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carnEIrO: Carta Dominante: A Pa-
pisa, que significa Estabilidade, Es-
tudo e Mistério. Amor: Partilhe a boa 
disposição com quem o rodeia. Que o 
seu sorriso ilumine todos em seu re-

dor! Saúde: Cuide dos rins, beba muita água.
Dinheiro: É possível que tenha aquela promo-
ção que tanto esperava.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOurO: Carta Dominante: 10 de Co-
pas, que significa Felicidade. Amor: 
Estará preparado para assumir uma 
relação mais séria? Nunca desista 
dos seus sonhos! Saúde: Evite es-

forços físicos. Dinheiro: Está a ir por um ótimo 
caminho. Continue!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gémEOs: Carta Dominante: 9 de 
Paus, que significa Força na Adversi-
dade. Amor: Não seja tão impulsivo. 
Não se deixe dominar por maus pres-
ságios! Saúde: Faça exercícios de 

relaxamento. Dinheiro: Preste atenção ao seu 
saldo bancário.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

caranguEjO: Carta Dominante: O 
Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida. Amor: Não desespere se a 
sua relação não está a correr como 
desejava, seja otimista e converse 

com o seu par sobre o que cada um de vós es-
pera da relação. Saúde: Autoestima em baixo, 
anime-se! Dinheiro: Boa fase.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEãO: Carta Dominante: 2 de Copas, 
que significa Amor. Amor: Pense bem 
e não tenha medo de mostrar o que 
sente a quem ama. Lute, lute sem-
pre... Lute para ser feliz! Saúde: Cuide 

melhor do seu visual. Dinheiro: Não se distraia. 
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIrgEm: Carta Dominante: A Torre, 
que significa Convicções Erradas, Co-
lapso. Amor: É provável que atravesse 
um período conturbado. Olhe em fren-
te e verá que existe uma luz ao fun-

do do túnel! Saúde: A sua saúde manter-se-á 
estável. Dinheiro: Agarre as oportunidades no 
seu meio laboral.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Balança: Carta Dominante: Rei de 
Espadas, que significa Poder, Autori-
dade. Amor: Pode surgir um novo rela-
cionamento caso esteja livre. Aprenda 
a trazer para a luz o melhor do seu 

ser! Saúde: possíveis problemas digestivos. 
Dinheiro: Planeie investimentos.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrPIãO: Carta Dominante: Ca-
valeiro de Paus, que significa Viagem 
longa, Partida Inesperada. Amor: Con-
trole melhor as suas emoções. Descu-
bra a imensa força e coragem que traz 

dentro de si! Saúde: Beba mais água. Dinheiro: 
O seu esforço profissional será reconhecido. 
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sagITárIO: Carta Dominante: 7 de 
Espadas, que significa Novos Planos, 
Interferências. 
Amor: Poderá sofrer uma desilusão 
amorosa. Aprenda a escrever novas 

páginas no livro da sua vida! Saúde: Cuide de 
si. 
Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, re-
duza as despesas!
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

caPrIcórnIO: Carta Dominante: Ás 
de Paus, que significa Energia, Inicia-
tiva. 
Amor: A teimosia pode irritar os seus 
familiares. Proteja as suas emoções 

tornando-se cada dia que passa num ser hu-
mano mais forte e então sim, será feliz! 
Saúde: Estará em plena forma física. 
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalida-
de. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

aquárIO: Carta Dominante: O Impe-
rador, que significa Concretização. 
Amor: Felicidade e paixão. A Vida es-
pera por si. Viva-a! 
Saúde: Possíveis dores musculares. 

Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXEs: Carta Dominante: 6 de Paus, 
que significa Ganho. Amor: A sua sen-
sualidade partirá corações. Viva o 
presente com confiança! Saúde: Não 
abuse nos doces! Dinheiro: Seja co-

medido nas despesas. Números da Sorte: 2, 
8, 11, 25, 29, 33
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10:06 Portugal no coração
13:00 Portugal em direto
14:02 ler +, ler melhor
14:09 O Preço certo
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 de carasdireto
16:31 Portugueses Pelo mundo
 goa - Índia
17:15 a hora de Baco
17:44 decisão Final
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19:00 24 horasdireto
20:01 Baía das mulheres
20:51 Telejornal madeira
21:27 Telejornal - açores
21:59 Portugal aqui Tão Perto
 doces conventuais
22:54 Portugal de...
23:35 não me sai da cabeça
00:01 24 horas
00:33 Inesquecível

quInTa-FEIra
14 dE FEVErEIrO                       
02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 Zig Zag
 a Bruxa e o ET
 Ema e gui
09:50 destino: Portugal
 Vilamoura
10:15 Portugal no coração
13:00 Portugal em direto
14:04 ler +, ler melhor
14:11 O Preço certo
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 linha da Frente
16:33 EnTrE PraTOs
 cozinha norueguesa
17:16 Portugal selvagem
17:43 decisão Final
18:33 construtores de Impérios
 luis Portela - Bial
19:00 24 horasdireto
20:03 Baía das mulheres
20:55 Telejornal madeira
21:32 Telejornal - açores
22:05 Portugal aqui Tão Perto
22:56 maternidade
23:41 Palácios de Portugal
 Palácio centeno
00:04 24 horas
00:36 Percursos
01:33 santos de Portugal
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17:30 código de Bairro
18:00 não me sai da cabeça
 Bem Bom - doce
18:30 grandes
 quadros Portugueses
 nuno gonçalves
19:00 24 horasdireto
20:00 Baía das mulheres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - açores
21:45 Portugal aqui Tão Perto
22:45 Odisseia
23:30 Portugal selvagem
00:08 24 horas
00:30 sexta às 9
01:15 cuidado com a língua!
01:30 grandes quadros
 Portugueses

sáBadO
16 dE FEVErEIrO                        
02:00 áfrica 7 dias
02:30 Portugueses 
 sem Fronteiras
03:00 Bom dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 consigo
 compactos 2013
05:30 Triângulo jota
06:30 conta-me história
07:15 um lugar
 Para VIVEr

08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag
09:45 Eureka!
10:15 salvador
 manuela rocha
10:45 Ingrediente secreto
11:15 Os compadres
12:00 atlântida açoresdireto
13:30 santos de Portugal
 são joão de Brito
14:00 maternidade
15:00 Telejornaldireto
16:00 Voz do cidadão
16:15 Futebol: 
 liga ZOn-sagres
18:00 conta-me história
18:30 Palácios de Portugal
19:00 24 horasdireto
20:00 hotel 5 Estrelas
 hotel gay quê
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - açores
21:45 depois do adeus
22:45 herman 2013
23:45 cidades 4.0
00:00 24 horas
00:30 linha da Frente
01:00 macau uma 
 Paixão Oriental
dOmIngO
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02:00 áfric@global
02:30 só Energia
03:00 Bom dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia dominica
06:00 cuidado com a língua!
06:15 Futsaldireto
08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag
09:45 Portugal selvagem
10:15 aqui Portugal
13:45 grandes quadros
 Portugueses
 nuno gonçalves
14:00 Poplusa
15:00 Telejornal
16:00 Odisseia
16:45 cuidado com a língua!
17:00 Trio d´ataquedireto
19:00 24 horasdireto
20:00 Os compadres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - açores
21:45 homenagem a cesária
 évora no coliseu
00:00 24 horas
00:30 construtores de Impérios
01:00 VIVa a mÚsIca
 quinta do Bill

sEgunda-FEIra
18 dE FEVErEIrO                         
02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag
09:45 destino: Portugal
10:15 Portugal no coração
13:00 Portugal em direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O Preço certo
15:00 Telejornal + 360º
16:00 Termómetro Político
16:30 Planeta música
17:30 decisão Final
18:30 Best Of Portugal
19:00 24 horasdireto
20:00 Baía das mulheres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - açores
21:45 Prós e contras
00:00 24 horas
00:30 mIsTérIOs dE lIsBOa
01:30 Best Of Portugal
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19 dE FEVErEIrO                        
02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
 Ema e gui
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13:00 Portugal em direto
14:00 ler +, ler melhor
14:15 O Preço certo
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 O nosso Tempo
16:30 Ingrediente secreto
17:00 Biosfera
17:30 decisão Final
18:30 salvador
19:00 24 horasdireto
20:00 Baía das mulheres
20:45 Telejornal
21:45 Portugal aqui Tão Perto
23:15 Portugueses Pelo mundo
23:30 Em reportagem
00:00 24 horas
00:30 Estranha Forma de Vida
01:00 Economix
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aGenda coMunitária
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

25º aniversário de Graduação
Convidamos todos os graduados da classe WILLIAM HINGSTON HIGHSCHOOL de 1988 para 
celebrar o 25º aniversário da nossa graduação. Esta reunião será no dia 1 de junho de 2013. Para 
mais informação: http://whhs88.byethost31.com ou email - WHHS88reunion@gmail.com.

Festa do chicharro
Os Amigos de Rabo de Peixe do Quebeque organizam a Festa do Chicharro no dia 23 de feverei-
ro 2013 pelas 19h00 na Igreja St-Enfant Jésus. 
Para mais informações: 450-687-2082 ou 514-707-8877.

cozido à PortuGuesa

Jantar de são valentiM

O Clube Portugal de Montreal informa aos seus membros a sua Assembleia Geral 
Ordinária anual que será no próximo dia 23 de fevereiro pelas 20h00 na sua sede.

centro de acção socio-coMunitária de Montreal

FilarMónica PortuGuesa de Montreal

anGariação de Fundos Para a rádio centre-ville
A Rádio Centre-ville organiza um jantar/dançante no dia 9 de março de 2013 pelas 19h na missão 
Santa Cruz com a participação de Eduardo D’ Deus vindo dos Estados-Unidos, Alex Câmara, 
Fátima Miguel, José Gil e o DJ Entre-Nós. Serviço de cozinha pela Casa Minhota. 
Para mais informações: 514-495-3124.

dia de são valentiM
A Associação Portuguesa de Lasalle celebra o dia de São Valentim com um jantar 
dançante. Sábado, dia 16 de Fevereiro pelas 19h00. A ementa: Caldo verde, sa-
lada, prato principal: Bacalhau no forno e sobremesa. A festa será animada com 
música DJ. Reserve o seu lugar. 
Para mais informações ou reservas: Tel: 514-366 6305.

O Clube Portugal de Montreal organiza um jantar para o São Valentim no sábado dia 
16 de feverero na sua sede. Animado pelo DJ da casa. Para mais informações ou 
reservas: 514-844-1406.

O CASCM informa que as atividades para a 3ª idade recomeçam a 14 de feve-
reiro, dia de São Valentim às 14h. Pede-se a colaboração das pessoas para o 
lanche que será partilhado no decorrer da tarde. Venha festejar o São Valentim 
num ambiente agradável e acolhedor.
Para  mais nformações por favor contactar o CASCM. Tel.: 514-842-8045

A Filarmonica Portuguesa de Montreal organiza no dia 16 de março pelas 19h00 
uma “Noite em Alfama” com fados. Artistas convidados Cathy Pimentel e Victor Vilela 
acompanhados por Nilton Rebelo, Samuel Pereira e Luis Costa. Ementa: caldo verde, 
bacalhau e sobremesa. Entrada: 25 fados. reservar: FPm 514 982-0688 joão 514 
465-3230 ou Victor 514 207-8607.

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

editorial
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v

o Governo de Pauline Marois
entre o verão e o inverno

Uma reforma amiga do investimento do emprego, 
do ensino é absolutamente imprescindível,   mas 

com laivos de realismo para não soar os alarmes da re-
tração do consumo. Se não houver consumidores para 
comprar o que as empresas produzem, pode alterar-se 
o clima social, porque há limites e o grito de alerta 
e repulsa vão marcar a actividade política em 2013. 
As negociações geradoras de instabilidade são já uma 
evidência, também com reflexos na vida de todos nós. 
A eleição do novo líder do partido liberal é um tema 
incontornável, que vai determinar o clima social no 
contexto de um Governo eleito democraticamente 
mas minoritário. Certas fações mais críticas priorizam 
a violência, mas há certamente caminhos mais impor-
tantes e pacíficos para o exercício de cidadania.
Uma vez mais, o ensino superior público deixou de 

ser tratado como um direito de acesso universal e gra-
tuito, assegurado por um serviço público. O presente, 
não chegou  de repente, mas fruto da aplicação das 
concepções neoliberais a este grau de ensino, prepara-
do pelo menos durante os últimos cinco anos.
O montante das propinas pagas pelos estudantes foi 

subindo, substituindo as dotações do orçamento de 
Estado. Os argumentos dos defensores do novo mode-
lo não resistiram à prova do tempo e da realidade. O 
co-financiamento dos custos do ensino pelos estudan-
tes e suas famílias, sobrecarrega duplamente quem já 
contribuíra por via fiscal para o financiamento público 
e está a encetar uma corrida a parcerias externas que 
transporta para as universidades as perigosas lógicas 
de mercadorização do ensino e dos saberes.
As famílias com estudantes no ensino superior pú-

blico estão numa situação muito desfavorável: tendo 
em conta os rendimentos medianos e a esta situação 
juntam-se duas evoluções que contrariam qualquer 
objectivo de justiça social. Por um lado, a composição 
da estrutura social do ensino superior sofreu uma forte 
elitização, com a classe dos rendimentos mais eleva-
dos da população. Por outro lado, a tendência de afas-
tamento dos estratos de rendimentos mais baixos e por 
uma enorme diminuição da classe média. Uns aban-
donam os estudos, outros desistem de sequer entrar. A 
armadilha do recurso ao crédito sufoca os estudantes 
por muitos anos e as famílias, que deixam de poder 
servir de almofada social.
As consequências da elitização e da financeirização 

do ensino superior desenham um panorama muito in-
quietante, sobretudo numa sociedade que tenderá a 
tornar-se ainda mais desigual.
Mas está também em causa o papel social do ensino 

superior na mobilidade ascendente, que se repercute 
em melhor emprego e maior contribuição para a recei-
ta do orçamento do estado.
O debate a suscitar, com todos os actores do ensino 

superior público, um debate sobre as transformações 
que terão de ocorrer para fugir às armadilhas do subfi-
nanciamento, valorizar as formações e os saberes, res-
peitar os profissionais, contrariar o processo que con-
verte estudantes em clientes e envolver a comunidade 

universitária em escolhas democráticas e participadas, 
devia ter espaço num clima de confiança para todas as 
partes e assim elevar o nível de qualificação, incluin-
do os cidadãos Autochtones, com um baixíssimo nível 
de formação, apesar da evolução.  No último ano de 
2012, o ensino superior ilustra o processo de captu-
ra dos serviços públicos pelas concepções neoliberais 
que explodiram na crise bem conhecida. Elas amea-
çam um ensino de qualidade, com uma dimensão in-
ternacional, as finalidades sociais do sector a começar 
pelo combate às desigualdades, surge então o dilema: 
os estudantes e famílias esgotados, deprimidos, inca-
pazes de dar um rumo à vida, terminam sempre aqui 

e no mundo com a derradeira expressão de revolta da 
vida contra o síndroma da impotência.  A crise no en-
sino superior público, a realidade social e do mercado 
é o resultado de uma crise sem precedentes no Québec 
que se desenvolveu com muita indiferença por parte 
dos cidadãos, face às práticas governativas nos últi-
mos 10 anos, face a uma oposição que foi e é débil. 
A contestação estudantil que se verificou em 2012 e 
ainda continua, é um espaço central de exercício de 
cidadania e de politização de toda uma geração, que 
abre a consciência a si mesma numa espécie de autor-
reflexão, deixando passar o inconsciente afectivo no 
fluxo da vida.
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Gira o Mundo novo PaPa escolhido
até à Páscoa
Bento XVI já antecipou em novembro de 2010, 

no livro “Luz do mundo” as condições e motivos 
pelos quais um pontífice pode resignar ao cargo, 
nomeadamente por não se encontrar física, men-
tal ou espiritualmente capaz de cumprir as fun-
ções.
O livro “Luz do mundo. O Papa, a Igreja e o signo 

dos tempos” é o resultado de 20 horas de conversa 

entre Bento XVI e o jornalista alemão Peter Seewald, 
que o entrevistou em duas ocasiões.
Na altura Bento XVI admitia que as suas forças es-

tavam a diminuir e que o trabalho que implicava o 
pontificado talvez fosse «excessivo para um homem 
de 83 anos». Destacando o apoio dos seus colabora-
dores, Bento XVI sublinhou que nunca se demitiria 

devido às dificuldades do seu Pontificado, como o 
caso de abusos sexuais na Igreja, considerando que 
«quando o perigo é grande não se pode fugir» e deve-
-se «resistir e superar a situação difícil».
A demissão, disse, só deveria ocorrer «num momen-

to de serenidade ou quando já não se pode mais».
O papa Bento XVI, 85 anos, anunciou hoje, durante 

um consistório no Vaticano, a sua resignação a partir 
dia 28 de fevereiro devido «à idade 
avançada».
“Nós vamos ter um novo Papa 

pela Páscoa”, prometeu Frederico 
Lombardi. O porta-voz declarou 
ainda que um conclave deve ser or-
ganizado entre 15 e 20 dias depois 
da resignação do pontífice. Bento 
XVI, de 85 anos, não fará parte do 
conclave, devendo retirar-se para 
um mosteiro de clausura dentro do 
Vaticano, depois de, num primeiro 
momento, ficar em Castel Gandol-
fo, uma das residências papais, em 
Roma. O Papa Bento XVI anunciou 
hoje oficialmente que vai renunciar 
no próximo dia 28 ao pontifica-

do devido “à idade avançada”. O anúncio foi feito 
num discurso em latim durante um consistório no 
Vaticano.“O Papa anunciou que vai renunciar ao seu 
magistério às 20h locais (19h em Lisboa) do dia 28 
de Fevereiro. Nessa altura vai começar o período de 
escolha (‘sede vacante’), precisou o porta-voz do Va-
ticano, num anúncio histórico para a Igreja Católica.

o que diz a lei da iGreJa soBre a resiGnação do PaPa?
Código do direito canónico prevê resignação, 

estipulando só que a decisão deve ser livre.
Apesar de ser extremamente raro, a lei da Igreja pre-

vê que um Papa possa resignar ao cargo.
O Código de Direito Canónico é claro a este respei-

to, dizendo explicitamente no artigo 332, alínea 2, 
que “Se acontecer que o Romano Pontífice renuncie 
ao cargo, para a validade requer-se que a renúncia 
seja feita livremente, e devidamente manifestada, 

mas não que seja aceite por alguém.”
A única condição colocada é, portanto, a liberdade 

da decisão. Bento XVI cumpriu esta condição expli-
citamente na sua comunicação aos cardeais ao dizer: 
“Por isso, bem consciente da gravidade deste acto, 
com plena liberdade, declaro que renuncio ao minis-
tério de Bispo de Roma, Sucessor de São Pedro”.
Confirmada a renúncia, o processo de escolha de um 

novo Papa decorre de forma normal.

queM Manda na iGreJa dePois
da resiGnação de Bento Xvi?
Com a resignação de Bento XVI a Igreja entrará 

numa fase conhecida como “sede vacante”, o 
que significa que a Cátedra da Sé de Roma ficará 
temporariamente vazia.
Isto não significa, todavia, que haja um vazio de au-

toridade. Mal a resignação entre em efeito, a partir 
das 20h00 do dia 28 de Fevereiro, a regência da Igreja 
passa para o colégio dos cardeais. Simultaneamente, 
todos os membros da curia romana apresentam as suas 
demissões, com a excepção do Cardeal Camarlengo, 
encarregado de administrar as propriedades e finanças 
da Santa Sé, e dos legados papais e núncios apostóli-
cos que também mantêm os seus cargos. O Cardeal 
Camarlengo, actualmente o número dois do Vaticano, 
Tarcisio Bertone, actua então como chefe de Estado 
interino da Santa Sé, mas caso tenha que tomar algu-
ma decisão que normalmente precisaria de confirma-
ção do Papa, esta deve ser submetida ao Colégio dos 
Cardeais. O período de “sede vacante” termina ime-
diatamente após a eleição do novo Papa, em conclave, 
pelos cardeais eleitores. Na sua comunicação de hoje 
de manhã o Papa explica que será convocado um con-
clave “por aqueles a quem tal compete”, mal o trono 
de Pedro fique vazio.
Moedas, selos e armas papais

O período de sede vacante faz-se acompanhar de uma 
série de curiosidades, que são particularmente aguar-
dados por filatelistas e colecionadores de moedas. 
Cada Papa tem o seu próprio brazão, que ornamenta 
as moedas e os selos do Vaticano. Na morte do Papa a 
Santa Sé prepara e emite uma série de moedas e selos 
com as armas da Sede Vacante, que são as mesmas 
do Cardeal Camarlengo, mas com as chaves cruzadas 
de S. Pedro. Em vez do nome do pontífice aparece a 
expressão Sede Vacante. Tradicionalmente estas moe-
das eram depois vendidas exclusivamente a coleciona-
dores, por quantidades muito superiores ao seu valor 
facial, mas uma decisão recente do Tribunal Europeu 
obriga a Santa Sé a colocar pelo menos uma parte da 
cunhagem e dos selos em circulação.

“grammys” BaTEm rEnÚncIa PaPal
EnTrE TóPIcOs POrTuguEsEs nO TWITTEr
Os “Grammys” eram o principal tópico de conversa 
hoje entre portugueses no Twitter, relegando os tó-
picos “Pope” ou “Papa” para posições modestas. ...
dEZ mulhErEs judIas dETIdas Em IsraEl 
POr quErErEm rEZar cOmO Os hOmEns
Foram hoje detidas em Jerusalém dez mulheres 
que fizeram menção de rezar junto do Muro das 
Lamentações com “xailes de oração”. As mulheres 
foram detidas depois de recusarem ordens da polí-
cia para retirarem os...
FraudE na carnE dE caValO
TEm dIFErEnTEs TEsEs
As empresas acusadas de fraude na carne de 
cavalo dizem que a culpa é da Roménia. Mas as 
autoridades romenas rejeitam quaisquer responsa-
bilidades. O caso ameaça tornar-se uma das maio-
res fraudes alimentares d...
EscOlas dE BOsTOn E
nOVa IOrquE EsTIVEram EncErradas
O nevão que afectou o nordeste norte-americano 
provocou dez mortos e afectou quarenta milhões 
de pessoas. É já considerada uma das cinco piores 
tempestades de neve de sempre na região. ...
VÍrus gEnETIcamEnTE
mOdIFIcadO maTa cancrO - EsTudO
Um vírus geneticamente modificado testado em 30 
doentes em fase terminal de cancro do fígado pro-
longou significativamente as suas vidas, matando 
os tumores existentes e impedindo o crescimento 
de novos, informa...
gEnEs cOnTra a dIaBETEs
Uma simples sessão de diversas injecções de 
dois vectores genéticos é o que basta para curar 
a diabetes em animais de grande porte, sugere um 
estudo apresentado por cientistas da Universidade 
Autónoma de Barcelos...
PaÍsEs VIZInhOs dEVEm FInancIar
BarragEns Em mOçamBIquE
Em Chókwè, na província de Gaza, sul de Moçam-
bique, os habitantes tentam o regresso à normali-
dade, numa cidade atolada em detritos, lixo urba-
no, águas estagnadas. Milhares de moçambicanos 
continuam sem tecto...
BOEIng rEalIZa VOO dE TEsTE Para
InVEsTIgar PrOBlEmas cOm as...
A Boeing realizou, este sábado, um voo teste com 
o seu 787 Dreamliner, sem incidentes, no âmbito 
das investigações aos problemas reportados com 
as baterias que levaram reguladores aéreos inter-
nacionais a determ…
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dETIdO hOmEm POr assalTO
cOm arma dE FOgO
A Polícia Segurança Pública anunciou  segunda-
-feira a detenção de um homem por assalto com 
recurso a arma de fogo a um estabelecimento co-
mercial, nos Arrifes....
aErOgarE dO cOrVO
rEmOdElada aTé aO VErãO
O secretário regional do Turismo e Transportes 
anunciou que as obras de remodelação e requa-
lificação a Aerogare do Corvo têm início em abril 
deste ano prevendo-se a sua conclusão para o 
iníci...
ThOmas cOVIllE TOrna-sE sócIO dO
cluBE naVal dE POnTa dElgada
O velejador francês que já realizou sete voltas ao 
mundo é o mais recente sócio do Clube Naval de 
Ponta Delgada...
BIsPO dE angra Fala Em “aTO dE grandE 
cOragEm E dE amOr à IgrEja”
O bispo de Angra, D. António Sousa Braga, afir-
mou que o anúncio da resignação de Bento XVI é 
“um ato de grande coragem e de amor à Igreja”....
Rui Silveira termina em 34.º em Miami
O velejador do Clube Naval da Horta participou no 
ISAF Sailing World Cup Miami e o resultado permi-
te-lhe subir 27 lugares no ranking mundial...
musEu VIVO dO FrancIscanIsmO
Inaugura na quInTa-FEIra
A Igreja de N. Sra. da Guadalupe reabre como 
“Museu Vivo do Franciscanismo” no dia 14 de fe-
vereiro de 2013, pelas 18h00, numa sessão que 
conta com a atuação do Coro da Academia de Mú-
sica da Ribeira Grande....
OPErárIO dIsPEnsa sErVIçOs dO
TécnIcO rIcardO canaVarrO
Presidente da direção do Operário confirma que o 
clube prescindiu dos serviços do treinador. Subs-
tituto poderá ser conhecido ainda no dia de hoje...
EXIBIcIOnIsTa dETIdO
Em PraIa Em POnTa dElgada
A Polícia Judiciária anunciou esta a detenção de um 
homem nu, no interior de uma viatura estacionada 
junto de uma das praias mais movimentadas de 
Ponta Delgada, a praticar atos de caráter exibicio...
EmPOrdEF ParTIcIPOu à Pgr dÚVIdas
na rEjEIçãO dO aTlânTIda
A Empordef entregou uma participação na Pro-
curadoria-Geral da República alegando dúvidas 
na argumentação utilizada pela Atlânticoline, dos 
Açores, para rescindir o contrato do ferryboat 
Atlântida, confirmou fon...) 
PrEsEnça dE dIVOrcIadOs nas
rOmarIas gEra dIscussãO
Grupo Coordenador dos Romeiros de São Miguel 
vai decidir se um homem divorciado poderá assu-
mir o papel de mestre de um rancho, numa situa-
ção que poderá motivar a alteração do regulamen-
to em vigor para os romeiros.

açoriano oriental

Portugalíssimo

Produtora:
rosa Velosa

linha aberta: 514.483.2362
contacto publicitário: 514.366.2888

domingo das 15h às 18h
35 york, Westmount, h3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca

Bloco corte de quatro Mil Milhões 
vai “incendiar” o Protesto social 
O coordenador do Bloco de Esquerda (BE), 

João Semedo, afirmou este domingo, em Vi-
nhais, Trás-os-Montes, que se o Governo insistir 
no corte de quatro mil milhões de euros irá “acen-
tuar e incendiar” o protesto e descontentamento 
populares.

“Não é preciso estar muito prevenido para perce-
ber que a guerra total que o Governo declarará ao 

país e aos portugueses se insistir em cortar quatro 
mil milhões de euros no Estado Social, não deixará 
de acentuar e de incendiar ainda mais o protesto e o 
descontentamento popular”, sublinhou. João Semedo 
respondia a perguntas dos jornalistas sobre a insta-
bilidade nas Forças Armadas, consequência das úl-
timas notícias sobre a possível redução de efectivos.
Para o coordenador do BE, “o País vive numa inten-

sa efervescência, numa intensa instabilidade e essa 
instabilidade (dos militares) é mais uma que se asso-
cia a muitas outras”.
“Toda a instabilidade social provocada por esta 

política da troika não é boa para o país, esta polí-
tica destabilizou a sociedade portuguesa, esta polí-
tica de austeridade impôs um colapso económico”, 
reiterou.O coordenador do Bloco escusou-se a co-
mentar o entendimento no PS entre António Costa e 
António José Seguro, afirmando que apenas interessa 
ao partido que lidera “saber é qual é o Partido Socia-
lista que sairá de toda esta situação”.

BruXelas orçaMento coMunitário:
PortuGal vai receBer Mais do que se esPerava

O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, 
afirmou, esta sexta-feira após a reunião 

do Conselho Europeu, que o acordo sobre o or-
çamento comunitário prevê um corte de 95 mil 
milhões em relação à primeira proposta da Co-
missão Europeia. No entanto, Portugal obterá, no 
conjunto entre os programas de coesão e de agri-
cultura, 27,8 mil milhões, mais 300 milhões do que 
no documento inicial.
Pedro Passos Coelho admitiu estar satisfeito com o 

acordo, alcançado hoje, sobre o orçamento da União 
Europeia para os próximos sete anos, lembrando que 
apesar do apoio do seu Executivo à proposta inicial 
da Comissão Europeia, “sempre ficou claro que o 
acordo só seria possível numa base mais realista”. E 
para o primeiro-ministro foi-se “além desse objecti-
vo”. Apesar da “significativa redução” do orçamento 
global, reconhecida pelo líder do Governo português, 
em comparação com orçamentos anteriores, Passos 
sublinhou que Portugal obteve no conjunto da políti-
ca da coesão e da política agrícola comum “um valor 
de 27,8 mil milhões de euros”, mais 300 milhões de 
euros” do que o documento inicial.O montante dos 

fundos, ainda que superior ao inicialmente propos-
to, representa uma diminuição de “9,7%” em relação 
ao quadro financeiro anterior (2007-2013). Por ouro 
lado, a média europeia revela uma queda de 13,1%. 
“Num contexto de descida generalizada, melhorámos 

a nossa posição relativa no seio da UE no conjunto da 
coesão e agricultura”, defendeu o primeiro-ministro.
Passos Coelho aproveitou ainda a ocasião para ex-
pressar o seu “reconhecimento” ao presidente da Co-
missão Europeia, José Manuel Durão Barroso, “pelo 
seu decisivo contributo para o sucesso desta nego-
ciação em circunstâncias adversas, tanto no interesse 
comum europeu, como no interesse de Portugal”.

luso-canadiano toMou
Posse coMo Ministro das
Finanças de ontário
O luso-canadiano 

Charles sousa to-
mou hoje posse como 
ministro das finanças do 
Governo da província 
canadiana de Ontário, 
agora com a liderança 
inédita de uma mulher.
Charles Sousa é lu-

sodescendente e depu-
tado no Ontário eleito 
pelo distrito eleitoral de 
Mississauga-Sul e ex-
-ministro da Cidadania e 
Imigração. 
A cerimónia da toma-

da de posse do novo 
Governo, que pela pri-

meira vez é dirigido por 
uma mulher, Kathleen 

Wynne, aconteceu hoje 
em Queen’s Park, onde 
os novos elementos fi-
zeram o juramento. O 

novo executivo assumiu 
estar empenhado em 
equilibrar o orçamento 
até 2017-18, sendo este 
um dos grandes desafios 
do novo ministro das Fi-
nanças, Charles Sousa. 
“Empregos, economia e 
uma sociedade justa são 
as prioridades para este 
novo Governo e temos a 
intenção de trabalhar com 
os partidos da oposição a 
fazer progressos nestas 
prioridades importantes 
para o povo desta pro-
víncia”, disse Kathleen 

Wynne. Kathleen Wyn-
ne é a primeira mulher 
a governar a província 
de Ontário, aquela que 
é considerada o motor 
económico do Canadá. A 
nova chefe do Governo é 
também a primeira pes-
soa homossexual assumi-
da a liderar um governo 
provincial ou federal no 
Canadá. Tal como Wyn-
ne, Charles Sousa foi um 
dos candidatos à lideran-
ça do Partido Liberal do 
Ontário, cuja eleição de-
correu em janeiro.

*Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico
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Vidente médium alhadj
com 32 anos de experiência. Ele quere
vos ajudar a resolver todos os vossos

problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,

protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista
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Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

acordo ortoGráFico
da línGua PortuGuesa

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

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
pROFESSOR AIDARA

Falo Português

eM PortuGal há Muitas eMPresas
Geridas Por incoMPetentes aMiGos
do Patrão
Em entrevista do Jornal de 
Negócios, Paulo Morgado, lí-
der em Portugal da Consulto-
ra Cap Gemini, afirma que há 
muitos gestores incompetentes 
em Portugal, que deviam por 
isso ser despedidos com mais 
facilidade que um trabalhador, 
até pelo salário que auferem. 
O gestor da multinacional 
fala ainda sobre as “empresas 
zombies”, geridas por amigos 
do patrão, que apesar dos pro-
blemas de facturação não vão 
à falência.
 
‘Qual a responsabilidade dos 
gestores na crise?’ é o pon-
to de partida da entrevista do 
Jornal de Negócios, ao gestor 
da multinacional Cap Gemini, 
Paulo Morgado.Começando 
por defender que “um gestor 
é alguém que, com recursos 
escassos cria valor”, o gestor 
português admite que “tive-
mos muitas pessoas que se di-
ziam gestores e que ocupavam 
cargos de administração de 
empresas mas que, sobretudo, 
(…) eram um transmissor da 
vontade do accionista”.“Nos 
últimos anos houve acesso 
muito fácil a dinheiro (…), 
[por isso] era fácil ser gestor: 
cada vez que havia um proble-
ma, havia financiamento para 
tapar esse problema”, critica 
Paulo Morgado, salientando 
que estas empresas “foram 
meios de acelerar a absorção 
de dinheiro que abundava”.
Este círculo de incompetência 
“deriva também da má prepa-
ração de pessoas que foram 
para lugares de administrado-
res”, defende o gestor, lem-
brando que “um incompetente 
tem [depois] a tendência de se 
rodear de incompetentes”.Mas 
porque não são afastados estes 
gestores? “Em Portugal gesto-
res despedidos? Só se forem 
treinadores de futebol. Não 
me lembro de gestores des-
pedidos. Gestores despedidos 

por falta de competência, não 
me lembro. Mas lembro-me de 
gestores despedidos em multi-
nacionais” porque neste caso 
“tem todos os anos o cutelo 
sobre o pescoço, tem resul-
tados para atingir”, responde 
Paulo Morgado.Na mesma en-
trevista, Paulo Morgado refere 
que para ser administrador em 
Portugal é preciso “ter ami-

gos”. “Há muitos administra-
dores que vão rodando pelas 
várias empresas públicas (…), 
o Estado tem esse conjunto 
de pessoas da sua confiança”, 
são pessoas que pertencem ao 
“Bloco Central e que vão ro-
dando independentemente de 
ser o PS, PSD ou PP no Go-
verno”, destaca.Um exemplo 
de boa gestão é o caso das 
empresas do Norte, conside-
ra o gestor, porque “aí vê-se 
o verdadeiro empresário: que 
quer crescer, quer comprar 
mais empresas, quer poder di-
zer que está em vários países 
do Mundo”.Ao contrário do 
que acontece noutras regiões 
do País, nomeadamente em 
Lisboa, onde “há muita gente 
ao nível da gestão de topo que 
não acrescenta o valor que o 
salário exige (…) e que depen-
de de pessoas mais juniores”, 
o que remete para “um proble-
ma que gerará sempre incom-
petência em Portugal: a nossa 
lei laboral”. Por isso defende 
uma legislação “segmentada” 
porque “é completamente di-
ferente um trabalhador ganhar 
100 mil euros por ano e 700 
euros/mês. Esta luta pela so-
brevivência, quando é despe-
dido merece ter um certo nú-

mero de meses que lhe permita 
pelo menos encontrar um em-
prego. O outro teve obrigação 
de poupar, se calhar vê-se afli-
to para pagar a casa de praia 
ou o carro de alta cilindrada”, 
portanto “esse devia ser muito 
fácil de despedir”.Paulo Mor-
gado avisa que “as gorduras 
da gestão estão sobretudo em 
cima”, contestando que nin-

guém meça “a produtividade 
de uma pessoa da alta direc-
ção”, onde “se passam factu-
ras, discutem ideias, vai-se ao 
restaurante falar de estratégia, 
de futebol, política”.Com-
parando a estrutura do poder 
empresarial ao jogo Mikado, 
o gestor da multinacional Cap 
Gemini remata que “tiramos 
algumas peças facilmente, 
mas depois vai sendo cada vez 
mais difícil tirar peças, que 
já tocam em outras peças, e à 
medida que se avança a malha 
é mais trincada”
Este texto é aqui publicado,na 
sua integra,portanto não é opi-
nião de “amadores” nos quais 
eu próprio me incluo.É prio-
ritário e extremamente neces-
sário que alguém de compe-
tente fale abertamente sobre 
esta situação,pois ela mata à 
raíz todos aqueles que aspi-
ram à oportunidade de fazer 
progredir o país através do 
seu leadership,mas que por ra-
zões de “apadrinhaments”,não 
conseguem ter essa 
oportunidade.A crise não pode 
ser superada com gestores que 
só sabem atirar com dinheiro 
,esprestado ao não,para cima 
dos problemas.Seria fácil de 
mais...

Com o novo acordo escreve-se couve-flor ou couve flor?
Continua a escrever-se couve-flor, porque as palavras que de-
signam espécies botânicas (plantas, flores, árvores, frutos, ve-
getais...) e as palavras que designam animais mantêm o hífen.
Assim, escrevem-se com hífen, palavras como:
feijão-verde; andorinha-do-mar; couve-flor; louva-a-deus.

Escreve-se “rua da Paz” ou “Rua da Paz”?
Na verdade, segundo o Novo Acordo Ortográfico, pode escre-
ver-se das duas formas. A designação de logradouros públicos, 
monumentos e edifícios pode ser feita com maiúscula ou mi-
núscula. Assim, podemos escrever:
igreja de Jesus ou Igreja de Jesus
avenida da Liberdade ou Avenida da Liberdade
rua da Paz ou Rua da Paz
torre dos Clérigos ou Torre dos Clérigos
Note-se que isto apenas acontece para as designações dos lu-
gares (igreja, rua, praça, avenida, castelo...) porque o nome 
atribuído a esse lugar continua com maiúscula.

A palavra “facto” vai mesmo perder o “c”?
Caso esteja em Portugal, poderá continuar a escrever “facto”.
Este é mais um dos casos de “dupla grafia”, ou seja, como 
se considera que um determinado grupo de falantes (variante 
culta) pronuncia o “c”, dizendo faKto, este pode conservar-se 
ou retirar-se facultativamente.
O mesmo acontece por exemplo com:
sector e setor; dicção e dição; infecioso e infeccioso

Com o acordo ortográfico como se
escreverá a palavra “ficção”?
Com o acordo ortográfico a palavra “ficção” manter-se-á igual.
Tal como foi referido no artigo anterior, só se retirará o “c” nos 
casos em que este não for pronunciado. Haverá até casos em 
que algumas palavras terão dupla grafia, podendo ser escritas 
com ou sem “c” como é o caso da palavra “facto”.
É o que explica a alínea c) da Base IV do Acordo Ortográfico:
“C” Conservam-se ou eliminam-se facultativamente, quando 
se proferem numa pronúncia culta, quer geral quer restrita-
mente, ou então quando oscilam entre a prolação e o emude-
cimento:
aspecto e aspeto, cacto e cato, caracteres e carateres, dicção e 
dição; facto e fato, sector e setor;”

É verdade que “c” de palavras como “acção” vai desaparecer?
Sim.
quando o “c” não for pronunciado, será suprimido. É o 
caso das seguintes palavras:

acção - ação; direcção - direção;
fracção - fração; injecção - injeção;
selecção - seleção; actual - atual;
electricidade - eletricidade;
colectivo - coletivo;
objectivo - objetivo;
projecto - projeto;
directo - direto;
entre outras...
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crónicas

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

o lusitano Mar
da tranquilidade

Hélio Bernardo Lopes
Indubitavelmente, Portugal constitui hoje, e cada 

dia mais, um autêntico mar de tranquilidade. Ques-
tiúncula que surja, e num ápice nos aparecem os 
seus protagonistas a garantir que estão completa-
mente tranquilos. Ainda há dias, num outro escri-
to meu, referi que Fernando Ulrich, de futuro e se 
assim entender, deve evitar esta expressão, porque 
a mesma, para lá de concitar a risada, desenvolve 
nos que a ouvem uma reação exatamente contrária 
à pretendida, porventura real.
Pois, aí nos foi dado voltar a escutar esta mesma 

graciosa e inútil frase, mas agora por parte de Ri-
cardo Sagado, de José Maria Ricciardi, de Franque-
lim Alves, de Morais Pires, etc.. Problema que sur-
ja, barafunda que dealbe, e de pronto nos surgem as 
garantias da mais completa tranquilidade. Portugal 
está hoje transformado, inquestionavelmente, num 
autêntico mar de tranquilidade.
Acontece, porém, e contra toda a lógica que nos é 

fornecida pela Teoria da Probabilidade, que nunca 
nada acontece a quem nos fornece uma tal garantia. 
Até os membros das FP 25, quase com toda a cer-
teza, terão também estado sempre completamente 
tranquilos, o que se compreende muitíssimo bem, 
uma vez que, ao final de todos aqueles homicídios 
e assaltos, ninguém acabou por ser condenado. Até 
Isabel Jonet, com os seus célebres bifes, esteve 
sempre de consciência tranquila.
Um dado é certo, como diariamente testo com 

frequência: encontro gente conhecida, faço-me de 
esquecido, não abordando os temas que vão por aí 
suscitando polémica, e também ninguém vai para 
lá do cumprimento circunstancial, ou do estado do 
tempo, ou da situação atual do Sporting. É o modo 
português de estar na vida: não viu, não ouviu, não 
sabe, e sempre tranquilamente.
Infelizmente, caro leitor, tive um terrível azar na 

via. E sabe qual foi ele? Pois, o de ter sido honesto: 
só vou ser agraciado por Deus… Hoje, digo-o com 
sinceridade e com pena, lamento ter tido este meu 
modo de ser, já proveniente da minha Mãe saudosa.

Falidos às Mãos do Governo

“Se os sem-abrigo aguentam (a miséria), porque ra-
zão os outros não podem fazer o mesmo?” - palavras 
do banqueiro Fernando Ulrich.
Continuemos com fulanos destes a ajudar os go-

vernantes, que seguimos apressadamente para a to-
tal desumanização do poder (es) com as respectivas 
consequências.
“Todos ouvimos e vemos e não podemos ignorar” 

(letra de canção de intervenção) que a rampa desli-
zante para o desprezo total pelo povo deste País está 
na fase final. Resta matar todos os que se encontrão a 
mais, ou seja, aqueles que gastam e não produzem. E 
quem são estes seres indesejáveis da sociedade? Os 
pensionistas, os jovens desempregados, as crianças. 
Incomodam demasiado. Não presta tê-los por aí. Fi-
cam os activos com vencimentos cortados pela tesoura 
que antes cortava pedaços de textos inconvenientes, os 
bandalhos que usufruem de vencimentos de milhares 
de euros, os políticos e os amigos mais próximos des-
tes. Nos hospitais públicos para onde se encaminha a 
ralé, morre-se rapidamente. São as cirurgias adiadas, 
os velhos atirados para camas sem cuidados apropria-
dos ao seu estado e à suas reais necessidades, a pressa 
em despejar camas. Não consegue morrer o raio da ve-
lha? Mandem para casa. Há-de morrer por lá. Menos 
uma pensão que o estado paga. Nas escolas, quem é 
pobre de pedir e não paga as senhas da cantina, não 
almoça. Ordens de quem? Não sei. Alma a transpare-
cer em olhos tristes de humilhação. Futuros adiados 
por marcas severas. Toma atenção ao que o professor 
diz. Não consigo. Tenho fome de pão e de humanida-
de. Não posso concentrar-me. Perdi o emprego. Como 
vamos pagar a casa, a alimentação, as contas mensais? 
Tenho duas crianças. A depressão a adensar-se. Entra 
no carro com os filhos e saem da vida. Menos três inú-
teis para um governo ladrão e insensível sustentar. 
Bravo! O governo a ganhar terreno em ditadura dis-

farçada de qualquer regime já sem nome que se lhe 
possa atribuir. Mais austeridade - anuncia o PM. Agora 
vai tirar a roupa às pessoas; depois a pele. Limpeza ge-
ral. Nós, cidadãos, a perder território. Eles, governan-
tes, a ganhar espaço, cada dia mais espaço. Vai chegar 
o dia em que ficaremos confinados à casa. Enquanto a 
tivermos, como é evidente.
Num cenário destes, tudo pode acontecer. Estamos 

dependentes da troica, da maldita troica. E de gente 
que procura servilmente obedecer-lhe e oferecer-lhe 
a prenda de tomar medidas contra o povo ainda mais 
severas do que essa “senhora”exigiu. 
Normalmente, à frente de todos estes indivíduos que 

tomam decisões, os países costumam ter um Presiden-
te da República. Nós também temos um. De vez em 
quando, sai a terreiro, diz três coisas e desaparece para 
hibernar. Quando fala diz da sua dificuldade em pagar 
as contas (as suas, como é evidente), da pensão de re-
forma da mulher ser muito baixa e de outras miudezas 
que o preocupam na economia doméstica lá da casa 
dele. Nós ouvimos e vemos e não podemos ignorar tão 
grande aflição. Pensamos: coitado! Voltamos, então, a 
esquecê-lo pois está a pensar recolhido em gabinete de 
príncipe. Esquecia-me de referir o que se está a passar 
com a nova lei das rendas e os idosos. Os proprietários 
começam a subir o valor das rendas de casa. Como a 
maior parte dos inquilinos são pessoas de muita idade, 
com pensões de valor monetário muito baixo, não têm 
possibilidade de continuar a viver nas casas ou andares 
onde toda a sua história de vida se passou. Enchem 
sacos com os seus pertences e seguem o caminho dos 
indigentes, a rua. Quem introduziu tais leis dorme des-
cansado em colchão macio. Não anda a pé para não 
ver a miséria e a solidão dos despojados. Entra no 
carro com motorista e segue para os gabinetes onde 
esconder-se é a sua solução. Não vê; não sente; faz leis 
cada vez mais injustas. Os partidos políticos da opo-
sição gritam-lhe na AR que está errado. Também eles 
fingem. Têm bons salários e vidas confortáveis. Mas 
cabe-lhes gritar agora para ganharem melhores lugares 
no futuro. Assim vai o País onde vivo. Estamos sozi-
nhos num deserto sem esperança.

“Ser visto e ser ouvisto pelos portugueses é tam-
bém uma razão de justificar o investimento” -  Mi-
guel Relvas 
A gente somos um país muita curioso. Houveram 

eleições e, com base no que tínhamos visto e ouvisto 
na campanha eleitoral, votámos maioritariamente nos 
partidos que assinaram com a troika um acordo, diga-
mos, difícil de cumprir. Mas hádem dizer-me quan-
tos são, mesmo entre os que votaram no seu partido, 
aqueles que admiram, respeitam ou sequer toleram o 
trabalho e a figura de Miguel Relvas. O ministro não 
parece ser muito popular, derivado do seu envolvi-
mento em alguns escândalos como, por exemplo, o 
da licenciatura. Mas nem por isso deslarga o poder. 
Entrou para dentro do Governo, há dois anos atrás, e 
ninguém o tira de lá. Para fora. 

Prontos, mas as pessoas não são só defeitos. E Mi-
guel Relvas tem o grande mérito de constituir um 
exemplo, parece-me a mim. Muitos desempregados 
não conseguem arranjar emprego por causa que têm 
habilitações a mais. Miguel Relvas obteve o seu com 

emprego mesmo tendo claramente habilitações a me-
nos. Apontou para baixo e foi bem sucedido. Estabe-
leceu um objectivo mais modesto e atingiu-o. E ainda 
o acusam de ser muito ambicioso...

Os cortes no Estado social não são uma necessida-
de de poupança, são uma estratégia de futuro. Relvas 
deseja que o Governo faça cortes na educação por-
que ele próprio cortou na sua e venceu. Conhece, por 
experiência própria, as vantagens de desinvestir na 
educação. É um exemplo de sucesso de deformação 
profissional. Como cidadões, temos muito a aprender 
com ele. Ou a desaprender, já não sei.

Soares fala mal francês, Sócrates falava mal inglês e 
espanhol, e Relvas fala mal português. 

Quase todos os políticos que nos governam hoje fa-
lam mal português, aliás. Veja-se o caso de Angela 
Merkel. Saberá dizer duas, três palavras no máximo. 

Os nossos dirigentes sempre tiveram um problema 
com as línguas. E, tendo em conta o estado em que 
o país se encontra, também não parecem ser melho-
res nos números. Talvez tenham sido daqueles alunos 
que só eram bons em educação física.

u oMãi qe dava Pulus (i PõtaPés na GueraMática)
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loMBinhos
de Porco coM
Mel e PiriPiri
    2 Lombos de porco, cortados em bifinhos
    1 Ramo de cebola verde
    175 ml de Vinho branco
    4 Dentes de Alho
    125 ml de Mel
    Piripiri a gosto
    Farinha, Sal e Pimenta
Passa-se os bifes em farinha e frita-se em lume alto, até 

ficarem dourados. Retira-se do lume e leva-se ao forno a 
375 graus para acabar de cozer. Na mesma frigideira refoga-
-se a cebola e o alho. Junta-se o mel e deixa-se tomar um 
pouco de cor. Depois, junta-se o vinho branco. Se o molho 
ficar muito espesso pode juntar um pouco de água. Quando 
os bifinhos estiverem prontos simplesmente servir e regar 
com o molho.

BeM-estar

receitA dA semAnA

saiBa coMo
cuidar BeM dos rins(1)

Essa dupla dinâmica pode 
correr sérios riscos em 

silêncio. saiba como evitar 
problemas renais com atitu-
des bem simples por Manoel 
Gomes / design Pilker
Apenas 150 gramas muito bem 

distribuídos em 12 centímetros 
de altura (clique na imagem 
para conferir a explicação) — 
parece pouco, principalmente 
quando comparados a pulmões 
e fígado. Porém, os rins são res-
ponsáveis por funções vitais no 
organismo. E, quando esses pe-
quenos notáveis convalescem, 
é encrenca na certa: a doença 
renal crônica (DRC), mal que 
não costuma avisar sobre sua 
existência, destrói as estruturas 
renais até chegar ao ponto em 
que o órgão para de funcionar.
“DRC é o termo que se refere 

a todas as doenças que afetam 
os rins por três meses ou mais, 
o que diminui a filtração e afeta 
algumas de suas atribuições”, 
explica a nefrologista Gianna 
Mastroianni, diretora do De-
partamento de Epidemiologia e 
Prevenção da Sociedade Brasi-
leira de Nefrologia. O proble-
ma é tão sério que renomadas 
instituições brasileiras criaram 
a campanha Previna-se, vence-
dora do Prêmio SAÚDE 2011 
na categoria Saúde e Prevenção. 
“Nem sempre as doenças renais 
têm sintomas. Em muitos ca-
sos, o indivíduo não percebe e o 
diagnóstico é feito com atraso”, 
completa Gianna.
Apesar de ser caracterizada 

como uma doença silenciosa, a 
DRC pode dar alguns sinais. No 
entanto, quando eles aparecem, 
costuma ser tarde demais. “O 
rim é um órgão muito resistente, 
e esses sintomas só vão se mani-
festar nos estágios 4 e 5 do pro-
blema, quando ele está muito 

avançado”, conta o nefrologista 
Leonardo Kroth, da Sociedade 
Gaúcha de Nefrologia. Além de 
só surgirem em situações extre-
mas, muitas dessas manifesta-
ções tendem a ser confundidas 
com outras enfermidades. Daí 
a importância de sempre visitar 
o médico e pedir os exames que 
detectam as alterações indeseja-

das nos filtros do corpo humano.
quando a DRC bate à porta
E se a pessoa descobrir que 

seus rins não estão trabalhando 
como deveriam? “Ela precisa se 
consultar periodicamente com 
um nefrologista, fazer exames 
com regularidade, cuidar mui-
to bem da pressão arterial e da 
glicemia, além de outras modi-
ficações que ocorrem na doença 
renal, como mudanças nos ní-
veis de cálcio e fósforo”, atesta 
Marcos Vieira, diretor clínico da 
Fundação Pró-Rim, em Santa 
Catarina.
Nos casos em que a DRC pro-

grediu além da conta e os rins 
perderam grande parte de sua 
capacidade de eliminar a sujei-
ra do organismo, o indivíduo 
pode optar por dois caminhos: 
receber o rim de algum doador 
compatível ou seguir para a diá-
lise. “Ok, alguns pacientes não 
têm condições clínicas de rea-

lizar um transplante. Mas, nos 
demais, esse é o tratamento de 
preferência”, esclarece Vieira.
No entanto, a ausência de al-

guém que esteja apto a doar 
um de seus rins faz com que a 
maioria dos convalescentes siga 
para a hemodiálise, quando uma 
máquina substitui as principais 
funções que eram realizadas 

pelo aparelho excretor. Algumas 
atitudes simples podem elimi-
nar muitos desses transtornos. 
Confira a seguir como manter 
essa dupla a todo vapor.
Diabete e pressão
na rédea curta
Quando esses marcadores es-

tão em níveis exagerados, a 
probabilidade de desenvolver 
a DRC é ainda maior. Além da 
aterosclerose, a formação de 
placas de gordura, sobretudo 
na artéria renal, há uma sobre-
carga do trabalho de filtração 
dos rins. “E a incidência dessas 
duas doenças vem aumentando 
nos últimos anos, algo agravado 
pelo envelhecimento da popu-
lação, além de sedentarismo e 
obesidade”, diz Gianna Mas-
troianni. Nos casos em que o 
estrago já foi feito, a primeira 
medida é ficar de olho na pres-
são e no diabete.

Colaborador
Especial frank Rocha
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vida ativa
Quem é elA?

bebé do Ano 2011 e 2012

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

cOncursO acaBa nO dIa 20 dE FEVErEIrO dE 2013

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

por e-mail red@avozdeportugal.com
ninguém advinhou a foto da semana passada, era a senhora concei-
ção rosario da associação Portuguesa do canadá.

Ryan Gomes
Data de nascimento: 13 Janeiro de 2012

Mãe: Nadia De Bellis e Pai: James Gomes

Marisa cruz e João Pinto estão seParados

Marisa Cruz e João Pinto 
estão separados. A apre-

sentadora confirma o fim do 
casamento de quase quatro anos  
através de um comunicado en-
viado pela Best Models, a agên-
cia que a representa: “Sim, é 
verdade, mas a partir deste mo-
mento não farei mais comentá-
rios sobre este assunto de forma 
a preservar e proteger os nossos 
filhos, que são a nossa principal 
preocupação”. Neste momento, 
a principal preocupação de Ma-
risa Cruz e João Pinto é o bem 
estar dos filhos, João, de sete 
anos, e Diogo, de três.

A belle portugaise garante 
que não sente nada pelo 

ex-noivo nem pelo ex-colega 
de programa. O seu coração 
tem novo dono!

Durante a sua participação 
em “Casa dos Segredos: De-
safio Final”, Fanny assumiu 
que só teve um homem na sua 

vida, o ex-noivo Diogo Cruz. 
Depois de terminada a rela-
ção de dois anos com o DJ e 
de não ter sido correspondi-
da por João Mota, por quem 

chegou a assumir que sentiu 
uma “paixãozita” na 2a edi-
ção do reality show, a jovem 
suíça resolveu seguir a sua 

vida sozinha. Porém, antes de 
regressar à Casa da Venda do 
Pinheiro para “Desafio Final”, 
a belle portugaise, de 21 anos, 
estava a aproximar-se de um 
rapaz que lhe tem vindo a des-
pertar interesse. “É uma ami-
zade especial”, afirma Fanny, 
que, depois de João M., não se 
tornou a apaixonar. A ligação 
com esse rapaz (cuja identida-
de a rapariga prefere não re-
velar, mas que a TeleNovelas 
sabe tratar-se de um português 
desconhecido do público) não 
se desenvolveu, uma vez que 
ela foi convidada para reentrar 
no reality show da TVI. Fanny 
garante estar disponível para 
voltar a amar, contudo, prefe-
re levar as coisas com bastante 
calma para não voltar a desilu-
dir-se: “Quem sabe se haverá 
namoro? Estou muito interes-
sada numa pessoa. Vamos ver 
o que acontece”. A rapariga 
garante que já não sente nada 
nem por Diogo Cruz nem por 
João Mota e que só tem olhos 
para o seu novo amor. “O meu 
coração está ótimo.”

Fanny está aPaiXonada

Océanne Moniz
Data de nascimento: 25 outubro de 2012

Mãe: Anne-Michelle Brazeau e Pai: Alexandre Moniz

Manuel luís Goucha está iMParável

Com a estreia de “A Tua Cara Não Me é 
Estranha”, o apresentador está “no ar” 

sete dias por semana. Haja energia...
Quando lhe perguntam se, com tanto trabalho, 

tem tempo para dormir, Manuel Luís Goucha 
revela o seu segredo: “É uma questão de organi-
zação”. Aos 59 anos, o apresentador é um exem-
plo no que toca a energia: de segunda a sexta, 
anima as manhãs da TVI com Cristina Ferreira, 
em “Você na TV!”; aos sábados, vamos vê-lo 
no novo canal de cabo +TVI num programa de 
entrevistas, “Tu Cá Tu Lá”; e, aos domingos, 
dá cartas em “A Tua Cara Não Me é Estranha”. 
Apesar de admitir que o “mais exigente é [a 
noite] de domingo para segunda”, quando es-
casseiam horas de sono, a azáfama agrada-lhe. 
“Tenho um grande gosto em fazer TV. Troco 
qualquer festa pelo trabalho. Fui eu que escolhi 
esta vida, não me atrevo a queixar-me.”



A Voz de PortugAl  |  13 de feVereiro de 2013  |  P. 10

coMunidade
cursos na utl

INfORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.

REsULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

O Restaurant solmar, verda-
deiro templo da boa cozinha 
portuguesa, preparou para 
os seus clientes um verdadei-
ro banquete, para a ocasião 
da festa de são Valentim.
Eis a variada e muito especial 

lista de pratos preparados com 
a maior seriedade, profissio-
nalismo e todo o carinho que 
esta festa obriga. Com a vinda 
do novo chefe Ricardo Men-
des, formador culinária das 
Pousadas de Portugal e chefe 
bastante reconhecido através 
da Europa veio dar um toque 
na sua vasta gastronomia des-

te restaurante. Onde vão poder 
saborear uma sopa de folhado 
de camarão, umas entradas 
encantadoras tal como, o Tam-

o que há de novo no
restaurante solMar

boril com molho especial ou o 
bacalhau com azeite e os pra-
tos principais são lombinhos 
de porco ou peito de pato com 

molho de figos.
Como não poderia deixar de 

ser, o senhor Dias e a sua equi-
pa prepararam também o que 

de melhor e mais apropriado 
se poderia contratar  para di-
vertir a sua clientela nesta noi-
tada dos amores e  amorosos.

Vindo diretamente de Por-
tugal e para o prazer de to-
dos os convivas, o famoso e 
romântico Toy.
Ainda no mesmo programa 

os seguintes artistas: Cathy Pi-
mentel, José João, Joe Medei-
ros e Viviana.
Venha portanto celebrar com 

o seu ente querido esta oportu-
nidade única em Montreal de 
apreciar a nossa boa comida na 
companhia dos nossos melho-
res artistas.
Esperamos por si, pois a 

festa não será a mesma sem 
a sua presença.

o carnaval eM são MiGuel

O Carnaval é vivido de 
várias maneiras dife-

rentes, dependendo de onde 
se festeja. Vou-vos falar do 
carnaval nos Açores, são Mi-
guel, precisamente em Ponta 
Delgada.
Na minha cidade, o Carnaval 

começava umas semanas antes 
no Liceu. Havia matinées dan-
çantes  no Ginásio, que os pro-
fessores de ginástica condena-
vam. Para aqueles e aquelas 
que lá passaram era uma épo-
ca que ficou gravada na nossa 
memória, sobretudo, as danças 
lentas  (slows) , para as quais, 
era preciso pedir à moça pra 
dançar,… belos tempos.
Agora é o contrário, elas an-

dam atrás deles, se levavas 
uma tampa, ou seja ela não 
queria dançar, era amanhar-se. 
Havia também os assaltos, ou 
seja ia-se à casa de um amigo/a 
e levava-se umas bebidas e lá 

fazia-se uma dança. Claro que 
havia rapazes e raparigas. Mas 
o forte era a batalha de limas 
na marginal, camiões aluga-
dos, limas de sera, que eram 
fabricadas em casa, hoje são 
os sacos de plástico. Era um 
tal tentar molhar o mais pos-
sível os nossos adversários, 
só visto, eram seringas artesa-
nais que se enchiam de água 
e se esguichavam, sempre pra 

tentar molhar o vizinho, uma 
maravilha. Havia também 
mascarados e danças carna-
valescas, certos bairros saíam 
com danças, nomeadamente 
os Arrifes, a Canada do Padre 
Joaquim, São Roque, Santa 
Clara, e mais que não me vêm 
à ideia agora. Mas aqui vai 
uma foto das batalhas de água 
na avenida marginal em Ponta 
Delgada.

José de Sousa

Procure A noVA edição 
dA reVistA o AçoriAno

curso de Ginática na utl
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Exame da vista feito localmente por optometristas • Aceitamos prescrições do exterior newlook.ca

26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal • Rosemont • Villeray

*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título 
indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

Uma vasta seleção 
de todos os estilos! 

É a nossa maneira 
de vos agradecer ! g

armaçõesarmações

gratuitas*

a Matança do Porco na 
FilarMónica PortuGuesa de Montreal

Como os tempos muda-
ram! Lembro-me ainda 

muito bem que assim que 
começava o tempo frio, De-
zembro e Janeiro, raro era a 
casa em que não se matava 
pelo menos um porco. 
A matança do porco é uma 

tradição que hoje em dia está 
em desuso. Sim, nós aqui em 
terras canadianas tentamos 
manter a tradição pois no geral 
qualquer clube ou associação 
e em muitos restaurantes tam-
bém se celebram a matança do 
porco embora muito diferente 
de antigamente.
Enquanto o matador ia ti-

rando os órgãos viscerais do 
animal, as mulheres iam lavar 
as tripas, normalmente numa 
ribeira que levava alguma cor-
rente de água, tripas que de-
pois de lavadas, serviam para 
encher as morcelas e outros 
enchidos com carne do algui-
dar, que depois iam a curar no 
fumeiro de chaminé tradicio-

nal, pendurados em varapaus. 
A matança do porco e a pre-
paração das carnes e enchidos 
eram momentos importantes 
da vida das famílias pois tra-
tava-se de assegurar a base da 
sua alimentação até meados do 
Verão.
A matança era um ato funda-

mental na vida rural das famí-
lias. O porco na salgadeira, as 
morcelas e os chouriços nas 
caçarolas de barro, eram o ta-
lho a que se recorria todos os 

dias para o condimento das re-
feições da família; era também 
o ponto de apoio e o resolver 
imediato das dificuldades e 

aflições que a chegada de vi-
sitas inesperadas trazia. Es-
tava sempre pronto e para as 
ocasiões havia o presunto ou 
a pá amanhada como presunto, 
chouriço e paio. Eram sempre 
pontos de reunião das famí-
lias, encontro dos pais com os 
filhos e netos. A Matança do 
Porco terminava já pela noite 
dentro com cantares típicos.
Hoje já pouco se vê esta tra-

dição da matança do porco 
pois dizem que dá muito tra-
balho, mas sem trabalho não 
se tem nada. 
Na Filarmónica Portuguesa 

de Montreal festejou-se sá-

bado à noite esta matança de 
porco e os membros da Di-
reção e vários amigos não se 
pouparam a trabalhos para que 
a comida tivesse sido tão boa 
e para que a atmosfera fosse 
realmente de camaradagem 
e alegria. Foi a própria Dire-
ção que nos foi apresentada: 
Manuel Viveiros, Manuel de 
Melo e Filipe Barbosa, Direto-
res; Eugénio Pereira e Wilson 
Raposo, Secretários; António 
Silva, Tesoureiro; Luís Gon-
calves, Vice-presidente e João 
Balança, Presidente, que ser-
viu o jantar esmerando-se por 
servir com fartura e qualidade. 
Viam-se todos bem-dispostos 

e bem comidos e prontos para 
um bom serão aonde não fal-
tariam surpresas. A parte mu-
sical ficou a cargo de Brian 

Ferreira que soube muito bem 
animar este serão. O “enche-
-chouriços” foi um jogo bas-
tante divertido onde o ponto-
-alto era encher uns balões e 
quem mais enchesse ganhava 
um porquinho que foi entre-
gue a Almerinda Couto, oferta 
da mercearia Sá e Filhos.

Várias rifas foram vendidas. 
Houve um certificado no va-
lor de trinta dólares, oferta do 
restaurante Estrela do Oceano; 
outro no valor de vinte e cinco 
dólares, oferta do restauran-
te Casa Minhota; um suporte 
para garrafas, oferta da pró-
pria Filarmónica Portuguesa 
de Montreal; duas bandejas 

em prata, ofertas da Madalena 
e João Balança e por fim uma 
loção corporal também oferta 
da FPM. Parabéns aos que ga-

nharam.
A Filarmónica Portuguesa 

de Montreal pretendeu manter 
viva os costumes da vivência 
social dos tempos idos e reali-
zou a matança do porco como 
forma de reviver uma das tra-
dições das nossas terras. Foi 
um jantar diferente que teve 

como objetivo o não deixar 
morrer a tradição e cativar os 
jovens os quais eram numero-
sos.
Esta agremiação está de para-

béns! O próximo grande even-
to será no dia 16 de Março com 
uma noite de fados “Noite em 
Alfama”. Aconselho a fazerem 
já as suas reservas.

Natércia Rodrigues
fotos de Edgar dos santos
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Agência Algarve
681, Jarry, Este, Montreal
514-273-9638

Passaporte válido necessário

Contacto Cristina
514-277-1934

Organiza uma excursão a

NEW YORK
28 a 31 de março de 2013

Um programa fantástico com guia
acompanhante em autocarro de luxo

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

199$ por pessoa
(ocupação quadrupla)

219$ por pessoa
(ocupação tripla)

249$ por pessoa
(ocupação dupla)
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Jantar dos Benévolos de santa cruz

A Missão de santa Cruz,  festejou, 
Sábado passado, o seu quadragé-

simo nono aniversário de fundação. 
Para a ocasião, convidou todos os 
seus benévolos, para um jantar, uma 
maneira de lhes agradecer, pelos bons 
serviços prestados à Missão.  quem 
diria que a nossa igreja, celebra já no 
próximo ano, meio século de existên-
cia. Inicialmente chamava-se “Com-
munauté des Catholiques Portugais” 
(Diocese de Montreal), fundada em 
27 de Janeiro de 1964.

Santa Cruz é felizmente uma comu-
nidade viva. Conta com cerca de vinte 
grupos, implicados nas várias verten-
tes da Missão. Desde grupos corais, 
comissões de festas, catequese, UTL, 
grupo de jovens, grupo de cozinha, SV 
de Paul, etc. São mais do que trezentos 
benévolos que semana após semana, 
de forma desinteressada, se implicam, 
nos vários projectos da comunidade, 

contribuindo assim, para a qualidade da 
pastoral  e dos serviços que Santa Cruz 
presta à população. Curiosamente, ano 
após ano, pode-se verificar a ausência, 
da comissão das grandes festas, que 
aparentemente, só frequentam a igreja 
e as suas actividades, durante as festas 
que organizam. Será que são um grupo 
da comunidade ou de um grupo que faz 
festas na comunidade? O único casal 
que desafiou o lider das festas, e, quis 

marcar a sua presença, foi o Sr. António 
Moniz, acompanhado pela sua esposa, a 
simpática, Sra. Teresa.
O jantar contou com a presença, além 

dos grupos da comunidade,  do Sr. Alex 
Norris, da Câmara do Plateau, do sr. 
Silvério Espinola, da ICAO e dos Srs. 
Padres José Maria e António Araújo.  A 
refeição confeccionada pela equipa da 
cozinha, da Associação Portuguesa do 
Espírito Santo, liderada por Conceição e 
Artur Couto, constou de crème de  abo-

brinha, espetada de camarão com arroz 
de marisco e de “filet mignon” com mo-
lho ao vinho do Porto. A sobremesa, foi 
o bolo dos três chocolates com molho 
de morango. Uma verdadeira delícia.
Houve sorteios, cujos prémios ofere-

cidos pelas mercearias, ‘’Sá e filhos’’ e 
‘’Chouriçor’’, teve um enorme sucesso, 

devido ao jogo de enigmas, autoria do 
Sr. Padre José Maria, o qual foi muito 
bem-sucedido e fez rir a assistência. 
O baile esteve muito animado, pelo 

DJ Entre Nós, (Mário Resendes e Luís 
Melo) pondo a dançar os jovens e me-
nos jovens até altas horas. Muitos para-
béns à equipa organizadora pela sucedi-
da festa.

Antero Branco
e fotos de Manuel Neves
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Dirijo-me a ti SHAMAN Eterno 
porque sofro duma doença que 
ninguém conhece. Degajo um 
odor de pôdre faz com que as 
pessoas me desprezem, logo 
que se aproximam. Ajuda-me 
SHAMAN, Eu te imploro, pois 
não posso mais. 

CONSUELO SPARZA  REPOSTA: 
Minha cara amiga  Consuelo, tu 
trazes isso do teu país, Republi-
ca Dominicana. 
Se visitas-te diferents pes-
soas, como taguas, herboris-
tas, curandeiros e bruxos e nin-
guém te curou de mau cheiro, 
foi porque ningém soube desco-
brir que há uma foto enterrada 
num cemitério. 
José Rodrigo, teu ex amigo,é o 
responsável por isso, pois fê-lo 
num espirito de vingança por tu 
o teres traído com o seu melhor 
amigo. 
George, aquele com quem tu 
vives agora nesse país. Vem 
daqui a uma semana e eu vou 
destruír toda essa bruxaria dia-
bólica. Mostrar-te-ei com actos, 
não com palavras. 

DUKAS DOS SANTOS

CHAMAN Éterno, dirijo-me a ti 
porque desde que cheguei, se-
gue-me uma interminável lista 
de problemas. Sou vítima de 
chantagem do meu sobrinho 
que pretende ter sido agredido 
sexualmente por mim quando 
ele era pequeno. Podes ajudar-
-me,afim que tudo isto não de-
genére e cesse de ser importu-
nado por ele? 
        EVA DIAZ DE LA CRUZ

REPOSTA: Minha cara amiga 
Eva, tudo o que escrevo nes-
ta coluna é verdadeiro,porque 
gosto da verdade e entendo 
que só assim que deve ser, 
Sinceramente e segundo o que 
eu vejo nas cartas do Brasil,o 
seu sobrinho nunca a acusou 
de qualquer coisa que não seja 
verdade, porque voçê sofre 
duma doença que se chama 
ninfomania, devido a um gol-
pe que recebeu pelas costas, 
e foi o seu ex-amigo  Luis Car-
los, que lhe rogou essa bruxa-
ria de que me fala. Venha ao 
meu escritório pessoalmente 
e eu vou ajudá-la.

Seu amigo SHAMAN
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descoBrindo as nossas raízes
laGoa das sete cidades
sete Cidades é uma 

freguesia portu-
guesa do concelho de 
Ponta Delgada, Região 
Autónoma dos Aço-
res, com 19,22 km² de 
área e 858 habitantes 
(2001). Densidade: 44,6 
hab/km². Localiza-se 
a uma latitude 37.87 
norte e a uma longitu-
de 25.78 oeste, estando 
a cerca de 260 metros 
de atitude no interior 
da caldeira do vulcão 
das sete Cidades, na 
margem oriental da la-
goa do mesmo nome.O 
nome da freguesia tem 
raízes nas lendárias 
sete Cidades do Atlân-
tico e é uma das múl-
tiplas ocorrências do 
topónimo nas zonas de 
expansão portuguesa 
quinhentista.
Sete Cidades tem uma 

escola do 1.º ciclo, uma 
igreja (São Nicolau), e 
um campo de futebol.
Situa-se esta freguesia 

na parte oeste da ilha de 
S. Miguel, nas Cumieiras 
da Bretanha. Dista cer-
ca de 32 km da sede do 
concelho de Ponta Del-
gada e é limitada pelas 
freguesias da Bretanha, 
Remédios, Relva, Fetei-

ras, Candelária, Ginetes 
e Mosteiros. Tal como 
a freguesia das Furnas, 
esta povoação localiza-
-se no interior de uma 
cratera, estendendo-se 
pela margem oeste da 
Lagoa Azul.Esta cratera 
é uma espécie de fosso 
de grande profundidade, 
de 12 km de circunfe-

rência, completamente 
fechada em toda a vol-
ta. No fundo, espraia-se 
água onde se reflecte o 
arvoredo que abunda 
nas vertentes.Apresen-
ta este vale uma lagoa 
principal, maior que as 
restantes, conhecida por 
Lagoa Azul, e outra, a 
sul, conhecida por Lagoa 
Verde, seguindo-se ou-
tras lagoas ou caldeiras 
menores: a de Santiago, 
a Rasa e a do Alferes. 
Junto à margem da lagoa 
maior, destaca-se uma 

povoação de casas bran-
cas.
O solo, extremamente 

poroso, permite o escoa-
mento das águas através 
das fendas do basalto. 
Todavia, não sendo sufi-
ciente este escoamento, 

foi construído um túnel 
que garante a estabilida-
de do nível da água. Sete 
Cidades emergiu das en-
tranhas de um vulcão, 
cujo cone gigantesco a 
isola do mar e do mun-
do. Foi em consequência 
dos grandes cataclismos 
sísmicos verificados em 
1444, que se formou a 

sua bacia hidrográfica. 
O nível das águas das 
lagoas está aproximada-
mente a 251 metros do 
nível do mar, sendo de 
19 metros, a sua maior 
profundidade.
O primeiro documento 

que menciona os Açores 
como terra já descober-
ta, foi passado em 1439 
pela chancelaria de D. 
Afonso V, inferindo-se 
da sua leitura o intui-
to de mandar povoar as 
ilhas, para o que já fizera 
o trabalho preliminar da 

distribuição dos animais 
necessários à alimenta-
ção do homem, tendo fi-
cado ligado a esta tarefa 
o nome de Frei Gonçalo 
Velho, primeiro capitão 
donatário das ilhas de 
Santa Maria e S. Miguel.

Todavia, o povoamento 
de S. Miguel só teve lu-
gar a partir de 1474, isto 
é, depois de Rui Gonçal-
ves da Câmara ter com-
prado a capitania da ilha 
a João Soares de Alber-
garia, em grande parte 
devido às dificuldades 
de comunicação com o 
Continente e porque os 

portugueses procediam 
aos primeiros ensaios de 

navegação no mar alto.
Assim, com ampla ex-

periência colonizadora 
adquirida na Madeira, 
foi ele quem promoveu a 
vinda de colonos e quem 
procedeu à divisão e dis-
tribuição das terras, para 
serem arroteadas e culti-
vadas.
Segundo reza a tradi-

ção, os descobridores 
aportaram a um lugar 
que se haveria de cha-
mar, mais tarde, Povoa-
ção Velha. Continuaram 
depois até Vila Franca do 
Campo, para finalmente 
chegarem a Ponta Del-
gada.
Inicialmente, esta po-

voação foi um pequeno 

povoado de pescadores 
atraídos pelas suas se-
guras enseadas. Assim, 
o povoamento da ilha de 
S. Miguel processou-se 
a partir do litoral, sendo, 
portanto, desabitado, nos 
primeiros tempos, todo o 
seu interior. Tal também 
aconteceu a Sete Cida-
des.
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rostos, olhares e MeMória

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

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

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

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

olGa loureiro

Há entrevistas que é um regalo fazer. Restituem-
-nos a fé na humanidade, tantas vezes quase a 

extinguir-se perante a crueza da vida. Segredam-nos 
que ainda nada está perdido e que é preciso continuar 
a lutar por um mundo melhor onde o Amor acabará 
por se sobrepor a todas as injustiças e malquerenças.
Se há mulheres que são um exemplo de dádiva e 

entrega incondicional ao serviço do próximo, Olga 
Loureiro é, incontestavelmente, um testemunho vivo 
desta asserção. Mas teve de atravessar os longos de-
sertos da vida, teve de sentir na própria carne as gar-
ras do sofrimento e da dor, para depois alcançar a paz 
de alma capaz de maiores alturas.
“Eu tenho pela minha aldeia de Melo uma afeição 

que é mais do que isso, porque é essa forma profunda 
com que se moldou a minha sensibilidade.”, escreveu 
o grande escritor Virgílio Ferreira.
Também a nossa entrevistada por lá nasceu em 

1933. Também ela, tal como o escritor, com certe-
za brincou em torno do esbelto pelourinho na praça 
em frente do edifício da actual Câmara, antes de, aos 
doze anos, se despedir das paisagens grandiosas da 
Serra da Estrela e abalar com a família para Luanda.
Embora a adaptação inicial fosse um pouco difícil, 

rapidamente começou a amar aquela terra, a conside-
rá-la como sua, a senti-la no pulsar do sangue.
«Gostei muito de estar na África. Aquela é a minha 

primeira terra, de que sinto muitas saudades.»
Enquanto estudava, dedicou-se, com igual afinco, 

à costura, uma paixão que nasceu ainda menina, ao 
ponto de aos quinze anos regressar à metrópole, a 
Lisboa, para tirar um curso de corte num reputado 
atelier de alta-costura.
«Aos dezanove anos, casei. Arranjei um marido 

muito bom de quem tenho muitas saudades e que me 
deu dois filhos. Depois, estabeleci-me com duas bou-
tiques e um atelier de confecção de roupa, cheguei a 
ter 44 empregadas.»
A par das lides de empresária, já nesse tempo os 

valores da solidariedade e da justiça lhe tinham con-
quistado a alma. Muito cedo adivinhara que aos olhos 
de Deus todos os seres humanos são iguais, sem dis-
tinção de raça e cor. «Tratava as minhas empregadas 
de igual forma, o salário que pagava às brancas, pa-
gava igual às negras, Deus é testemunha disso.»
Até que em 1974, tudo ruiu à sua volta. O caos da 

descolonização correu pelas ruas da cidade como 
fogo em palheiro. O pânico e a violência galopavam 
com o freio nos dentes. Um clamor de desamparo 
ergueu-se, como nuvem negra, sobre as vidas apu-
nhaladas.
«Um dia, prenderam o meu filho. Feita um farrapo, 

estive três dias sem saber dele. Desesperada, subi ao 
1º andar da nossa casa para estar sozinha e falar com 
Deus. Quando desci, disseram-me que vinha a rir.
Pensaram que estava doida».
Mas o certo é que tivera uma estranha clarividência 

que a conduziu ao local exacto onde o filho, inocente, 
estava detido. 
Depois, foi a tragédia que, como a centenas de mi-

lhares de outros refugiados, lhe roubou o lar, os bens, 
os sonhos e a viu chegar a uma metrópole em convul-
são a braços com graves problemas. Mas, apesar de 
tantas vicissitudes, não teve muita razão de queixa, 
valeram-lhe, mais uma vez os seus talentos de modis-
ta «O trabalho nunca me faltou em Portugal. Afixei 
na varanda um anúncio e trabalhei sempre como cos-

tureira até que, infelizmente, adoeci.»
A doença grave fê-la repensar a vida e resolveu vir 

para o Canadá para onde, entretanto, a filha já tinha 
emigrado em busca dum futuro melhor. Na compa-
nhia do marido, cá chegou em 1983. Este era um 
mundo completamente diferente daquele que tinham 
deixado. Sobretudo o clima nos antípodas da calidez 
da paragens tropicais que nunca mais esqueceram.
Felizmente que a Comunidade Portuguesa já estava 

solidamente ancorada por estas terras e foi a ela que 
se arrimaram com todas as forças que lhe restavam.
À frente da paróquia da Santa Cruz encontram um 

homem visionário, o padre José Manuel que, pers-
picaz, logo os enleou nas actividades da Missão. Ao 
marido, o senhor Loureiro, indicou-o para concierge 
do Foyer Santa Cruz e rapidamente o transformou no 
homem da sua confiança, delegando nele cada vez 
mais responsabilidades. À dona Olga, como já todos 
a conheciam, acolheu-a como acólita das cerimónias 
religiosas e envolveu-a nas actividades da secção 
portuguesa da Conferência de São Vicente de Paulo 
que ela nunca mais abandonou e de que é, ainda hoje, 
a principal responsável.
«Eu já pertencia à Conferência São Vicente de Pau-

lo, em Luanda, desde os dezoito anos, portanto, foi 
com muita alegria que me integrei na secção portu-
guesa de Montreal.»
Já com os pés em terra mais firme, mulher desenvol-

ta como sempre foi, arregaçou as mangas e começou 
a fazer pela vida guardando crianças em casa e, mais 
uma vez, costurando para fora. A fama do seu talento 
de modista rapidamente se espalhou pela comunida-
de e não tinha mãos a medir para tantas encomendas.
Infelizmente, a sorte madrasta estava mais uma vez 

à espreita. Subitamente, chegou-lhes a notícia da 
morte do filho, jovem e promissor engenheiro, num 
acidente de trabalho no decorrer da montagem da an-
tena da SIC em Carnaxide.
«Quando faleceu o meu filho, revoltei-me. O que é 

que eu vou fazer à missa, o que é que eu vou fazer 
à igreja se Deus me levou uma coisa tão preciosa?, 
gritava. O senhor padre José Manuel e a irmã Alzira 
ajudaram-me muito. Eu não queria que ninguém me 
falasse, porque só tinha o meu
filho na cabeça. Ainda hoje quando estou aqui em 

casa só estou a falar com ele. Mas depois agarrei-me 

à minha fé, sem ela não tinha aguentado.
Com o tempo comecei a pensar que ele está bem e 

que, lá em cima, olha por mim.»
Vai buscar as fotografias emolduradas do filho e do 

marido, entretanto falecido há uma dúzia de anos, 
que nos apresenta, de olhos humedecidos, numa mes-
cla de saudade e orgulho. A revolta já vai longe, a 
aceitação rasgou caminhos novos.
«Estão sempre a meu lado, nunca me abandonam. 

São os meus anjos da guarda.»
Desde há muitos anos a viver no “Foyer” na com-

panhia do marido, com a viuvez, quando ficou só, 
em vez de se encerrar entre quatro paredes, refugiada 
na dor, floresceu para a vida, numa dádiva sem limi-
tes, compenetrou-se de que ainda tinha uma missão a 
cumprir neste mundo.
«Tudo o que eu faço é por amor. É cá de dentro que 

sai esta vontade de ajudar seja quem for. Não há nin-
guém que me peça que eu não ajude.»
A UTL-Universidade dos Tempos Livres chegou à 

sua vida na hora exacta. Os ateliers de lavores espera-
vam a habilidade das suas mãos de fada. Os trabalhos 
resultantes que nos mostra, espalhados pela casa, são 
dum primor assombroso. Coloridos centros de mesa 
e ramos de flores feitos de escamas de peixe, de casca 
de cebola, de missangas; quadros de azulejos e de 
recortes em pergaminho, pinturas, horas e horas de 
dedicação e paciência sem fim.
Mas o seu casamento com a “Universidade” não se 

esgota com tão belas artes. Ao Grupo Coral, à Tuna 
de Oiro, empresta o calor da sua voz repassada de 
ternura e espiritualidade. Refere, com agrado, a ines-
quecível digressão da Tuna ao continente, aos Aço-
res, as actuações um pouco por todo o Canadá, em 
Ottawa, em Toronto, entre muitas outras.
Está muito longe de ficar por aqui o seu corrupio 

diário na Missão. 
Prestimosa, a todo o lado acode, nas pequenas e 

nas grandes tarefas, sempre atenta, com humildade 
e um sorriso perpétuo nos lábios. Quando o padre 
José Maria resolveu criar a actividade “Vamos comer 
juntos”, que todas as quartas-feiras reúne dezenas de 
idosos num alegre convívio que os arranca à solidão, 
foi, mais uma vez, a ela que recorreu para a organiza-
ção e confecção das refeições.
«Não podia dizer que não, enquanto tiver forças lá 

estarei», confessa, com aquela simplicidade desar-
mante de sempre.
Com quase oitenta anos, onde irá buscar a energia 

para se desdobrar em tantos afazeres? Pela resposta 
mística, que lhe adoça o olhar, não restam dúvidas:
«Há uma força dentro de mim que me faz agir assim 

porque sozinha não era capaz. Deus escuta-me e dá-
-me tudo o que peço.»
Não é exagero afirmar que, presentemente, o rosto 

da Missão não seria o mesmo sem a D. Olga e a sua 
incondicional omnipresença. O Amor que a habita 
faz, diariamente, da sua vida, e daquilo em que toca, 
um milagre do tamanho do mundo.
E é destes milagres que precisamos, como de pão 

para a boca.
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

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

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

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

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

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

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

QuintA-feirA 14 de feVereiro
- PAdre josé mAriA cArdoso fAlA sobre 
  A resignAção do PAPA bento 16
- cArlos leitão comentA sobre PortugAl
- Vinhos de PortugAl, luis PAto

sábAdo 16 de feVereiro
- mike ArrudA, PoliciA de montreAl,
  fAlou sobre o no PlAno d’Ação dA PoliciA
- nossA senhorA dA estrelA em montreAl

AssociAçÕes e clubes

filArmónicAs

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

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

rAncho folclóricos

centros

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

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ASSISTENTE
SOCIAL

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BANCOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CLÍNICAS

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

CONTABILISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DENTISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

ELECTRICIDADE

mercearia 
Portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

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

FARMÁCIAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

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

FUNERAIS

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

MERCEARIAS

MONUMENTOS

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

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

IMpORTADORES

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

TRADUçõES

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

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

TRANSpORTES

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

web. 514-284-1813

Bell fibe: 880
Videotron: 255

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

12 de fevereiro de 2013
1 Euro = CAD 1.357500

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

naturais. resolve os 
seus problemas 

sem voodoo. 
rosa

514 278.3956

VIDENTE

EMpREGOS

Belo cottage destacado dos dois lados, 
construído em 2003. 3 quartos fechados. 
Chão em madeira. Cave completamente 
acabada. Situado num sítio residencial e 
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio 
industrial convertido em condos em 2007. 
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes 
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada priva-
da e em dois andares. Terrasso comun no 
teto. ValE uma VIsITa ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, 
no último andar. 1 quarto fechado. Gran-
de esplanada privada. Chão em madeira. 

muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. Venham ver! $289,000

Condo completamente renovado com 900 
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado. 
Chão de madeira. Interessante para um 
casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca 
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar con-
dicionado. 2 quartos fechados. A dois 
passos do Metro Montmorency. Inclui os 
5 electrodomésticos. 1075$/mês.

VENDIDO

Precisa-se 
de Conductores

para carros 
funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

ALUGA-SE

50 anos ao serviço dos
nossos leitores e clientes

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

ou lisete sousa:
011-351-934-311475

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

514-601-8798

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

450-462-2558

INfORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.

REsULTADO PRA QUEM ANUNCIA

“O Consulado-Geral do Brasil 
em Montreal abriu processo 
seletivo para a contratação de 
um(a) telefonista trilingue.
Informações: www.consbras-
montreal.org Inscrições até 22 
de fevereiro de 2013.”

Precisamos de pessoas com 
experiência para limpeza à noi-
te. Importante ter carro, para 
se deslocar. 

Enviar cV por fax:
450-975-1977. 

Para mais informações: 
450-975-0584.

EMpREGOS

†

†

ascenção constantino
1926 - 2013

Faleceu em Montreal, no dia 06 de 
Fevereiro de 2013, com a idade de 86 
anos, a senhora Ascenção Constanti-
no, natural de A Dos Negros, Óbidos, 
Portugal. 
Deixa na dor seu esposo Sr. Francis-
co Manuel Ribeiro, seus filhos Maria 
Luísa (Luís Domingos), Ofélia Ribeiro. 
Seus netos Ana Paula (Steve Melo) e 
Daniel de Sousa. Seu bisneto Julian, 
restantes familiares e amigos.

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

A Missa de corpo presente foi sábado, 9 de Fevereiro, 2013 às 
10h da manhã, na Igreja de Santa Cruz, 60 Rachel Oeste. Foi 
sepultada no cemitério Repos Saint- François D’Assise. 
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas 
as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas 
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o 
seu sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A to-
dos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

carlos gouveia da silva
1933 - 2013

Faleceu em Montreal, no dia 09 de 
Fevereiro de 2013, com a idade de 
79 anos, o senhor Carlos Gouveia da 
Silva, natural de Matriz, Ribeira Gran-
de, São Miguel, Açores. Esposo da já 
falecida senhora Maria de Fátima Mor-
gado.
Deixa na dor seus filhos/as Dolores, 
Laudalino, (Cidália), Hernani (Alda), 
Pedro, Fátima (Ferson). Seus netos 
Jason, Christopher, Jennifer, Jessica, 
Michael, Claudia, Alexandre e Bran-
don. Restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, jean-Talon E., montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
danny Pena
A Missa de corpo presente foi celebrada, segunda-feira,11 de 
Fevereiro, 2013 às 10h da manhã, na Igreja de Santa Cruz. 
Foi sepultado no cemitério Repos Saint- François D’Assise. 
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia será 
sexta-feira,15 de Fevereiro de 2013, às 18h30 na Igreja de 
Santa Cruz, situada no 60 Rachel Oeste.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas 
as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas 
aquelas que, de qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu 
sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos 
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.



A Voz de PortugAl  |  13 de feVereiro de 2013  |  P. 20

lazer

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PAlAVrAs cruzAdAs
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lendAs

solução dA semAnA PAssAdA

horizontais: 1. Ui, Voo, Flor. 2. Saci, Eira. 3. Amassaram. 4. Adventos, 
Da. 5. Lei, Descair. 6. Maca, Mata. 7. Corrido, Eva. 8. Ar, Amostrar. 9. 
Falsetear. 10. Essa, Popa. 11. Acro, Ria, Ir.
Verticais: 1. Usual, Cafua. 2. IA, Demora. 3. Caviar, Ler. 4. Vime, Crasso. 
5. Andaimes. 6. Oeste, Dotar. 7. Isosmose. 8. Frasca, Tapa. 9. Lar, Ater-
ro. 10. Adiava, Pi. 11. Rumar, Arear.

8
9 7

caça aos GânGsteres
Nem mesmo o elenco de grandes nomes consegue 

salvar este longa de uma espécie de obviedade cres-
cente, que culmina num desfecho tão evidente e pre-
visível quanto foi seu desenvolvimento. Há em Caça 
aos Gângsteres um vilão patente, Mickey Cohen, um 
tipo violento e irascível interpretado por Sean Penn. 
Ele é alvo do sargento John O’Mara (Josh Brolin), 

estereótipo do policial durão escalado pelo chefe de 
polícia Parker (Nick Nolte) para reunir um esquadrão 
de elite e confrontar o poderoso gângster. 
E os tipos seguem, rasos, reunindo traços básicos de 

caráter e alguma habilidade especial: um é bom com 
tecnologia (e usa óculos, claro), outro é uma espécie 
de Billy, The Kid com um revólver na mão. Há tam-
bém o cínico individualista (Ryan Gosling), que nega 
se envolver na briga a princípio, mas muda de ideia 
por um motivo pessoal que nos revela seu coração 
de ouro. Não há nada mais profundo sobre esses per-
sonagens, nada que os transformem em pessoas de 
carne e osso. São caricaturas a enfrentar outra grande 

caricatura: o vilão vivido por Penn.
Em Caça aos Gângsteres está tudo muito claro: não 

duvidamos um momento sequer da boa intenção dos 
heróis tampouco do mau-caratismo atávico dos vi-
lões. Quando o esquadrão é finalmente reunido, o 
longa recaí em outro desacerto: tentar ser engraçado. 
Na primeira investida do grupo contra os negócios 
escusos de Cohen, algo dá errado e, de uma hora para 
outra, o roteirista Will Beall acredita tratar-se de um 

bom momento para se inserir humor na trama. Não 
funciona, mesmo porque o filme, até então, estava 
sendo levado em outra toada. 
O que segue são intensas cenas de perseguição e 

tiroteio, muito uso de câmera lenta e uma inaudita 
habilidade dos bons em desviar das rajadas de metra-
lhadora dos maus - excessivamente ruins de pontaria 
aqui. Baseado na história real do gângster Mickey 
Cohen, que nasceu no Brooklyn e almejou ser o todo-
-poderoso de Los Angeles, o longa passa ao largo da 
realidade, até mesmo na composição de Cohen, que 
com sua maquiagem carregada e maneirismos mais 
parace um vilão de Dick Tracy.

Roberto Guerra

hOrIZOnTaIs: 1. Espécie de pandeiro quadrado, coberto de 
pele dos dois lados e com soalhas. Lâmpada potente de auto-
móvel e de outros veículos. 2. Preposição. Encontrão dado com 
a região do umbigo ou com a barriga. 3. Certo jogo de cartas 
em que ganhava quem primeiro fizesse nove vazas. Objectar. 4. 
Carbonar. 5. Combinar, conciliar. Eia (interj.). Aqueles. 6. Curso 
de água natural. Nome da letra L. Serve-se de. 7. O espaço 
aéreo. Naquele lugar. Proveito. 8. Aguçasses. 9. Actuar. Grupo 
de pessoas. 10. Planta medicinal da família das solanáceas, 
bastante venenosa, cujos alcalóides têm emprego medicinal. 
Imposto Automóvel (abrev.). 11. Amargo. Fisgar com arpão. 

VErTIcaIs: 1. Amara em extremo. Parte inferior ou pendente 
de certas peças de vestuário. 2. Nove mais um. Mudança na 
direcção dos automóveis, aeroplanos, etc.. 3. Vagar. Fileira. 4. 
Romper. Encolerizar, detestar. 5. Título dado aos chefes de cer-
tas tribos muçulmanas e aos descendentes de Mafoma. Pessoa 
ou coisa de género feminino de que se fala. Contr. da prep. de 
com o art. def. o. 6. Confusão. 7. 21.ª letra do alfabeto grego. 
Junta. Torna são. 8. Presentemente. Segurar. 9. Comilão (fam.). 
Género de mamíferos carnívoros, tipo de úrsidas. 10. Odorífero. 
Irmã dos pais ou dos avós. 11. Pátria. Assaltar.

6

lEnda da FOnTE da mOura
A muito antiga Fonte da Moura que ainda hoje existe 
nos arredores de Santarém tem na origem a história da 
perseguição dos Mouros por D. Afonso Henriques, após 
a conquista da cidade. Um grupo de cavaleiros, liderado 
pelo jovem rei, seguia já há dias pelos campos quando, 
cheios de sede, procuraram uma fonte. Foi então que 
surpreenderam uma jovem moura fugitiva que ao ser 
questionada onde ficaria a fonte mais próxima lhes disse 
que era muito longe, acrescentando em tom de desafio 
que se o Deus dos cristãos era tão poderoso que fizesse 
nascer ali mesmo uma fonte. Talvez então ela se conver-
tesse. D. Afonso Henriques desceu do cavalo e retirou-
-se para rezar e, de repente, ouviu-se um som surdo e 
viu-se um jacto de água límpida e fresca que formou um 
pequeno regato. Os cavaleiros ajoelharam-se perante o 
milagre e a jovem moura, que chorava de emoção, pro-
meteu dedicar a sua vida ao Deus cristão. A fonte ficou 
para sempre conhecida como a Fonte da Moura.
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desPorto

1-FC Porto 46 18 14 4 0 45 9
2-Benfica 46 18 14 4 0 46 14
3-P. Ferreira 34 18 9 7 2 26 14
4-SC Braga 30 18 9 3 6 40 27
5-Rio Ave 28 18 8 4 6 23 23
6-Estoril Praia 22 18 6 4 8 26 26
7-Marítimo 22 18 5 7 6 17 27
8-V. Guimarães 21 18 5 6 7 18 29
9-Académica 20 18 4 8 6 25 27
10-Sporting 19 18 4 7 7 16 20
11-Nacional 19 18 5 4 9 25 32
12-Gil Vicente 18 18 4 6 8 18 28
13-V. Setúbal 17 18 4 5 9 20 36
14-Olhanense 17 18 3 8 7 20 27
15-Beira-Mar 15 18 3 6 9 23 35
16-Moreirense 14 18 3 5 10 19 33

  P J V E D GM GS

Estoril Praia 2-0 V. Guimarães
Académica 1-2 Rio Ave
Sporting 0-1 Marítimo

Moreirense 3-0 Beira-Mar
V. Setúbal 1-0 Gil Vicente

Nacional 2-2 Benfica
FC Porto 1-1 Olhanense
SC Braga 2-3 P. Ferreira

RESULTADO

Beira-Mar 15/02  15:30 FC Porto
Gil Vicente 16/02  15:15 Sporting
Olhanense 17/02  11:00 V. Setúbal
P. Ferreira 17/02  11:00 Nacional

Marítimo 17/02  11:00 Estoril Praia
V. Guimarães 17/02  13:00 Moreirense

Benfica 17/02  15:15 Académica
Rio Ave 18/02  15:00 SC Braga

PRóxIMA JORNADA

Jackson Martínez [FC Porto] 19
Óscar Cardozo [Benfica] 13
Meyong [V. Setúbal] 13
 Éder [SC Braga] 11
Edinho [Académica] 16
Lima [Benfica, SC Braga] 10
Nabil Ghilas [Moreirense] 10
 Luís Leal [Estoril Praia] 8
João Tomás [Rio Ave] 7
James Rodríguez [FC Porto] 7
Paolo Hurtado [P. Ferreira] 7
Rodrigo [Benfica] 6
Salim Cissé [Académica] 6
Steven Vitória [Estoril Praia] 6
Ricky van W. [Sporting] 6 
Amido Baldé [V. Guimarães] 5
Salvio [Benfica] 5

MARCADORES

1-Belenenses 63 27 19 6 2 47 21
2-Sporting B 47 27 12 11 4 41 28
3-Arouca 46 27 13 7 7 41 31
4-Tondela 44 27 12 8 7 36 28
5-Leixões 43 27 11 10 6 33 25
6-Desp. Aves 42 27 10 12 5 32 30
7-UD Oliveirense 40 27 10 10 7 34 30
8-Portimonense 40 27 11 7 9 37 34
9-Penafiel 39 27 11 6 10 28 25
10-Benfica B 38 27 10 8 9 46 37
11-FC Porto B 38 27 9 11 7 32 30
12-U. Madeira 37 27 8 13 6 29 29
13-Santa Clara 37 27 9 10 8 36 31
14-Naval 35 27 8 11 8 37 38
15-Feirense 32 27 8 8 11 40 42
16-Atlético CP 31 27 9 4 14 29 40
17-Marítimo B 30 27 9 3 15 22 29
18-Sp. Covilhã 24 27 5 9 13 24 34
19-SC Braga B 23 27 5 10 12 22 34
20-V. Guimarães B 23 27 4 11 12 14 27
21-Trofense 23 27 5 8 14 20 36
22-Freamunde 19 27 4 7 16 22 43

  P J V E D GM GS

 

BOLSAS DE ESTUDO 
2012-2013 

Se és jovem, se tens menos de trinta 
e cinco anos, se és estudante e 
cooperante da Caixa Portuguesa, 
este programa de bolsas de estudo  
é para ti. 

 

 A Caixa Portuguesa vai distribuir no corrente ano letivo ainda mais bolsas: 
 

 BOLSAS DE EXCELÊNCIA RESERVADAS AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 

3 BOLSAS DE 1500$    - 1º CICLO  -  LICENCIATURA 
 
1 BOLSA DE 2 000$      - 2º CICLO  -  MESTRADO 

 
1 BOLSA DE 2500$       - 3º CICLO  -  DOUTORAMENTO 

PROGRAMA AÇÃO-ESTUDOS 

5 BOLSAS DE 250$   - 9º ANO ESCOLA PORTUGUESA 
 
5 BOLSAS DE 350$   - ESTUDOS SECUNDÁRIOS (5º) 

 
5 BOLSAS DE 550$   - ESTUDOS COLEGIAIS 

 
5 BOLSAS DE 550$   - FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

CANDIDATA-TE E GANHA UMA BOLSA 

Orgulha-te de pertenceres à nossa Caixa. 
Para informações sobre o regulamento e outros detalhes, relativos ao 
concurso, contacta a direção-geral, através do seguinte número de telefone: 
514 842-8077 
 
Data limite para apresentação de candidaturas: 15 de março de 2013 
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 BOLSAS DE EXCELÊNCIA RESERVADAS AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 

3 BOLSAS DE 1500$    - 1º CICLO  -  LICENCIATURA 
 
1 BOLSA DE 2 000$      - 2º CICLO  -  MESTRADO 

 
1 BOLSA DE 2500$       - 3º CICLO  -  DOUTORAMENTO 

PROGRAMA AÇÃO-ESTUDOS 

5 BOLSAS DE 250$   - 9º ANO ESCOLA PORTUGUESA 
 
5 BOLSAS DE 350$   - ESTUDOS SECUNDÁRIOS (5º) 

 
5 BOLSAS DE 550$   - ESTUDOS COLEGIAIS 

 
5 BOLSAS DE 550$   - FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

CANDIDATA-TE E GANHA UMA BOLSA 

Orgulha-te de pertenceres à nossa Caixa. 
Para informações sobre o regulamento e outros detalhes, relativos ao 
concurso, contacta a direção-geral, através do seguinte número de telefone: 
514 842-8077 
 
Data limite para apresentação de candidaturas: 15 de março de 2013 
 

                                            

quaresMa estreia-se a
Marcar e aPura al ahli
Ricardo quaresma marcou nesta segunda-fei-

ra o seu primeiro golo pelo Al Ahli e colocou o 
seu novo clube nas meias-finais da Presidents Cup, 
a Taça dos Emirados Árabes Unidos. O português 
marcou o único golo da vitória sobre o Dibba.
Foi apenas o segundo jogo de Quaresma com a ca-

misola do Al Ahli, onde chegou em janeiro, depois 
de rescindir com o Besiktas. O golo aconteceu aos 
52 minutos, numa jogada individual que Quaresma 
finalizou de pé esquerdo. O extremo português ali-
menta assim as fortes expectativas em torno da sua 
chegada ao futebol dos Emirados Árabes Unidos e ao 
Al Ahli, orientado por Quique Flores, que continua a 
alimentar esperanças de chegar ao título. Na véspera 
do jogo, o site «Sport 360» falava precisamente do 
que era esperado de Quaresma e citava Roy Aitken, 

diretor do Al Ahli, a contar como o português tinha 
deixado boas impressões na estreia e a dizer que o 
clube esperava que «o seu contributo aumentasse». 
«Ele adaptou-se bem. A família já está cá e está tudo 
a correr bem para ele», dizia.
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Tottenham 2-1 Newcastle
Chelsea 4-1 Wigan Athletic
Norwich City 0-0 Fulham
Stoke City 2-1 Reading
Sunderland 0-1 Arsenal
Swansea City 4-1 QPR

Southampton 3-1 Man. City
Aston Villa 2-1 West Ham
Man. United 2-0 Everton

Liverpool 0-2 West Bromwich

 P J V E D
1-man. united 65 26 21 2 3
2-man. city 53 26 15 8 3
3-Chelsea 49 26 14 7 5
4-Tottenham 48 26 14 6 6
5-Arsenal 44 26 12 8 6
6-Everton 42 26 10 12 4
7-Swansea City 37 26 9 10 7
8-West Bromwich 37 26 11 4 11
9-Liverpool 36 26 9 9 8
10-Stoke City 33 26 7 12 7
11-West Ham 30 26 8 6 12
12-Fulham 29 26 7 8 11
13-Sunderland 29 26 7 8 11
14-Norwich City 29 26 6 11 9
15-Southampton 27 26 6 9 11
16-Newcastle 27 26 7 6 13
17-Aston Villa 24 26 5 9 12
18-Reading 23 26 5 8 13
19-Wigan Athletic 21 26 5 6 15
20-QPR 17 26 2 11 13

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - resultAdos e clAssificAção

Mallorca 1-1 Osasuna
Celta de Vigo 0-1 Valencia

Levante 1-2 Málaga
Deportivo 0-3 Granada
Real Madrid 4-1 Sevilla
Barcelona 6-1 Getafe

Zaragoza 1-2 Real Sociedad
Athletic 0-4 Espanyol

Rayo Vallecano 2-1 At. Madrid
Real Betis 0-0 Valladolid

 P J V E D
1-Barcelona 62 23 20 2 1
2-at. madrid 50 23 16 2 5
3-Real Madrid 46 23 14 4 5
4-Málaga 39 23 11 6 6
5-Rayo Vallecano 37 23 12 1 10
6-Valencia 37 23 11 4 8
7-Real Betis 36 23 11 3 9
8-Real Sociedad 36 23 10 6 7
9-Levante 33 23 10 3 10
10-Valladolid 30 23 8 6 9
11Sevilla 29 23 8 5 10
12Getafe 29 23 8 5 10
13-Espanyol 28 23 7 7 9
14-Athletic 26 23 7 5 11
15-Granada 26 23 7 5 11
16-Zaragoza 24 23 7 3 13
17-Osasuna 22 23 5 7 11
18-Celta de Vigo 20 23 5 5 13
19-Mallorca 18 23 4 6 13
20-Deportivo 16 23 3 7 13

esPanha
lIga BBVa

Paris SG 3-1 Bastia
Saint-Étienne 4-1 Montpellier

Nice 1-1 Lorient
Troyes 0-0 Sochaux

AC Ajaccio 1-0 Bordeaux
Valenciennes 2-1 Brest

Nancy 1-2 Stade de Reims
Évian TG 1-1 Marseille
Rennes 2-0 Toulouse

Lyon 1-3 Lille

 P J V E D
1-Paris sg 51 24 15 6 3
2-lyon 45 24 13 6 5
3-Marseille 43 24 13 4 7
4-Saint-Étienne 40 24 11 7 6
5-Rennes 40 24 12 4 8
6-Nice 39 24 10 9 5
7-Bordeaux 38 24 9 11 4
8-Lorient 36 24 9 9 6
9-Montpellier 35 24 10 5 9
10-Lille 34 24 8 10 6
11-Valenciennes 33 24 9 6 9
12-Toulouse 31 24 8 7 9
13-AC Ajaccio 28 24 7 9 8
14-Bastia 26 24 7 5 12
15-Brest 24 24 7 3 14
16-Stade de Reims 23 24 5 8 11
17-Évian TG 23 24 5 8 11
18-Sochaux 23 24 6 5 13
19-Troyes 18 24 3 9 12
20-Nancy 18 24 3 9 12

França
lIgue 1

Juventus 2-0 Fiorentina
Lazio 1-1 Napoli

Parma 0-0 Genoa
Atalanta 0-0 Catania

Cagliari 1-1 Milan
Palermo 1-1 Pescara
Sampdoria 3-1 Roma

Bologna 1-1 Siena
Udinese 1-0 Torino

Internazionale 3-1 Chievo

 P J V E D
1-juventus 55 24 17 4 3
2-napoli 50 24 15 5 4
3-Lazio 44 24 13 5 6
4-Internazionale 43 24 13 4 7
5-Milan 41 24 12 5 7
6-Fiorentina 39 24 11 6 7
7-Catania 36 24 10 6 8
8-Udinese 36 24 9 9 6
9-Roma 34 24 10 4 10
10-Parma 32 24 8 8 8
11-Torino 28 24 6 11 7
12-Chievo 28 24 8 4 12
13-Sampdoria 28 24 8 5 11
14-Atalanta 27 24 8 5 11
15-Bologna 26 24 7 5 12
16-Cagliari 25 24 6 7 11
17-Genoa 22 24 5 7 12
18-Pescara 21 24 6 3 15
19-Siena 18 24 6 6 12
20-Palermo 18 24 3 9 12

ItálIa
serIe a

ueFa
euroPa league

lIga dos CamPeões

OITaVOs-dE-FInal

 1ª Mão 2ª Mão 
Valencia - Paris SG   1-2 06/03
Celtic - Juventus   0-3 06/03
Shakhtar - Dortmund 13/02 05/03
R Madrid - M. United 13/02 05/03
Arsenal - Bayern M. 19/02 13/03
FC Porto - Málaga 19/02 13/03
Galatasaray - FC Schalke 20/02 12/03
Milan - Barcelona 20/02 12/03

1/16 dE FInal

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

sobe e desce
DUAs VITóRIAs COM AUGUsTO INÁCIO

Moreirense: será?
O Moreirense venceu pela terceira vez, a segun-

da consecutiva. E a segunda com Augusto Inácio 
no lugar de Jorge Casquilha.
Por norma, sou contrário a mudanças de treina-

dor a meio da época. Mas às vezes alterar funcio-
na, aceito.

Parece ser o caso deste Moreirense. Este domingo derrotou 
o Beira Mar de forma clara, apesar de os aveirenses terem 

desperdiçado uma grande 
penalidade com 0-0.
Augusto Inácio ganha para 

já o direito de reentrar nas 
contas. Soma agora 14 pon-
tos, tem apenas menos cin-
co do que o Sporting, que 
ocupa a décima posição. Ou 
seja, tudo é possível.
Ainda nada está resolvido, 

claro, mas o Moreirense vol-
tou a acreditar e tem do seu 
lado o facto de fazer alinhar 
na frente um dos melhores 
avançados da Liga: Ghilas, 
dez golos em dezoito jogos.

só não há surPresas
eM alvalade
O tempo voltou atrás para os 

líderes. Numa altura em 
que o campeonato se bipolari-
zava, duas equipas bateram o 
pé aos líderes. Uma na Chou-
pana, outra na casa do campeão 
em título. A fechar a ronda, o 
sensacional Paços foi a Bra-
ga reforçar o terceiro posto e 
José Peseiro viu lenços brancos 
nas bancadas. Afinal, o futebol 
português ainda tem surpresas. 
Para infortúnio do Sporting, 
ganhar em Alvalade deixou de 
o ser. Foi uma jornada um pou-
co «vintage». Meteu futebol 
dos «grandes» às 16h00 e com 
os outros a jogar imediatamen-
te a seguir. No topo, continuou 
tudo igual. Estranhamente 
igual, diga-se. Por duas vezes, 
encarnados e portistas perde-
ram pontos na mesma ronda. 
Na primeira, e naquela que jo-
garam entre si, na Luz. O Ben-
fica entrou primeiro em campo. 
Dizer isto soa a eufemismo. Na 
verdade, o Benfica pisou o rel-
vado da Choupana, mas esteve 
seis minutos a ver o Nacional 
jogar. Os madeirenses chega-
ram à vantagem ao terceiro lan-
ce de perigo e os encarnados fi-
caram obrigados a ir, mais uma 
vez, atrás de uma reviravolta. 
Conseguiram-na, graças a um 
autogolo e um livre perfeito de 
um Urreta repescado por Jorge 
Jesus. Mas pela quarta vez na 
época, os encarnados chegaram 
ao fim de 90 mintuos com um 

2-2 no marcador, graças a um 
golo de Mateus. Pedro Proen-
ça voltou a dirigir um encon-
tro dos encarnados. O jogo 
terminou com três expulsões. 
Dúvidas há na de Matic, que 
foi indicação do assistente. De 
resto, Cardozo deixou o árbi-
tro lisboeta sem outra opção 
que não fosse o cartão verme-

lho. O mesmo se pode dizer da 
atitude de Marçal. O pior em 
campo não foi o árbitro. Ainda 
o Dragão saboreava o empate 
da Choupana já Targino fugia 
à defesa portista e colocava o 
Olhanense na frente do marca-
dor frente ao FC Porto. Havia 
sete minutos. Tempo, muito 
tempo para uma equipa visitan-
te no reduto do campeão nacio-
nal. Jackson Martinez empatou 
na segunda parte, mas foi só 
quando o colombiano atirou 
para a bancada um penalty, que 
se começou a perceber que, se 
calhar, os sorrisos que vinham 
do empate do rival iam desapa-
recer. Ineficácia total depois do 
1-1 e, surpresa das surpresas, 
o FC Porto não aproveitava o 
deslize encarnado. Antes dis-

so, o Sporting. Um pé de Salin 
impediu o 1-0. Uma cabeçada 
de Suk confirmaria a quarta 
derrota do leão em casa. Va-
mos a números? Em Alvalade, 
o Sporting venceu três vezes 
e empatou três. Ou seja, perde 
mais do que aquilo que ganha 
fruto, em muito, do pior ataque 
do campeonato. Números que 
explicam alguma coisa na equi-
pa, mas não tudo, obviamente, 
até porque o momento fora de 
campo não passa despercebido 
a ninguém. Farto de estar so-
zinho, o Moreirense puxou o 
Beira Mar para uma «conver-
sa» no fundo da tabela. A equi-
pa de Augusto Inácio bateu os 
aveirenses por 3-0 e coloca-se 
a três pontos da salvação. Se no 
topo a luta é a dois, no fundo 
da classificação há muita gen-
te a viver em dificuldades. Um 
resultado negativo pode ditar a 
queda. Nessa medida, o Vitória 
de Setúbal preveniu-se e ven-
ceu o Gil Vicente, num jogo de 
um campeonato muito especí-
fico. Tão específico que, entre 
um lugar de descida e um que 
pode dar acesso a uma prova 
europeia (6º, do Marítimo) vão 
apenas sete pontos. Em suma, 
a ronda 18 diluiu algumas dife-
renças, com o grande vencedor 
a ser, além do super-Paços, o 
Rio Ave, que fugiu à concor-
rência mais próxima e abriu 
um buraco de seis pontos para 
o sexto lugar.
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soBe e desce

Pedro Barbosa

o que nos disse o Mercado

O que nos disse este mer-
cado de inverno.

1. Muitos empréstimos e qua-
se nenhum investimento defi-
nitivo foi a regra numa altura 
em que o dinheiro escasseia. A 
excepção foi o FC Porto.
2. Em média os clubes inscre-

veram três a quatro jogadores. 
É altura de pequenos ajustes e 
afinações nas equipas que se 
querem mais fortes e competi-
tivas. O Gil Vicente assumiu a 
frente, contratou sete e dispen-
sou oito jogadores. Moreiren-
se logo a seguir com seis no-
vos jogadores. Único a mudar 
de treinador. Estas alterações 
surgem porque houve dificul-
dades em construir o plantel 
que se queria? Pouco rendi-
mento de vários jogadores e 
outros que não se adaptaram? 
Posição na tabela obriga a me-
didas extraordinárias mas algo 
estava errado na preparação 
e planeamento da época. Sp. 

Braga a rever o sector defensi-
vo com Emídio Rafael e Sasso 
e João Pedro, para já com bom 
comportamento.
3. A troca de jogadores entre 

Porto e Sporting. Marat seguiu 
para o Dragão e Miguel Lopes 
e Ventura (por empréstimo) 
para Alvalade. Se por um lado 
Marat (se a condição física 
permitir), com a sua qualidade 
técnico/táctica (evidente em 
Guimarães), é uma alternati-
va válida, do lado do Sporting 
Ventura não vem acrescentar 

e Miguel Lopes, apesar da 
sua qualidade e porque será 
aposta, tapou a posição a três 
jovens jogadores. Já saiu Pe-
reirinha, Cedric e Arias aguar-
darão vez e esta não era para 
mim uma posição carenciada. 
Para já todos estão satisfeitos¿
4. Foram vários os jogadores 

que saíram por empréstimo 
para clubes em Espanha e Itá-
lia. Não é comum mas diz bem 
dos tempos actuais. Rolando 
para o Nápoles, com hipótese 
de ressurgir, e o que dizer de 
Antunes para o Málaga, Bruno 
Nascimento para o Colónia e 
Beto para o Sevilha?
No mercado interno passou-

-se o mesmo, no caso do Spor-
ting o comportamento foi igual 
com Joãozinho. Os clubes a 
preferirem ver para depois 
pagar e assim a diminuírem o 
risco do investimento.
5. O Porto destacou-se pelo 

investimento de 12.05 milhões 
de euros na compra da percen-
tagem restante de Moutinho e 
James aos fundos que os deti-
nham. Investimento conside-
rável para ficar com 100 e 90 
por cento dos passes e com os 

fundos de investimento a reali-
zarem excelentes mais-valias. 
Obrigado a receitas extraordi-
nárias, como disse Angelino 
Ferreira, esta operação indica 
a expectativa de futuras ven-
das. Aguardemos pelo Verão. 
Reforçou-se onde era eviden-
te. Além de Marat, chegou 
Liedson que apesar dos 35 
anos sabe o caminho para o 
golo e pode ser alternativa em 
alturas de aperto e permitir 
ideia de jogo diferente.
6. O Sporting foi aquilo que 

se esperava. Com custos e 
investimentos altos para um 
clube que desportivamente 
não apresenta resultados foi 
obrigado a trocar, a emprestar, 
a dar e a vender dentro do pos-
sível, fazendo baixar a massa 
salarial. Várias bolas ao lado e 
um corropio de saídas, com as 
entradas possíveis para tentar 
ter qualidade e ser competiti-
vo para o que falta da época. 
Em teoria estará mais frágil. 
Apesar de não ser o momen-
to ideal, é a altura para lançar 
Pedro Mendes, André Martins, 
Dier entre outros. Vão crescer 
e tornar-se mais fortes. Os que 
tiverem qualidade vão superar 
este desafio. É a necessidade 
mas também é, no meu enten-
der, o caminho a ser seguido. 
Os sócios e adeptos, apesar de 
insatisfeitos com o momen-
to, vão compreender e apoiar. 
Com ou sem Jesualdo será este 
o rumo a curto e médio prazo.
7. O Benfica, com Jesus em 

sintonia com o seu Presidente, 
sublinhou a indisponibilidade 
financeira para atacar o mer-
cado. Reforçou-se com jovens 
para a equipa B, na esperança 

que algum possa entretanto ser 
opção para a equipa principal. 
É bom ver os regressos de Rui 
Fonte e Diogo Rosado. Inves-
timento residual na expectativa 
de ver qualidade e rendimento 
desportivo que se possa tradu-
zir em vendas. Importante para 
equilíbrio das contas. Face aos 
muitos e dispendiosos investi-
mentos dos últimos tempos, a 
estratégia está a ser diferente. 
Veremos se é para continuar.

UM EXEMPLO DE GEsTÃO DEsCUIDADA

dePor: o risco de
doMinGos e os Jovens
desPerdiçados

Deve ser próprio da natureza dos homens relativamente sau-
dáveis e muito confiantes nas suas capacidades, isto de achar 
que é sempre possível fazer melhor do que o outro.
Não é exclusivo do desporto, muito menos do futebol. Mas é 

disso que se fala aqui, a propósito da passagem de Domingos 
pelo Deportivo da Corunha.
O treinador dividia o tempo entre o futebol que via na tele-

visão e nas bancadas dos estádios, aquele futebol sonolento 
que os profissionais na verdade não apreciam. Um futebol 
sem casos, sem vitórias e sem derrotas, sem notícia, sem sal. 
O futebol dos outros.
Esse futebol deve cansar. Só isso explica que Domingos te-

nha decidido trocá-lo por uma missão complicada na Coru-
nha.
Chegou ao Deportivo com o clube lá no fundo da Liga es-

panhola. Na verdade, a Liga espanhola são dois clubes, Bar-
celona e Real Madrid. Tudo o resto parece pequeno ao pé dos 
colossos. O fundo da tabela é mesmo um lugar sem interesse 
nenhum. Mas mesmo assim capaz de atrair alguém que a pru-
dência devia aconselhar a esperar que as feridas de Alvalade 
sarassem.
Mas Domingos foi, viagem curta, a tal confiança de que é 

sempre possível ganhar onde outros perderam. Durou um 
mês. Com um pouco de sorte daqui por uns dias ninguém 
se lembra. Se tiver azar terá queimado um mercado. Para já, 
acrescentou um insucesso à carreira. E volta ao futebol dos 
outros, com mais duas ou três feridas.
Domingos, claro, não é culpado do que se passa no Depor. 

É culpado apenas da sua decisão, do risco que decidiu correr.
Os maiores responsáveis são os dirigentes do clube, mais os 

que ajudaram Lendoiro a manter-se à tona. Mas isso interes-
sa-me pouco.
O que me incomoda nesta história é a quantidade de jogado-

res portugueses arrastados para esta aventura. Escrevi sobre 
o tema logo no início da época, o que me valeu críticas infla-
madas de alguns leitores de insulto fácil, felizmente poucos. 
Vivo bem com isso, espero que agora percebam o que queria 
dizer.
E o que queria dizer é simples: os clubes portugueses não 

podem pegar nos seus ativos, os jogadores jovens, e entregá-
-los a qualquer clube. Simplesmente não podem. Não faz sen-
tido do ponto de vista desportivo, não faz sentido do ponto 
de vista financeiro, muito menos económico. É um péssimo 
ato de gestão, pelo qual deveriam ser responsabilizados. Já 
sabemos que nunca acontecerá.
É incrível que o Benfica, por exemplo, decida colocar Nel-

son Oliveira neste ambiente. Sim, porque os problemas do 
Depor são antigos. Os responsáveis encarnados tinham obri-
gação de os conhecer. O avançado tinha acabado de sair do 
Euro 2012, nunca entenderei por que motivo não ficou no 
plantel, jogando na equipa B quando fosse preciso. Aliás, não 
percebo por que merece Rodrigo mais minutos e destaque.
Pelo menos quatro dos jovens jogadores portugueses do De-

portivo da Corunha são representados pelo empresário Jorge 
Mendes: Nelson Oliveira, Bruno Gama, André Santos e Pi-
zzi, de acordo com o site da Gestifute.
Eu sou do tempo em que os empresários existiam apenas 

para negociar os contratos dos jogadores, inexperientes em 
negócios, e ajudá-los a construir uma carreira. Também sou 
do tempo em que os empresários passaram a preocupar-se, 
igualmente, em manter boas relações com os clubes. Parece 
compatível, nem sempre é. Por vezes um clube necessita de 
um jogador, mas o jogador não precisa desse clube. É a mi-
nha opinião. Pensar o contrário talvez seja apenas humano, 
achar que podemos sempre resolver tudo o que os outros não 
conseguem.
Espero que os portugueses do Depor percebam a lição e 

sobrevivam. Especialmente Nelson Oliveira, um projeto 
de ponta-de-lança que deveria estará a ser criado numa 
estufa, tão raro é aparecer um avançado assim em Por-
tugal.
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