
Cesare Prandelli devolveu a estabilida-
de e renovou a dinâmica da equipa a 
partir do momento em que foi designa-
do para o cargo de seleccionador no Ve-
rão de 2010. Cesare Prandelli assumiu 
a equipa nacional após um trajecto para 
esquecer na África do Sul, onde a Itália 
defendia o título mundial, terminando 
no último lugar de um grupo que tam-
bém integrava o Paraguai, a Eslováquia 
e a Nova Zelândia. Agora, os italianos, 
afastados pela Espanha nos quartos-
-de-final do UEFA EURO 2008, numa 
partida resolvida na decisão por gran-
des penalidades, abordam o torneio co-
-organizado por Polónia e Ucrânia com 
a ambição de conquistar um segundo 
título europeu, depois de terem cruzado 
a fase de qualificação com um registo 
imbatível, em que apenas sofreram dois 
golos em dez jogos.
QUALIFICAÇÃO NO EURO 2012
GRUPO C: Vencedora
MELHOR MARCADOR: 
Antonio Cassano (6)
Totalistas: Giorgio Chiellini
      Antonio Cassano (10)
A Itália qualificou-se quando ainda 

faltavam disputar duas jornadas e termi-
nou a campanha sem derrotas. O registo 
de 26 pontos em dez jogos é recorde na-
cional numa campanha de qualificação 
para uma grande competição internacio-
nal. A defesa da “azurri” também foi a 
menos batida dos nove grupos de qua-
lificação, com apenas dois golos encai-
xados. Descontando os seis minutos de 
jogo disputados na recepção à Sérvia, 
antes de o encontro ser definitivamente 
interrompido, a Itália manteve durante 
625 minutos as redes invioláveis, perí-
odo contabilizado desde o golo da Es-
tónia na ronda de abertura - disputada 
em Setembro de 2010 –, até ao tento da 
Sérvia, 13 meses depois.
No derradeiro jogo de qualificação, 

diante da Irlanda do Norte, o capitão 
Gianluigi Buffon chegou às 110 inter-
nacionalizações, passando a ser o quarto 
jogador italiano com mais presenças de 
sempre na selecção, enquanto o ponta-

-de-lança Antonio Cassano marcou por 
duas vezes, elevando para seis o núme-
ro de golos apontados na fase de apu-
ramento. “A minha equipa procura unir 
os italianos e não dividi-los”, afirmou 
Prandelli. “Nós temos ideias, sentimen-
tos e altruísmo. Sei que seremos julga-
dos pelos resultados, mas já fizemos 
muito. Agora, é tempo de nos concen-
trarmos na fase final. Espero apenas que 
a equipa continue neste trilho”.
HISTóRICO NOS EUROPEUS
A Itália conquistou o seu único título 

europeu em Roma, quando, sob o co-
mando de Ferruccio Valcareggi e com 
Dino Zoff na baliza, bateu a Jugoslávia, 
por 2-0, na repetição da final do torneio, 
após um empate a um golo. E esteve 
muito perto de arrecadar o ceptro pela 
segunda vez em 2000, só que o golo 
da igualdade de Sylvian Wiltord para 
a França, conseguido na ponta final do 
desafio, impediu a festa, antes de David 
Trezeguet partir o coração dos italianos 
com um golo de ouro assinado no pro-
longamento. Presente nas meias-finais 

das edições de 1980 e 1988, a Itália 
atingiu todas as fases finais a partir de 
1992, ano em que foram afastados pela 
Comunidade de Estados Independentes. 
A campanha de 2008, liderada pelo téc-
nico Roberto Donadoni, foi encerrada 
pela Espanha. Os espanhóis, que have-
riam de sagrar-se campeões europeus, 
bateram a Itália na decisão por grandes 
penalidades, após um empate a zero, 
num jogo dos quartos-de-final disputa-
do em Viena. Dino Zoff, que ergueu o 
troféu de campeão do Mundo na qua-
lidade de capitão dos transalpinos em 
1982 e conduziu a selecção “azzurri” 
à final do EURO 2000 como seleccio-
nador, esteve 324 minutos sem sofrer 
golos na fase final de 1980, registo que 
se mantém como recorde da competi-
ção. Alessandro Del Pier é um dos cinco 
jogadores que marcaram presença em 
quatro fases finais – os outros são Lo-
thar Matthäus, Peter Schmeichel, Lilian 
Thuram e Edwin van der Sar –, sendo 
que apenas Espanha (1964) e França 
(1984) também conseguiram sagrar-se 
campeãs europeias a jogar em casa.
JOGOS DO GRUPO C
Domingo, 10 de Junho:
Espanha - Itália, 12h00, Gdansk
Quinta-feira, 14 de Junho:
Itália - Croácia, 12h00, Poznan
Segunda-feira, 18 de Junho:
Itália - R. da Irlanda, 14h45, Poznan
REGISTO DA SELECçÃO NO EURO
Jogos disputados
total: J125 V67 E40 D18 GM195 GS83
Fases finais: J27 V11 E12 D4 GM27 GS18
Qualificação: 
J98 V56 E28 D14 GM168 GS65

Grupo C: Croácia
A Croácia derrotou a Turquia 

rumo à Polónia e à Ucrânia, des-
forrando-se do desaire que impediu 
os comandados de Slaven Bilić de 
chegarem às meias-finais do UEFA 
EURO 2008.
SELECCIONADOR:
Slaven Bilić
MELHOR MARCADOR: 
Sempre – Davor Šuker (45); 
Actual – Eduardo (22)

FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1912
A Croácia parecia estar apurada para 

as meias-finais do UEFA EURO 2008 
após Ivan Klasnić inaugurar o marca-
dor ante a Turquia quando estavam de-
corridos 119 minutos do prolongamen-
to. No entanto, o seleccionador Slaven 
Bilić ainda mal tinha regressado ao 
banco de suplentes depois dos feste-
jos efusivos que se seguiram quando 
Semih Şentürk empatou a contenda. 
E, por capricho do destino, acabariam 
mesmo por ser os turcos imporem-se 
no desempate por grandes penalidades. 
Os croatas regressaram a casa profun-
damente devastados e a ressaca parece 
ter durado toda a fase de apuramento 
para o Mundial de 2010, que concluí-
ram na terceira posição, atrás da Ingla-
terra e da Ucrânia. Desta vez segundos 
classificados atrás da Grécia, os croatas 
foram recompensados com um “play-
-off” frente precisamente à Turquia. E 
a desforra não podia ter sido mais doce.

QUALIFICAÇÃO NO EURO 2012
Grupo F: Segunda classificada
“Play-off”: Turquia 0-3 0-0 Croácia 

(0-3, no total)
MELHOR MACADOR: 
                          Niko Kranjčar (4)
TOTALISTA: Nenhum

A fazer o seu primeiro jogo oficial 
como titular em 13 meses, Ivica Olić 
marcou quando estavam decorridos 
somente dois minutos da partida reali-
zada em Istambul e ajudou a Croácia 
a chegar ao intervalo da primeira mão 
do “play-off” com a Turquia com uma 
inatingível vantagem de 3-0.
Com a Grécia, líder do Grupo F, a per-

der por 1-0 com a Geórgia, a Croácia 
estava a 11 minutos do apuramento di-
recto, antes de golos helénicos de Gior-
gos Fotakis e Angelos Charisteas terem 
mudado o rumo dos acontecimentos.
O triunfo da Croácia sobre a Geórgia, 

por 2-1, em Junho, foi o 200º jogo em 
21 anos como país independente. O 
seu primeiro encontro, em 1990, fren-
te aos Estados Unidos, também termi-
nou com uma vitória por 2-1. “Graças 
a Deus acabou. Conseguimos”, disse 
Bilić após o jogo da segunda mão com 
a Turquia. “Após tudo aquilo que pas-
sámos na fase de apuramento, volta-
mos onde pertencemos: ao EURO.”

HISTORIAL NO EURO
A Croácia apurou-se para quatro das 

cinco fases finais realizadas desde a 
dissolução da Jugoslávia, tendo apenas 
falhado a qualificação em 2000. Inspi-
rada pelos três golos de Davor Šuker, 
a equipa comandada por Miroslav 
Blažević chegou aos quartos-de-final 
em 1996, na estreia em fase finais, an-
tes de ser derrotada pela Alemanha.
Eliminados em 2004 após a fase de 

grupos, os croatas recompuseram o 
registo quatro anos volvidos ao vence-
rem as três partidas disputadas na fase 
de grupos, entre as quais um triunfo 
por 2-1 sobre a Alemanha. As meias-
-finais pareciam estar a uma curtíssima 
distância até ao tento da igualdade da 
Turquia e ao desempate por penalties.
A Croácia contribuiu com jogadores 

nascidos no seu território para as se-

lecções jugoslavas que concluíram, por 
duas vezes, o Campeonato da Europa 
na segunda posição. Em 1960, perdeu 
a final da edição inaugural ao ser derro-
tada pela União Soviética por 2-1 após 
prolongamento e, oito anos volvidos, 
saiu derrotada por 2-0 na finalíssima 
ante a anfitriã Itália.
JOGOS DO GRUPO C
Domingo, 10 de Junho
R. da Irlanda - Croácia, 14h45, Poznan
Quinta-feira, 14 de Junho
Itália - Croácia, 12h00, Poznan
Segunda-feira, 18 de Junho
Croácia - Espanha, 14h45, Gdansk
REGISTO NO EURO
Jogos realizados
total: J63 V39 E14 D10 GM112 GS47
Fase final: J11 V5 E3 D3 GM14 GS13
Fase de apuramento:
J52 V34 E11 D7 GM98 GS34
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PRIMEIRA FASE
GRuPO A (VARSóVIA E WROCLAW, POLóNIA) 

1ª JORNADA (SEXTA-FEIRA, 08 JUNHO)
POLóNIA -- GRÉCIA (12H), VARSóVIA
RúSSIA -- REPúBLICA CHECA (14H45), WROCLAW 

2ª JORNADA (TERçA-FEIRA, 12 JUNHO)
GRÉCIA -- REPúBLICA CHECA (12H), WROCLAW
POLóNIA -- RúSSIA (14H45), VARSóVIA

3ª JORNADA (SáBADO, 16 JUNHO)
GRÉCIA -- RúSSIA (14H45), VARSóVIA
REPúBLICA CHECA -- POLóNIA (14H45), WROCLAW 

GRuPO B (kHARkIV E LVIV, UCRÂNIA)

1ª JORNADA (SáBADO, 9 JUNHO)
HOLANDA -- DINAMARCA (12:00), kHARkIV
ALEMANHA -- PORTUGAL (14:45), LVIV

2ª JORNADA (qUARTA-FEIRA, 13 JUNHO)
DINAMARCA -- PORTUGAL (12H), LVIV
HOLANDA -- ALEMANHA (14H45), kHARkIV

3ª  JORNADA (DOMiNGO, 17 JUNHO)
PORTUGAL -- HOLANDA (14H45), kHARkIV
DINAMARCA -- ALEMANHA (14H45), LVIV

GRuPO c (GDANSk E POZNAN, POLóNIA)

1ª JORNADA (DOMINGO, 10 JUNHO)
ESPANHA -- ITÁLIA (12H), GDANSk
REPúBLICA DA IRLANDA -- CROÁCIA (14H45), POZNAN

2ª JORNADA (qUINTA-FEIRA, 14 JUNHO)
ITÁLIA -- CROÁCIA (12H), POZNAN
ESPANHA -- REPúBLICA DA IRLANDA (14H45), GDANSk

3ª JORNADA (SEGUNDA-FEIRA, 18 JUNHO)
CROÁCIA -- ESPANHA (14H45), GDANSk
ITÁLIA -- REPúBLICA DA IRLANDA (14H45), POZNAN 

GRuPO d (DONETSk E kIEV, UCRÂNIA)

1ª JORNADA (SEGUNDA-FEIRA, 11 JUNHO)
FRANçA - INGLATERRA (12H), DONETSk
UCRÂNIA - SUÉCIA (14H45), kIEV

2ª JORNADA (SEXTA-FEIRA, 15 JUNHO)
SUÉCIA -- INGLATERRA (12H), kIEV
UCRÂNIA -- FRANçA (14H45), DONETSk

3ª JORNADA (TERçA-FEIRA, 19 JUNHO)
SUÉCIA -- FRANçA (14H45), kIEV
INGLATERRA -- UCRÂNIA (14H45), DONETSk

 QUARTOS DE FINAL 
qUINTA-FEIRA, 21 JUNHO

JOGO 25/ 1.º GRUPO A -- 2.º GRUPO B
(14H45), VARSóVIA

SEXTA-FEIRA, 22 JUNHO
JOGO 26/ 1.º GRUPO B -- 2.º GRUPO A

(14H45), GDANSk
SáBADO, 23 JUNHO

JOGO 27/ 1.º GRUPO C -- 2.º GRUPO D
(13H45), DONETSk

DOMINGO, 24 JUNHO
JOGO 28/ 1.º GRUPO D -- 2.º GRUPO C

(13H45), kIEV
 MEIAS-FINAIS

QUARtA-FEiRA, 27 JUNHO
JOGO 29/ VENCEDOR JOGO 25 -- VENCEDOR JOGO 27

(13H45), DONETSk. 
qUINTA-FEIRA, 28 JUNHO

JOGO 30/ VENCEDOR JOGO 26 -- VENCEDOR JOGO 28
(14H45), VARSóVIA. 

 FINAL
DOMINGO, 1 JULHO 

VENCEDOR JOGO 29 -- VENCEDOR JOGO 30
(13H45), kIEV

GuARdA-REdES

DEFESAS
EduARdO BEtOR. PAtRIcIO

ROlAndO PEPEB. AlVES

J. PEREIRA M. lOPESR. cOStA

F. COENTRãO

MédIOS

R. MEIRElESM. VElOSO

nAnI R. MIcAElcuStódIO

J. MOutInhOquARESMA

AVAnÇAdOS

n. OlIVEIRA c. ROnAldOVARElA

h. POStIGAh. AlMEIdA

SElEccIOnAdOR nAcIOnAl

h. VIAnA

PAulO BEntO
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Grupo C: 
República da Irlanda
Presente numa fase final de um 

Europeu apenas pela segunda 
vez, a Irlanda de Giovanni Trapatto-
ni defronta as poderosas selecções da 
Espanha e da Itália no Grupo C.

SELECCIONADOR: 
Giovanni Trapattoni
MELHOR MARCADOR: 
Sempre – Robbie Keane (53); actual – 
Robbie Keane (53)
FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1921

Quando Giovanni Trapattoni assumiu 
o comando, no Verão de 2008, tomou 
conta de uma selecção que há duas dé-
cadas não marcava presença na fase fi-
nal de um Campeonato da Europa. Com 
apenas quatro triunfos nos 12 jogos da 
qualificação para o UEFA EURO 2008 
– incluindo duas vitórias sobre San Ma-
rino –, a República da Irlanda terminou 
bem longe de República Checa e Ale-
manha, pelo que a chegada do treina-
dor teve impacto imediato. O italiano 
colocou os irlandeses no limiar do apu-
ramento para o Campeonato do Mundo 
de 2010, antes de um golo apontado 
por William Gallas, no prolongamento, 
ter qualificado a França. Depois de ter 
terminado atrás da Rússia, um triunfo, 
por 4-0, na primeira mão do “play-of” 
na Estónia garantiu que, desta feita, não 
haveria desilusão.
QUALIFICAÇÃO NO EURO 2012
Grupo B: segundo lugar
“PLAy-OFF”: 

Estónia 0-4, 1-1 R. da Irlanda 
(1-5, no total)

MELHOR MARCADOR:
  Robbie Keane (7)
TOTALISTAS: Glenn Whelan, 
               Aiden McGeady (12)
A República da Irlanda sofreu apenas 

uma derrota – por 3-2, no terceiro jogo 
de apuramento, para a formação russa, 
que haveria de ganhar o grupo –, e teve 
um desempenho consistente com Tra-
pattoni no banco, incluindo uma vitória, 
por 2-0, sobre o país de nascimento do 
seleccionador, a Itália, em desafio par-
ticular
disputado em Junho. Shay Given e Ro-

bbie Keane protagonizaram uma cam-
panha memorável. O primeiro, recordis-
ta de internacionalizações da República 
da Irlanda, chegou aos 120 jogos com 
a camisola da selecção no duelo da se-
gunda mão do play-off com a Estónia, 
enquanto os dois golos de Keane na 
partida da primeira mão, disputada em 
Talin, permitiu-lhe chegar aos 53 tentos 

pelo seu país. O ponta-de-lança tinha 
chegado aos 50 a 4 de Junho, dia em que 
também bisou frente à Antiga República 
Jugoslava da Macedónia.
A equipa de Trapattoni também esta-

beleceu um novo máximo nacional de 
jogos sem sofrer golos, ao manter as re-
des invioláveis desde a derrota, por 3-2, 
no particular ante o Uruguai, disputado 
em Março, até ao triunfo, por 2-1, sobre 
a Arménia, no derradeiro encontro da 
fase de grupos. Os irlandeses estiveram 
oito jogos sem ir buscar a bola ao fun-
do da baliza e 11 consecutivos sem per-
der. “A Irlanda contratou [esta equipa 
técnica] para obter resultados e, agora, 
demos-lhe a resposta certa: E os joga-
dores também”, sublinhou Trapattoni, 
que apenas sofreu duas derrotas desde a 
chegada ao comando, em Maio de 2008.
HISTORIAL NOS EUROPEUS
A única presença anterior da Repúbli-

ca da Irlanda na fase final de um Cam-
peonato da Europa aconteceu em 1988, 
estreando-se na competição com uma 
memorável vitória sobre a Inglaterra, 
por 1-0, graças a um cabeceamento 
certeiro de Ray Houghton, nos primei-
ros minutos de jogo. Apenas a Holan-
da, que haveria de sagrar-se campeã da 
Europa, impediu o conjunto orientando 
por Jack Charlton de marcar presença 
nas meias-finais do torneio da Repúbli-
ca Federal da Alemanha.
Posteriormente, a República da Ir-

landa falhou por muito pouco o apura-
mento para as meias-finais das edições 

de 1992, 1996 e 2000, perdendo no 
“play-of” ante a Holanda e a Turquia, 
respectivamente, nas duas últimas 
campanhas. Contudo, ss trajectos mais 
recentes foram menos produtivos, com 
os irlandeses terceiros classificados nos 
grupos de qualificação para as edições 
de 2004 e 2008, encerrando esta última 
campanha a 12 pontos da República 
Checa, selecção vencedora do grupo, e 
a 10 da Alemanha.

JOGOS NO GRUPO C
Domingo, 10 de Junho: 
República da Irlanda - Croácia, 14h45, Poznan
Quinta-feira, 14 de Junho
Espanha - República da Irlanda, 14h45, Gdansk
Segunda-feira,18 de Junho
Itália - República da Irlanda, 14h45, Poznan

REGISTO DA SELECçÃO NO EURO
Jogos disputados
total: J112 V45 E33 D34 GM163 GS130
Fase final: J3 V1 E1 D1 GM2 GS2
Qualificação: 
J109 V44 E32 D33 GM161 GS128

Grupo D: França
Presente pela sexta vez seguida na 

fase final, a França pretende au-
mentar os triunfos conseguidos em 
1984 e em 2000 após ter mantido o 
sangue frio para superar a Bósnia e 
Herzegovina no Grupo D.
SELECCIONADOR: 
Laurent Blanc
MELHOR MARCADOR: 
Sempre - Thierry Henry (51); 
Actual - Karim Benzema (13)
Fundação da federação: 1919

O sucesso da França na viragem do 
século, com a vitória no Campeonato 
do Mundo de 1998 antes do espírito de 
equipa na conquista do segundo Euro-
peu dois anos volvidos, não durou mui-
to tempo. Finalistas vencidos no Mun-
dial de 2006, os “bleus” saíram logo 
na primeira fase das edições de 2002 
e de 2010, tendo mostrado pouco tanto 
no UEFA EURO 2004 como no UEFA 
EURO 2008. Com Laurent Blanc no 
comando, a equipa pareceu estar de 
volta ao bom caminho, mas não deixou 
de ter alguns sustos no apuramento, até 
mesmo no último jogo da fase de gru-
pos, frente à Bósnia e Herzegovina.

QUALIFICAÇÃO NO EURO 2012
Grupo D: Vencedora
Melhores marcadores:
 Yoann Gourcuff, 
 Karim Benzema, 
 Florent Malouda (3)
Totalistas: Hugo Lloris (10)
Os bicampeões europeus precisaram 

de um penalty, ao cair do pano, apon-
tado por Samir Nasri, para garantir o 
empate 1-1 com a Bósnia e Herzego-
vina, no último jogo da fase de grupos, 
conseguindo assim o triunfo no Grupo 
D. Os comandados de Laurent Blanc 
passaram boa parte do apuramento no 
topo, apesar da surpreendente derrota 
caseira frente à Bielorrússia no encon-
tro inicial, mas os “bleus” responderam 
com três vitórias consecutivas por 2-0.
Nomeado na sequência do desempe-

nho negativo francês no Mundial de 
2010, Blanc estreou-se com uma der-
rota num amigável na Noruega, a que 
se seguiu o jogo com os bielorrussos. 
Mas, desde então, a França nunca mais 
perdeu e, de caminho, até venceu, em 
jogos particulares, selecções do nível 
de Inglaterra e do Brasil. Conta 17 par-

tidas sem derrotas, está ainda a alguma 
distância do recorde de 30 conseguido 
na década de 1990.
O empate a zero na Roménia, em Se-

tembro de 2011, foi o 100º jogo dos 
gualeses em fases de apuramento para 
o UEFA EURO – o primeiro aconteceu 
no dia 1 de Outubro de 1958 e saldou-
-se numa vitória por 7-1, sobre a Gré-
cia. O desafio que fechou esta fase de 
grupos foi o 750º da história da selec-
ção.
“Estar no EURO é um enorme pra-

zer”, disse Blanc. “A partir de agora 
vamos dar mais atenção ao nosso pla-
neamento e dar mais tempo aos jogado-
res que tiveram poucas oportunidades, 
pois estivemos a disputar jogos de tudo 
ou nada. Mas seria interessante ver jo-
gadores que brilham nos seus clubes a 
jogar pela selecção.”
HISTORIAL NO EURO
A França está presente pela sexta vez 

consecutiva na fase final da prova. A 
última edição em que esteve ausente 
foi a de 1988, ano em que não pôde de-
fender o título conquistado quatro anos 
antes, em Paris, depois de ter derrotado 
a Espanha na final.
O segundo triunfo na competição veio 

no UEFA EURO 2000, em que a for-
mação comandada por Roger Lemer-
re tornou-se na segunda selecção na 
história a acumular os títulos europeu 
e mundial depois da Alemanha (1972 
e 1974). Mas tal não se revelou fácil, 
no entanto, pois a meia-final, frente a 
Portugal, só foi resolvida por Zinédi-
ne Zidane, de penalty, ao passo que o 
encontro decisivo esteve quase perdido 
quando um golo apontado por Sylvain 
Wiltord perto do fim permitiu empatar 
a partida com a Itália e abrir caminho 
ao “golo de ouro” de David Trezeguet.

Os “bleus”, contudo, não consegui-
ram ganhar nenhum dos derradeiros 
sete jogos realizados fases finais. Antes 
de serem eliminados pela Itália (der-
rota por 2-0, na Suíça), os franceses 
perderam com a Holanda, por 4-1 – a 
sua maior derrota em fases finais desde 
os 5-2 ante o Brasil nas meias-finais do 
Mundial de 1958.
JOGOS NO GRUPO D
Segunda, 11 de Junho
França-Inglaterra, 17h00, Donetsk
Sexta, 15 de Junho
França-Ucrânia, 17h00, Donetsk
Terça, 19 de Junho
França-Suécia, 19h45, kiev
REGISTO DA EqUIPA NO EURO
Jogos disputados
total: J130 V73 E33 D24 GM252 GS119
Fase final: J28 V14 E7 D7 GM46 GS34
Qualificação:
J102 V59 E26 D17 GM206 GS85
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Estádio municial de Poznan
O Municial de Poznan era o maior 

recinto de um clube na Polónia 
antes da conclusão das arenas.
Capacidade em jogos da UEFA: 

40.000
Assistência recorde: 45.000 (KKS 

Lech Poznań 0-1 RTS Widzew Łódź, 
a  08/04/1984)
Propriedade: KS Warta Poznań, 

KKS Lech Poznań
Inauguração: 1980 (reinaugurado 

em Setembro de 2010)
• Perto do aeroporto da cidade, o Es-

tádio Municipal é reconhecido pelo seu 
excelente ambiente. Os trabalhos de 
renovação começaram em 2003 sen-
do, por um breve espaço de tempo, o 
maior estádio da Polónia, até à cons-
trução dos palcos do EURO sitos em 
Wroclaw e Gdansk.
• O renovado recinto foi inaugurado a 

20 de Setembro de 2010 com um con-
certo de Sting, que contou com a par-
ticipação da Real Orquestra Filarmó-

nica. Também se exibiram no evento a 
banda polaca Indios Bravos e a cantora 
Anna Maria Jopek.
• Um golo de Manuel Arboleda abriu 

a conta do Lech na vitória por 2-0 so-
bre o FC Salzburg, no primeiro encon-

tro disputado no renovado estádio, a 30 
de Setembro de 2010, a contar para a 
fase de grupos da UEFA Europa Lea-
gue.
• O Estádio Municipal, palco da vi-

tória da Espanha no Campeonato da 
Europa de Sub-19 em 2006, recebeu o 
seu primeiro jogo da selecção princi-
pal polaca a 17 de Novembro de 2010, 
quando dois golos de Robert Lewando-
wski ajudaram na vitória por 3-1 sobre 
a Costa do Marfim.
• Este é o sexto estádio que o Lech 

chamou de casa nos seus 90 anos de 
história, desde o primeiro terreno, sem 
marcações, perto da Rua Grzybowa, no 
Sul da cidade.

Arena Gdansk
Com capacidade para 40 mil es-

pectadores, a Arena Gdansk fi-
cou concluída em Julho de 2011.
Capacidade em jogos da UEFA: 

40.000
Assistência recorde: 34.444 (KS 

Lechia Gdańsk 1-1 MKS Cracovia 
Kraków a 14/08/2011)
Clube: KS Lechia Gdańsk
Inauguração: Julho de 2011

• Situado no bairro de Letnica, em 
Gdansk, o recinto está localizado no 
centro de um triângulo formado pela 
cidade antiga, os famosos estaleiros e 
pelo aeroporto.
• A parede exterior curva com 45 mil 

m2 é composta por 18 mil placas que 

foram desenhadas para parecer âmbar, 
que é há muito extraído ao longo da 
costa do Báltico.
• O estádio multi-funcional, que de-

morou dois anos e meio a construir, 
tem um hotel e uma pista de patinagem.
• O Lechia disputa jogos neste estádio 

desde o início da época de 2011/12, no 
lugar do antigo recinto com 12 mil lu-
gares situado no bairro de Aniolki.

• O Gdansk Arena recebeu o primeiro 
jogo internacional a 6 de Setembro de 
2011 e a Polónia esteve perto de conse-
guir o primeiro triunfo sobre a Alema-
nha, mas Cacau marcou no período de 
compensação e deu um empate a dois 
golos aos visitantes.

Estádio Nacional de Varsóvia
O último recinto a ser concluído 

foi construído no local do antigo 
Estádio do Décimo Aniversário.
Capacidade em jogos da UEFA: 

50,000
Proprietário: Selecção nacional da 

Polónia
• Localizado na margem Este do Vís-

tula no distrito de Praga Poludnie, a 
sua fachada vermelha-e-branca lembra 
uma bandeira polaca ao vento e foi de-
senhada pela JSK Architekci, a compa-
nhia que esteve na origem do Estádio 

Municipal de Wroclaw.
• O Estádio Nacional foi erguido no 

local onde esteve o antigo Estádio Dé-
cimo Aniversário que, desde 1989, era 
o local de uma feira.
• O antigo estádio, parcialmente cons-

truído com materiais retirados do local 
da Revolução de Varsóvia, existia des-
de 1955. Normalmente utilizado como 
estádio de futebol, também acolhia pro-
vas de atletismo, ciclismo e, em 1983, 
o Papa João Paulo II deu uma missa a 
100,000 pessoas.
• O último jogo internacional teve lu-

gar em Abril de 1983, quando um auto-
golo do futuro seleccionador nacional 
polaco Paweł Janas ditou um empate 
1-1 ante a Finlândia num compromisso 
da fase de apuramento para o Campeo-

nato da Europa.
• A cobertura, uma estrutura de 

240x270m, desenha uma cruz em aço 
assente numa espiral gigante suspensa 
a 30 metros de altura sobre o centro do 
terreno.

Estádio municipal de Wroclaw
O palco de Wroclaw fixou o recor-

de de assistência no campeona-
to polaco em 42.771 espectadores.
• O terceiro estádio construído na 

Polónia para o UEFA EURO 2012 foi 
inaugurado oficialmente com um con-
certo de George Michael, a 17 de Se-
tembro de 2011, uma semana depois de 
acolher o combate de boxe de atribui-
ção do título mundial de pesos pesados 
entre Vitaliy Klitschko e Tomasz Ada-
mek.
• Construído junto ao Rio Sleza, está 

ligado ao centro da cidade por uma 
nova linha de eléctrico, e faz lembrar 
um candeeiro chinês.
• O estádio foi construído como par-

te de um complexo que incluiu escri-
tórios, salas de conferências, ginásio, 
casino e o museu do Śląsk, o clube da 

cidade.
• O primeiro golo no novo estádio foi 

marcado por Johan Voskamp, a 28 de 
Outubro de 2011, quando converteu 
uma grande penalidade que deu um 
triunfo ao Śląsk, por 1-0, sobre o Le-
chia Gdańsk. O encontro teve lotação 
esgotada, com os 42.771 espectadores 
a estabelecerem um novo recorde de 
assistência desde que a Liga polaca - 
Ekstraklasa - foi criada em 2005/06.



24 30 DE Maio - 2012 | a Voz DE PortugalPublICIDADE


