
GRELHADOS SOBRE CARVãO 

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

BRAS IRO

Serviço de análise do seu vinho

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

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

ATENçãO: SE NãO TEM SELO DA MOSTI 
MONDIALE é pORqUE NãO é MOSTI MONDIALE

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

• Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

MOSTO
CLÁSSICO

34.99$

20 LITROS

TINTO

BRANCO

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

Dois lugares para 
melhor vos servir

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

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

*Termos e condições no interior do jornal

Vamos mais
longe do que
ilimitado

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

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

514.933.2555      www.globex2000.ca

.5
NutRiÇÃO

desligue a tV às crianças

.7

cavaco promulga código .5.13

cOMuNidade

.11

Gregos votam a favor do euro,
alemanha aplaude
(mas não muito)
Os conservadores da Nova Democracia venceram 

as eleições legislativas de domingo, transformadas 
num referendo sobre o euro, e pedem um “governo 
de união nacional” para sair da crise. A Alemanha 
elogia a “escolha pela Europa”, mas sublinha o resul-
tado pouco expressivo.

corpo: como reduzir
um tamanho numa semana
Sim, é possível. O segredo está em ‘atacar’ a reten-

ção de líquidos e acelerar intensivamente o metabo-
lismo através do exercício físico.

dia dos Pais na associação
Portuguesa do West island
Associação Portuguesa do West Island (APWI), 

com sede em Pierrefond, celebrou no sábado passa-
do o Dia dos Pais. .15
alMa JuVeNil
Madagascar 3: Os Procurados
Depois de terem ido parar na ilha de Madagascar no 

primeiro filme e no coração da África no segundo, o 
leão Alex (voz de Ben Stiller), a zebra Marty (voz de 
Chris Rock), a girafa Melman (voz de David Schwim-
mer) e o hipopótamo Glória (voz de Jada Pinkett Smi-
th), desta vez, vão parar na Europa.

a folia do euro
na comunidade
Portuguesa
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cRÓNica

Membro
oficial

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

aGeNda cOMuNitáRia

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

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

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

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

Festa de São João em laval
A Associação de Nossa Senhora de Fátima em Laval organiza a sua 
festa de São João no sábado 23 de Junho às 18 horas no Centro Co-
munitário de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Haverá uma grande 
variedade de espectáculos e artistas durante este evento especial. 
Haverá comes e bebes. Para informações contactar 514-296-4597.

aGRadeciMeNtO

A direcção do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou, 
(Humberto Cabral, Victor Pereira, Amilcar da Paz, Manuel Ribeiro, 
João Sanches, José Brum, Fernando Ramos, Jimmy Faria, Rolando 
Rodrigues) quer agradecer a todos que ajudaram de qualquer forma 
nas grandes festas do Divino Espírito Santo de Anjou de 2012, quer 
seja, as famílias que receberam as domingas, os benfeitores, os Mor-
domos de 2012 (A família Pimentel), Ginette e as pessoas que ofere-
cerem o pão, a carne, a massa e muito mais. 
Obrigado e Viva o Espírito Santo.

FeStaS dO diViNO eSPÍRitO SaNtO
SÃO PedRO de SaiNte-thÉRÈSe
MORdOMO 2012 SR JOSÉ MedeiROS
SEXTA-FEIRA DIA 29 DE JUNHO
20h00: Benção da Carne e da massa na Associação Portuguesa de 
Sainte-Thérèse pelo Monseigneur Padre André Desrochers
SÁBADO DIA 30 DE JUNHO
7 horas da manhā: Distribuiçāo das pensões. Animação: AfroMa-
lungos e Rael da Rima (Dança da Capoeira); Marchas  - Associação 
Portuguesa do Canadá; Son Tony TNT (vindo de Toronto); Rui Furta-
do (vindo de Toronto); Actuação do grande Artista Cantor português: 
Jorge Ferreira – (Vindo dos Estados Unidos) Após a actuação 
do Jorge Ferreira sera servida a Carne guisada a todos. DOMINGO 
DIA 1 DE JULHO: 12h30: Saída do Procissão da Associação Por-
tuguesa de Sainte-Thérèse. 13h30: Missa Solene na Igreja Cœur 
Immaculé de Marie. Após a Missa e a chegada do Cortejo à Asso-
ciação, serão servidas as tradicionais sopas do Espírito Santo. Ani-
mação: DJMoreira (jovem talentuoso Alex Moreira). Haverá outras 
surpresas. Grupo Folclorico Estrelas do Atlántico de Nossa senhora 
de Fátima de Laval; Sylvie Pimentel; Kevin Moniz; Actuação com o 
cantor Eddy Sousa e DJ XMEN. Para finalizar as grandiosas fes-
tas 2012: Saída das domingas e novo mordomo 2013 e finalmente 
a Grande tiragem.

associação Portuguesa do canadá
A Associação Portuguesa do Canadá organiza no dia 23 na sede da 
APC, a partir das 19h. Arraial de São João. Sardinhas, petiscos, mú-
sica para dancar, primeira apresentação da Marcha da APC.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

editORial

as Propinas São uma Quantia Substancial:
No Québec Onde o Salário Mínimo é
Nove e Noventa à hora

À noite as greves e manifestações, que têm lugar 
em dezenas de vilas e cidades no Quebeque; 

Montréal é o grande laboratório de experiências. 
É a luta dos estudantes que está na rua em ritmo 
vigoroso: tendo já atingido 200 mil pessoas numa 
só noite, de acordo com os numeros da polícia. 

Os estudantes lutam para conseguir uma política 
de educação e de justiça sem corrupção e agora nas 
condições mais adversas com a lei, 78 que veio dar 
poderes especiais à polícia, numa linha de fronteira 
que já permitiu mais de mil prisões. Mesmo assim a 
vaga de estudantes segue em frente, perante o fracas-
so dos nossos políticos que não conseguiram parar 
esta vaga: é o falhanço do governo, ao não conseguir 
levar a nossa economia numa direcção que servisse a 

maioria dos cidadãos no Quebeque, que tanto traba-
lha, e de terem permitido que todo um sistema social 
fosse desviado para servir uma elite. 

As vedetas da elite desta escola não duvidam de 
que assim é, sustentam que a sua influência assenta 
essencialmente na objectividade das suas investiga-
ções, é assim que os responsáveis políticos, recorrem 
para se esclarecerem. 

É uma elite social que tem assento nos conselhos de 
administração de várias empresas publicas, privadas 
e universidades, são grupos bem precisos, capazes de 
fazer pressão sobre os dirigentes políticos. Gostam 
também de se apresentar como pessoas que estão aci-
ma dos conflitos de interesses. 

Os principais mandarins, sociais, políticos e ho-
mens de negócios, convivem entre si desde há muito, 

numa distinção pouco clara, tanto mais que a concor-
rência se mostra discreta, para não dizer inexistente, 
num vaivém entre o séctor público e o sector privado: 
muitos dos contratos atribuídos por ministros são-no 
a empresas nas quais irão depois ter funções. Seja 
como for, a receita dos comentadores não convence 
a população. 

Quando à noite as famílias aconchegam os seus fi-
lhos nas suas camas, este é o Quebeque que muitos 
de nós não conseguimos ver, mas que é uma parte 
do país em que vivemos, uma parte cada vez mais 
significativa, onde a fragilidade da vida determina a 
força dos estudantes.

Esta história permite sentir a esmagadora destruição 
do sentido, identidade e objectivo da vida no Québec, 
sugada por uma plutocracia determinada a extrair as 
últimas gotas de ganhos, qualquer que seja o custo 

humano envolvido.

Mas mesmo assim, não é uma história de derrota.  
Também detalha os laços familiares, a força interior, 
a fé e a resistência que se recusa a desaparecer, que 
empurra o povo para a frente quando tudo se conjuga 
contra ele. O que aqui se conseguir de bom será o 
Quebeque que deixaremos aos nossos filhos. Ao ver 
os jovens que hoje têm 18 ou 19 anos, sinto-me op-
timista em relação à justiça, economia e trabalho.   É 
esta geração que vai mudar o Québec. 

Se não conseguirmos influenciar os dirigentes actu-
ais: com os que vão seguir-se-lhes as coisas serão di-
ferentes. Mais do que os ouvidos do governo actual, 
prefiro ter os da próxima geração de decisores.
Virão eles a ser eleitos? 
Ninguém sabe.

Manuel de Sequeira Rodrigues

Michelle Courchesne Ministra da Educação: Educação o progresso e liberdade de pensamento são 
indissociáveis. Urge responder aos novos desafios da educação.
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A Agência Royal Latino tem o prazer de anunciar em parceria com a 

WHYNOTPORTUGAL.com
A ROTA DOS VINHOS NO DOURO!

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

Descobrir as culturas guardadas no 
nosso único e maravilhoso Portugal.

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

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

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

ou contacte-nos 
514-849-1153 ou joey@royallatino.com

identificado gene associado
ao alzheimer nas mulheres
um grupo de investigadores constatou pela 

primeira vez que um gene associado ao risco 
de se padecer da doença de Alzheimer tem maior 
incidência nas mulheres, revela um estudo da uni-
versidade de Stanford publicado na terça-feira. 
O fator de risco, um gene denominado ApoE4 de-

tetado em ambos os géneros, tem um papel mais de-
cisivo no risco de se padecer de Alzheimer entre as 
pessoas do sexo feminino, indicam as conclusões do 
estudo.
As pessoas de ambos os sexos com duas cópias do 

gene ApoE4, casos detetados em apenas dois por 

cento da população, possuem um elevado risco de 
sofrer da doença, apesar de, até agora, não estarem 
determinadas as implicações nos casos das pessoas 
com apenas uma cópia do gene, o que foi detetado 
em 15 por cento das pessoas.
Os investigadores analisaram um grupo de 91 pes-

soas de idade avan-
çada com uma cópia 
do gene e verificaram 
que as mulheres, mas 
não os homens, de-
monstram mudanças 
na atividade cerebral 
e elevados níveis da 
proteína conhecida 
como “tau” que levam 
as pessoas a padecer 
de Alzheimer.
O estudo publica-

do na terça-feira no 
“Journal of Neuros-
cience” assume tam-
bém que os homens 
com uma cópia do 
gene fator de risco 
não estão tão expos-
tos à doença, algo que 
explicaria que de cada 

três mulheres com a doença sejam registados apenas 
dois casos masculinos.
A doença de Alzheimer afeta cinco milhões de pes-

soas de idade avançada nos Estados Unidos e cerca 
de 30 milhões em todo o mundo.

duas jovens de 15 
anos acusadas de 
tráfico humano para 
prostituição

Socialistas 
conseguem maioria 
absoluta no parlamento

A polícia de Otava, no Canadá, acusou duas 
adolescentes de 15 anos de tráfico humano 

por, alegadamente, terem conduzido outras jo-
vens para a prostituição.
De acordo com o sargento John McGetrick a polícia 

nunca tinha assistido a um caso idêntico que está a 
chocar a sociedade.
A polícia alega que em três ocasiões diferentes, as 

duas jovens atraíram três outras raparigas com ida-
des entre os 13 e os 17 anos para uma casa alegando 
razões sociais e, daí, as vítimas foram levadas para 
outros locais para se prostituírem.

O Partido Socialista francês, do presidente 
François hollande, conseguiu a maioria ab-

soluta dos lugares na Assembleia Nacional, indi-
cam as primeiras projeções dos resultados das 
eleições legislativas realizadas hoje.
As urnas de voto encerraram às 19:00 (hora de 

Lisboa) e, segundo as projeções do instituto Sofres 
citadas pelo jornal francês Le Figaro, os socialistas 
obterão 322 lugares, o que lhes dá a primeira maioria 
absoluta desde 1981.
Esta maioria evitará que os socialistas dependam do 

apoio dos verdes, com os quais têm um acordo de 
governo, e também da esquerda radical.
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CARNEIRO
Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa 
querida. Não se vai arrepender do resultado final. Abra o seu 
coração e seja fiel ao que ele lhe transmite. Saúde: Proteja-se 

das mudanças de temperatura. Dinheiro: Aquela quantia que pensava 
irrecuperável poderá ser-lhe restituída. Não perca a esperança.
Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48
Pensamento positivo: Uso a minha inteligência e sentido prático para 
vencer qualquer desafio.

TOURO
Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: 
Prepare uma ida ao cinema com a sua cara-metade. Dê asas 
à sua imaginação e revolucione a sua vida afetiva. Saúde: 
Tente descontrair-se mais. Dinheiro: Poderá ser surpreendi-

do ao verificar o seu saldo. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32
Pensamento positivo: Ganho o respeito dos outros respeitando-me 
a mim mesmo!

GéMEOS
Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que significa que a 
sua sorte está em movimento. Amor: Ponha de parte a von-
tade de ser livre de compromissos, deixe que o amor invada o 
seu coração, aproveite o romantismo. A vida é uma surpresa, 

divirta-se! Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que 
tanto gosta. Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33
Pensamento positivo: A sorte está do meu lado, porque eu crio as 
oportunidades!

CARANGUEJO
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adver-
sidade. Amor: O seu coração poderá ser invadido pela sau-
dade, o que o vai deixar melancólico. Quando estiver triste e 
deprimido lembre-se que Deus o ama e o quer ver feliz!

Saúde: Faça uma mudança exterior. O nosso físico também é impor-
tante. Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45
Pensamento positivo: Tenho força mesmo nos momentos difíceis.

LEãO
Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta estará 
prestes a terminar. Saúde: Não terá que se preocupar, está 
em plena forma. Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem 

de negócios ou trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49
Pensamento positivo: Vivo a vida com um sorriso nos lábios e leveza 
no coração!

VIRGEM 
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: Semana propícia a novos en-
contros amorosos. Fale sobre o que é belo e bom. Evite falar 
sobre assuntos negativos. Saúde: A sua boa disposição con-

tagiará os que o rodeiam.  Dinheiro: Semana pouco favorável a novos 
investimentos. Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45
Pensamento positivo: Cultivo o Amor e a Alegria no meu coração!

BALANçA 
Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, 
Interferências. Amor: Estará muito carente, procure ser mais 
otimista quanto ao seu futuro sentimental. Ouça os conselhos 
dos mais velhos, seja puro e sincero nas suas amizades.

Saúde: Tendência para dores de cabeça. Dinheiro: Período favorável, 
aproveite bem este momento. Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42
Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e venço qualquer 
obstáculo.

ESCORpIãO
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: 
Esteja mais atento ao seu ambiente familiar. Plante hoje se-
mentes de otimismo, amor e paz. Verá que com esta atitude 
irá colher mais tarde os frutos da alegria. Saúde: À exceção 

de uma possível constipação, sentir-se-á bem de saúde. 
Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas em vez de estar sem-
pre a intrometer-se nos afazeres dos seus colegas. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34 Pensamento positivo: O traba-
lho ensina-me a evoluir a todos os níveis.

SAGITÁRIO
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma grande desilusão com 
alguém que lhe é muito próximo. Esteja aberto aos desafios 
que a vida lhe coloca, aceite-os e enfrente-os com coragem.

Saúde: Faça algum tipo de exercício de relaxamento. Dinheiro: Seja 
um bom gestor da sua conta bancária. Números da Sorte: 12, 14, 
30, 35, 38, 41 Pensamento positivo: A amizade ajuda-me a manter o 
equilíbrio na minha vida.

CApRICóRNIO
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem 
longa, Partida Inesperada. Amor: Saiba separar os assuntos 
profissionais da sua vida amorosa. Tenha sempre a sabedo-
ria necessária para manter a harmonia na sua vida! Saúde: 

Estará bastante ativo. Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades. 
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22
Pensamento positivo: Estou pronto para fazer novas viagens na mi-
nha vida!

AqUÁRIO
Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça. Amor: O 
desejo de passar mais tempo com os seus familiares será 
grande nesta fase. Que a luz da sua alma ilumine todos os 
que você ama! Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do 

seu estado de espírito. Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado 
preocupado ficará resolvido.  Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36
Pensamento positivo: Procuro ser justo nas minhas escolhas e de-
cisões. 

pEIxES
Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. A felicidade é de 
tal forma importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício físico. 

Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece. 
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49
Pensamento positivo: Sei que há uma Estrela que me guia e protege.

cRÓNica POlÍtica

josé António Saraiva

dos fracos não reza a história
Política a Sério

já contei esta história em livro (e em público), 
mas vale a pena registá-la aqui.

No Inverno de 1983, Mário Soares era primeiro-
-ministro e Ernâni Lopes ministro das Finanças.
O semanário Expresso tinha uma rubrica chamada 

‘Almoços no Pabe’, que consistia numa entrevista in-
formal feita durante um almoço no restaurante Pabe, 
na Rua Duque de Palmela.
Num dia desse Inverno de 1983 o convidado foi um 

deputado socialista (penso que João Cravinho), que 
arrasou a política de austeridade posta em prática por 
Ernâni Lopes, dizendo que ela nos levava ao descala-
bro económico e à miséria.
O director do Expresso era, na altura, Augusto de 

Carvalho – que, embalado pela conversa, escreveu 
um editorial chamado O Ministro Que Mete Medo.
Na semana seguinte, o convidado foi Artur Santos 

Silva, então presidente da SPI (futuro BPI).
Como este não podia sair do Porto, o director do 

Expresso deslocou-se lá – e o almoço realizou-se ex-
cepcionalmente no restaurante Portucale, da Coope-
rativa dos Pedreiros.
Santos Silva disse praticamente o oposto do que 

dissera o convidado anterior: que a austeridade era 
absolutamente necessária, que o país estivera à beira 
da bancarrota e tinha de apertar o cinto, etc.
Então, sob a influência desse almoço, Augusto de 

Carvalho escreveu um editorial chamado A Outra 
Face do Ministro das Finanças, onde – como o nome 
indica – dizia exactamente o contrário do que escre-
vera na semana anterior.

Recordo esta história porque hoje não há quem não 
elogie a coragem de Ernâni Lopes naquele período.
E associado a Ernâni Lopes aparece sempre o nome 

de Mário Soares, que apoiou sem desfalecimentos o 
seu ministro das Finanças.
E apoiou-o contra o PCP (na altura ainda não havia 

BE), que organizava em Setúbal manifestações com 
bandeiras negras, simbolizando a fome.
Apoiou-o contra o bispo de Setúbal, D. Manuel 

Martins – que dava entrevistas denunciando situa-
ções aflitivas e criticando asperamente a política do 

Governo (ganhando por essa razão o epíteto de ‘Bis-
po Vermelho’).
Apoiou-o contra pessoas do seu próprio partido.
Nessa época eu ainda não conhecia pessoalmente 

Ernâni Lopes.
Só vim a encontrá-lo em 2006, quando – já no SOL 

– lhe encomendei um trabalho de fundo sobre o fu-
turo de Portugal e os sectores onde poderíamos ser 
competitivos.
Aí, o primeiro-ministro era José Sócrates e o minis-

tro das Finanças Teixeira dos Santos.
Tive com Ernâni Lopes várias conversas sobre o 

rumo do país – nas quais ele me foi dizendo que, em 
sua opinião, caminhávamos em direcção ao abismo e 
o Governo não tomava as medidas que se impunham.
Em público e em privado, Ernâni não se cansava de 

dizer que o Estado Social não era sustentável, que as 
leis laborais tinham de mudar, que estávamos a viver 
muito acima daquilo que produzíamos, que tínhamos 
regalias de país rico e produtividade de país pobre.
Afirmou uma vez, referindo-se às férias e ao res-

pectivo subsídio: «Se dissessem a um americano que 
não trabalhava um mês e recebia a dobrar, ele não 
acreditava!».
O período que hoje atravessamos faz-me lembrar 

muito esse ano de 1983.
Não se fala tanto de fome – mas fala-se muito do 

flagelo do desemprego, que alastra todos os dias.
É nestas alturas, porém, que os líderes se revelam.
Ainda hoje Ernâni Lopes é recordado com respeito, 

e a acção de Mário Soares, que o apoiou, é aplaudida.
Ambos foram firmes, não cederam aos cantos de se-

reia, não soçobraram perante os protestos, os ataques, 
as manifestações hostis.
Fizeram o que era preciso.
É isso que se espera hoje, quase 30 anos passados, 

de Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar.
Que não desistam, não cedam às pressões, aos no-

vos cantos de sereia, às críticas dos socialistas, aos 
ataques do ‘velho’ PCP e do ‘novo’ Bloco de Esquer-
da. Tudo isso é um déjà vu.
Mas quem fica na História, como o exemplo de Er-

nâni Lopes mostra, não são os que cedem – são os 
que resistem.
Se resistirem, Passos Coelho e Vítor Gaspar serão 

lembrados com respeito por todos; se cederem, nin-
guém os respeitará – nem aqueles que hoje exigem 
uma mudança de política.
Dos fracos não reza a história.
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Gregos votam a favor do euro,
alemanha aplaude (mas não muito) 

Os conservadores da Nova De-
mocracia venceram as eleições 

legislativas de domingo, transforma-
das num referendo sobre o euro, e 
pedem um “governo de união nacio-
nal” para sair da crise. A Alemanha 
elogia a “escolha pela Europa”, mas 
sublinha o resultado pouco expressi-
vo.

“Sair da crise, mas não do euro” foi a 
bandeira eleitoral da Nova Democracia 
ao longo da campanha para as legisla-
tivas deste domingo e foi a opção ma-
nifestada pelos gregos, em detrimento 
da hipótese de abandonar o acordo com 
a troika e consequente saída do euro, 
defendida pela esquerda radical. 

De acordo com os últimos dados 
oficiais, a Nova Democracia garante 
um resultado entre os 29,5 e os 30%, 
obtendo 128 lugares no parlamento 
de 300 lugares, enquanto a Syriza, de 
extrema-esquerda, obtém 27,1 % e 72 
deputados. Já o socialista Pasok, de 
Evangelos Venizelos, obterá 12,3% (33 
deputados).

A chanceler alemã, Angela Merkel, 
felicitou o vencedor Antonis Samaras, 
de quem espera continuidade nas refor-
mas e o cumprimento dos compromis-
sos assumidos perante os parceiros da 
União Europeia.

Merkel felicitou o líder da Nova De-
mocracia pelo seu “bom resultado elei-
toral”. Anteriormente, o ministro ale-
mão das Finanças, Wolfgang Schäuble, 
já tinha saudado a vitória dos conser-
vadores nas eleições gregas, afirmando 
que o programa de reformas deve fa-
zer com que a Grécia volte à senda da 

prosperidade e estabilidade.
No entanto, vários jornais alemães de 

referência sublinham esta segunda-fei-
ra que a Grécia não votou claramente a 
favor da permanência do país no euro, 
e que também não se sabe bem o que 
Atenas pretende afinal da ‘troika’.
Para o Frankfurter Allgemeine, jornal 

do mundo dos negócios, “se as segun-

das eleições parlamentares na Grécia 
no espaço de seis semanas eram um re-
ferendo sobre a permanência na união 
monetária, então o resultado esteve 
longe de ser uma impressionante mani-
festação dos eleitores a favor do ‘status 
quo’”.

O matutino de referência lembra que a 
esquerda radical, a Syriza, obteve ain-
da mais votos do que a 06 de maio, e 
que o seu líder “gostaria muito de atirar 
as medidas de austeridade aos pés dos 
doadores estrangeiros”. Só a vitória de 
um dos partidos tradicionais, a Nova 
Democracia, “impediu que a despe-
dida da união monetária comece, mas 
os conservadores de Antonio Samaras 
também não estão entusiasmados coma 
a política de austeridade”, lembra o 
Frankfurter Allgemeine. 
Por seu turno, o Tageszeitung afirma 

que “a Grécia continua dividida” após 
as eleições, e prevê que, se nos próxi-
mos dias não se formar um governo de 
unidade nacional, “todos os interve-
nientes podem fracassar”.
O berlinense Tagesspiegel, por seu 

lado, mostra-se mais otimista esco-
lhendo para manchete: “Os gregos 
elegeram a Europa”. No entanto, con-
cluiu, em editorial: se os gregos esco-
lheram ou não o euro, “provavelmente, 
nem eles sabem”. 

líder na energia renovável
Portugal teve uma das melhores 

prestações a nível da união Eu-
ropeia (uE) no consumo de energias 
renováveis em 2010. 
Segundo dados do Eurostat, 24,6% da 

energia consumida em Portugal vem de 
fontes renováveis. Portugal está assim 
entre os cinco países com os objetivos 
mais elevados da Europa a 27, e entre 
os três países da OCDE com maior 
produção de energia elétrica de origem 
renovável.
Este nível de produção de renováveis 

equivale assim a cerca do dobro da mé-
dia da UE, que se saldou em 12,4% do 
total de energia consumida. Segundo 
os dados dos países da UE, Portugal 
surge depois da Suécia, com a melhor 

prestação – produziu 47,9% da energia 
consumida a partir de fontes renová-
veis –, da Letónia (32,6%), da Finlân-
dia (32,2%) e da Áustria (30,1%). En-
tre 2006 e 2010, por cá, o aumento da 
produção energética a partir de renová-
veis foi de 3,8%.

cavaco promulga código

O Presidente da República promul-
gou ontem as alterações ao Có-

digo do Trabalho, exortando a que “a 
partir de agora” se “assegure” a esta-
bilidade legislativa “com vista” à “re-
cuperação” do investimento, criação 
de emprego e relançamento “susten-
tado” da economia. Na mensagem de 
promulgação do diploma publicada no 
site da Presidência da República, de 
sete pontos, Cavaco Silva diz que na 
análise realizada pela Casa Civil da 
Presidência da República “não foram 
identificados indícios claros de incons-
titucionalidade que justificassem a in-
tervenção do Tribunal Constitucional” 

e realça ter tido “presente os compro-
missos assumidos por Portugal junto 
das instituições internacionais”.

TOP 5
Portugal ficou em 5º lugar do 
ranking dos países com mais pro-
dução de renováveis:
1 - Suécia (47,9%)
2 - Letónia (32,6%)
3 - Finlândia (32,2%)
4 - Áustria (30,1%)



a VOz de PORtuGal  |  20 de JuNhO de 2012  |  P. 6OPiNiÃO

21 de JuNhO
NO caFÉ ceNtRal:PORtuGal-hOlaNda
dOMiNGa Na FaMÍlia MONiz eM laVal

23 de JuNhO
dia MuNdial dO liVRO

PROJecÇÃO dO FilM aRiStide SOuSa MeNdeS
NO clube PORtuGal de MONtReal

caNtiNhO da POeSia esqueça-se de si

Era uma vez o tempo. Era uma vez o tempo que 
passou. Quando assim dizemos ou falamos já 

não nos encontramos nesse tal tempo que “era”. 
Porque o nosso tempo é este em que caminhamos, 
e pensamos e fazemos. Temos vinte anos? Ópti-
mo. Quarenta? Muito bem. Sessenta? Magnífico. 
O fundamental é que o nosso momento esteja en-
quadrado na vida, numa vida activa e produtiva 
independentemente de limitações advindas de fac-
tores externos ou do nosso próprio interior.
Aquilo que ao homem deve ser proibido é a inuti-

lidade, a preguiça, o “já fiz tudo”. Porque ninguém 
acabou a sua função de ser até que o seu corpo e, 
principalmente, o seu espírito tenham dado o último 
suspiro. Só nesse momento estará livre do compro-
misso fundamental da sua existência que é o de olhar 
por si, pela sua família, pelos outros seres que o fa-
zem ser completo. E esses seres a que me refiro não 
são só os homens, pois também os animais, as plan-
tas, as pedras, as estrelas, o mar…esperam de nós um 
tratamento de respeito e cuidado.
Talvez me considerem pouco lúcida ao falar assim. 

Talvez. Mas se fizerem a experiência de ao acordar 
olharem o dia como uma linda e bela estrada que vão 

percorrer devagarinho, minuto a minuto, hora a hora, 
preenchendo todos os cantinhos com flores de amor 
e trabalho - por muito pequeninos que sejam esses 
mesmos cantinhos - podem ter a certeza que sobre 
vós cairão bênçãos e alegrias que talvez nunca espe-
raram vir a sentir ou obter.
Poderão afirmar com as vossas razões: já não posso 

trabalhar; tive tantos desgostos que nunca mais pos-
so sorrir; sou totalmente infeliz. Ninguém, enquanto 
tem vida física, perdeu a faculdade de ter esperança 
e começar tudo de novo. Mesmo em solidão, atra-
vessando os desertos da vida o homem pode sempre 
erguer-se e caminhar ao encontro do outro. É nes-
se encontro com o outro, mais pobre do que nós - 
e não estou a falar de riqueza ou pobreza de bens 
materiais, pois o homem consegue viver com pouco, 
muito pouco - que dando a nossa palavra, o nosso 
silêncio, a nossa compreensão criamos para nós um 
mundo florido e feliz. Porque o ser que vive debruça-

do sobre si próprio não vê porque olha sempre para 
si e nunca para o exterior que é o lugar onde estão 
os outros e as situações, boas e menos boas com as 
quais tem obrigação de interagir para o seu bem e a 
sua prosperidade.
Sempre que entramos numa livraria - a casa do 

saber - reparamos que os livros de auto-ajuda pro-
liferam e gritam os seus títulos espampanantes que 
visam chamar o público infeliz a velhas realidades 
e leis fingidamente novas que deixaram de estar em 
vigor quando os homens se perderam nos velhos 
caminhos limpos e de paz ajudados por políticas e 
comportamentos desviantes e desviados de rotas lim-
pas e puras de pureza de coração. A procura de tais 
livros é tão elevada que perturba pensadores e gente 
de bem. Mas é mesmo assim: o homem que larga a 
mão do seu tempo de infância para viver a vida larga 
que pensa ser a de homem grande e importante cai 
em espaços de lama que o prendem na alma e no cor-
po e o deixam confuso porque imerso num mundo e 
tempo sem soluções.
Estes livros a que faço referência e que tanta pro-

cura têm nos tempos que atravessamos - tempos de 
guerra entre pais e filhos, homens e mulheres que on-
tem foram bons e saudáveis e hoje não encontram a 
sua própria alma - são bordões novos que pretendem 
resolver questões criadas na mente humana por go-

vernos e países que assim viram resolvidas as suas 
pretensões de mandos e desmandos sobre povos in-
quietos e ocupados/preocupados com pormenores 
comezinhos e banais ficando, assim, alienados e afas-
tados da resolução de questões fundamentais para o 
seu progresso e o dos seus descendentes.
A proposta que faço aos que ainda conseguem ter a 

lucidez necessária para procurar e encontrar a verda-
de é que lutem pelo bem e pelo trabalho, em guerra 
pacífica e persistente, acordando os adormecidos da 
vida e na vida para que se juntem num trabalho onde 
o amor e o cuidado ao outro vão formando uma enor-
me corrente sobre a qual os poderes terrestres ligados 
aos políticos e homens da corrupção percam força 
minimizando os estragos já feitos e recuperando es-
paços onde as flores, o mar, as árvores e toda a na-
tureza ganhem importância contrariando a tendência 
actual em que o homem se encontra atolado e mise-
ravelmente infeliz.

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

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.

as Mãos do Meu Pai

As tuas mãos tem grossas veias como cordas 
azuis

sobre um fundo de manchas já cor de terra
— como são belas as tuas mãos —

pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram
na nobre cólera dos justos...

Porque há nas tuas mãos, meu velho pai,
essa beleza que se chama simplesmente vida.

E, ao entardecer, quando elas repousam
nos braços da tua cadeira predileta,
uma luz parece vir de dentro delas...

Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente,
vieste alimentando na terrível solidão do mundo,
como quem junta uns gravetos e tenta acendê-

-los contra o vento?
Ah, Como os fizeste arder, fulgir,

com o milagre das tuas mãos.

E é, ainda, a vida
que transfigura das tuas mãos nodosas...

essa chama de vida — que transcende a própria 
vida...

e que os Anjos, um dia, chamarão de alma...
Mario Quintana

Olhos e mãos de Pais

Quem disse que por de trás daquela barba que 
nos arranha o rostonão tem um coração moleque 

querendo brincar?

Quem disse que por detrás daquela voz grossa 
não tem um menino criativo querendo falar?

Quem foi que falou que aquelas mãos grandes 
não sabem fazer carinho se o filho chorar?

Quem foi que pensou, que aqueles pés enormes, 
não deslizam suaves na calada da noite, para o 

sono do filho velar?

Quem é que achou que no fundo do peito largo e 
viril não tem um coração de pudim, quando o filho 
amado, com um sorriso largo se põe a chamar?

Quem foi que determinou que aquele coroa, de 
cabelos brancos não sabe da vida para querer me 

ensinar?

Pai, você me escolheu filho, eu te fiz exemplo! 
Feliz dia dos pais, meu PAI.

Autor desconhecido
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corpo: como reduzir
um tamanho numa semana
Sim, é possível. O segredo está em ‘atacar’ a re-

tenção de líquidos e acelerar intensivamente o 
metabolismo através do exercício físico.
Fez orelhas moucas aos nossos conselhos de ema-

grecimento gradual e consciente e perdeu a cabeça 
com os petiscos e doces. Resultado: a balança voltou 
para assombrá-la. Não queira ingressar num mosteiro 
até ao fim do Verão! Nós podemos ajuda-la a recupe-
rar as curvas. Há mudanças que nem a intervenção 
divina consegue operar, e transformar um perímetro 

abdominal do tamanho de uma pequena ilha do Pa-
cífico numa cintura de alfinete em apenas sete dias 
não é exequível. Mas se quiser perder uns centíme-
tros isso já se pode fazer mas... com muito esforço! 
Os especialistas são unânimes: não é aconselhável 
perder peso tão rapidamente, até porque, mais do que 
gordura, irá perder essencialmente água. A ideia será 
sempre dar continuidade a esta semana de arranque 
com um regime saudável e equilibrado. O essencial é 
combinar o trio dieta+exercício+massagens (podem 
ser auto-massagens). Deixamos-lhe algumas dicas 
para começar um plano de ataque que terá de conti-
nuar pelo Verão fora. Está preparada? Pronto, então 
vamos a isso.
É PERMITIDO...
- Água: A ideia é acelerar o metabolismo de queima 

de gorduras e a água vai ajudar. Comece o dia com 
um copo de água quente com limão. Durante o dia 
beba pelo menos litro e meio de água natural.

- Verduras: Encha o frigorífico de verdes e trans-
forme-se num texugo. Vegetais crus, cozidos, estufa-
dos... Prefira os ricos em fibras como os brócolos, a 
couve-flor e repolho, que ajudam a controlar a sen-
sação de fome. Um estudo recente veio revelar que 
por cada grama de fibra que ingerimos, consumimos 
menos sete calorias em média.
- Fruta: Coma cerca de 3 peças de fruta por dia. 

São alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. 
Evite apenas os mais calóricos como as bananas, os 
figos, o melão, uvas e manga.
- Gordura: Não elimine por completo. A gordura 

é necessária para fazer a síntese celular e estimular 
processos hormonais. Evite sim as saturadas e hidro-
genadas (presentes nos fritos, nas carnes vermelhas e 
nos alimentos processados em geral), optando pelas 
insaturadas (azeite, sardinhas, salmão e truta, semen-
tes e oleaginosas).
- Proteínas: Promovem a saciedade, pelo que é boa 

ideia incluí-las a todas as refeições: ovos, carne ou 
peixe ou leguminosas (feijão, grão, lentilhas). Evite 
as dietas com elevado conteúdo em proteínas pois 
emagrecem à custa da saúde dos rins.
Deve reduzir
- hidratos de carbono: Há quem aconselhe a sim-

plesmente suprimi-los por completo durante uma 
semana para evitar retenções de líquidos. Elimine, 
pelo menos, as fontes de hidratos de carbono de ab-
sorção rápida como os bolos, refrigerantes, bolachas 
doces, pão branco e massas branqueadas. Substitua 
por versões mais integrais dos alimentos (pão, arroz 
e massas integrais).
- Trigo: Tem o condão de desacelerar o metabo-

lismo e acelerar a velocidade de armazenamento da 
gordura pelo que a ordem é reduzir drasticamente o 
pão, as massas, os cereais, as bolachas e pastéis esta 
semana.
É PROIBIDO
- Álcool: Já sabemos que é uma fonte de calorias 

vazias, tudo o que não precisa durante esta semana, 
por isso nada de cocktails tropicais ou caipirinhas, 
cerveja ou vinho.
- Sal: É o inimigo número um, Estamos a tentar 

perder líquido e o sal tem o condão de retê-lo nos 
tecidos deixando-nos inchadas como balões.
- Açúcar: Elimine por completo o açúcar refinado. 

Seja no café ou em produtos processados como bola-
chas, croissants e bebidas gaseificadas.
- Produtos lácteos: Se gosta não tem de prescindir 

deles por completo mas opte pelos leites e iogurtes 
em versão magra.
O segredo: Não é o pensamento positivo e a visu-

alização, embora estes também sejam úteis. Trata-se 
de seguir as seis máximas de quem quer perder peso:
1- Não ingira bebidas com gás

2- Coma somente alimentos frescos, pobres em gor-
duras animais e ricos em produtos integrais e fibras. 
Nada de enlatados ou processados.
3- Escolha alimentos diuréticos e reduza o sal ao 

mínimo.
4- Elimine o pão branco e o álcool por completo.
5- Coma pouco e muitas vezes ao dia para acelerar 

o metabolismo.
6- Faça exercício. No mínimo uma hora por dia.
DIETAS DE uMA SEMANA
Há imensas versões de dietas e desintoxicações. 

Nem todas serão sensatas, mas o certo é que alguns 
estudos recentes sugerem que podem funcionar 
de maneira saudável. Pelo menos é a convicção da 
nutricionista e psiquiatra norte-americana Susan B 
Roberts, autora do livro ‘The Instict Diet’, que em 
entrevista à revista brasileira ‘Época’ garante que é 
possível conseguir os nutrientes essenciais com 1200 
calorias diárias. O segredo está em prevenir a fome, 
em vez de aguentá-la, diz. Para isso o ideal é apostar 
em alimentos com fibras, que saciam o apetite, leite 
e iogurte desnatado, carnes e peixes magros, frutas e 
vegetais verdes.
SEMANA DAS FRuTAS E VERDuRAS
Se está a tentar perder peso na semana anterior à 

menstruação, conte com dificuldades acrescidas, so-
bretudo se tem tendência para reter líquidos. É que 
nesta altura a subida dos níveis de progesterona con-
tribui para isto mesmo, sendo natural que se aumente 
um quilo ou dois até. Pode ser boa ideia apostar numa 
dieta mais diurética nesta, à base de frutas e verduras 
como espargos, kiwis, morangos e chá verde ou infu-
sões de dente de leão e cavalinha.
SEMANA SEM hIDRATOS DE CARBONO
A ideia é retirar do cardápio todos os hidratos de 

carbono de absorção rápida: pão e massas branque-
adas, doces, bebidas alcoólicas e açucaradas. Subs-
titua-os por hidratos de carbono complexos como o 
pão e massas integrais, proteínas, muitos vegetais e 
gorduras boas. Os produtos lácteos podem consumir-
-se com moderação, excepto à noite, já que são mais 
difíceis de digerir. Beba muita água, dois litros por 
dia.
ATENÇÃO AO íNDICE GLICÉMICO!
Não basta contar calorias. O índice glicémico (IG) 

também influencia o metabolismo. Alimentos com 
índice elevado (os chamados açucares rápidos como 
os doces e gelados, os sumos naturais, o pão branco, 
o puré de batata, a melancia, o abacaxi, a abóbora ou 
os cornflakes e os croissants) favorecem o armazena-
mento de gordura e a resistência à insulina. Os de in-
cide baixo (todos os hidratos de carbono complexos: 
feijão, esparguete, ameixas, cerejas, amendoim, soja, 
lentilhas, iogurte, pêra, maçã) têm o efeito oposto e 
será estes que deve consumir esta semana.
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02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG
 DIÁRIO xS  
10:15  GOSTOS E SABORES  
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:15  O PREçO CERTO
14:45  LER +, LER MELHOR
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS(R/)   
17:15  BEST OF PORTUGAL
17:45  O ELO MAIS FRACOII  
18:45  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PRóS E CONTRAS
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  BEST OF PORTUGAL(R/)   
 01:00  PROGRAMA A DESIGNAR

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG
 (36) E (41)
 DIÁRIO xS  
10:02  COM CIêNCIA   
10:31  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
13:58  LER +, LER MELHOR
14:11  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LINHA DA FRENTE
16:38  PEDRAS QUE FALAM
17:05  FEITOS EM PORTUGAL
 PORTUGUESES EM PORTUGAL  
17:29  O ELO MAIS FRACOII  
18:21  PRíNCIPES DO NADA   
18:49  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:19  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:11  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:49  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:21  INESQUECíVEL
23:48  A HORA DE BACO  
00:12  24 HORAS(R/) 
00:43  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:36  CENÁRIO NATURAL 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
07:30  EURO SELEçãO  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  PORTUGAL NO CORAçãO   
12:02  NATURALISTAS DE VULTO
12:30  SOCIEDADE CIVIL  
14:01  LER +, LER MELHOR
14:11  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:02  GRANDE REPORTAGEM-SIC
 O SEXO E A IDADE
16:38  HÁ CONVERSA
17:36  O ELO MAIS FRACOII  
18:26  ESTRANHA FORMA DE
 VIDA - UMA HISTóRIA
 DA MúSICA POPULAR
 PORTUGUESA   
19:00  24 HORAS  
20:18  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:09  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:45  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:16  HÁ SEMPRE UM AMANHã  
23:35  ESTADO DE GRAçA(R/)   
00:03  24 HORAS(R/) 
00:33  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:24  SABORES DAS ILHAS(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  A VERDE E A CORES
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  REPORTAGEM RTP
16:45  HISTóRIA ESSENCIAL
 DE PORTUGAL
REVOLUçãO DEMOCRÁTICA
17:30  PORTUGAL NEGóCIOS
18:00  FESTAS SANJOANINAS 2012  
 CORTEJO DE ABERTURA  
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 21II    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC
 DOENçA E PRECONCEITO
01:15  LER +, LER MELHOR(R/) 
01:30  PORTUGAL NEGóCIOS(R/)  

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  CONSIGO  
03:00  BOM DIA PORTUGAL
 FIM DE SEMANA   
04:00  ZIG ZAG   
05:00  A VERDE E A CORES
05:30  PORTUGUESES
 PELO MUNDO  
 BANGUECOQUE
06:00  7 MARAVILHAS
 PRAIAS DE PORTUGAL   
 CANTO MARINHO
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  LER +, LER MELHOR
09:30  FUTSAL: 
 BENFICA X SPORTING
11:30  PALÁCIOS DE PORTUGAL
12:00  ATLÂNTIDA (AçORES)  
 SANJOANINAS
14:00  PORTUGAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  A VOZ DO CIDADãO   
16:15  TEMPOS MODERNOS RTPI    
16:45  FESTAS SANJOANINAS 2012
19:00  24 HORAS  
22:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
22:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
23:00  HERMAN 2012  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30   TIMOR CONTACTO(R/)   
01:00  AVENIDA DA LIBERDADE
 PORTUGAL E O FUTURO 

02:00  ÁFRIC@GLObAL  
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA  
03:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
04:00  BIKE TOUR 2012 - LISBOA  
06:00  7 MARAVILHAS
 PRAIAS DE PORTUGAL   
 ALBUFEIRA DE ERMAL
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
09:30  CINCO SENTIDOS  
10:30  7 MARAVILHAS
 PRAIAS DE PORTUGAL   
 ALBUFEIRA DE ERMAL
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  ÁFRICA DO SUL CONTACTO  
16:30  PAI À FORçA  
17:30  MISTéRIOS DE LISBOA  
18:30  DESTINO: 
 PORTUGAL GUINCHO   
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO 
 CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  COM AMOR SE PAGA   
23:15  PORTUGUESES PELO MUNDO  
 HAVANA
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  ÁFRICA DO SUL CONTACTO
01:00  MOEDA DE TROIKA  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
      TIC TAC TALES
 DIÁRIO xS  
 ZIG ZAG
10:15  GOSTOS E SABORES  
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:15  O PREçO CERTO
14:45  LER +, LER MELHOR
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS(R/)   
17:00  BEST OF PORTUGAL  
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:45  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PRóS E CONTRAS
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  BEST OF PORTUGAL(R/)   
01:00  PROGRAMA A DESIGNAR 

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA

Programação semanal da RtPi

Saúde

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presen-
te” um serviço gratuito, para que nos enviem as fotogra-
fias dos seus bebés nascidos no ano 2011 e 2012, acom-
panhadas 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: 10 de Fevreiro de 2012
Mãe: Maria Cabeleira
Pai: joseph Dos Santos

isabella dos Santos
bebÉ dO aNO 2011 e 2012

MúSicO da SeMaNa

derek Mota
Filarmónica Portuguesa de Montreal

dormir menos de seis horas 
aumenta o risco de aVc
Investigadores da universidade do Alabama, 

nos EuA, acompanharam os hábitos de sono 
de 5 mil pessoas entre os 45 e os 65 anos durante 

três anos e concluiram que aquelas que dormiam 
menos de seis horas, mesmo sendo saudáveis, ma-
gras e sem história familiar de AVC, tinham maior  
probabilidade de de sofrer sintomas de derrame 

do que as que dormiam nove horas.
Dormência ou fraqueza de um lado do corpo, ton-

turas, perda da visão ou uma incapacidade súbita de 

expressar-se verbalmente ou por escrito eram alguns 
dos sintomas que os que dormiam pouco apresenta-
vam, sendo que muitas vezes não eram valorizados 
nem reportados ao médico.
Os acidentes vasculares cerebrais são a principal 

causa de morte em Portugal e estima-se que uma em 
cada seis pessoas vá sofrer um AVC ao longo da vida.
Hipertensão, sedentarismo, obesidade, colesterol 

elevado, tabaco, diabetes e stresse são alguns dos  
fatores de risco conhecidos a que se junta agora a 
privação de sono. Cuide do seu descanso.

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
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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

Com entendimento Fido de 3 anos2

 
  

 

 

  
 

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

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

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

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

35$
por mês1

WWW.ACTION-PAGE.COM

Celebrem
as economias

Com entendimento
Fido de 2 anos

CitéFidoMC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

FidoTROCMC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos 
AndroidMC

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

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

Fale com um conselheiro em pessoa, 
não temos sistema automatizado

Acumule e economize sobre
o vosso próximo téléphone3

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

Pacotes ilimitados
Textos ilimitados incluídos 

em todos os pacotes

 A partir de

20$
   por mês1

75$ 30$ 50$

Vous êtes 
à la recherche 

de financement  ?
SécurFinance vous propose une alternative 

aux institutions financières. 
Spécialiste en financement hypothécaire 

pour des termes entre 3 à 36 mois.

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

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel

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

ou bien par courriel à info@securfinance.com 

www.securfinance.com

Vous êtes 
à la recherche 

de financement  ?
SécurFinance vous propose une alternative 

aux institutions financières. 
Spécialiste en financement hypothécaire 

pour des termes entre 3 à 36 mois.

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

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel

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

ou bien par courriel à info@securfinance.com 

www.securfinance.com

Procura
fi nanciamento?

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

com termo entre 3 a 36 meses 

Com sécurFinance, você encontrará 
uma solução perfeitamente adequada 

às suas necessidades e possibilidades.

Construção | Renovação | Comercial | Residencial

josé Carvalho
Professor e Investigador de história

Será que a europa (ainda) Precisa do euro?

Nos meios académicos e políticos europeus, a 
grande polémica anda à volta da ideia saída 

em livro recente e que afirma: «a Europa não pre-
cisa do euro». O autor desta tese é Thilo Sarrazin, 
antigo membro do conselho de administração do 
Bundesbank. 
Thilo elegeu como tese da sua nova obra o argu-

mento de que a Alemanha só se esforça para salvar o 
euro porque continua a sofrer um enorme complexo 
de culpa devido ao seu passado nazi. Nacionalista, 
chauvinista, reaccionário e desprezivelmente calcu-
lista são apenas alguns dos epítetos lançados a Sar-
razin, mas há quem o admire por ter a coragem de 
colocar as questões difíceis com respostas ainda mais 
complexas. 
Sarrazin argumenta que o euro trouxe à Alemanha 

demasiados riscos financeiros, sem benefícios sufi-
cientes, acrescentando que o comércio com os paí-
ses fora da zona euro está a crescer mais depressa do 
que aquele que é feito com os membros da zona em 
questão. Sarrazin clama também, no seu livro, que o 
processo de integração da Europa não passa de uma 
«pura ideologia».
Por outro lado, Sarrazin não deixou passar a oportu-

nidade de citar a (já) famosa frase de Angela Merkel 
– «se o euro falha, a Europa falha», afirmando que 
a Chanceler tem sido extremamente bem-sucedida 
com esta fórmula de discurso e que este livro pode 
funcionar como uma resposta à sra. Merkel, na medi-
da em que, a seu ver, a Alemanha possui uma econo-
mia com base nas exportações e que, por isso mesmo, 
não precisa do euro.
A Alemanha, diz o mesmo autor, está a ser usada 

como uma fiadora das dívidas dos outros países. De 
acordo com esta visão, o euro é o velho marco ale-
mão, rebaptizado e redistribuído como um acto semi-
consciente e mal orientado de caridade alemã. Sur-
preendente é também o facto de, nos anos de 1990, 
Sarrazin se ter convertido ao valor do euro e agora o 
encarar como uma espécie de «aposta falhada», pois 
a classe política alemã sempre pensou que a união 
política se seguiria à união monetária, como se fosse 
uma lei natural, pois sem ela a moeda comum não 
seria estável. E daí a aposta falhada.
Obviamente que as críticas à mais recente incursão 

literária de Sarrazin não se fizeram esperar. 

Claro que também existem apoiantes e não foi sur-
presa para ninguém que a extrema-direita alemã, via 
NPD (o Partido Democrata Nacional) tenha divulga-
do uma nota na qual enaltece o trabalho de Sarra-
zin. Sarrazin, por sua vez, tentou defender-se de uma 
aproximação à extrema-direita alemã, dedicando al-
gumas linhas do seu livro a distanciar-se das figuras 
nacionalistas que o apoiaram no passado. 
Polémicas partidárias à parte, comentadores e eco-

nomistas conferem um outro sentido ao livro de Sar-
razin. A título de exemplo, a Deutschlandfunk radio 
considera as questões colocadas no livro como evi-
dentes, afirmando que o discurso de Sarrazin não é, 
de todo, banal. «Enquanto especialista financeiro e 
antigo membro do banco central, a sua competência 
económica é inquestionável». Também o jornal de 
esquerda Die Tageszeitung escreve que «neste livro, 
o experiente político e financeiro traz consigo os co-
nhecimentos de uma vida quando coloca questões 
que não são de fácil resposta». 
Para Tilman Mayer, cientista política em Bona e em 

declarações ao The Wall Street Journal, «a visão de 
que o euro foi mal construído é partilhada por muitos 
alemães, mas é difícil imaginar um movimento anti-
-euro numa altura em que [na Alemanha] a economia 
está bem e o desemprego está em níveis baixos». 
Assim, e mesmo os alemães que concordam com 

Sarrazin de que o euro não era necessário para a inte-
gração europeia, admitem que tal não significa que a 
Alemanha deve agora virar as costas à moeda única.
A verdade, porém, é que o livro está a causar uma 

enorme polémica, instalando dúvidas na cabeça de 
muitos alemães e fazendo eco das certezas de outros 
tantos. Dúvidas e certezas que estão também, segura-
mente, a ser partilhadas por muitos cidadãos de ou-
tras nacionalidades. 
Em suma, será que a Europa precisa do euro, ou a 

União Europeia é que precisa dele, e de que maneira? 
Esta é a grande questão! 
E os próximos dias e meses, dependendo do que se 

passar na Grécia, Espanha e Portugal poderão ajudar 
na resposta. Vale a pena pensar nisto!
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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a lenda da biblioteca de
alexandria e sua história (2)
Astronomia
Astronomia não era meramente uma projeção de 

uma terceira dimensão numa Quarta, mesmo sendo 
assim que muitos cientistas gregos a classificaram. O 
movimento das estrelas e do sol eram essenciais para 
determinar posições terrestres, já que eles proviam 
pontos universais de referencia. No Egito, isso era 
particularmente vital para os direitos de propriedade, 
porque a indução anual do Nilo com freqüência al-
terava as marcas físicas no terreno e os limites entre 
os campos. Para Alexandria, da qual sobrevivia de 
exportar grãos e papiro para o resto do mediterrâneo, 
o desenvolvimento em astronomia possibilitou uma 
grande ajuda aos navegadores. Astrônomos gregos 
antigos concentraram-se em modelos teóricos do uni-
verso; Alexandrinos pegaram o trabalho de detalhar 
as observações e analisar a matemática envolvida em 

todas essas idéias.
Mapas do Céu
Erastóstenes, o versátil terceiro bibliotecário, jun-

tou um catalogo completo de 44 constelações junto 
com seus devidos mitos, assim como uma lista de 
475 estrelas fixas. Hipparchus ganhou o credito de 
inventar a longitude e latitude, importando o siste-
ma circular de 360 graus da Babilônia, calculando 
o comprimento do ano dentro de uma precisão de 6 
minutos, juntando um mapa estelar de constelações 
e estrelas e especulando que elas, as estrelas, tinham 
tanto nascimento como morte.
Esquemas do universo
Aristarco aplicou trigonometria Alexandrina para 

estimar as distancias e tamanhos do céu e da lua, e 
também postulou um universo heliocêntrico, com o 
sol no centro do universo. Um colega sábio do Mu-
seu, Stoico Clinatos, acusou-o de blasfemador. Hi-
pparchus de Bithynia, durante o reino de Ptolomeu 
VII, descobriu e mediu o procedimento de equinó-
cios, e a trajetória do sol e da lua. 300 anos depois, 
Ptolomeu (sem relação nenhuma com a realeza egíp-
cia) criou matematicamente seu elegante sistema de 
epicirculos para dar razão a geocentricidade da visão 
Aristoteliana, e escreveu um tratado de astrologia, 

ambos que depois se tornariam no paradigma medie-
val.
Geometria
Os alexandrinos juntaram muitos princípios geomé-

tricos de antigos matemáticos gregos, e também tinha 
acesso a conhecimentos egípcios e babilônicos no as-
sunto. Esta é uma das áreas nas quais o museu se ex-
cedia, produzindo sua porção de grandes geomatros, 
desde sua criação. É dito que Demetrius convidou 
Euclides para Alexandria, e sua obra “Elementos” é 
conhecida como os fundamentos da geometria. Seus 
sucessores, notavelmente Apolônio, continuaram a 
pesquisa em formas cônicas, assim como Hippar-
chus.
Erastotenes e a Geometria Esférica: 
Calculando a Circunferência da Terra
O terceiro bibliotecário de Alexandria, Erastóstenes 

(275-194 AC), calculou a circunferência da terra com 
uma diferença de apenas 1%, baseado na medida da 
distancia entre Aswan ate Alexandria e a fração de 
todo o arco determinado pela diferença do compri-
mento da sombra ao meio dia nesses dois locais. Ele 
ainda sugeriu que os mares estariam conectados, que 
a África poderia ser circum-navegada e que a “Índia 
poderia ser alcançada navegando oeste da Espanha”. 
Finalmente, provavelmente sobre desenhos do Egito 
e do Oriente Médio, ele deduziu o comprimento do 
ano em 365 e ¼ dias e foi o primeiro a sugerir a idéia 
de adicionar um “dia a mais” a cada quatro anos.
Mecanica: Ciencia Aplicada
Arquimedes, o descobridor do numero pi, foi um 

dos primeiro sábios Alexandrinos a aplicar as teo-
rias de movimento de geomatros e astrônomos em 
aparatos mecânicos. Entre as suas descobertas estão 
a alavanca e, como uma extensão do mesmo prin-
cipio, o “parafuso de Arquimedes”, uma ferramenta 
para levantar água. Ele também é a figura da lenda do 
cientista levantando de sua banheira com o grito de 
“Eureka” depois de descobrir que a água é tirada de 
seu local com a imersão de objetos nela.
A hidráulica foi uma ciência que nasceu em Alexan-

dria, da qual era o principio atrás do “Herói Pneumá-

tico”, um longo trabalho descrevendo muitas maqui-
nas e “robôs” simulando ações humanas. A distinção 
entre a pratica e a teoria provavelmente não ocorreu a 
ele durante seus experimentos, que incluíam estatuas 
que misturavam drinques, bebiam e cantavam (atra-
vés de ar comprimido). Ele também inventou o órgão 
de cano que mais tarde seriam usados nos “Banhos 
Romanos”, uma lâmpada que se auto-ajustava.
Medicina
O estudo de anatomia, que tem sua origem em Aris-

tóteles foi conduzido extensivamente por muitos Ale-
xandrinos, que provavelmente tinham a vantagem 
dos belos jardins e espécies de animais da biblioteca, 
alem da pratica Egípcia de mumificação. Um dos pri-
meiros estudiosos dessa ciência, Herophilus, coletou 
e juntou o “Hippocratic corpus”, e embarcou em es-
tudos próprios. Ele foi um dos primeiros a distinguir 
o cérebro e o sistema nervoso como uma unidade, 
assim como a função do coração, da circulação do 
sangue e provavelmente de vários outros órgãos e 
suas funções. Seu sucessor, Eristratos, se concentrou 
no sistema digestivo e os efeitos da nutrição, e postu-
lou que os alimentos assim como os nervos e o cére-
bro influenciam em doenças mentais. Finalmente, no 
segundo século AC, Galen fez em Alexandria vastas 
e inúmeras pesquisas e junto com suas próprias pes-
quisas compilou quinze livros anatomia e a arte da 
medicina.
Conclusão
O Museu de Alexandria foi fundando num lugar e 

tempo únicos que possibilitaram seus sábios a criar 
sobre as técnicas dedutivas de Aristóteles e do co-
nhecimento grego em ordem de aplicar esses méto-
dos no conhecimento da Grécia, Egito, Macedônia, 
Babilônia e alem. A localização de Alexandria como 
um centro comercial, e como o maior exportador de 
material para escrever, ofereceu vastas oportunida-
des para o contato entre diferentes culturas e formas 
de pensamento. O esforço deliberado de seus sábios 
para juntar e analisar criticamente o conhecimento de 
sua época possibilitaram a primeira pesquisa siste-
mática de conhecimento por especialistas em novas 
áreas de conhecimento. Completas novas discipli-
nas, como gramática, preservação de manuscritos e 
trigonometria surgiram. Ainda, a grande coleção de 
documentos numa cidade Egípcia possibilitaram a 
transmissão de textos clássicos em árabe e hebreu, 
onde foram preservados por muito tempo depois que 
suas copias foram perdidas durante a Idade Media 
na Europa. Alexandria e seus primos, o Lyceum, a 
Academia, e a jovem biblioteca de Pergamon, foram 
provavelmente os protótipos de monastérios e uni-
versidades medievais. Enquanto muitos sábios mo-
dernos com freqüência se lamentam da quantidade 
de informações perdidas desde a queda da biblioteca, 
uma grande quantidade de descobertas e teorias Ale-
xandrinas, especialmente em matemática e geome-
tria, ainda provem um chão de trabalho para pesquisa 
moderna nestes campos. E Finalmente, os métodos 
de pesquisa, estudo, de armazenamento e organiza-
ção da informação desenvolvida na Biblioteca são 
muitos os mesmos usados hoje em dia, apenas os 
pergaminhos lineares deram espaços para livros em 
estantes, e agora estamos vendo a transformação de 
livros em documentos numa mídia eletrônica.
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Os brinquedos são bons?
Por esta altura do ano, os pais gastam milhões 

em jogos e as empresas de brinquedos gastam 
milhões a publicar as últimas novidades e gadgets 
para crianças.
Com os fabricantes a venderem os chamados brin-

quedos “educativos”, o que é de facto melhor para as 
crianças?
“O mercado tem feito um trabalho maravilhoso em 

dizer aos pais que se não comprarem brinquedos, os 
seus filhos ficarão intelectualmente atrofiados. Leva 

a que os pais comprem brinquedos que de facto não 
são os ideais”, diz Roberta Golinkoff, professora de 
Psicologia na Universidade de Delaware.
“Tem-se feito um péssimo trabalho em educar as 

pessoas sobre o que é realmente importante no de-
senvolvimento das crianças. Há muitos pais que 
compram brinquedos eletrónicos caros com bene-
fícios questionáveis.” A investigação mostra que as 

crianças aprendem a brincar, mas, não com os brin-
quedos. Os pais deviam ter cuidado com os brinque-
dos assinalados como pedagógicos – há de facto pou-
cos brinquedos desenvolvidos em colaboração com 
psicólogos infantis. “É tudo pedagógico, mas o que 
é que as crianças estão mesmo a aprender?”, pergun-
ta Susan Linn, psiquiatra na Escola de Medicina de 
Harvard e diretora da campanha ‘Por uma Infância 
sem Publicidade’. 
“As crianças aprendem a maior parte das coisas a 

experimentar e a interagir com adultos que se preo-
cupem com elas, por isso os pais devem olhar para os 
brinquedos que dizem ser educativos com um cinis-
mo saudável”, diz a académica. “Deviam perguntar a 
si mesmos: este brinquedo motiva o meu filho a ser 
criativo, pode ser usado de várias formas? Brinque-
dos que falam, dançam ou cantam ao pressionar um 
botão têm muito pouca utilidade para uma criança.”
“O tipo de brinquedo que uma criança precisa é 90% 

criança e 10% brinquedo”, diz Golinkoff. “É por isso 
que as crianças ficam mais interessadas na caixa que 
traz o brinquedo do que no próprio brinquedo: com 
a caixa há milhões de possibilidades de brincadeira e 
com o brinquedo só uma”. As crianças aprendem mais 
com os brinquedos que oferecem múltiplas possibi-
lidades e permitem que estes exprimam a sua criati-
vidade, incluindo projetos de arte e habilidade, jogos 
e puzzles e jogos de construção. “No fim de semana 
coloque uma caixa de um eletrodoméstico no meio da 
sala”, sugere Golinkoff. “Os pais vão ficar surpreen-
didos com a imaginação das crianças de sete ou me-
nos anos – pode ser um barco, uma nave espacial ou 
uma casa, e pode ser pintada, cortada ou enfeitada. As 
crianças adoram isto.”
“Os pais acham que se não comprarem brinquedos 

caros com baterias estão a falhar, mas é exatamente 
o oposto. Quer que seja a criança a mandar, e não o 
brinquedo”.

A CCFC (Por uma Infância sem Publicidade, na sigla inglesa) atribui o prémio anual TOADY (Brinquedos Opressivos e Destrutivos para as Crianças, na sigla 
inglesa) para os piores brinquedos do ano como resposta às listas anuais da indústria. A Dra. Susan Linn diz-nos porque é que os nomeados deste ano são tão 
assustadores. Vote no pior destes cinco em commercialfreechildhood.org

TABLET
APRENDIZAGEM VINCI

400$, Idade: 4 ou menos 

O primeiro iPad para be-
bés. Não há provas que 
qualquer ecrã seja educa-
tivo para bebés. Este brin-
quedo pode fazer comque 
os bebés se tornem depen-
dentes de meios eletróni-
cos para estímulos ou
acalmia. E é demasiado 
caro.

MICROFONE SOU TPAIN
35$ idade: +3

Microfone comsintonia au-
tomática que transforma a 
criança num rapper. Intro-
duz e reforça a atração das 
crianças a canções misógi-
nas. As letras são desapro-
priadas para as crianças 
e o brinquedo empurra as 
crianças para se exibirem 
em idades muito baixas.

MONOpóLIO
Edição colecionador 

do 125º aniversário da 
Coca-Cola

35$, Idade: 8-10,
O jogo do Monopólio com
amarca da Coca-Cola. 
Uma utilização muito cíni-
ca de um jogo de tabuleiro 
para vender Coca-Cola, 
numa altura que a obesi-
dade infantil é um grande 
problema.

pACOTE DE BONECAS
MONSTER HIGH
FEARLEADING
35$ Idade: +6

Bonecas magras em rou-
pas provocantes. Horrível; 
os pais passamos valores 
às crianças combrinque-
dos e histórias. Por isso 
quando se lhes dá bone-
cas anoréticas dizemos 
que é assim que as rapa-
rigas devemser.

ARENA COLOSSAL
CRASHDOWN DA WWE

32$, Idade: +6
Réplica de uma arena de 
wrestling. Há muito tempo 
que aWWEpromove a vio-
lência, a intimidação e uma 
sexualização doentia que 
têm a nossa objeção. Mas 
isto é também umbrinque-
do incrivelmente patético.

PIORES
BRINQUEDOS

DE 2011

5

desligue a tV às crianças
Os bebés adoram brincar com o comando da tele-

visão. E também adoram ver TV. Os pais mais can-
sados raramente os impedem, até porque assim têm 
cinco minutos para tomar um banho, arrumar a louça 
ou preparar-se para o trabalho. 
Um comunicado recente da Academia Americana 

de Pediatria (AAP) confirmou que as crianças com 
menos de dois anos devem passar menos tempo à 
frente de um ecrã e mais tempo a aprender enquanto
brincam. Desde que a AAP analisou esta questão, 

pela primeira vez, em 1999, surgiram novos ecrãs 
com várias ofertas de entretenimento – TV, DVD, 
computador, smartphones e tablets – e surgiram tam-
bém mais estudos que mostram o seu efeito prejudi-
cial. 

Hoje em dia, há programas de TV, DVD e até mes-
mo canais dedicados aos mais pequenos. Num estudo 
recente realizado nos EUA, 90% dos pais disseram 
que os seus filhos com menos de dois anos assistem 
a algum tipo de média eletrónico e, em média, essas 
mesmas crianças vêem televisão durante uma a duas 
horas por dia. Aos três anos, um terço dessas crianças 
tem televisão no quarto.
Os pais até podem enganar-se a si próprios, pensan-

do que ver programas de “qualidade” é educativo. 
Mas, enquanto as crianças de dois anos ou mais po-

dem melhorar as suas habilidades sociais e de lin-
guagem, as recentes descobertas mostram que não há 
provas de que a televisão possa ser educativa para 
menores de dois. “Entre um ano e meio e dois anos 
e meio, as crianças são capazes de apreender o con-
teúdo e o contexto dos programas televisivos”, ex-
plica o autor do relatório, Ari Brown. “Mesmo se um 
programa tiver realmente alta qualidade, perde-se na 
transposição para os mais pequenos que ainda não es-
tão suficientemente desenvolvidos para compreender 
o conteúdo do vídeo”, disse.
E ver TV com os pais não faz com que os progra-

mas fiquem mais educativos. Aliás, o relatório sugere 
que isso rouba tempo à interação valiosa pai-filho. 
As crianças desenvolvem vocabulário falando com 
os seus pais.
Aprendem mais a brincar, a resolver problemas, a 

pensar de forma criativa e a desenvolver habilidades 
motoras. Assistir a TV de mais pode até ser prejudi-
car os pais, por isso o tempo em frente à TV só atrasa 
a criança. Até pode atrapalhar o sono.
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Santo António foi festejado em 
grande, na passada quarta-feira, 

com o último almoço da temporada 
do “Vamos Comer juntos”. 
Este programa da Universidade dos 

Tempos Livres (UTL) é o último a 
encerrar as suas actividades. Tivemos 
a felicidade de saborear uma boa sar-
dinhada e de assistir ao jogo Portugal 

- Dinamarca. 
O Sr. Padre José Maria grande adepto 

de futebol e da nossa selecção nacional, 
apresentou o jogo em ecrã gigante. Ao 
decorrer da partida, o nervosismo das 
pessoas era evidente. Algumas, com o 
entusiasmo, até se afogavam com as 
espinhas, mas no fim, quando o árbitro 

apitou, saltaram de alegria com a Vitó-
ria dos Lusos por três bolas a duas. A 
equipa da cozinha, liderada por Olga 
Loureiro, foi também aplaudida. 

De Setembro a Junho, quer, faça bom, 
ou mau tempo, preparam, às quartas-
-feiras, uma refeição para mais de cem 
pessoas. Mais incrível que possa pare-
cer, fazem tudo isto voluntariamente. 

Jovens e menos jovens, ricos e pobres 
vêm ao “Vamos Comer Juntos” para al-
moçarem em companhia e não estarem 
sós. 
O líder espiritual da Missão, cons-

ciente da solidão de muita gente, criou 
em 2008 este programa e o inseriu na 
UTL. Para além da refeição, convivem, 
jogam ao bingo e dançam o bailarico 
ao som da música do Sr. José Luís. 

O microfone está sempre à disposição 
para quem queira contar uma anedota, 
ou demonstrar o seu talento musical ou 
poético. 
Neste último almoço, a senhora Ju-

lie Boncompain, candidata pela CAQ 
à Câmara de Montreal, que outro dia 
distribuiu algumas árvores no adro da 
igreja, veio saborear as nossas sardi-
nhas e ficou encantada com o programa 
e a sua ambiência. Amanhã, quinta-fei-
ra, as pessoas que habitualmente se ins-

cOMuNidade

Texto de Antero Branco
e fotos de Manuel Neves

Santo antónio em Santa cruz
crevem para o “Vamos Comer Juntos” 
partem em passeio a Trois-Riviéres e 
ao Santuário de Notre-Dame-du-Cap. 
Tal como o meu colega, Miguel Fe-

lix, mencionou na edição da semana 

passada, o Padre José Maria Cardoso 
foi condecorado, pelo presidente da 
República, Professor Cavaco Silva, 
nas celebrações do 10 de Junho, com 
a medalha da Ordem de Mérito pelos 
trabalhos desenvolvidos junto da co-
munidade portuguesa em Montreal e 
pela criação da Universidade dos Tem-
pos Livres. 
A UTL é realmente uma grande insti-

tuição. Conta com mais de quinhentos 
alunos, de todas as idades, inscritos nos 
vários programas oferecidos, incluindo 
inúmeros canadianos das turmas de 
português para estrangeiros, artesanato 
e azulejos. 
Muitos parabéns ao Padre josé 

Maria e um especial agradecimento 
ao Dr. Fernando Demée Brito, Côn-
sul Geral de Portugal, por ter infor-
mado Portugal das proezas do líder 
da Missão de Santa Cruz.
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Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

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

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

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

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

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

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

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

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

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

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

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

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

É com empenho, dedicação e
competência que irei procurar

a melhor solução
para garantir  

a venda OU a compra
da sua casa.

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

está perto em espírito, eis o que faz da Terra um jardim habitado. -Goethe
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Recordando o nosso passado, 2003

Artigo comemorativo de 2003
Por Raúl Mesquita

coerente até ao fim

luís Miranda abandona tremblay

A saga das desfusões na ilha de Montreal, ul-
trapassou agora uma outra etapa, desta vez 

respeitante à Freguesia de Anjou. Epílogo que em 
nada surpreende pois que já há muito tempo se 
adivinhava, se desenhava, no horizonte nordeste 
da metrópole quebequense.
Porquê Luís Miranda abandona Tremblay ?
Para melhor situarmos o problema, recuemos um 

pouco no tempo, à época não muito distante em que 
um grande descontentamento se manifestou nas ci-
dades periféricas da Montreal, após a adopção da Lei 
170 apresentada pela Ministra Louise Harel, que de-
terminou e forçou a fusão dessas municipalidades à 
cidade centro, Montreal, criando assim, a mega-cida-
de do conceito Uma Ilha Uma Cidade.
Encorajados pela decisão de Jean Charest, após a 

adopção duma resolução no congresso do Partido Li-
beral em Outubro de 2000, que previa a realização 
de referendos destinados a anular a fusão das muni-
cipalidades agrupadas de força pelo primeiro minis-
tro Bouchard, os presidentes camarários das cidades 
limítrofes, unidos no desacordo da Lei promulgada e 
receando a concentração total de poderes no executi-
vo — senão mesmo no Presidente da cidade central, 
decidiram criar um partido político que respeitando 
as suas opções, lhes permitisse — uma vez chegado o 
momento, — optar, se necessário, pela desagregação 
do grande município.
Os fundadores do partido, que foi baptizado como 

União dos Cidadãos da Ilha de Montreal, decidiram 
então recrutar em Fevereiro de 2001, Gerald Trem-
blay, para presidente do mesmo, propulsando-o a 
candidato à presidência da Câmara Municipal de 
Montreal. Gerald Tremblay — que teve de recorrer a 
Jean Charest para que o ajudasse a convencer Gerges 
Bossé, “Maire” de Verdun , — também interessado 
pela presidência da nova cidade, — de lhe deixar o 
campo livre, é um tecnocrata, absorvido pelos gráfi-
cos coloridos e pelas suas crises de amuos, salpicadas 
de reacções tão inesperadas como incompreensíveis. 
Vários episódios rocambolescos marcaram a sua vida 
política provincial. Outros de formato escandaloso, 
surgiram já depois da sua confirmação como “Maire” 
de Montreal. E continua. Porém, o compromisso de 
Gerald Tremblay para com os seus colegas das cida-
des circundantes, era o de não intervir se todos, ou 
alguns, descontentes pelo processo da grande cidade, 
decidissem opor-se às fusões e utilizassem a fórmu-
la prescrita por Jean Charest. Recordemos que este 
— ainda na oposição, reiterou a sua promessa, o seu 
compromisso, de permitir aos cidadãos de decidir se 
sim ou não queriam continuar a viver reagrupados 
numa mega municipalidade.
«Queremos restabelecer o direito dos cidadãos de 

decidir o destino da sua comunidade —disse Jean 
Charest a 5 de Novembro 2001 (dia seguinte das elei-
ções). — E é possível. Mesmo René Levesque o fez 
nos anos 80 no caso de Buckingham».
Eleito Primeiro-Ministro, Jean Charest não cessou 

de tergiversar sobre o assunto.
Não pode, porém, fazer marcha atrás, sob pena de 

pagar, — em próximas eleições, — bastante mais 
caro do que todos os cortes e o aumento do fardo 
fiscal dos contribuintes neste início de mandato. O 
projecto-lei do Ministro Fournier, um género de val-
sa, com compassos voluptuosos, numa tentativa de 
convencer os insatisfeitos a aderirem à mega cidade, 
não convence ninguém.
E o plano de descentralização proposto pela ad-

ministração Tremblay também não. É portanto nes-
te contexto que surge a demissão de Luís Miranda. 

Uma demissão que se esperava porque na realidade 
ele não tinha outra solução. A vala era e é demasiado 
larga e profunda, para que um entendimento pudesse 
ser possível.
Foi portanto com estes elementos na memória que 

encontrei nos últimos dias Luís Miranda, para ou-
vir algumas precisões sobre o controverso plano do 
“Maire” e também, as razões da sua decisão.
Vejamos os factos. Luís Miranda é um dos políticos 

quebequenses mais em foco nos últimos tempos. A 
sua visão sobre a gestão municipal, é baseada numa 
forte e profícua experiência adquirida durante vários 
anos como vereador e como Presidente da Câmara 
Municipal de Anjou. Esta cidade sempre usufruiu de 
uma taxação razoavelmente baixa em comparação 
à qualidade dos serviços fornecidos. A neve nunca 
estabeleceu morada em Anjou. As acumulações pe-
quenas ou grandes eram transportadas fora de portas, 
para grande prazer dos residentes.
Desde a fusão, isso já não é possível. O erário públi-

co foi penalizado e as receitas reduzidas pelo poder 
central, desviando os fundos para outras localidades 
a fim de normalizar os custos de avaliação predial.
Verifica-se no entanto, que como frequentemente 

acontece em política, ao pretender-se solucionar um 
problema pela improvisação, cria-se um problema 
maior a médio ou longo prazo. Neste caso, a preocu-
pação de normalização das taxas, não teve em con-
ta os serviços de luxo de que usufruem algumas das 
antigas municipalidades e para os quais, contribuem 
agora as limítrofes, para isso obrigadas a reduzirem a 
qualidade de vida no seu próprio território.
A questão foi lançada. Porquê? O homem é sereno, 

olharfirme e voz monocórdica. Liberta-se dele um 
sentimento de desafogo, de quem está em paz con-
sigo próprio.
“Depois das fusões — diz-nos com segurança, fo-

ram impostas várias injustiças, às quais não podemos 
de modo algum ficar indiferentes. A repartição dos 
fundos monetários é feita de modo desigual. Se qui-
sermos garantir aos cidadãos de Anjou a qualidade de 
vida anterior, serei obrigado a tarificar serviços que 
sempre foram gratuitos ou de custo mínimo. O que 
não é conforme à nossa ideologia. (...)
 Quem paga a diferença? Anjou e outras municipa-

lidade, que para essa contribuição a Hampstead, — 
aqui focada apenas como um exemplo entre outros, 
— recebe menos, aumenta as taxas e ve-se obrigada 
a cortar nos serviços aos seus residentes. E isto é tre-
mendamente injusto.”
Aqui quisemos saber qual a explicação das expres-

sões taxação e tarificação tão mencionadas neste pro-
cesso, para melhor compreensão do leitor.
“Taxação — diz-nos um Luís Miranda calmo, 

descontraído, senhor de si, “é o imposto camarário 
atribuído ao conjunto das propriedades de uma mu-
nicipalidade por cada 100 dólares de avaliação des-
ses patrimónios, que serve a compensar as despesas 
originadas pelos diversos serviços municipais. Se as
despesas aumentam por qualquer razão, esse “ra-

tio”, essa relação, terá igualmente de aumentar em 
consequência. Ora neste momento as taxas aumen-
taram para muitos, como em Anjou, não por causa 
de aumento das despesas mas antes, para equilibrar 
as diferenças de receitas da cidade centro, a fim de 
compensar a diminuição das taxas noutras localida-
des, como disse há pouco.”
Verificação feita, em Anjou, antes da fusão, as taxas 

municipais por cada $100.00 de avaliação eram de 
$1.55. Em virtude da aglomeração, passaram a $1.67 
e dentro em breve passarão a $1.85, fixando neste 
custo a famosa uniformização predial. 
(...)
Será ele capaz de suportar ?
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dia dos Pais na associação
Portuguesa do West island

Associação Portuguesa do West Is-
land (APWI), com sede em Pier-

refond, celebrou no sábado passado o 
Dia dos Pais. A sala estava cheia onde 
foi servido o jantar, sopa, salada com 
uma saborosa entrada de salmão e pre-
sunto, e, o prato principal foi lagosta, 
para celebrar em grande, este dia muito 

Texto de joão Arruda

especial, dedicado aos pais. Tudo es-
tava mesmo uma delícia parabéns aos 

cozinheiros e, sem esquecer o serviço 
que estava mesmo perfeito. Logo de 
seguida ouve alguns poemas que fo-
ram dedicados aos pais, pela senhora 
presidente Lígia Pereira. O serão foi 
animado pelo DJ da casa, a senhora 
Ester Raposo que fez um excelente tra-
balho, onde a malta não deixou a pista 

Quebrar as algemas da solidão

josé da Conceição

Quebrar as algemas da solidão, 
é ser livre para pensar! só uma 

mente livre, é capaz de gerir pesso-
as livres . Os ditadores escravizam, 
porque são escravos dos seus confli-
tos quem controla a liberdade dos 
outros, nunca foi livre dentro de si 
mesmo.
Os autoritários dominam porque são 

dominados pelas árias doentias da sua 
personalidade.
Quando os nossos sonhos vão contri-

buir para o bem da humanidade, eles 
suportam mais facilmente os temores 
da vida . Quando temos sonhos indivi-
dualistas, eles são tímidos, não resistem 
aos acidentes do caminho. Enriquecer 
só por enriquecer não tem sentido.
Ganhar muito dinheiro só tem senti-

do se for para promover muito mais do 
que o nosso conforto. Se for usado para 
ajudar os outros, aumentar a oferta de 
empregos, e contribuir socialmente. 
Ter sucesso só pelo sucesso é uma es-
tupidez intelectual. Mas ter sucesso 
para aliviar o sofrimento dos outros, é 
um perfume para a inteligência. Nada 
é tão poético quanto a investir na qua-
lidade de vida das pessoas. Temos que 

manter acesa a chama da esperança. 
Temos que alimentar a alma e o espíri-
to das pessoas fazendo-as acreditar na 
vida. Não nos podemos psicoadaptar 
ao conformismo, temos que ter a mais 
profunda convicção de que sem espe-
rança seca-se a alegria de viver e o de-
sejo de lutar.
Temos que saber gerir os nossos pen-

samentos, transformar a nossa indig-
nação, em capacidade de lutar, e os 
nossos sofrimentos em sonhos . Nunca 
recuar na travessia das turbulências, e 
caminhar nas tempestades sem medo 
de se molhar.
Os perdedores vêem a tempestade, 

‘os vencedores vêem por detrás das 
densas nuvens os raios do sol . As suas 
flagrantes derrotas, ao invés de se tor-
narem um pesadelo, tornam-se um 
romance pela vida. As suas crises de 
ansiedade tornam-se como ondas que 
se debruçam sobre a praia da sua histó-
ria e produzem marcas de maturidade, 
tornando assim, seres humanos de ra-
ríssimo valor, que encontram grandeza 
dentro da sua pequenez.
Temos que ser fortes, porque os for-

tes amam, e os fracos odeiam, os fortes 
dignificam os fracos discriminam, os 
fortes perdoam os fracos condenam.

de dança. Parabéns a toda a equipa por 
ter realizado um excelente serão que 
foi mesmo apreciado por todos.
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“taXi x aViÃO
Um avião sofre uma pane e o piloto é obrigado a fazer uma ater-

ragem de emergência, mas graças à sua habilidade, consegue 
pousar em segurança no meio de uma avenida. Passado o pâ-
nico, os passageiros batem palmas e começam a sair do avião. 
Tudo parecia resolvido, quando um táxi desgovernado bate no 
avião.

No interrogatório com o motorista, o delegado questiona:
- O piloto evita uma catástrofe e o senhor consegue bater no 

avião parado?
Como é que o senhor não viu esse jato no meio da pista?
- Doutor, eu peguei um casalzinho lá no shopping, eles entraram 

no táxi e começaram o maior amasso e eu 100% de atenção no 
trânsito.

- Sim, prossiga...
- Ele tirou a blusa dela e começou a chupar os peitos da moça e 

eu vendo pelo espelhinho, mas com 90% de atenção no trânsito.
- Continue...
- Ele enfiou a mão nas pernas da moça e puxou a calcinha dela, 

e eu com 80% de atenção no trânsito.
- E.....
- Ela abriu o zíper e caiu de boca no bilau do rapaz, daí foi para 

50% minha atenção no trânsito!
- Ok! E então?
- Naquele pega-pega e chupa-chupa, ela tirou o bilau da boca e 

apontou na direção da minha nuca, nisso o rapaz gritou:
- OLHA O JATO!!!
- Abaixei a cabeça na hora e nem vi a cor do avião... Doutor!! 

Como eu ia saber que era o jato e não o jato?
Resumindo: O taxista foi liberado

9
2
7

Madagascar 3: Os Procurados
Madagascar 3 Os quatro animais foragidos do 

zoológico de Nova York retornam às telas de 
cinema agora em 3D. Depois de terem ido parar na 
ilha de Madagascar no primeiro filme e no coração da 
África no segundo, o leão Alex (voz de Ben Stiller), 
a zebra Marty (voz de Chris Rock), a girafa Melman 
(voz de David Schwimmer) e o hipopótamo Glória 
(voz de Jada Pinkett Smith), desta vez, vão parar na 

Europa.
Ainda tentando voltar para Nova York, eles preci-

sam encontrar os pinguins que estão em Monte Carlo 
com os macacos, faturando alto no cassino da cidade. 
É na tentativa de tirar os pinguins da jogatina desen-
freada que eles vão encar sua pior vilã, a incansável 
capitã Chantel DuBois (voz na versão original de 
Frances McDormand). Ela é uma oficial francesa que 
lidera a divisão de controle de animais, cujo maior 
sonho é conquistar o único troféu que falta em sua 
coleção de animais caçados: a cabeça de um leão. É 
para fugir dessa imbatível predadora que todos vão 
parar em um circo, misturando-se com os animais do 
espetáculo.
Sempre sonhando com a volta ao zoológico da Big 

Apple, Alex, Marty, Melman e Glória vão de Mon-

te Carlo a Roma e de Roma a Londres. Nunca sem 
a companhia dos lêmures indiscretos e dos pinguins 
militarizados, que ainda rendem as melhores piadas.
Contudo, Madagascar 3 mostra que a franquia, que 

nunca foi das melhores, enfraqueceu bastante. Seus 
personagens perderam força e se tornaram repetiti-
vos. Para piorar, nesta terceira aventura o roteiro é 
quase posto de lado. A ação joga todos de um lado 

para o outro até metade do filme e é só quando che-
gam ao circo que tem início um fio de história, com a 
entrada de novos personagens.
Precisando fazer valer o efeito 3D, o filme pare-

ce muito mais focado em malabarismos voadores, 
que reforçam o efeito tridimensional de “saltar aos 
olhos”, do que em ser engraçado ou divertido. Per-
to do fim, aposta num colorido sintético, artificial, 
quando a trama descarta o circo tradicional e adere 
ao modelo de circo acrobático de efeitos especiais, 
que tanto sucesso faz atualmente.
Claro que para as crianças a diversão está garanti-

da, mas, comparado aos filmes anteriores, o resultado 
desta terceira investida parece truncado, sem carisma 
e com graça de menos.

HORIZONTAIS 1. Planta leguminosa hortense de semente comestível. 
Sustentar. 2. Subdivisão de artigo, indicada geralmente por um número 
ou letra (pl.). Repercussão. 3. Pequeno vaso ou frasco para transporte 
de líquidos em viagem. Grande desordem. 4. Esteja unido por aderên-
cia. Coisas verdadeiras. 5. Mau cheiro. Incógnita. Graceja. 6. Vazio. 
Face inferior do pão. 7. Pedra de amolar. Elemento de formação de pa-
lavras que exprime a ideia de igual. Espécie de albufeira. 8. Abatimento. 
Espécie de açafate. 9. Porção. Relativo à Páscoa. 10. Fileira. Pancada 
com a palma da mão. 11. Rir sem fazer ruído. Discursar.

VERTICAIS 1. Instrumento cortante, composto de lâmina de gume e 
de cabo. Queridas. 2. Provida de asas. Pequena esmola. 3. Relativo a 
vinho. Guarnecer de asas. 4. Carvão mineral que arde com dificuldade 
e sem chama, cheiro ou fumo. 5. Emprega-se para excitar ou animar 
(interj.). Glícido simples, não hidrolisável. Letra grega correspondente 
a p. 6. Aquilo que prejudica ou se opõe ao bem. Pessoa que dança, 
em relação àquela com quem dança. 7. Aquelas. Mesquinho. óxido ou 
hidróxido de cálcio. 8. Governo dos césares romanos. 9. Aparelho para 
tecer pano. Fazer riscos ou traços em. 10. Soar. Acanhada (fig.). 11. 
Praça pública. Dar asas a.

HORIZONTAIS: 1. Fava, Manter. 2. Alíneas, Eco. 3. Cantil, Caos. 4. Adira, Veras. 5. Aca, 
Xis, Ri. 6. Oco, Lar. 7. Mó, Iso, Ria. 8. Abate, Cista. 9. Dose, Pascal. 10. Ala, Palmada. 
11. Sorrir, Orar.
VERTICAIS: 1. Faca,madas. 2. Alada, óbolo. 3. Vínico, Asar. 4. Antracite. 5. Eia, Ose, Pi. 
6. Mal, Par. 7. As, Vil, Cal. 8. Cesarismo. 9. Tear, Riscar. 10. Ecoar, Atada.11. Rossio, Alar.
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

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

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM uMA SOLuÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM uMA CuRA... 

TESTEMuNhOS REAIS:

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

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

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

SEGuRA O TEu AMOR
O ÍNDIO QUE

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

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

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

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

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

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

514-386-0008
7551 St-hubert

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

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

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

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

biJOuteRie diVa
Place Versailles, 7275 Sherbrooke e., prop.: Nafissa

- cOMPRaMOS OuRO e PRata
- NOVa cOlecÇÃO de JÓiaS
  eM OuRO e PRata e 
  taMbÉM a cOlecÇÃO
  chaMilia e ziNzi 
- teMOS OS MelhOReS PReÇOS

514-508-3482 | 514-209-6652

distrito de lisboa
Lisboa ergue-se nas suas 7 colinas 

sobre o rio Tejo, banhada por 
uma luz única. Capital de Portugal 
desde a sua conquista aos Mouros 
em 1147, Lisboa é uma cidade lendá-
ria com mais de 20 séculos de histó-
ria e o mais importante pólo turístico 
do País.
Dos edifícios pombalinos da Baixa, 

com fachadas de azulejos, às estreitas 
ruas medievais dos Bairros típicos de 

Alfama e do Bairro Alto, onde à noite 
se pode ouvir o fado e usufruir de um 
divertida vida nocturna, aos inúmeros 
museus e lojas, Lisboa é uma cidade 
com várias opções.
São variados os pontos de interesse 

turístico da cidade, mas alguns são ab-
solutamente imperdíveis. É o caso do 
Castelo de S. Jorge, de onde se avista 
Lisboa em toda a sua magnificência, 

passando pela velha Mouraria, pela 
Sé Patriarcal, pela Baixa Pombalina, o 
Mosteiro dos Jerónimos, exemplo mais 
marcante do estilo manuelino, classifi-
cado pela UNESCO como “Património 
Cultural de toda a Humanidade”; a Tor-
re de Belém, construída na época dos 
Descobrimentos, a Basílica da Estrela.
Nos arredores da cidade, Sintra mere-

ce uma visita por todo o seu ambiente 
romântico, para o qual contribuíram 

em muito variados escritores da lite-
ratura internacional. Saliente-se como 
pontos de interesse o Castelo dos Mou-
ros, a Quinta da Regaleira, o Cabo da 
Roca, conhecido como o ponto mais 
ocidental da Europa, Sintra e o Palácio 
Nacional da Pena cuja construção re-
monta a 1839.
Na vila de Sintra, passeiam-se carru-

agens de cavalos que conduzem os tu-

ristas pelas maravilhosas quintas com 
séculos de histórias. Perto dali fica o 
Palácio de Queluz e o Convento de 

Mafra, maior monumento religioso de 
Portugal, Cascais, Estoril e Ericeira, 
destinos turísticos de eleição da região 
que encantam pelas suas praias.
Lisboa revela a sua vocação de cidade 

animada durante os festejos dos San-
tos Populares, no mês de Junho. No dia 
13 de Junho comemora-se o feriado de 
Santo António, padroeiro da cidade, 
substituindo a antiga devoção a São 
Vicente de Saragoça.
ica, mas uma variedade muito grande 

de restaurantes nacionais e de cozinha 
internacional. No entanto, a proximi-

dade da costa, ditam a predominância 
de peixe fresco e marisco nos pratos da 
região. É o caso das sardinhas assadas, 
as amêijoas “à Bulhão Pato”, sopas de 
peixe “à fragateira” e variados pratos 
à base de bacalhau. Entre a sortida do-
çaria, os pastéis de Belém são imper-
díveis.
Outras especialidades típicas do dis-

trito são os queijos de cabra e de ovelha 
do Sobral de Monte Agraço e de Azei-
tão, os folhados da Malveira e o “pão 
de ló” de Loures, os saborosos doces 
de noz e ovos de Cascais, as “queija-
das” de Sintra; os vinhos de Colares, 
Bucelas, Setúbal, Carcavelos e o vinho 
“moscatel” de Setúbal.



a VOz de PORtuGal  |  20 de JuNhO de 2012  |  P. 18OPiNiÃO

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Texto de Pedro Camacho

No tempo em que
os jornais contavam

No tempo em que os animais falavam, havia ta-
manha quantidade de ocorrências alegóricas 

que ninguém se lembrava de assinalar que a exis-
tência de animais falantes também era notável. 
Os fabulistas eram gente que se maravilhava mais 
depressa com os prodígios morais do que com os 
prodígios naturais, e por isso deram muita aten-
ção aos primeiros e nenhuma aos segundos. Como 
se não fosse mais frequente encontrar na natureza 
uma lebre fanfarrona, uma cigarra preguiçosa ou 
uma raposa hipócrita do que um único bicho fa-
lante.  
O tempo em que os jornais contavam parece agora 

tão distante como o das fábulas. Não sei se o leitor se 
lembra: um jornal dava uma notícia que embaraçava 
um membro do Governo e este, movido por vergonha 
própria ou pressão alheia, demitia-se. Hoje, há pouca 
pressão e ainda menos vergonha. Aquilo que vem nos 
jornais já não demite ministros.  
Tanto no tempo em que os animais falavam como 

no tempo em que os jornais contavam, as histórias 
acabavam com uma moralidade. As histórias de hoje, 
sendo menos morais, não deixam de ser instrutivas. 

Tão pedagógica é uma história moral como uma his-
tória imoral. E talvez sejam mais divertidas porque, 
embora ouvir um ser irracional proferir declarações 
sensatas dê vontade de rir, ouvir um ser racional pro-
ferir declarações absurdas também é humorístico. 
Talvez por se terem desabituado de ler fábulas, os 

analistas não foram capazes de captar a verdadeira li-
ção da história de Miguel Relvas. O grande escânda-
lo do Portugal contemporâneo não é que um ministro 
queira controlar a comunicação social. O escândalo é 
não haver razão para controlar a comunicação social. 
O nosso problema não é termos políticos prepoten-
tes, é termos políticos que perdem tempo com tarefas 
inúteis. Parece óbvio que Miguel Relvas tentou pres-
sionar um jornal. E toda a gente pergunta: “Como se 
atreve?” Ora, a questão é: “Para quê?” Desperdiçou 
energia que teria sido mais bem aplicada em novas 
trapalhadas - ou até, quem sabe, na governação. Se 
Relvas não caiu depois destas notícias, não há nada 
que se publique em letra de forma que o possa fazer 
cair. Para quê preocupar-se com o que sai na impren-
sa? Tanto faz. O ministro deve dar às notícias que lhe 
apontam contradições gravíssimas o mesmo destino 
que deu ao clipping sobre a viagem de George Bush 
ao México: lixo com elas. 

Não morri

Se tivesse morrido nesse dia, faltava uma gran-
de quantidade de acontecimentos enormes na 

minha vida.
Não tenho memória, pequena ou grande, do mo-

mento em que decidi levantar-me da toalha. Estaria 
talvez a prestar atenção a qualquer outro pensamento, 
mas levantei-me da toalha e, de certeza, caminhei até 
à água. A minha memória começa no momento em 
que estava com água pelos joelhos.
Ao longo da minha vida, tenho estado em muitas 

praias, poucas de beleza mais extravagante do que 
aquela. Natureza a encontrar-se com natureza. De um 
lado, a natureza-água, mar com a cor certa, a tempe-
ratura certa, horizonte lá longe, no limite; do outro 
lado, a natureza-terra, areia limpa, dunas, sons com-
paráveis ao silêncio; por cima, a natureza-céu e, já 
se sabe, céu é céu, justo. Eu e o Milagre éramos as 
únicas pessoas em toda a praia. As únicas pegadas na 
areia eram nossas.
Quando me levantei da toalha, devo ter-lhe pergun-

tado se queria vir. Se o fiz, ele deve ter respondido 
que não. Especulo porque, como disse, a minha me-
mória começa já com água pelos joelhos. Depois, 
sem dar um passo, ainda a ambientar-me, já tinha a 
água pela cintura. Depois, sem me mexer, chegava-
-me à barriga, ao peito, aos ombros e, de repente, não 
tinha pé e estava a nadar o mais depressa que podia 
contra a corrente que continuava a levar-me para lon-
ge da areia.
Na minha família, faço parte da primeira geração 

que aprendeu a nadar. Nunca fui grande nadador. 
Aprendi tardiamente num tanque de rega que me 
chegava à barriga quando estava cheio e que acaba-
va após duas braçadas. Nunca fui capaz de deitar-me 
de costas e boiar, ainda não sou. Invariavelmente, as 
pernas começam a afundar-se e, com elas, o corpo 
inteiro. Por isso, naquele dia, enquanto nadava con-
tra a corrente, desconfiava das minhas capacidades. 
Sem estilo, quando me esforçava ao máximo, conse-
guia não me afastar durante um instante; mas eu não 
era capaz de aguentar o máximo do meu esforço por 
muito tempo. O mar tinha decidido que me queria.
Quando deixei de saber o que fazer, comecei a gri-

tar. À distância, o Milagre continuava na sua pausa, 

impávido, deitado na toalha. A corrente anulava-me 
o esforço e as ondas anulavam-me os gritos ao lança-
rem-se sobre a areia. Então, chegou o momento em 
que aceitei o que me estava a acontecer. Pensei: que 
inglório. Eu estava a nadar com toda a força, mas 
esse foi um momento de grande serenidade, em que 
pensei: que inglório, tanta coisa para isto, tantas pre-
ocupações, tantos sacrifícios, tantas ilusões para isto. 
E senti o quanto era ridículo e vão aquele que eu jul-
gava ser. Afinal, não era tudo o que imaginava. Afi-
nal, era apenas um sopro. E senti uma pena profunda 
por desaparecer o amor que sentia por aqueles que 
nunca mais voltaria ver, a minha família, de quem 
não me tinha despedido e a quem daria um desgos-
to enorme. Que triste e inglório. Aquela ida à praia, 
simples e inconsciente, iria definir-me para sempre. 
Aquele momento podia ter sido evitado de tantas for-
mas mas, ali, já não podia ser evitado, era real. Eu ia 
morrer.
Eu ia morrer? Perante essa certeza, como nos fil-

mes, já sem pensar, nadei o mais que pude, para lá 
da exaustão, a ignorar a exaustão e o corpo. Não sei 
como, mas houve uma trégua na corrente, talvez o 
mar se tenha comovido com o meu esforço, e con-
segui avançar. Cheguei à areia, como um náufrago, 
a cambalear e fiquei deitado de costas durante muito 
tempo, até conseguir recuperar o fôlego.
Foi há doze anos. Muitas vezes, parece-me que este 

tempo desde então é um bónus. Se tivesse morrido 
nesse dia, faltava uma grande quantidade de aconte-
cimentos enormes na minha vida. Não vou enumerá-
-los. Agora, aqui, seriam como montanhas e basta-
-me a sua sombra para me embargar a voz.
Conheço pessoas que morreram. Ao contrário de 

mim, morreram mesmo. Todos os dias passa tempo 
que não é testemunhado por elas. Os seus olhares 
ficaram parados numa data que se afasta cada vez 
mais. Nós, que conhecemos essa pessoas, que parti-
lhámos um tempo que continha a sua presença, esta-
mos aqui e podemos avaliar o tamanho da sua falta. 
Assim, da mesma maneira, devíamos ser capazes de 
perceber toda a dimensão disto: o nosso nome ainda 
nos pertence, temos planos banais para amanhã.
Quando cheguei à toalha, ressuscitado ou renascido, 

expliquei ao Milagre o que acontecera. Ele continuou 
a olhar para mim com a mesma expressão e, depois 
de algumas frases, mudou de assunto.

Texto de josé Luís Peixoto

tempo difícil

O capitalismo de casino e a globalização desre-
gulada, são bombas perigosas que podem explodir 
em qualquer momento.
O fim da semana passada, desde o feriado do 

Corpo de Deus, que segundo o Governo vai deixar 
de ser feriado, nos próximos cinco anos, foi rico em 
acontecimentos, à escala portuguesa, europeia e 
mundial. Merece um breve inventário.
Em Portugal, o Governo comemorou o seu primei-

ro ano de existência. A troika - que nos transformou 
num protetorado - elogiou o Governo. Pudera. Fez 
o que ela manda e os juros que os mercados es-
peculativos recebem, pelos empréstimos que foram 
feitos, constituem uma fatia financeira apetecível...
Quanto ao desemprego, que não para de subir, à 

paralisação da nossa economia e de alguns minis-
térios, ao empobrecimento de parte considerável 
da população - disso não se fala. Os portugueses 
são pacientes, como foi dito. Ao que parece, não 
precisam sequer que lhes expliquem os apertos im-
postos. Ora não creio que seja assim. O desespero 
é mau conselheiro. E como foi dito pelo próprio Go-
verno, honra lhe seja, o ano de 2013 ainda vai ser 
pior do que 2012. Não nos admiremos, pois, que 
a indignação se manifeste e desça à rua. Talvez 
quando menos se espera. Há muitos exemplos dis-
so noutros países. Mas, como tenho escrito, a nos-
sa crise é global e múltipla. Veio dos EUA e conta-
giou, há mais de dois anos, a União Europeia (UE), 
que longe de reagir só a agravou. Era de esperar. 
Os dirigentes europeus que a provocaram - ultra-
conservadores e neoliberais - são os mesmos que 
alimentam a crise e agora, à última hora, querem 
evitá-la. Para que a UE não caia no abismo. Há si-
nais que esse temor começa a ser real. No próxi-
mo dia 17 há eleições na Grécia e espera-se que o 
resultado não seja catastrófico. A senhora Merkel, 
uma vez perdido o seu “amigo” Nicolas Sarkozy, já 
disse ao seu sucessor, François Hollande, que não 
deixará cair a Grécia. Decisão tardia, mas enfim, 
se for cumprida, louvável. Entretanto, na televisão 
grega, um deputado neonazi (cuidado, estão a apa-
recer por toda a Europa) esbofeteou uma deputada 
comunista, que aliás retorquiu com valentia. Triste 
sinal de que a Democracia e os Estados de Direito 
estão a perder terreno... A violência é incompatível 
com a Democracia. Grécia, Irlanda, Portugal e Chi-
pre têm vindo a criar preocupações sérias à zona 
euro. Por não terem sido assistidos a tempo. Mas 
o pior estava para vir. Veio no sábado, 9, quando 
foi assumido que caixas e bancos espanhóis, com 
reputação de sérios e seguros, perderam a liquidez, 
revelando alguns grandes buracos e fraudes. Ora 
a Espanha não é um país qualquer, representa a 
quarta economia da zona euro. Mariano Rajoy, pri-
meiro-ministro eleito pelo PP, fez bem em não pedir 
o resgate. Pediu auxílio, tão só. Não houve troika 
nem medidas forçadas de austeridade. E é a favor 
dos eurobonds. O presidente do Eurogrupo, Jean-
-Claude Juncker, cedeu. Ainda bem. Porque atrás 
de Espanha, vinha necessariamente a Itália. Quem 
teria mão numa tal situação? A chanceler Merkel, 
isolada como começa a estar, seguramente que 
não. O Presidente Obama revelou que o colapso 
da Europa teria consequências muito sérias para os 
EUA e, obviamente, para a sua reeleição de novem-
bro. A China, a segunda grande economia mundial, 
começou a sentir os efeitos da crise global. E se tor-
nou pública essa situação, é porque sabe que a não 
pode evitar. O Japão, a índia, Taiwan, a Indonésia e 
a própria Rússia estão a sentir o mesmo... A chan-
celer Merkel, responsável pela crise que hoje aflige 
toda a Europa, devia ter tido outro cuidado, visto 
provir de um país que no passado recente provocou 
duas guerras mundiais. Esperemos que faça, como 
aprendeu na Alemanha de Leste, a autocrítica que 
aí lhe ensinaram... Noutro artigo falarei de África, do 
universo muçulmano, de Israel, da Ibero-América, 
e naturalmente da ONU, que parece estar a desa-
parecer nas mãos inertes do atual secretário-geral. 
Ninguém esperava o que nos está a acontecer. O 
tempo vai muito difícil... O capitalismo de casino e 
a globalização desregulada são bombas perigosas 
que podem explodir em qualquer momento.
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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

19 de Junho de 2012
1 Euro = cad 1.297140

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.

PARA VENDER OU COMPRAR, CONSULTE-ME SEM COMPROMISSO.
MTL-NORTE 

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

415 000$
VILLERAY
ST-DENIS
Bar situado no 
7659 St-Denis 

com boa clientela, 
5 máquinas de jogos.

Muita boa oportunidade

185 000$

LACHINE 
Linda casa num 

canto bastante famil-
ial and amigável

375 000$
ROSEMONT 

LA pETITE pATRIE
6 pLEx CONSTUIDO 

EM 1985
6X3.5 TODO ALUGADO, 

BOM RENDIMENTOS
pERTO DO METRO

ROSEMONT E pApINEAU
645 000$

BISTRO A VENDA
SITUADO NO

4456 STE-CATHERINE ESTE.
AUTÊNTICA COZINHA PORTUGUESA 

COM BOA CLIENTELA E COM 
SERVIçO DE ENTREGA AO DOMICíLIO

COM 5 MÁqUINAS DE JOGOS
VENDEDOR MOTIVADO

159 000$MLS 8750511

MLS 8771743 MLS 8771629

MLS 10210343MLS 8771664

Para poder consultar mais propriedades www.fastsales.ca

SERvIçO

TéCNICA EM
ESTéTICA

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

Senhorita Rodrigues
514-518-6286

Procura-se pessoa 
dinâmica para trabalhar 
num café português 

recentemente 
renovado.

 438-879-9926

PROFESSOR
AMAR

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

514-276-7993

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

Sálario muito bom.
450-465-2969

Precisa-se de trabalhadores 
com experiência em “Pavé-
-uni”. 514-444-4669

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

514-830-3390

Procura-se vendedores
com ou sem experiência
para venda de mobílias 
situado em Montreal.

Tony: 514-722-1890

Varina Aluminium inc.
Procura-se pessoal para fabrica-
ção e instalação dos seus próprios 
produtos. 514-362-1300

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

servicesplus@bellnet.ca

† Maria do Carmo Almeida
Faleceu em Ste-Hyacinthe no dia 14 de 
Junho de 2012, com 87 anos de idade, a 
senhora Maria do Carmo Almeida, natu-
ral da Vila da Lagoa, São Miguel, Açores, 
esposa do já falecido, João Barbosa. 

Deixa na dor sua filha Maria do Rosario 
barbosa, seu filho Eduard(Madalena  de 
Melo) Mãe do já falecido Denis. Seus ne-
tos/as e seus bisnetos/as, seu irmão Gil 
Barbosa, familares e amigos.

Os serviços fúnebres estava a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778.

Missa do corpo presente, segunda-feira, 18 de Junho às 10 horas na 
Igreja Santa Cruz. Missa do sétimo dia, hoje, quarta-feira 20 de Junho 
às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Mausoléu St-Martin.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

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

514-953-8182

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

514-374-2395

aStRÓlOgO – cuRandEIRO
PROf. mEStRE aIdaRa

Falo
Português

Procura-se trabalhador para 
instalação de Pavé-uni e asfalto.

Comunicar com Vince
514-804-8789

Procura costureira com experiên-
cia em vestuário. Deve saber co-
zer à máquina e costurar à mão.

Tina: 514-941-4500
Procura-se empregado de mesa 
com ou sem experiência para tra-
balhar durante o dia no Champs.

514-987-6444
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dinamarca 2-3 Portugal

Varela reacende aspirações de Portugal
Silvestre Varela saltou do banco 

para dar a vitória a Portugal aos 
87 minutos, após o bis de Nicklas 
Bendtner ter empatado o jogo. 
Silvestre Varela marcou a três minu-

tos do fim, e quatro após ter entrado 
em campo, o golo da vitória de Portu-
gal frente à Dinamarca por 3-2 e reavi-
vou as aspirações da equipa no UEFA 
EURO 2012.
Dois golos de Niklas Bendtner, na sua 

50ª internacionalização pela Dinamar-
ca, anularam a vantagem de Portugal 
conseguida pelos remates certeiros de 
Pepe e de Hélder Postiga no espaço de 

12 minutos da primeira parte. Contudo, 
depois de Cristiano Ronaldo deserdiçar 
duas excelentes ocasiões, o tento de 
Varela deixou os lusitanos com os mes-
mos pontos do adversário no Grupo B.
Com ambas as equipas sem alterações 

relativamente aos encontros de abertu-
ra, a Dinamarca entrou mais tranquila 
na Arena Lviv e beneficiou de três can-
tos nos minutos iniciais e de um peri-
goso remate de Christian Eriksen exce-
lentemente interceptado por Pepe. Aos 
16 minutos, Morten Olsen foi obrigado 
a efectuar uma substituição no meio-
-campo por lesão de Niki Zimling e fez 
entrar Jakob Poulsen.
Os dinamarqueses já tinham perdido o 

domínio por essa altura e Portugal co-
meçou a dominar as operações. Ronal-
do rematou mal e ao lado aos 18 minu-
tos e voltou errar o alvo num livre junto 
à linha lateral do lado esquerdo. Mas 

o golo chegou mesmo quando Pepe 
surgiu de rompante a desviar a bola de 
cabeça ao primeiro poste na sequência 
de um canto de João Moutinho.

Ronaldo ameaçou novamente de li-
vre aos 34 minutos e, pouco depois, a 
defesa dos “vikings” concedeu espaço 
e Nani arrancou um cruzamento junto 
à relva, em que Postiga se antecipou 
a Simon Kjær e desferiu um pontapé 
ao ângulo direito sem hipóteses para o 
guarda-redes dinamarquês.
Em desvantagem por dois golos, a 

Dinamarca chegou-se à frente. E, após 
Eriksen ter testado a atenção de Rui 

Patrício, conseguiu reduzir por inter-
médio de Bendtner. João Pereira não 
conseguiu interceptar o lançamento 
para as suas costas e Michael Krohn-
-Dehli assistiu de cabeça o seu cole-
ga de ataque que só teve de empurrar, 
também de cabeça e perto da linha de 
golo, para o fundo da baliza.
Como lhes competia, os nórdicos 

tentaram tomar a iniciativa depois do 
intervalo, mas foi Portugal a estar no-

vamente perto de aumentar a vanta-
gem cinco minutos após o reatamento. 
A simulação de Postiga abriu caminho 
à corrida de Ronaldo, mas o extremo, 
isolado perante Andersen, tentou colo-
car a bola rasteira perto do poste e o di-
namarquês adivinhou-lhe as intenções.
Nova contrariedade física na equipa 

ao quarto-de-hora da segunda parte 

fez Olsen trocar Dennis Rommedahl 
por Tobias Mikkelsen. Logo a seguir, 
William Kvist rematou com perigo de 
longe a rasar o poste e voltou a criar 
perigo quando Bendtner ganhou espa-
ço e rematou cruzado ao lado.
Ronaldo podia ter arrumado a ques-

tão a 12 minutos do fim, quando surgiu 
novamente isolado perante Andersen, 
mas voltou a errar o alvo à saída do 
guardião. E o castigo pelo desperdício 
chegou logo a seguir. Jakobsen cruzou 
largo da direita e Bendtner não per-
doou de cabeça, fazendo o sexto golo 
a Portugal em cinco jogos. O camiso-
la 7 de Portugal perdeu novamente o 
duelo com Andersen num livre, mas 
Varela aproveitou um centro de Fábio 
Coentrão para facturar na área antes do 
suplente dinamarquês Lasse Schøne 
rematar por cima no derradeiro lance 
de perigo do encontro.



a VOz de PORtuGal  |  20 de JuNhO de 2012  |  P. 21
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Portugal 2-1 holanda

Ronaldo embala Portugal rumo aos “quartos”
Dois golos de Cristiano Ronaldo 

ajudaram Portugal a dar a vol-
ta e confirmaram o confronto com 
a República Checa nos quartos-de-
-final.

Dois golos de Cristiano Ronaldo Cris-
tiano concretizaram a reviravolta de 
Portugal na vitória sobre a Holanda por 
2-1. O triunfo confirmou o apuramen-
to português para os quartos-de-final 
do UEFA EURO 2012 como segundo 
classificado do Grupo B na sequência 
do triunfo da Alemanha sobre a Dina-
marca por 2-1 e o confronto com a Re-
pública Checa na quinta-feira, em Var-
sóvia, numa reedição do jogo de 1996.
Rafael Van der Vaart deu alento à se-

lecção “laranja” ao abrir o activo logo 
aos 11 minutos, mas Portugal mostrou 
novamente excelente reacção à adver-
sidade e voltou a contar com Ronaldo 
na altura em que mais precisava. O 
capitão da selecção das quinas acertou 
no poste antes de empatar a contenda 
a dois minutos da meia-hora e bisou a 
16 minutos do fim, confirmando assim 
a sexta presença do país na fase a eli-
minar da prova em seis presenças não 
sem antes atirar ao ferro nos instantes 
finais.
Tal como tinha prometido, Bert van 

Marwijk fez alinhar de início um meio-
-campo e ataque de respeito, chamando 
a titulares Rafael van der Vaart e Kla-
as-Jan Huntelaar, melhor marcador da 
qualificação, com 12 golos, enquanto 
Paulo Bento apresentou pela terceira 
seguida vez o mesmo 11. E a aposta 
deu frutos logo a abrir. Após Wesley 
Sneijder ter ameaçado, Van der Vaart 
atirou a contar. Como gosta de fazer, 

Arjen Robben veio da direita para den-
tro e chamou a si três jogadores, o que 
permitiu a Van der Vaart ter espaço 
para desferir um excelente pontapé em 
arco perto com o pé esquerdo no limite 

da área, fazendo a bola entrar junto à 
base do poste.
Em desvantagem desde cedo, a reac-

ção à adversidade por parte da equipa 
portuguesa revelou-se mais uma vez 
excelente. Ronaldo teve um remate que 
acertou na parte de fora do poste aos 
16 minutos, antes de um passe errado 
de Gregory van der Wiel deixar Hélder 
Postiga. No entanto, o guarda-redes 
Maarten Stekelenburg ganhou o duelo 
com ponta-de-lança e o mesmo aconte-
ceu a seguir num pontapé de Ronaldo.
A superioridade de Portugal nesta 

altura do jogo foi coroada com o me-
recido tento do empate. João Pereira 

flectiu da direita para o centro do ter-
reno e, num excelente movimento, fez 
um passe pelo meio dos defesas da 
Holanda a isolar Ronaldo e o capitão 
não perdoou ante Stekelenburg. Nani e 

Ronaldo voltaram a criar perigo logo 
a seguir e um livre de Miguel Veloso 
saiu a rasar a trave.
Adivinhava-se maior pressão holan-

desa no início da segunda parte e, em 
duas jogadas quase sucessivas na se-
quência de cantos, os defesas-centrais 
Joris Mathijsen e Ron Vlaar subiram 
à área para criar perigo em remates de 
cabeça. Com a Holanda sob controlo, 
Portugal esteve perto de dar a volta ao 
jogo a meio da etapa complementar, 
quando Ronaldo conduziu um contra-
-ataque antes de deixar em Fábio Co-
entrão, já com o médio Custódio a 

estrear-se num EURO, mas o pontapé 
do lateral esquerdo encontrou Steke-
lenburg bem posicionado.
Aos 72 minutos, o guarda-redes ho-

landês negou outra vez o golo ao con-
junto lusitano. Ronaldo ofereceu o golo 
a Nani à boca da baliza, mas Steke-
lenburg defendeu, só que logo depois 
aconteceu o inverso e o camisola 7 não 
perdoou. Na pressão final, Van der Va-
art atirou ao poste, e Huntelaar e Van 
Persie erraram por pouco o alvo, mas 
o triunfo não fugiu mesmo a Portugal e 
desafio terminou com mais um remate 
ao poste de Ronaldo a coroar uma noite 
em grande para o extremo português.
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euro 1976: afinal não
ganha sempre a alemanha
Nas discotecas da Europa dançava-

-se ao som da “Dancing Queen” 
dos Abba, o disco sound vivia a sua era 
dourada nas pistas à volta do mundo. 
Em Inglaterra, em movimento de con-
tracultura, os Sex Pistols editavam o 
iconográfico «Never Mind the Bullo-
cks» e uma geração cantava a plenos 
pulmões que não havia futuro; enquan-
to nos céus voava pela primeira vez o 
Concorde. No grande ecrã, Robert De 
Niro brilhava em «Taxi Driver», mas o 
oscar de melhor filme foi parar ao não 
menos iconográfico «Rocky». 
No ano em que falecia Mao Tse-tung, os 

E.U.A. comemoravam o duo centenário da 

independência e em Montreal disputavam-
-se os Jogos Olímpicos e Nadia Comăneci, 
rapariga romena de 14 anos, tornava-se a 
primeira ginasta a receber a nota “10” nas 
Olimpíadas, surpreendendo tudo e todos, 
inclusive o quadro eletrónico que não esta-
va preparado para dar mais que 9.99.
O longo caminho até Belgrado
A qualificação do euro 1976 deixou pelo 

caminho algumas das grandes seleções 
do «velho continente», como a Inglaterra, 
que ao empatar os dois jogos com Portu-
gal viu-se ultrapassada pelos checoslo-
vacos; Por sua vez a Itália ficou atrás da 
Laranja Mecânica (e da Polónia) no gru-
po mais forte da qualificação; e a França 
desiludia por completo, ficando longe de 
belgas e alemães de leste, conseguindo 
vencer apenas um jogo na qualificação, 
um 3x0 sobre a fraca Islândia. Soviéticos, 
alemães ocidentais, espanhóis e jugosla-
vos confirmaram a sua força, e a grande 
surpresa foi protagonizada pela combati-
va seleção galesa, que com John Toschack 
em grande forma, superou a concorrência 
de austríacos e húngaros, qualificando-se 
para a fase seguinte em primeiro lugar no 
grupo 2. 
Primeira paragem: os quartos-de-final
Os quartos fizeram prevalecer a lei do 

mais forte. A Holanda esmagou a vizi-
nha Bélgica com um agregado de (7x1), 
a Alemanha venceu em casa e empatou 
em Espanha, a Jugoslávia fez exatamente 
o mesmo com o País de Gales. A surpresa 
estava reservada para o Checoslováquia x 
URSS. Em Praga, uma vitória por 2x0 dei-
xou tudo encaminhado, mas ainda faltava 
uma difícil deslocação a Kiev. No coração 
da Ucrânia, os checoslovacos foram he-
roicos e pela primeira vez na história dos 
euros, eliminaram os soviéticos da fase fi-
nal. O 2x2 foi festejado efusivamente por 

jogadores e equipa técnica, que depois da 
Inglaterra deixavam outro “gigante” pelo 
caminho.
A «Utopia de Tito» recebe a fase final
A fase final realizou-se na Jugoslávia, o 

país dos Balcãs, governado com «mão de 
ferro» pelo Marechal Tito e a sua famosa 
política de não alinhamento com soviéti-
cos nem americanos. Procurando o gover-
no de Belgrado um novo caminho para o 
Socialismo, um pouco à imagem das vizi-
nhas experiências na Roménia de Nicolae 
Ceaușescu, ou na Albânia de Enver Ho-
xha. Da Eslovénia a norte até as cidades 
do Sul da Macedónia, o país engalanou-se 
para receber a prova, tentado provar ao 

mundo que a política de não alinhamen-
to dos jugoslavos era um sucesso, e que o 
país era um exemplo para o mundo com 
a sua Federação que reunia pacificamente 
povos das mais diversas nacionalidades 
como sérvios, croatas, eslovenos, bós-
nios...
A final e a grande penalidade
Campeões europeus e mundiais e em tí-

tulo, os germânicos eram os óbvios favo-
ritos à vitória na grande final, não obstan-
te os checoslovacos estarem invictos há 
20 jogos, desde uma derrota por 3x0 em 
Wembley, logo no inicio da qualificação. 
Os rapazes de Helmut Schön ficaram em 
desvantagem por 2x0 logo nos primeiros 
25´, mas um golo de Dieter Müller aos 
28´ trouxe os alemães de volta à partida. 
O jogo arrastou-se sem mais golos até ao 
intervalo e na segunda parte os checoslo-
vacos conseguiram suster as iniciativas 
alemãs até a um minuto do fim, quando 
Bernd Hölzenbein empatou a contenda. 
Sem golos durante os trinta minutos extra, 
a final teve de ser decidida através do de-
sempate por grandes penalidades, ao que 
acontecia pela primeira vez numa grande 
competição. Apesar da tensão, e da novi-
dade de resolver um jogo tão importante 
através de tal “loteria”, nenhum jogador 
falhou nas primeiras três rondas. Jurkemik 
marcou a quarta grande penalidade, antes 
de Hoeness ser o primeiro a falhar e foi a 
vez de Antonín Panenka preparar-se para 
rematar. Na sua frente estava Sepp Maier, 
talvez o melhor guarda-redes do mundo, 
como que indiferente ao rival, o médio do 
Bohemians de Praga correu para a bola 
sem perder tempo e “forçando” a queda 
de Maier, picou-lhe a bola por cima com 
um suave chapéu, num movimento que 
com o tempo ficou universalmente conhe-
cido como um penálti à Panenka.

Johann cruijff:
O holandês Voador
hendrik johannes “johan” Crui-

jff nasceu em Amesterdão a 25 
de Abril de 1947. Fez parte da gran-
de revolução do futebol moderno que 
foi o Ajax dos anos 70 e da selecção 
holandesa de 1974 que ficou conheci-
da como a Laranja Mecânica.
Foram essas equipas, de que Cruijff 

fez parte, que quebraram por completo 
o estaticismo em que o futebol tactica-
mente se encontrava.
Um sistema de jogo apelidado de fu-

tebol total, onde as peças se moviam 
sem as limitações de outros tempos. 
Rinus Michel no banco e Cruijff no 
relvado foram os responsáveis por essa 
revolução.
Futebol total
Cruijff estreou-se no Ajax em 1964 

e no ano seguinte seria logo campeão. 
Dotado de boa técnica e velocidade, a 
sua intuição e inteligência tornaram-no 
num líder natural dentro do campo.
Em 1969 o Ajax, até aí um pequeno 

clube em parâmetros europeus, teve 
uma campanha de sonho e chegou à 
final com o AC Milan depois de já ter 
eliminado o Benfica.
No ano seguinte o grande rival de 

Roterdão, o Feyenoord, tornou-se o 
primeiro clube holandês a ganhar a 
Taça dos Campeões, mas o Ajax não 
se perturbou com o sucesso do rival e 
no ano seguinte voltou à final e desta 
vez contra os gregos do Panathinakos 
finalmente venceu.  Seguiram-se vitó-
rias sobre o Inter (1972) e a Juventus 
(1973) para o Ajax poder reclamar o 
tricampeonato europeu. A nível inter-
no a juntar ao título de 1966 o Ajax ti-
nha vencido os campeonatos de 1967, 
1968, 1970, 1972 e 1973, e as taças de 
1967, 1970, 1971 e 1972.
Laranja Mecânica
Com os resultados de Ajax e Feye-

noor, a Holanda tornava-se uma das 
óbvias favoritas ao mundial de 1974, 

mesmo tendo em conta que os Países 
Baixos regressavam à grande compe-
tição depois de uma ausência que re-
montava a 1938 e a apenas para a sua 
terceira participação. Depois de vencer 
o grupo da primeira fase cedendo só 
um empate, os Países Baixos venceram 
o segundo grupo com três vitórias em 

três jogos: Argentina, R.D.A. 
e o campeão do mundo Brasil, 
sentiram na pele a força do 
futebol total. Cruijff teve um 
campeonato de sonho, sendo 
o maestro da laranja mecâni-
ca, jogando e fazendo jogar, 
e apontando ainda três golos 
decisivos contra argentinos 
e brasileiros. Na final contra 
os anfitriões da Alemanha 
Ocidental, Cruijff começou 
o jogo fintando meia equipa 
alemã e foi derrubado dentro 
de área. O árbitro apontou 
para a marca de grande pena-
lidade e Neeskens fez o 1-0. A 
R.F.A. não desarmou e Breit-
ner, e depois Müller ainda na 
primeira parte deram a volta 
ao resultado, consumando a 
primeira e única derrota dos 
holandeses na competição, 
precisamente no jogo em que 
não se pode perder.
Barcelona

Uma ano antes do mundial já se tinha 
mudado para Espanha e para o Barça. 
Naquela que era a transferência mais 
cara do futebol até então: cinco mi-
lhões de florins. O governo espanhol 
criou entraves a contratação devido ao 
elevado valor, mas Cruijff acabou por 
ser apresentado em Nou Camp.
Cedo criou empatia com a causa ca-

talã, e assumiu ter preferido o Barça 
ao Real, por não conseguir jogar num 
clube que estivesse ligado ao ditador 
Franco. Pela mesma razão não parti-
ciparia no mundial da Argentina em 
1978, porque o país sul-americano era 
controlado por uma ditadura militar.
O ano de estreia foi uma época de so-

nho. O Barcelona ganhou o primeiro 
campeonato desde 1960 e Cruijff foi 
magistral na forma como os catalães 
esmagaram os rivais no Santiago Ber-
nabéu por 0-5!
Como corolário da época em Espanha 

e do Mundial da Alemanha, recebeu o 
Balon d´Or prémio do France Football 
para o Melhor Jogador do Ano.
Fim da carreira
Infelizmente para Cruijff e para o 

Barcelona, o resto da sua carreira na ci-
dade condal só renderia mais uma Taça 
do Rei em 1978. Não admira que os 
seus tempos em Barcelona chegassem 
ao fim e em 1979 partiu para os E.U.A. 
para jogar em clubes de Los Angeles e 
Washington. Em 1981 voltou a Espa-
nha para jogar no Levante, apenas 10 
jogos, e depois voltou a casa para jogar 
no Ajax e no Feyenoord, onde termi-
nou a carreira em 1984.
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