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as crianças
e o stress

Augusto Machado
s adultos têm a tendência para
ver o mundo das crianças como
se fosse inteiramente feliz e despreocupado. Longe disso. Na realidade, até
mesmo as crianças mais pequenas se
preocupam e, em certa medida, sofrem
de stress. Ou seja, o stress pode afectar
a vida de todos e em qualquer idade.
Basta imaginar o que poderá representar para uma criança o desafio e a
exigência de aprender a ler, escrever
e a fazer contas. Ou ainda o impacto
que poderá ter o regresso às aulas e às
inevitáveis preocupações com testes e
obrigações de aprendizagem, na vida
de uma criança já mais crescida. Ou
a criança ainda mais pequena que sai
de casa para o infantário, onde não
encontrará nenhum dos rostos conhecidos. De facto, para as crianças em
idade pré-escolar, a separação dos pais
é a maior causa de ansiedade. Quanto
mais jovens são as crianças mais intenso é o efeito da separação. À medida
que vão crescendo, a situação muda,
passando a ser as pressões académicas
e sociais, em particular a competição
com seus parceiros, as maiores causas
de stress.
As preocupações das crianças podem
também ser aumentadas por factos
que não acontecem directamente nas
suas próprias vidas. Temos o exemplo
de situações que acontecem quando
as crianças ouvem conversas entre os
pais sobre problemas no emprego, as
preocupações com a doenças de um
familiar ou a discutirem questões financeiras que afectam o bem-estar da
família. Neste sentido, os psicólogos
aconselham os pais a serem cuidadosos ao discutirem este tipo de problemas quando os filhos estão na proxiContinuação na página 2
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“ANJOS E DEMÓNIOS”

Hollywood versus vaticano
P

assaram três anos desde que “O Código Da Vinci”, de 2006, abriu um
conflito entre o realizador Ron Howard e

a Igreja Católica. Tudo porque foi passado para filme um dos maiores best-sellers
mundiais, um livro onde se pode ler que
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Jesus Cristo teve um filho com Maria
Madalena.
Em 2009, o cineasta norte-americano
volta ao ataque. E regressa acompanhado
de Tom Hanks, que volta a encarnar o papel do professor Robert Langdon. “Anjos
e Demónios” estreiou-se sexta-feira nas
salas de cinema e é o prequela de “O Código Da Vinci”. Baseado no livro, com
o mesmo nome, de Dan Brown, o filme
conta a história da investigação do professor de simbologia religiosa, Robert
Langdon, que é chamado para analisar o
homicídio de um cientista com um símbolo da sociedade cristã Illuminati queimado no corpo. A investigação de Langdon descobre que esta antiga sociedade
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CARAvElAS, GAlOS E ChAvõES USADOS.

AGENDA COMUNITÁRIA
DIvINO ESpíRITO SANTO SANTA CRUz
A Festa em Louvor do Divino Espírito Santo de Santa Cruz realiza-se nos
dias 30 e 31 de Maio. Sábado, dia 23 às 10h00, bezerrada no “Farm” de Clément Poissant. No dia 24 às 17h00, entrega das coroas à Imperatriz 2009.
De 24 a 29, às 19h30, recitação do Terço no Salão do Espírito Santo. No dia
30 às 8h00, distribuição das pensões; 17h45 Recitação do Terço; 19h30 arraial com DJ XMen, Eddy Sousa, Fátima Miguel e Marcelo Neves. Domingo,
dia 31 às 12h00, saída do cortejo do Espírito Santo; às 13h30, missa solene
e coroação; 15h30 sopas do Espírito Santo. 514-844-1011

pENSAMENTO DA SEMANA
“Uma porta é uma faca. Ela divide o mundo em duas partes”.
Nelly Sachs (1891-1970), poeta alemã, Prémio Nobel da Literatura.

EFEMÉRIDES - 20 DE MAIO
1277- Morre Pedro Hispano, português, eleito Papa com o nome de João 21.
1498- Vasco da Gama chega a Calecute, no final da viagem de descoberta
do caminho marítimo para a Índia.
1506- O navegador Cristóvão Colombo morre em Espanha.
1871- É publicado o manifesto das Conferências Democráticas no jornal A
Revolução de Setembro. As conferências, promovidas pelo grupo do Cenáculo, de Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins, teriam lugar a
partir de dia 22, no Casino Lisbonense.
1911- É eleita a Assembleia Nacional Constituinte da I República Portuguesa, por sufrágio directo.
1927- O aviador norte-americano Charles Lindbergh inicia o voo sobre o
oceano Atlântico. Através do Tratado de Jeda, o Reino Unido reconhece a
independência da Arábia Saudita.
1941- Morre o escritor Raul Proença.
1943- Os EUA e o Reino Unido ratificam o tratado de abolição dos direitos
extra-territoriais na China.
1964- O presidente francês Charles de Gaulle propõe uma conferência internacional para restabelecer a paz e a neutralidade no Laos, Indochina.
1974- Américo Thomaz e Marcello Caetano partem para o exílio no Brasil.
1975 - A Câmara dos Representantes dos EUA opõe-se à redução de tropas norte-americanas no estrangeiro.

vender a farmácia…
por não ter mais remédio…
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

L

ancei ao mar a minha caravela com um galo de Barcelos na popa. Feita de azulejos portugueses, destacam-se neles o azul e o amarelo de Portugal. Fiz questão
de o fazer para afirmar uma nacionalidade que adoro e
defendo, em convívios de igual a igual com qualquer
outra etnia. Sem preconceitos. Mas também sem imaginários modernismos de aberturas, mais figurativos que
reais, que se diluem ao dobrar da esquina. É que os portugueses há muito tempo já que incarnam, talvez melhor
que qualquer outro povo pela diversidade das suas origens, o multiculturalismo, sem no entanto deixarem de
ser um povo com a dita identidade cultural e linguística.
Pelo menos, até há bem pouco tempo era assim. E se
esquecermos uns quantos discursos assentes em aberturas e misturas a qualquer preço, em estafados exercícios
linguísticos que servem para todas as ocasiões, com ou
sem joaquinzinhos à mistura na tertúlia real, lembremos
que com ou sem Abril de 74 — que apenas substituiu
o “fecha a boca” por um”podes falar à vontade, que
nem te ouço”— etnia, já há muitos séculos tem a ver
com Nação. Os Gregos tinham alguma mistura, mas
preservaram sempre a sua etnia. Em Atenas, por exemplo, só era cidadão quem fosse filho de pai ateniense.
Aristóteles, sendo de descendência estrangeira, Trácia,
sempre lamentou isso. E, assim, os Gregos ainda hoje
existem. Os Romanos, apesar de se terem misturado
também, conservaram sempre um sentido de povo e por
isso, hoje em dia existem ainda os italianos. Os Bascos,
não gostam de estar divididos entre dois estados e lutam
duramente contra isso. E no Québec, porção de país que
conta com mais de 80 nacionalidades diferentes, não
são os quebequenses orgulhosos e ardentes defensores
das suas origens e do pouco de história que têm para
contar?
No que respeita a Portugal e, sobretudo na diáspora
aqui residente, quando alguém manifesta qualquer oposição ou simples observações a um eventual erro decisional com atabalhoadas explicações, é imediatamente
criticado, por vezes até insultado, por aflautados tenores
dos tais espaços sem fronteiras e sem identidade tam-

bém.
Se defender a identificação lusa será sinónimo de defensor de gueto, bom, sejamo-lo, a fim de não trocarmos
a lusitanidade por um copo de tinto e um pastel de bacalhau. Com alguns elogios balofos à mistura. Porque
o discurso da maioria dos principais agentes políticos e
sociais é muito agreste e dicotómico, assentando quase
sempre, nas frases feitas que somente darão bons títulos aos amigos propagadores, apesar de serem vazias de
conteúdo. Trata-se da doutrina do vácuo. A revolução da
paisagem urbana faz transbordar rios de verborreia para
o vazadouro comum do português médio, por estrategas
de bancada, que mais não fazem que discursos e nunca
se aplicaram em qualquer projecto com validade.
Sobressaem assim as relações inflamadas entre caciques, dirigentes e políticos que se apoiam mutuamente,
afastando com ligeireza e manifesta contrariedade toda
opinião diferente. E viva a democracia dos bonzos. Todavia, devemos apoiar quem possa pensar outra coisa
que os títeres conhecidos, e tenha a coragem de o dizer.
É que a clareza, gostem ou não, é o outro nome de cidadania. Todavia, numa época de florescente hipocrisia,
onde domina a irresponsabilidade e o cinismo é rei, não
surpreende o remoque diário contra aqueles que ousam
ter outra opinião.
A perceptibilidade dos símbolos nacionais nas suas formas e cores, são valores que não devem ser substituídos
ou alterados e são admirados pelos olhos que cada um
tem, sem exagero de magnificências fantasiosas nem altas proas de argila. E temos casos, como os restaurantes
Ferreira ou Vasco da Gama, que enriquecem o património português de Montreal, respeitando e elevando uma
identificação bem lusitana. Pena é que a mesma linha arquitectónica e artística não tenha sido aplicada noutros
casos, considerando um que surgirá em breve, ao toque
dos arautos de esplanada. Face a um certo autoritarismo
verificado, segundo opinião de alguns próximos participantes e em presença do facto consumado, o habitual
e doentio conformismo português: Vende a farmácia…
por não ter mais remédio...

as crianças e o stress
midade, para evitar que as crianças sejam contagiadas
pelas ansiedades dos pais. Deve-se, igualmente, evitar
discutir a questão do divórcio do casal – estas questões
só vêm somar às pressões com que as crianças já se confrontam diariamente, o resultado é o aumento de mais
stress.
Na verdade, até mesmo o mais amigável dos divórcios
pode constituir uma experiência difícil para as crianças.
Podem sentir a necessidade de se evidenciar quando o
seu sistema básico de segurança – os pais - passa por
profunda mudança. Os pais separados ou divorciados
nunca devem colocar os filhos na posição de serem forçados a escolher um dos lados ou expostos a comentários negativos sobre o outro membro do casal. Os pais
devem agir sempre no melhor interesse dos filhos.
A melhor forma de combater e evitar o stress infantil
é proporcionar um bom ambiente e uma vida tranquila
para as crianças – dar-lhes o melhor do nosso tempo.
O envolvimento dos pais e a atenção perante os seus
problemas são igualmente importantes. Torna-se abso-
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lutamente necessário conseguir encontrar diariamente
tempo para os filhos. As crianças precisam de sentir que
os adultos estão disponíveis para os ouvir. Por vezes,
apenas precisam de saber que são autorizadas a partilhar
o mesmo espaço.
Claro que nem sempre é fácil para muitos adultos regressar a casa após um dia difícil de trabalho e sentarse no chão para brincar com os filhos ou simplesmente
conversar com eles. Mas é um esforço necessário para
demonstrar ao seus filhos que estes são mais importantes do que tudo o resto. Pode não ser fácil, mas vale a
pena tentar.
Quase todos os pais têm as capacidades necessárias
para ajudar os seus filhos a enfrentarem o stress. Basta
ter um bom relacionamento, conversar com eles e tentar compreender quais são as causas do stress. Só será
necessário recorrer a um auxílio profissional quando as
mudanças de comportamento persistirem apesar das repetidas tentativas para resolver o problema.
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Breves
MAFIA
Raffaele Amato, um dos chefes do grupo da Camorra
napolitana, foi detido na cidade espanhola de Málaga,
divulgaram fontes policiais
italianas. O chefe do “clã
Amato” andava fugido desde
2006, depois de ter sido condenado a prisão preventiva
devido a uma acusação de
homicídio.

50 ANOS: Milhares
no aniversário do Cristo Rei

cinquentenário do Cristo Rei trouxe
milhares de pessoas a Lisboa e Almada neste fim de semana.
O bispo auxiliar de Lisboa, D. Carlos
Azevedo, afirmou, na abertura das celebrações, que “a crise iria, provavelmente, favorecer uma maior mobilização
para as comemorações”. Isto porque,
defendeu, “em situações difíceis, as pessoas vão ao essencial - à fé - procurar
respostas e caminhos”.
E assim foi. Paz, saúde e emprego foram os pedidos mais frequentes à Nossa
Senhora de Fátima, que durante o fim de
semana percorreu várias zonas de Lisboa
e Margem Sul.
“Vim pedir paz, saúde e emprego porque, da maneira como isto anda, mal se
consegue sobreviver”, afirma Josefina
Figueira, que vive no Pragal e desceu, a
pé, até Cacilhas, acompanhada pelo filho
para “rever a Nossa Senhora”, a quem
tem, “desde sempre, uma grande devoção”.
À chegada ao Santuário, o Presidente da
República, Cavaco Silva, reforçou a ideia
de que nos tempos de crise é “normal”
que os crentes procurem um abraço do
Cristo Rei como “consolo e protecção”.
As celebrações terminaram domingo no
santuário do Cristo Rei com uma missa
presidida pelo cardeal D. José Saraiva
Martins, enviado especial do Papa Bento
XVI.

O

EUROVISÃO
Os Flor-de-Lis terminaram
em 15º lugar, no festival Eurovisão da Canção. O grupo,
que cantou “Todas As Ruas
do Amor” conseguiram este
ano levar Portugal à final,
em Moscovo. O festival foi
ganho pela Noruega.
FREEPORT: Lopes da
Mota ao Parlamento
O deputado do PSD Paulo
Rangel acusou o Governo de
Sócrates de prejudicar a imagem do país ao manter Lopes da Mota na presidência
do Eurojust, enquanto Nuno
Melo, do CDS-PP, exigiu a
presença do responsável no
Parlamento. Em causa está
o processo disciplinar que
lhe foi movido pelo Ministério
Público por alegada interferência no caso Freeport.
APOIOS
Entre Janeiro e Abril de 2009,
mais 14 mil portugueses passaram a receber Rendimento
UNION MONTRÉAL • SENHOR SANTO CRISTO DOS MILAGRES
Social
de
(RSI),
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IN X 93 AGATES • NOIR
& BLANC •rePUBLICATION: 20 MAI 2009 • LANGUE: PORTUGAIS
A VOZ DE PORTUGAL
• 4231B, BOUL. ST-LAURENT,
MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
velou
a
Segurança
Social.
KM • 20 MAI 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

www.unionmontreal.com

514.906.1340
Que les festivités du
Senhor Santo Cristo dos Milagres
soient une source de paix et de solidarité pour tous les
membres de la communauté.
Bonne Fête!
Que os festejos em homenagem do
Senhor Santo Cristo dos Milagres
sejam um momento de paz, de comunhão e de alegria
para toda a comunidade!
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Açores no Festival
Internacional de
Cannes 2009

A

Presidência do Governo dos Açores, através da Direcção Regional da Cultura, apoia a presença da
Azores Film Commission na edição 2009 do festival de
cinema de Cannes, o mais prestigiado certame da 7ª arte
em todo o mundo, que se realiza até ao próximo dia 24.
Durante o período do Festival, os Açores estarão presentes no stand de Portugal, local onde serão apresentados
diversos conteúdos promocionais da Região, alguns cedidos pela Direcção Regional de Turismo e outros criados
especificamente para a ocasião pela Azores Film Commission, focando o interesse do arquipélago como cenário para a produção cinematográfica internacional. Para
além desta acção, os representantes daquela entidade promotora da produção audiovisual participarão em diversas
reuniões e sessões de trabalho com produtores nacionais
e estrangeiros. O objectivo desta representação centra-se
essencialmente na promoção da Região enquanto destino
de produção cinematográfica e em colocar os Açores nos
circuitos internacionais, europeus e americanos desta indústria cultural.

Obama recebido
com protestos

Presidente dos EUA, Barack Obama, foi recebido
com protestos na Universidade de Notre Dame, em
South Bend, Indiana. Os alunos da instituição, de pendor romano-católico, criticam as políticas permissivas
de Obama quanto ao Aborto e à investigação com células estaminais. Por isso, Obama que foi convidado para
o discurso de entrega de diplomas, foi recebido com
protestos. Cinco manifestantes foram presos.

O

É preciso cuidar
também do futuro!
Novo Plano poupança reforma colectivo para os empregados de limpeza
de edifícios públicos da região de Montreal.
A partir de 1 de Junho de 2009 os empregados de limpeza de edifícios públicos da região
de Montreal beneficiarão de um Plano de poupança de reforma colectivo. Ele será
administrado pelo Comitê Paritário de Limpeza em Edifícios Públicos em Montreal,
uma organização que tem feito cumprir os direitos dos empregados desse sector há mais
de 30 anos.

Cada empregador fará contribuições para o plano
em nome de seus empregados, a começar no primeiro
dia do emprego, com os seguintes valores:
5 ¢ por hora, a partir de 1 de junho de 2009
10 ¢ por hora, a partir de 1 de junho de 2010

Todos os empregados de limpeza
de edifícios públicos da região de
Montreal, empregados por empresas
registradas no Comité Paritário
poderão beneficiar dessas novas
economias! É isso que chamamos
de visão de futuro!

O Comité Paritário de Limpeza em Edifícios Públicos tem
como missão fazer cumprir o Decreto dos empregados de
limpeza de edifícios públicos. Para obter mais informações:
www.cpeep.qc.ca ou1 877 384-cnet

8057_RegRetr_AVozPortugais.indd 1
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Homofobia nos imigrantes:

Quebeque
investirá 150.000$

O

s prejuízos causados por preconceitos e ódio face
aos homossexuais são maiores nas comunidades
etnoculturais do Quebeque, mas têm tendência a diminuir com as gerações, revelou uma sondagem tornada
pública. Face aos resultados do inquérito, a ministra da
Imigração e das Comunidades Culturais, Yolande James,
anunciou um investimento de 150.000$ para eliminar a
homofobia nos imigrantes. O estudo sobre as percepções e opiniões das comunidades culturais em relação
à homossexualidade foi efectuado por Léger Marketing
por conta da fundação Emergência, e revela que 44%
dos Quebequenses de origem estrangeira pensam que
a homossexualidade é “anormal”. Uma orientação gay
ou lésbica seria igualmente mais difícil de aceitar para
os novos recém-chegados. A metade dos imigrantes de
primeira geração consideram que a homossexualidade

é “normal”, e 71% dos de segunda geração têm a mesma opinião. A título de comparação, 83% dos Quebequenses estão “à vontade” com a homossexualidade, de
acordo com uma sondagem similar de Léger Marketing
publicado em Abril de 2008.

Ignatieff ameaça dissolver o governo

O

novo chefe do Partido liberal do Canadá, Michael
Ignatieff, reiterou as suas ameaças de depor o governo conservador se este último não apresentar uma
reforma do programa do seguro-emprego antes do início do Verão. Ignatieff declarou que não podia continuar
o trabalho parlamentar se uma reforma substancial não
fosse apresentada ao programa federal. Também reagiu
à publicidade conservadora que o descreve como um
político oportunista que teve muito tempo ausente da

cena pública. Num discurso, o senhor Ignatieff condenou estes anúncios publicitários, qualificando-os “de
injustos” e “ofensivos” enquanto que o país se encontra na pior crise económica desde há várias gerações.
Acrescentou que os conservadores tinham lançado esta
campanha de ataques pessoais porque querem desviar a
atenção dos Canadianos das perdas de empregos e das
más sondagens.

É oficial, Gérald
Tremblay será
candidato

Surdez: Quebeque
terá o seu programa
de despistagem

O

presidente da Câmara
Municipal de Montreal, Gérald Tremblay, confirmou domingo que será oficialmente candidato às eleições municipais de Novembro. Durante um “brunch”
popular que teve lugar na
freguesia de Anjou, o chefe
de Union Montreal afirmou
que o seu partido não se
deixaria destabilizar como
formação política, apesar
dos inquéritos em tribunal sobre alegações de conflito
de interesses da Cidade. Cerca de 700 partidários da
freguesia de Anjou, cujo presidente da freguesia é Luís
Miranda, tinham vindo apoiá-lo. De acordo com RadioCanada, o presidente da Câmara Municipal já estaria em
modo eleitoral. Teria contactado alguns dos seus antigos
colaboradores para preparar as eleições. Gérald Tremblay conta fazer a sua campanha sublinhando as suas
realizações, distanciando-se das insinuações.

U

m programa de despistagem da surdez nas crianças será lançado daqui ao início do Verão no Quebeque, soube o diário La Presse. O ministro da Saúde,
Dr. Yves Bolduc, quer assegurar-se que todos os bebés
passam um teste de audição antes da idade de 2 anos.
“Presentemente, certos hospitais fazem testes de audição ao nascimento, como o hospital Sainte-Justine e o
CUSM. Mas poremos em acção um programa generalizado e organizado em todo o Quebeque”, anunciou o
ministro Bolduc. Detectar rapidamente os problemas de
surdez na criança é importante. “Para certos problemas, é possível operar a criança e dar-lhes o sentido da audição. Mas se esperamos muito,
a criança envelhece e poderá
ser demasiado tarde. A surdez
torna-se irreversível”, explica o
Dr. Bolduc. No Quebeque, seis
em cada 1000 bebés nascidos
a termo, têm um problema de
surdez. Nos bebés prematuros,
a proporção é muito mais elevada, ou seja 4%.

Dívida do Quebeque inflada
de 11 mil milhões de défice

S

ão 11 mil milhões de
dólares de défice que
serão enviados à dívida
com o projecto de lei depositado pelo ministro das
Finanças, Raymond Bachand.
O governo subtrai-se à
aplicação da lei anti-deficit que tinha sido adoptada
sob Lucien Bouchard. Em
conferência de imprensa,
o ministro das Finanças
foi prudente: o governo
ainda tem como objectivo
o regresso ao “défice zero”
em 2014-2015, como previsto no último orçamento.

Contudo, é no orçamento
da primavera de 2011 que
o objectivo será realmente atingido, indicou. Os
11 mil milhões passados
à dívida sobre dois anos
representam 3,8% do Produto interno bruto quebequense, uma situação
mais interessante que a do
Ontário. Esta Primavera, o
governo McGuinty anunciou 50 mil milhões de
défices sobre cinco anos,
8,6% do PIB provincial.
“Tentar absorver estes défices por excessos equivalentes, como o prevê a lei

anti-deficit, transmitiria
uma pressão enorme sobre os serviços, cortes em
saúde e educação”, explicou o ministro Bachand.
Quebeque empregar-se-á
a manter em 3,2% o crescimento das suas despesas,
indicou, deixando poucas
esperanças aos sindicatos
do sector público que, em
frente comum, reclamam
11,5% de aumento em três
anos. “Deve haver lucros
de produtividade, como
em qualquer empresa”
disse o Ministro Bachand.
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MUITO BONS SOMOS NÓS

a insensibilidade da sra. Diakité
Joel Neto

jornal@avozdeportugal.com
cArneiro (21 de março - 19 de Abril)

carta da semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: A recordação de um amor do passado deixá-lo-á muito nostálgico.
saúde: Cuide da sua alimentação com maior vigor.
dinheiro: Esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. Dê
prioridade ao profissionalismo. O mal não merece comentários, ele só
atrai resultados negativos!
número da sorte: 42 números da semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

touro (20 de Abril - 20 de maio)
carta da semana: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Semana favorável ao convívio. Convide
alguns amigos para saírem consigo. saúde: Poderá sentirse mais cansado que o habitual. Tome um duche quente e
relaxe. Se pensar no bem será envolvido por uma onda de paz, alegria
e bem-estar! dinheiro: Assente os pés na terra e saiba com aquilo que
conta. Pense bem antes de agir.
número da sorte: 53 números da semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉmeos (21 de maio - 20 de Junho)
carta da semana: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Cuidado com as falsas amizades. Avalie
bem o carácter de um conhecido antes de lhe confiar algo.
saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Tente travar essa tendência. Seja bondoso e verdadeiro e assim, a
felicidade e o bem-estar serão permanentes na sua vida! dinheiro: Seja
mais compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar um bom ambiente.
número da sorte: 52 números da semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArAnGueJo (21 Junho - 22 de Julho)
carta da semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: O
amor marcará esta semana. Faça os possíveis para manter
essa estabilidade. saúde: Propensão para uma pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico.
dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá
ser recompensado.
número da sorte: 38 números da semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

leão (23 de Julho - 22 de Agosto)
carta da semana: Ás de Paus, que significa Energia. Amor:
Mantenha a alegria e o optimismo que o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu redor. saúde: Maior tendência para se sentir sonolento e sem vigor físico. dinheiro:
Poderão surgir alguns problemas profissionais. Mantenha a calma, de
modo a resolver os imprevistos da melhor maneira. Na Fé em Deus reside a solução de todos os seus problemas!
número da sorte: 23 números da semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VirGem (23 de Agosto - 22 de setembro)

carta da semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor:
Faça planos românticos com a sua cara-metade. Será bastante positivo para ambos. saúde: Cuidado com aquilo que
come. Poderá colocar em risco a sua dieta.
dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado, sendo honesto e consciente das suas capacidades.
número da sorte: 25 números da semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

carta da semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Seja honesto com a sua cara-metade e com
todos os que o rodeiam. Deus revela-se aos homens através
do Homem! saúde: Descanse o máximo que puder. Se tiver
oportunidade faça sessões de massagem.
dinheiro: Evite delegar tarefas de extrema responsabilidade a outros
colegas. Seja rigoroso e cumpra-as do princípio ao fim.
número da sorte: 31 números da semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

escorPião (23 de outubro - 21 de novembro)

carta da semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a
orientar a sua vida. Seja solidário com quem solicitar o seu
apoio. saúde: Procure o seu médico assistente com maior
regularidade. Faça análises de rotina. dinheiro: Seja mais dedicado ao
trabalho. Procure não desistir dos seus objectivos.
número da sorte: 40 números da semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAGitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

carta da semana: Ás de Copas, que significa Princípio do
Amor, Grande Alegria. Amor: Período favorável ao romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará importante na
sua vida. Amor e compreensão curam todas as maleitas
do coração. saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite
estar muitas horas sem comer. dinheiro: Acautele-se contra possíveis
perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.
número da sorte: 37 números da semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAPricÓrnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)
carta da semana: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure fazer uma surpresa à sua carametade criando um ambiente romântico. saúde: Procure
descansar um pouco mais. dinheiro: Evite comentar os
seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete
chaves. Viva de acordo com a sua consciência. O seu único juiz é Deus.
número da sorte: 61 números da semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
carta da semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Procure não ter o seu coração tão fechado. Dê a si
mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade. Respeite as convicções do próximo! saúde: Previna-se contra
as constipações. dinheiro: Reflicta sobre uma proposta
profissional que lhe poderá ser feita.
número da sorte: 70 números da semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)
carta da semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense
bem para que não se arrependa mais tarde. Procure praticar o Amor. O seu próximo é todo o ser que passa por si.
saúde: Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem.
dinheiro: Analise exaustivamente as suas finanças e veja como rentabilizá-las.
número da sorte: 72
números da semana: 5, 25, 33, 49, 51, 64

ivesse eu uma filha em idade de
casar e seria o primeiro a dar-lhe o
conselho: “Filha minha, desconfia sempre um bocadinho das pessoas – mas
sobretudo desconfia muito das razões
porque elas se associam umas às outras, nomeadamente se se tratar de outra coisa que não
de amizade. Desconfia de grupos e de grupelhos, filha.
Desconfia de movimentos e de partidos políticos. Desconfia de sindicatos e de plataformas – e, já agora, desconfia
também, desconfia muito e desconfia metodicamente, de
religiões. Portanto, se queres casar-te com um muçulmano, casa-te com um muçulmano. Lá estarei no casamento.
Mas, em todo o caso, pensa bem”.
Naturalmente, tenho sobre Miguel Portas uma série de
vantagens. A primeira é que, independentemente dos calendários eleitorais, costumo fazer um esforço por pensar
pela minha própria cabeça. A segunda é que estive quase
sempre mais de duas horas nos países e territórios islâmicos que visitei. E a terceira é que sou protestante. Ou fui
protestante – e um protestante, conhecendo a verdadeira
dissolução familiar em que pode redundar um simples
casamento entre elementos mais ou menos descontraídos
de duas congregações cristãs diferentes, conhece também
a dissolução em que pode redundar um casamento entre
elementos devotos de duas religiões que há séculos se diabolizam. As razões por que a história de Mourtala Diakité me encanta, pois, não são as mesmas por que encanta
Miguel Portas. Pensando bem, Miguel Portas há-de ver
ali, naquela história de um muçulmano que se casa com
uma testemunha de Jeová apesar dos apelos de quase toda
a gente para que mande às malvas a cerimónia, mais um
belo conto sobre a inexorável aproximação de civilizações:
mais um contributo para a extinção de todos os muros e,
já agora, nova prova de que o ser humano é fundamentalmente bom – fundamentalmente bons todos nós, mesmo
quando apregoamos o ódio, a sede de vingança e o desejo
de sangue.
Pois eu vejo ali uma história de futebol – e rio-me. Riome e delicio-me. Delicio-me porque tudo naquela história
de um jogador que tem casamento marcado para o dia de
um jogo contra o Benfica e, de repente, dá por si cercado
de pedidos de treinadores, de adeptos e até de jornalistas

T

para que vá lá depressa casar, mas deixe a boda e a noite de
núpcias para outro dia, de forma a poder “dar o seu contributo à equipa”, me traz de volta um futebol, um mundo
e mesmo um tempo de que quase me esquecera já – e de
que tenho inegavelmente saudades. Delicio-me por isso
– e rio-me porque nada do que verdadeiramente interessa
naquela história tem o que quer que seja a ver com o facto
de o Diakité ser muçulmano e a sua noiva testemunha de
Jeová.
Dizia Jaime Pacheco, treinador do Belenenses, na véspera simultaneamente do jogo e do casamento: “As mulheres,
hoje em dia, é que mandam.” Na sua cabeça, duas coisas
são óbvias. A primeira é que o casamento é claramente coisa de mulheres. A segunda é que, apesar de tudo, um homem não pode viver sem uma mulher, tal como não pode
viver sem a SporTv, o GPS TomTom e a churrasqueira do
quintal – e, portanto, quando elas querem mesmo casar, é
sempre difícil um homem contrariar-lhes o capricho. E de
nada serve, como muito bem se viu, apelar à sua “sensibilidade”. Anunciou Pacheco: “Vou apelar à sensibilidade
dela” – e eu acredito que ele o tenha feito. Infelizmente,
como se sabe, as mulheres encasquetam estas coisas na cabeça e depois não há nada a fazer. De forma que Diakité
não teve outro remédio senão casar, ficar para a boda, alinhar naquela treta da noite de núpcias – e, naturalmente,
deixar o Belenenses órfão no meio campo. E nós, já agora,
não temos outra coisa a fazer senão compreendê-lo, se ainda por cima a cínica da noiva se pôs (vejam bem como é
manipuladora) a usar argumentos como “este é o dia mais
importante das nossas vidas”, entre outras demagogias parecidas. Para mim, e à excepção do avião que amarou no
Hudson, foi a melhor história do mês. Uma história vinda
ainda de um tempo em que as mulheres se dedicavam a
caprichos inúteis e os homens à brincadeira viril. Uma história vinda ainda de um tempo em que se podia discutir o
casamento entre duas pessoas de religiões inimigas com a
necessidade de proteger um desafio de futebol como principal argumento – e sobretudo uma história vinda ainda de
um tempo em que o casamento entre duas pessoas de religiões inimigas tinha como mais perigoso efeito colateral
deixar o Belenenses sem médio defensivo. Infelizmente,
porém, o futebol já não é assim tão boçal. Nem o mundo
tão inocente.
“Tenho sobre Miguel Portas uma série de vantagens.
A primeira é que costumo fazer um esforço por pensar pela minha própria cabeça. A segunda é que estive
quase sempre mais de duas horas nos países islâmicos
que visitei.”
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Na Casa dos Açores do Quebeque

Estudantes açorianos
com “Vida em Ebulição”
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

Foi com muito
interesse e com
um senso de orgulho que na
quinta-feira passada se assistiu na
Casa dos Açores
do Quebeque (Caçorbec) às conferências
de seis alunos do Curso Tecnológico de
Ordenamento do Território e Ambiente
do 11º ano turma J da Escola Secundária
Domingos Rebelo, de Ponta Delgada, S.
Miguel, conjuntamente com o prof. José
Cabral, coordenador deste curso, e a Dra.
Paula Aguiar, coordenadora científica do
projecto apresentado, “Vida em Ebulição”.
Para além daqueles docentes e de outra
professora, Adriana Viveiros, os demais
elementos compreendiam a Cátia Gaspar, João Câmara, Tiago Sousa, Ricardo
Martins, Hugo Cabral e João C. Raposo.
Desde o dia 8 até 15 do corrente que tinham estado em Montreal, onde se deslocaram expressamente para participar
no V Congresso Mundial de Educação e
Ambiente, que se realizou no Palácio de
Congressos, com a participação de cerca de meia centena de países. A comitiva
da Escola Secundária Domingos Rebelo
neste congresso mundial não só prestigiou a escola como também os Açores e
Portugal em geral.

atenção ser difícil manter um certo nível
de desenvolvimento económico sem se
ferir o meio ambiente.
Para a Dra. Paula Aguiar, “Portugal não
protege os produtos naturais”, acrescentando que “precisamos validá-los”.
Por outro lado, achámos muita piada ao
comentário do prof. Cabral, quando afirmou “estivemos em Toronto e em Montreal, mas ainda não fomos (com este projecto) à Ribeira Grande e ao Nordeste”.
O que é exactamenete “Vida en Ebulição”? Conforme se pode ler da respectiva memória descritiva, é um projecto
que tem como objectivo “a sensibilização para o ensino experimental das ciências naturais a alunos do 10 e 12º ano
de escolaridade, tendo como objecto de
estudo as comunidades microbianas que

Para além das palestras, precedidas de
palavras de saudação proferidas por Damião Sousa, presidente da Caçorbec, o
fórum proporcionou ainda uma exposição de centenas de cartazes e fotografias
da autoria dos alunos elaborando os seus
trabalhos científicos junto das áreas termais e do relacionamento humano com
o ambiente, com grande destaque para o
vale das Furnas.
Um questionário posto a circular pretendeu saber o que as pessoas pensam
sobre as nascentes termais e a sua importância nos Açores, com perguntas, como
por exemplo: “Acha que existe vida em
nascentes termais (...) existentes nas
Furnas?”, “Sabe o que são nascentes
termais?”, “Que consequências pode ter
o desaparecimento das Caldeiras/Fumarolas?”, etc.
Seguiu-se um muito interessante período de perguntas e respostas, durante o
qual manifestámos o nosso agrado pelo
número de jovens que já se interessam
pelo ambiente, e da parte de alguns dos
presentes que quiseram assegurar-se da
eventual protecção à Natureza, tendo em

mingos Rebelo (ESDR) no processo de
investigação destas comunidades únicas
e o seu envolvimento em vários aspectos
do processo científico desde a colheita e
identificação de amostras, passando por
fóruns de discussão sobre a importância
destes ecossistemas açorianos dos pontos de vista científico, económico e cultural, aos níveis Regional, Nacional e até
Internacional”.
Este interessante projecto foi patrocionado pelo Governo dos Açores, Universidade dos Açores, Câmara Municipal
da Povoação, SATA Internacional, entre
outros, destes se distinguindo também as
Casas dos Açores do Ontário e do Quebeque, onde os membros da comitiva ficaram alojados e muito cativaram pela sua
geral simpatia.
Tratou-se de uma experiência muito enriquecedora para todos nós, em que nos
possibilitou, como diria, o presidente da
Caçorbec a “(re)descoberta do mundo
dos seres vivos que habitam estes locais”,
assim como da importância das nascentes termais do ponto de vista científico,
cultural e económico.

residem nas nascentes termais das Furnas... Mais especificamente, propõe-se
o envolvimento de alunos do curso Tecnológico de Ordenamento do Território
e Ambiente da Escola Secundária Do-
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“ANJOS E DEMÓNIOS”

Hollywood versus Vaticano
secreta planeia matar quatro cardeais e
destruir a cidade do Vaticano durante o
Conclave que vai eleger o Papa. Neste
filme, Tom Hanks contracena com a isra-

elita Ayelet Zure — no papel da cientista
Vittoria Vetra — e com Ewan McGregor
— como o camerlengo Patrick McKen-

Continuação da página 1
na, um oficial da Corte Papal.
As críticas da Igreja
Apesar de, oficialmente, não criticar
“Anjos e Demónios” como o fez com
“O Código Da Vinci”, o Vaticano levantou muitos entraves às filmagens de Ron
Howard. A equipa mudou-se para Roma,
mas não teve autorização para filmar no
Vaticano. A proibição obrigou a equipa
a usar tácticas quase de guerrilha: movimentos rápidos e sem falhas. Tom Hanks,
numa das entrevistas de promoção à longa-metragem, conta uma peripécia que
marcou as filmagens, contadas ao minuto, num dos únicos dias em que era possível filmar em frente a uma igreja e que,
por acaso, tinha um casamento marcado.
“Vi que o carro da noiva, por causa da
nossa equipa, não conseguia chegar ao
adro. A única coisa que podia fazer era

bater ao vidro. Perguntei: ‘Posso levá-la
ao altar?’ Foi um momento especial para
nós. Espero que para ela também”.
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Grandes festas do Senhor Santo Cristo

Uma fé e tradição cada vez mais fortes
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

C

om o coração, olhos e ouvidos postos
em Ponta Delgada, a nossa comunidade celebrou da melhor maneira possível
no passado longo fim-de-semana na Missão Santa Cruz as sempre muito aguardadas festas do Senhor Santo Cristo dos
Milagres.
“Da melhor maneira possível”, dissemos
nós, porque o tempo esteve de má feição,
com chuva no sábado, ventoso e muito
fresco no domingo. Tanto assim, que as
actividades religiosas e profanas do sábado se restringiram ao interior. O melhor
dia terá sido aquando do encerramento
das festas, na segunda-feira, Dia da Rainha Vitória, com temperatura mais moderada e sol e com um programa de actividades que incluía um arraial abrilhantado
pela Filarmónica Portuguesa de Montreal,
JG Night Productions, Fátima Miguel e o
Tony Borges, vindo de Fall River, Estados
Unidos.
“Nosso Senhor está zangado com a gente”, é o que costuma dizer a nossa gente
quando o tempo não quer ajudar. Apesar
do tempo novamente desagradável, ventoso e fresco, mas sem chuva, no domingo, muita gente saíu às ruas para saudar
o Ecce Homo, grande forças das nossas
vidas, logo após a muito nobre e solene
celebração eucarística, também assaz
participada e com a honrosa presença do
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal,
Dr. Carlos Oliveira. Foram celebrantes o
padre José M. Cardoso, o padre António

Araújo e o padre Clifford de Sousa, coadjuvados pelo diácono António Ramos, com
acompanhamento pelo Coral do S. Santo
Cristo dos Milagres, sob a regência de Filomena Amorim. O Dr. Carlos Oliveira,
acompanhado de Francisco Salvador, e o
notário Eduardo Dias e esposa, dignaramse incorporar-se na longa e vistosa procissão do Santo Cristo, ponto alto das festas,
acompanhada pelas bandas Filarmónica
Portuguesa de Montreal, Filarmónica do
Divino Espírito Santo de Laval e Banda
de Nossa Senhora dos Milagres, muitos
grupos afectos à Missão Santa Cruz; representantes de colectividades desportivas
e sócio-culturais, associações, estudantes,
crianças da primeira comunhão, etc.
De registar sobretudo, a participação ali
de um cada vez maior número de pessoas
em promessa, num constrate do preto com
o vermelho dos cavalheiros com opas.
O percurso da procissão compreendeu as
ruas Rachel, Clark, Villeneuve, St.Urbain
e Rachel novamente.À chegada da procissão, um agradável mar de gente “inundava” o recinto festivo e a área circundante.
Na circunstância, as três filarmónicas tocaram simultaneamente o hino do Senhor
Santo Cristo e o padre José Maria anunciou que, por decisão da Comissão de Festas, doravante as pessoas poderão levar a
capa do Senhor para as suas casas, para
casos de doenças, etc.
Concerto pela Banda de Nossa Senhora
dos Milagres, novamente Fátima Miguel

e Tony Borges, constituíram contributos
muito positivos para o arraial do domingo,
com arrematações pela voz inconfundível
de Simão Balança, enquanto no subsolo
do templo centenas de pessoas se deliciavam com a música de Jimmy Farias, as
apetitosas bifanas e as mais do que doces
malassadas, entre outros, num ambiente
de muita alegria e amizade.
Como mencionou a Filomena Amorim, a
primeira festa do Senhor Santo Cristo dos
Milagres ocorreu no feliz dia 15 de Maio
de 1966, no Parque Jarry e num esplendoso dia de calor e sol como têm havido
poucos. Este ano, coincidentemente, Montreal celebrou esta solenidade na mesma
data que, ao que sabemos, Ponta Delgada,
Toronto, Brampton e Cambridge, Ontário,
irmanando-nos, todos juntos, na mesma fé
e fraternidade. No Continente, registou-se
o findar das celebrações dos 50 anos do
monumento ao Cristo Rei.
Entre algumas novidades, surpreendeunos a “nudez” da fachada da igreja. Não
vou debater o assunto, por razões óbvias

da minha doença; apenas lembro que a
iluminação é uma das carecterísticas mais
evidentes das festas. É ver-se o efeito que
tem e a curiosidade que desperta com cada
edição festiva que se realiza anualmente
em Ponta Delgada durante a inauguração
da sexta-feira.
Também, muito nos sensibilizou verificar
o espírito de colaboração e de solidariedade demonstrados por membros de outras colectividades (Associação dos Pais,
Associação Saudades da Terra, de Laval,
etc.) e que durante estes dias festivos estiveram a ajudar no bar.
Felicitamos a Missão, na pessoa do seu
responsável, padre José Maria; a Comissão de festas, na pessoa do seu presidente
José de Sousa, e a comunidade em geral
por estarmos mais uma vez juntos a celebrar o Senhor Santo Cristo e a matar saudades dos velhos tempos no Campo de S.
Francisco.
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CANTINhO DA pOESIA

19 de Maio de 2009
1 euro = caD 1.584650
SeRviÇoS coNSUlaReS
consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
consulado Geral de Portugal montreal
2020Université,24ºandar 514-499-0359
embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa
1 (613) 729-0883

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Normas do trabalho
514.873.7061

3755 Boul. St-Laurent

aSSociaÇÕeS e clUBeS

FARMÁCIAS

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

FARMÁCIA RITA NACCACHE

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

GRANITE LACROIX INC.

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

Me. EDUARDO DIAS

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

514.273.9638

SOLMAR

514.987.7666

111 St-Paul E.

514.849.1153

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

CONFORT
LATINO
LISBOA
355 Rachel Est

514.985.2411

OURIVESARIAS

CHEZ DOVAL

177 Mont-Royal Est

514.842.3373

MONUMENTOS

ALGARVE
4057 Boul. St-Laurent

514.845.5804

MERCEARIA

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

514.385.1484
514.385.3541

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

4270 St-Laurent #200

iGReJaS
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

eNSiNo
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

514.987.0080

CONTABILISTAS

225 Gounod

514.844.3054

514.861.4562

REVESTIMENTOS
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

SEGUROS

BOUTIQUE ANA MARIA

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

4409 St.Laurent

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

BOUTIQUES
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

514.842.8077

Rajadas frias

minha alma é triste como vento frio,
Que enregela o coração dos grandes marinheiros.
Os quais sangrando os maris bravios,
Levam o progresso
Para o mundo inteiro.
A

E Eu tristonho quase que parando,
Levando açoite ao decorrer da vida.
Que já não tendo onde se agarrar,
Espera a morte como uma saída.
Porque o vento singular reves,
Bate-me tanto com rajadas frias,
Porque o pranto em minha triste vida,
Porque um triste em noite já tão fria.
Vivaldo Terres

ao espelho

Por que persistes, incessante espelho?
Por que repetes, misterioso irmão,
O menor movimento de minha mão?
Por que na sombra o súbito reflexo?
És o outro eu sobre o qual fala o grego
E desde sempre espreitas. Na brunidura
Da água incerta ou do cristal que dura
Me buscas e é inútil estar cego.
O fato de não te ver e saber-te
Te agrega horror, coisa de magia que ousas
Multiplicar a cifra dessas coisas
Que somos e que abarcam nossa sorte.
Quando eu estiver morto, copiarás outro
E depois outro, e outro, e outro, e outro…
Jorge Luis Borges

Bom Dia, afonso Duarte
Nas ruas exaustas de morte e silêncio,
entre rios mortos e áspera solidão,
passeio contigo, Afonso Duarte.

Sob teu rosto grave, teus nevados cabelos,
seara cansada de tantas espigas,
couves e rosas, Afonso Duarte.

†

libania Flor de lima

Faleceu em Montreal, no dia 13 de Maio de
2009, com 90 anos de idade, Libania Flor de
Lima, natural da Ribeira Quente, São Miguel,
Açores, viúva de José Peixoto.
Deixa na dor seus filhos (as) Maria (Raul Carvalho), José (já falecida Natália Vieira), João
(Liliana Coelho) e Victor (Dianne Serrazin); seus
netos (as) Roberto, Lilia (Paul Sabino), Christopher, Joyce (Peter Medeiros), John (Joy Aguiar),
Francis; seus bisnetos (as) Drew, Cloey e Gavin;
suas irmãs Norbina, Aura e Glória; seu irmão
Abel; sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred dallaire | memoriA
4231, boul. st-laurent, montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
eduino martins
O funeral decorreu segunda-feira, 18 de Maio de 2009, após missa de
corpo presente na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério NotreDame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

ramiro moura
1931 – 2009

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Maio de
2009, o senhor Ramiro Moura, natural de Ponta
Delgada, São Miguel, Açores, com a idade de
77 anos.
Deixa na dor a sua esposa, Maria Amélia Silva; seus filhos Eduardo Jorge (Sharman), Lúcia Margarida (Doreen), José Luís (Julia) e Ana
Isabel (Kevin); seus netos Mathew, Andrew,
Rebecca, Camryn e Jack; seu irmão Eduardo
(Maria Otília); cunhados e cunhadas, sobrinhos
e sobrinhas, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred dallaire
Grupo Yves légaré
1350, autoroute 13, laval
514-570-9857
Victor marques
O seu corpo estará exposto quinta-feira, dia 21 de Maio, das 14h às 17h
e das 19h às 22h. O funeral terá lugar sexta-feira, dia 22 de Maio, após
liturgia da palavra de corpo presente, pelas 11 horas, na capela do complexo funerário, seguindo para o Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde
irá a sepultar.
Em vez de flores, a família apreciaria um donativo à Fundação do Hospital
Royal-Victoria (divisão da Leucemia).
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Um galo canta longínquo, ou é tua voz
a seiva do chão, oculta e milenária,
a cantar ainda, Afonso Duarte?
Em teu jardim de angústia (ao longe o mar) colho
no ramo quebrado nossa ave imperecível
e a dor da Pátria, Afonso Duarte.
E vendo-te, raiz e flor, a meio do teu povo,
(eu mesmo cavo e sou quem poda a vida)
só te digo: Bom-dia, Afonso Duarte.
Papiniano Carlos

Não digas nada!
Não digas nada!
Nem mesmo a verdade
Há tanta suavidade em nada se dizer
E tudo se entender Tudo metade
De sentir e de ver...
Não digas nada
Deixa esquecer

Talvez que amanhã
Em outra paisagem
Digas que foi vã
Toda essa viagem
Até onde quis
Ser quem me agrada...
Mas ali fui feliz
Não digas nada.
Fernando Pessoa

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor
Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
escadas em caracol e diagonal ● degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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e/ou caracteres
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*A partir
$15.00. Aplicável
a novos
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unicamente.
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eMpReGoS
operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. tempo inteiro.
(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão procura instalador de “pavé-uni”, com
um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos jornaleiro
com 3 anos de experiência. Salário
conforme qualificações. Muitas regalias.
514-325-7729
Secretária honesta e de confiança,
que fale Português, Francês e Inglês.
Tempo parcial ou inteiro. Para escola
de condução Ómega.
514-271-8306
Casal para manutenção de 52 apartamentos, em Laval (Metro Cartier).
Experiência (1-2 anos).
DEVE VIVER NO PRÉDIO – apartamento fornecido.
514-355-7171

4231-b, boul. st-laurent
montréal (Québec) H2W 1Z4
tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

CLASSIFICADOS

01
02
03
04
05
06
07

eMpReGoS
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
450-963-3462
Couturière d’expérience demandée pour petite production de vêtements.
marie-Josée 514-524-0846
Aide ménagère, lundi – mercredi –
vendredi, dans Outremont.
514-343-4450
Paisagista e instalador de muros de
blocos e “pavé-uni”, com ou sem experiência.
514-821-3457

colABore
com o
nosso
JornAl

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa

Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio,
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fluidos
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com
Talismãs fortíssimos para todos os fins! Considerado um dos
melhores Profissionais no Canadá e estrangeiro, consultado
por vários colegas devido às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes.
Falo Português.

PAGAmento
VISA
MC
CHEQUE
Nº do cartão
Exp:
/
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação $
Montante total $

identiFicAção
NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas não incluídas. Preço por publicação.

ReNovaÇÕeS

veNDe-Se

coSTURa

PortuGAl-Aluga-se casa na Praia
do Bonsucesso na zona de Óbidos/
Caldas da Rainha.
514-351-2998
3 ½ na zona St-Michel. Livre 1 de
Julho.
514-924-1543 ou 514-324-9542

renovações – cimento

4 pneus de Inverno com jantes de
Inverno. $400.
514-571-1924

Compramos e vendemos máquinas
de costura domésticas.
514-844-4351

Aluga-se para férias: Apartamento
em Portugal, no Algarve, em Vilamoura. Central, remodelado, a 10
min. a pé da praia, ao mês ou por
periodo de 6 meses.
Para informações, contactar
pelo telefone, 514-727-3533

Pintura – cerâmica
especialidade:
casas de banho - cozinha

aRReNDa-Se

econo immeuBles
Arrendamos o seu
apartamento por
60-80% do primeiro mês,
e fazemos verificações
de referências e de
crédito.
PORQUE PAGAR MAIS?
Já tem um rendeiro em
vista?
Também verificamos
referências e crédito
por apenas 30$.
mauro
514-781-0350
www.econoimmeubles.com

SeRviÇoS

Garantia escrita - Avaliação gratuita

carlos catarino

514.569.2516

coNTeNToR
Procura-se espaço em contentor,
para arredores de Lisboa.
514-729-6772
depois das 17h.

linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. resolve os
seus problemas sem voodoo.
rosa
514 278.3956

esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
CÔTE-DES-NEIGES

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

PuBlicA-se todAs às
QuArtAs-FeirAs

Homem idóneo e responsável,
para se ocupar de pessoa idosa.
Pode
e servir
BRUNO DEfazer
MATOS • PROPRIO
DIRECT refeição, e
FORMAT: CARTE D’AFFAIRES
• 3,38 PO X 28 AGATES • NOIR & BLANC • 12 PUBLICATIONS: À PARTIR DU 13 MAI 2009 • LANGUE: PORTUGAIS
pernoitar
se necessário.
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
514-845-2429

leiA e diVulGe
o nosso JornAl

Paysagiste
terrassement experts
Agent immobilier afﬁlié

3899, aut. des Laurentides, #200, Laval (QC) H7L 3H7

Prédio em boa condição,
com boas renovações.
Quem terá a sorte de o comprar?

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

Bruno De Matos
514.725.6837 cell.
514.856.4444 ext. 381
514.856.4449 fax
brunodematos@hotmail.com
www.propriodirect.com

ST-LÉONARD

viDeNTe

KM • 11 MAI 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

Procuramos operários com experiência
em “pavé-uni”, pavimento e muros.
rive-nord, rive-sud, montreal e
arredores. Bom salário.
marco e luís santos.
514-692-5905 ou 514-692-5792
mbsantos@videotron.ca
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SEMPRE AO SEU DISPOR!

VILLERAY

ROSEMONT

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.
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BOCA DO INFERNO

FOTOS DA SEMANA

Recentrar a questão do Bloco central
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

D

esejar um governo de Bloco Central é como ser do
Benfica e do Sporting. Trata-se de uma aberração
política que merece, evidentemente, o mais profundo
desdém. Ou, no caso da comunicação social, a mais elevada atenção, mesmo que a proposta não passe de uma
fantasia que ninguém leva especialmente a sério. O destaque que os media têm dado à hipótese de constituição
do Bloco Central é o equivalente jornalístico da actividade daqueles cães que correm um quilómetro seguido
a ladrar a um pneu. É possível, no entanto, que os cães
se atirem às rodas com um pouco mais de argúcia. O
que acabo de expor é uma das razões que me levam a
pretender recentrar a questão do Bloco Central. A outra
razão é o encanto que reside no acto de recentrar. Já
se recentrou mais na política portuguesa. Recentravamse, sobretudo, debates. Em determinado ponto de uma
discussão, um dos intervenientes manifestava a intenção de recentrar o debate. Essa atitude dizia tanto sobre
o debate como sobre o interveniente: sobre o debate,
mostrava que, devido à acção dos outros participantes,
se tinha descentrado; sobre o interveniente recentrador,
revelava que tinha não só o discernimento de perceber
a descentralização actual do debate, como a capacidade
de o recentrar devidamente. A recentralização do problema do Bloco Central passa pela explicação da impossibilidade do Bloco Central. Uma tarefa, apesar de

todA sorridente nA
FestA do sAnto cristo

GrAndes AmiZAdes?

tudo, fácil: o leitor que conte os casos de militantes que
trocaram o PCP pelo PS, e de militantes do CDS que se
juntaram ao PSD. São inúmeros. Mas são muito mais
raros aqueles que trocaram o PSD pelo PS e vice-versa:
de facto, são os partidos mais distantes um do outro, justamente porque acabam por estar no mesmo sítio. Não
faz sentido trocar um pelo outro. É como trocar o nosso
carro por um exactamente igual, com o mesmo número
de quilómetros e o mesmo barulho na panela de escape.
É evidente que aquela gente não se pode ver. Eles têm
exactamente a mesma visão do País e as mesmas soluções. A razão pela qual uns são poder e os outros oposição é realmente incompreensível, e eles revezam-se a
invejarem-se e a lamentar a própria sorte. A ideia de que
o Bloco Central é uma solução sensata, por oposição
às propostas irrealizáveis dos partidos dos extremos, dá
vontade de rir: pois, pois, o comunismo é utópico, mas
a coabitação leal e pacífica de Sócrates e Ferreira Leite
é simples bom senso. Está bem. Contem-me outra. Mais
depressa faz sentido, portanto, um governo de Bloco
Lateral. PCP e CDS unidos num executivo coeso, que
pugnasse pelas melhores condições para os trabalhadores e também pelo máximo de direitos para os patrões.
Ora aqui está uma ideia com valor. Vejam como, escassos minutos depois de recentrar o problema, a solução
se apresenta.

portugal: Dinheiro confiado
aos bancos. Que garantias?
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

O
Quem É elA?

silva, langelier
& Pereira inc.
Assurances Pierre G. séguin inc.

Seguros e serviços ﬁnanceiros
Tels.: 514.282.9976
514.288.5177
Fax: 514.848.0133
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Depuis plusieurs générations,
Casa Santos Lima vous offre
des vins d’excellences. Nous
aimerions partager avec vous
notre succès en vous offrant
des commandites pour des
occasions spéciales.
Veuillez nous contactez pour
de plus amples renseignements.
AGENCE DE VINS :
Focus Cellars Inc.
514-256-6778
For several generations, Casa
Santos Lima has offered
4 Générations
us wines of Excellency. We
produisant
would like to share with you
vins de
our success by offering you
qualité
our contribution in sponsoring you with our products for
4 Generations
your special occasions.
producing
Please contact us for further
quality wines
information.
AGENCE DE VINS :
Focus cellars inc. Agents de Vins au Québec
8980 boul. Langelier, Montréal (QC), H1P 3E6
Focus Cellars Inc.
Tél.: 514-256-6778
Fax: 514-256-6798
E-mail: info@focuscellars.net
Web: www.focuscellars.net
514-256-6778

s clientes bancários de instituições de crédito com
sede em Portugal têm assegurada a garantia do reembolso dos depósitos, através de um fundo designado
Fundo de Garantia de Depósitos F.G.D., que poderá
ser chamado a intervir e a restabelecer as condições de
solvabilidade e de liquidez dessas instituições. No caso
dos depósitos efectuados na Caixa de Credito Agrícola
Mútuo, essa garantia é dada pelo Fundo de Garantia do
Crédito Agrícola Mútuo. A garantia dada por esse fundo
cifra-se actualmente em € 100.000,00 (limite recentemente ampliado através do D. L. n.º 221-A/2008, de 3
de Novembro)
Qual o montante garantido pelo Fundo de Garantia
de Depósitos e pelo Fundo de Garantia do Crédito
Agrícola Mútuo?
O montante máximo garantido por cada um destes fundos é de € 100,000,00 por depositante e por instituição,
independentemente do número e modalidade de depósitos (p. exp. depósitos à ordem, a prazo, poupança habitação, poupança emigrante, poupança reforma etc.)
Qual o prazo para reembolso dos depósitos?
O reembolso deve ter lugar dentro dos seguintes prazos:
a) uma parcela até € 10.000,00 de todos os depósitos
abrangidos, no prazo máximo de 7 dias,
b) o remanescente até ao limite de € 100,000,00 no
prazo máximo de 1 mês.
O prazo é contado a partir da data em que os depósitos
se tornarem indisponíveis. Em circunstâncias excepcionais e relativamente a casos individuais, poderão ser solicitados ao Banco de Portugal três prorrogações, findo
aquele prazo, não podendo nenhuma delas ter duração
superior a um mês.
Quando é que se considera que os depósitos se encontram indisponíveis?
Considera-se que há indisponibilidade do depósito
quando ocorra uma das seguintes situações:
a) a instituição de crédito, por razões directamente
relacionadas com a sua situação financeira, não tiver

efectuado o reembolso nas condições legais e contratuais aplicáveis e o Banco de Portugal tiver verificado,
no prazo máximo de 21 dias após se ter certificado pela
primeira vez dessa concorrência, que a instituição não
mostra ter possibilidade de restituir os depósitos nesse
momento, nem haver perspectivas de o vir a fazer nos
dias mais próximos, ou,
b)o Banco de Portugal tiver tornado pública a decisão
de revogar a autorização da instituição depositária, caso
tal publicação ocorra antes da verificação referida em
a) , ou,
c)relativamente a depósitos constituídos em sucursais
de instituições de crédito com sede noutros Estados
Membros da União Europeia, tiver sido recebida declaração da autoridade de supervisão do país de origem,
comprovando que se encontram indisponíveis os depósitos captados por essa instituição.
Todos os depósitos estarão abrangidos por esta garantia?
Não. Estão excluídos da garantia de reembolso os
seguintes: Os depósitos em que a titularidade seja de
empresas que se encontrem em relação de domínio ou
de grupo com a instituição de crédito; Os depósitos de
que sejam titulares membros dos órgãos de administração ou fiscalização da instituição de crédito, accionistas
que nela detenham participações qualificadas, revisores
oficiais de contas ao serviço da instituição, auditores
externos que lhe prestem serviços de auditoria ou pessoas com estatuto semelhante noutras empresas que se
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a
instituição; Os depósitos de que sejam titulares cônjuges, parentes ou afins em 1.º grau ou terceiros que actuem por conta de depositantes referidos no ponto anterior; Os depósitos constituídos em nome de fundos de
investimento, fundos de pensões ou outras instituições
de investimento colectivo; Os depósitos decorrentes de
operações em relação ás quais tenha sido proferida uma
condenação penal, transitada em julgado pela prática de
actos de branqueamento de capitais.
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INTRODUzINDO DE A à z

azeites e molhos picantes ao seu gosto
Sylvio Martins
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RECEITA DA SEMANA

polvo à moda dos açores

sylviomartins@avozdeportugal.com

H

oje em dia, os homens não podem estar sempre à
espera da sua mulher fazer a comida. Isto é uma realidade bastante triste para alguns, mas a vida deve continuar. Devemos compreender alguns termos utilizados
e alimentos disponíveis na nossa comunidade. O azeite
é um produto alimentar usado como tempero, produzido
a partir da azeitona, fruto advindo das oliveiras. Além
dos benefícios para a saúde, o azeite adiciona à comida
um sabor e aroma bastante agradável. Um mundo ideal,
para os homens, seria ter uma só qualidade de azeite,
mas na verdade, conhece-se mais de 1500 marcas diferentes, e deve-se compreender o porquê, e qual é o melhor. Quando era pequeno, conhecia um azeite, o azeite
Saloio. Hoje, com a globalização, temos uma grande
variedade de produtos de Portugal.
Ao consumir um produto, é aconselhável que se verifique a sua acidez e data de validade. Normalmente, o
azeite deve ser consumido em 12 meses. É muito mais
comum encontrar os azeites extra-virgens engarrafados,
sendo aconselhável que se procure azeites engarrafados
em vidros mais escuros, por causa da oxidação do produto. Já aos “óleos de oliva” é muito mais comuns que
sejam comercializados em lata. Para estes, o ponto de
solda da lata pode em algumas vezes oxidar o produto.
Leve em conta que a luz, o calor e o ar são altamente prejudiciais ao produto, que deve ser armazenado

em locais frescos, com pouca ou nenhuma incidência
de luz. Pode-se evitar a acção da luz se embrulhar a
embalagem do azeite com um pano ou guardanapo. É
aconselhável que se consuma o azeite o mais rápido
possível após da sua abertura. Normalmente, os azeites
mais leves e doces são mais próprios a serem usados em
saladas, legumes e carnes brancas. Os mais acentuados
são melhor aproveitados se usados em carnes vermelhas
e cozidos.
Benefícios do azeite para a saúde
O azeite possui várias substâncias benéficas à saúde.
Ele pode reduzir a quantidade de LDL (mau colesterol) do organismo, devido à sua grande quantidade de
gordura monoinsaturada, o factor importante é que essa
gordura não se transforma em colesterol. Cientistas observaram que os povos das regiões do mediterrâneo têm
vida mais saudável com baixo nível de enfarto e cancro,

por serem os maiores consumidores do óleo de oliva e
outras dietas saudáveis, como peixe e verduras.
Azeite Virgem Extra: Azeite muito bom, com cheiro e sabores intensos a azeitona sã. Perfeitamente apto
para o consumo directo. Comercializado.
Azeite Virgem: Azeite bom, com sabor e cheiros a
azeitona sã. Podendo apresentar suaves defeitos de
cheiro e sabor. Perfeitamente apto para consumo directo. Comercializado.
uso culinÁrio do AZeite Por AcideZ
tipo
Acidez
utilização
extra Virgem

< 0,8%

saladas e molhos

Virgem fino

1,5%

Saladas e molhos

Semifino

3,0%

Saladas e frituras

Refinado

> 3,0%

Frituras de imersão

Puro

> 2,0%

Frituras, assados
e marinados

Azeite Virgem Corrente: Não está apto para consumo
directo.
Azeite Virgem Lampante: Não está apto para consumo directo. É necessário ser refinado para ser comestível.
A nossa quarta gama
de produtos: os molhos picantes. Há,
para mim, 2 molhos
que se destacam. O
melhor, na minha
opinião, é o Maçarico
Piri-Piri onde a origem remonta à década
de 30, quando o seu
fundador, Domingos
Ribeiro
Maçarico,
tinha uma mercearia
e padaria, resolveu
entrar no negócio das
azeitonas de mesa.
E, pouco a pouco, entrou na comercialização de vários
outros produtos, como “pickles”, tremoços, molho de
piri-piri e mostarda. Hoje, a Maçarico é líder destacada
em Portugal e, a nível internacional, posiciona-se como
uma das maiores unidades industriais no sector. Exporta
para todos os continentes e cobre o mercado doméstico.
Podemos encontrar este produto, entre outros lugares,
nas mercearias Sá, Soares, Benfeito.
Temos um novo produto português na comunidade,
que é “Nando’s péri-péri” e é uma daquelas invenções
portuguesas que faziam falta na comunidade. Fernando Duarte criou, com um sócio sul-africano, em 1987,
o restaurante “Nando’s”. Onde a especialidade é o tradicional “frango piri-piri”. O próprio molho “Nando’s
peri-peri” é exclusivo ao Sá e Filhos, por 3.49$. Uma
verdadeira delícia para os amadores de molhos picantes.

Dificuldade:
Preço:
tempo: 30 minutos
Pessoas: 4
origem: Açores

Ingredientes:
1 polvo com cerca de 1 kg; 1 dl de azeite; 1 cebola
grande; 6 dentes de alho; 1 tomate; 2 folhas de louro;
6 grãos de pimenta; 2,5 dl de vinho branco; 1 pau de
canela; malagueta; sal e pimenta; 5 batatas
Preparação:
Limpe o polvo e coza-o, cortando depois em rodelas.
Aqueça o azeite numa frigideira e aloure a cebola picada
até ficar transparente. Acrescente o tomate já triturado
e os alhos bem picados e deixe apurar em lume lento
durante alguns minutos. Retire a frigideira do lume e escorra o azeite para dentro do tacho onde colocou o polvo
já cortado. Deixe fritar levemente e adicione o refogado
já preparado e os restantes ingredientes. Tempere com
sal e pimenta e deixe em lume brando, com o tacho tapado, durante alguns minutos até o polvo estar macio
(se necessário adicione um pouco mais de vinho). Sirva
numa travessa cobrindo com o próprio molho.
Receita enviada por Hugo Teixeira, chefe de cozinha

5ª DOMINGA - FAMílIA GARCIA

Mais uma vez podemos ver uma lindíssima
decoração na imagem da Nossa Senhora dos
Anjos, padroeira da Vila de Água de Pau,
confeccionada pela família Garcia.
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CONCURSO MUNDIAL DE BRUXELAS

Vinho branco português ganha Grande Medalha de Ouro
primeiro Grande Reserva Branco da Adega de Vila
Real foi lançado em Novembro do ano passado,
e já alcançou uma das mais altas distinções do mundo,
sendo distinguido como o melhor vinho branco no Concurso Mundial de Vinhos de Bruxelas 2009.
De sublinhar que foi a primeira vez que um vinho branco português alcançou tal distinção, neste que é um dos
mais importantes concursos de vinhos do mundo. Este é
um prémio de dimensão mundial alcançado pela Adega
de Vila Real que prestigia ao mais alto nível tanto os
vinhos portugueses em geral, como a Região do Douro
em particular.
Na edição de 2009, realizada em Valência, Espanha,
entraram a concurso 6.289 vinhos e espirituosos provenientes de 54 países, que em prova cega foram submetidos à apreciação de um júri, composto por 250 especialistas de 41 nacionalidades diferentes. Neste concurso o

O

galardão máximo é o troféu de “Best Wine”
(Melhor Vinho) que distingue apenas o vinho
que alcançou a melhor nota absoluta de entre
todos os vinhos provados na sua categoria.
Este ano o Quadro de Honra foi partilhado
entre Itália (3), Espanha, França e Portugal.
A origem
O vinho “Adega Vila Real - Grande Reserva
Branco” resultou de uma escolha de uvas durante a vindima de 2007, provenientes essencialmente de vinhas velhas pré-seleccionadas
entre as melhores quintas dos associados da Adega de
Vila Real. Para o Grande Reserva Branco a equipa de
enologia, composta por Paula Gomes e Luís Abelha, e
liderada por Rui Madeira, procurou um estilo de vinho
branco que reflectisse da melhor maneira a complexidade dos “terroirs” altos do Douro.

Na zona envolvente de Vila Real, a uma
altitude entre os 400 e os 500 metros, conseguimos encontrar uvas das castas Viosinho, Malvasia Fina, Gouveio e Fernão
Pires, essencialmente. Esta selecção foi
feita a partir de vinhas velhas, cultivadas
de forma tradicional, para com a mais moderna tecnologia existente, vinificarmos e
estagiarmos esse vinho.
Vinificação com breve Maceração pelicular a frio, desengace e esmagamento,
prensagem muito suave em prensas pneumáticas sem
contacto com o oxigénio, fermentação a temperatura
controlada, final de fermentação de parte do lote em
barricas novas de carvalho francês. Finda a fermentação, o estágio decorreu sobre borras finas com agitação
das mesmas, “batonnâge”, até Junho de 2008. Engarrafamento em Julho de 2008. Estágio em garrafa de 4 meses e lançamento em Novembro de 2008. auniao.com

Coisas do Corisco
José de Sousa
jdesousa@avozdeportugal.com

É

tempo das Domingas e, naturalmente, o Espírito
Santo vai indo de casa em casa para ser adorado,
rezado e, como se trata aqui de uma festa, ele é também
festejado.

O meu falecido cunhado Joel Medeiros com certeza
sente-se orgulhoso, lá onde ele está, do seu filho Bobby
Medeiros, que este ano voltou a trazer o Espírito Santo
à sua morada, isto depois de dias atrás a sua cônjuge
Tanya fazer dele um pai de uma linda menina, Kimberly. É, como se diz nos Açores, ter a casa cheia. Para rezar o terço, ele fez como o seu pai, e o senhor Francisco
da Rocha foi o eleito para rezar, que ele sempre fez de
boa vontade. A família Medeiros agradece do fundo do
coração.
No sábado, como já é tradição, a carne guisada na Associação de Hochelaga foi, como sempre, uma delícia.
Ainda por cima de tudo isto, come-se e bebe-se e não se
paga nada. Olha que em tempo de crise, comer um bom
jantar grátis, só graças ao Divino Espírito Santo… Viva!
O senhor Chico Rocha, depois de rezar, aproveitou e fez
um apelo aos jovens para se implicarem na Associação
porque, diz ele e com razão, os velhos – não na idade,
mas nos serviços prestados à casa – já estão cansados.
Há que haver quem guarde a casa em vida, porque ela
precisa e merece.
Gostaria de mencionar também a presença da Banda
N. S. do Milagres, que tocou muito bem o Hino do Espírito Santo, que fez chorar a minha cunhada... porque o
marido era membro da direcção da Banda. Em nome da
família Medeiros, um Obrigado do fundo do coração.
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lisAndro: GoleAdor
comPleto
Lisandro está a um golo de
atingir os 50 no campeonato português. Dos 49 radiografados, percebe-se que a
preferência pelo pé direito
não impede que também use
a cabeça ou o pé esquerdo
com frequência. Aliás – naqueles que serão os exemplos mais excêntricos e ambos na época passada –, tem
também contabilizados um
desvio com a coxa (contra o
Benfica) e outro com o peito
(com o Beira-Mar) a completar a anatomia de goleador.
título diVerte
mourinHo
Sucesso. É esta a palavra
que melhor sintetiza a carreira de José Mourinho, o treinador português que muitos
amam, outros tantos odeiam
e poucos serão indiferentes.
Pode não se gostar do estilo,
há quem lhe chame arrogante, mas no mundo do futebol
não se encontra quem lhe
negue os méritos que são,
obviamente, muitos.
Fc BArcelonA FesteJA
título com derrotA
em mAiorcA
O FC Barcelona foi derrotado domingo pelo Maiorca,
por 2-1, num encontro da 36ª
jornada da Liga espanhola
de futebol, cuja conquista os
“blaugranas” já tinham festejado na véspera com a “ajuda” do Real Madrid. No sábado, a derrota do Real Madrid
em Villarreal (3-2) tinha permitido ao FC Barcelona festejar antecipadamente o título
e ao treinador dos “culés”,
Pep Guardiola, deixou alguns
dos habituais titulares fora da
equipa a pensar já na final da
Liga dos Campeões.
«JoGAr Ao mAis Alto níVel
Foi um PrAZer» - FiGo
Luís Figo despediu-se em
grande do Inter. O médio
português festejou mais um
título numa carreira recheada de glórias. “É uma alegria
ser campeão. É muito bom
quando vencemos, quando
vemos as pessoas alegres.
Neste momento penso que
jogar ao mais alto nível foi
um prazer”, acrescentou o
jogador luso, após a vitória
sobre o Siena (3-0).

Quique ganha a Jesus…
N
a véspera da recepção a Quique Flores, Jorge Jesus só quis falar sobre
o jogo, recusando-se a abordar qualquer
assunto relacionado com a sua mais que
provável mudança para o Benfica, e agora deve ter pouca vontade de falar sobre o
jogo. Foi uma derrota pesada para o possível sucessor do espanhol, também ele
já desconfiado que tem os dias contados
na Luz. Enquanto esse tempo dura, Quique Flores lá conseguiu garantir o último
lugar do pódio, desta vez sem direito ao
acesso à Liga dos Campeões, onde estarão, mais uma vez, FC Porto e Sporting.

QuArtA-FeirA
BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
AMANHECER (TELENOVELA)
AB CIÊNCIA
BIOSFERA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
BAIRRO ALTO(R/)
CUIDADO COM A LÍNGUA!
VILA FAIA
TELEJORNAL
ARGENTINA CONTACTO
CONTRA INFORMAÇÃO
PRÓS E CONTRAS
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
ARGENTINA CONTACTO
O PREÇO CERTO
LIGA DOS ÚLTIMOS
CUIDADO COM A LÍNGUA!
VOLUNTÁRIO
BAIRRO ALTO

olhanense troca água
vitalis por uma Sagres

N

ão há muitos que se lembram de ver
o Olhanense na I Liga, pelo menos
tantos como aqueles que recordarão que
o primeiro campeão do século XXI, o
Boavista, é o mesmo clube – ou quase –
que conseguiu este fim-de-semana passar
a depender apenas do que fizer na última
jornada para escapar ao desaparecimento
dos campeonatos profissionais em apenas
duas épocas.
O Olhanense, que há 34 anos não sabia
o que era estar tão alto no futebol portu-

ClASSIFICAçãO
1-FC Porto
2-Sporting
3-Benfica
4-Nacional
5-Sp. Braga
6-Leixões
7-Académica
8-Marítimo

69
63
56
52
49
42
39
37

RESUlTADOS
Sábado (16 de Maio)
V. Setúbal-Leixões
Marítimo-Sporting
Académica-Naval
E. Amadora-V. Guimarães
Trofense-FC Porto
Belenenses-Rio Ave
Domingo (17 de Maio)
Sp. Braga-Benfica
Nacional-P. Ferreira

IMpACT DE MONTREAl

Sai limniatis… entra Dos Santos
Miguel Félix

1-3
1-0

Sábado (23 de Maio)
Leixões-Marítimo
VGuimarães-Académica
Naval-V. Setúbal
Rio Ave-E. Amadora
P. Ferreira-Trofense
Benfica-Belenenses
Domingo (24 de Maio)
Sporting-Nacional
FC Porto-Sp. Braga

12:00
12:00
14:45
14:45
14:45
14:45
14:00
14:00

9-Sp. Covilhã
10-Aves
11-Beira-Mar
12-Portimonense
13-Vizela
14-Boavista
15-Oliveirense
16-Gondomar

37
36
35
34
34
32
31
29

pRÓxIMA JORNADA

Freamunde 1 - 0 Beira-Mar
Gondomar 0 - 1 Olhanense
Santa Clara 3 - 1 Oliveirense
U. Leiria 2 - 1 Feirense
Vizela 2 - 2 Portimonense
Estoril 1 - 2 Boavista
G. Vicente 1 - 1 Aves
Sp. Covilhã 1 - 1 Varzim

Beira-Mar - U. Leiria
Feirense - Santa Clara
Oliveirense - Gondomar
Olhanense - G. Vicente
Aves - Estoril
Boavista - Sp. Covilhã
Portimonense - Freamunde
Varzim - Vizela

2ª lIGA SUBIDA
sÉrie A

Classificação
1-chaves
2-moreirense
3-tirsense
4-marítimo B
5-Pontassolense
6-A. Valdevez

sÉrie B

43
40
35
27
25
22

Classificação
1-Penafiel
2-u. madeira
3-espinho
4-lourosa
5-esmoriz
6-A.lordelo

sÉrie c

45
44
33
27
24
21

sÉrie d

Classificação
1-Fátima
2-tourizense
3-união da serra
4-Pampilhosa
5-operário
6-monsanto

47
33
31
29
28
23

Classificação
1-carregado
2-lagoa
3-Atlético
4-real
5-odivelas
6-Pinhalnovense

39
37
33
32
22
22

2ª lIGA MANUTENçãO
Classificação
1-ribeirão
2-Vianense
3-ribeira Brava
4-caniçal
5-maria da Fonte
6-mirandela

sÉrie B

32
27
26
22
22
17

Classificação
1-Arouca
2-santana
3-lousada
4-infesta
5-Amarante
6-sanjoanense

sÉrie c

31
29
26
24
24
16

sÉrie d

Classificação
1-eléctrico
2-oliv. Bairro
3-Praiense
4-Penalva castelo
5-nelas

24
24
19
19
10

Classificação
1-oriental
2-mafra
3-Aljustrelense
4-ol. moscavide
5-Beiramar Alg.
6-torreense

36
32
31
29
22
17

III DIvISãO pORTUGUESA

O

treinador John Limniatis foi despedido
depois dum ano no banco como treinador-chefe, após o início da época medíocre do Impact de Montreal na USL (0-4-1).
“Os problemas vêm também dos jogadores,
mas é o instrutor que acaba sempre por pagar”, explicou o director técnico Nick De
Santis, durante uma conferência de imprensa. Encontrou os jogadores para lembrarlhes as suas responsabilidades nos desaires
da equipa, e também para lhes apresentar
o novo treinador por interino, Marco Dos
Santos.
Ele era assistente treinador desde Junho
de 2008. Será assistido de Mauro Biello
(tornado jogador-instrutor) e Andrea Di
Pietrantonio, que se juntam a Youssef Dah-

ha (guarda-redes) na equipa de assistentes.
Com 31 anos, tornou-se o oitavo instrutor
da história do Impact. A sua carreira de instrutor começou há 16 anos, quando dirigia
a equipa da sua escola secundária em Portugal.
Completou estágios com três clubes portugueses: Boavista FC, SC Beira-mar e FC
Porto. Mas nos próximos dias, não se concentrará na técnica. A sua prioridade é trabalhar a preparação mental dos jogadores e
voltar-lhes a dar confiança.
“Não se pode olhar para o passado ou
projectar o futuro. É necessário jogar cada
jogo como se fosse uma final”, repetiu. Em
dois jogos, o treinador conseguiu um empate e uma vitória.

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
AMANHECER (TELENOVELA)
AB CIÊNCIA
BIOSFERA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
VILA FAIA
TELEJORNAL
ANTES PELO CONTRÁRIO
VENEZUELA CONTACTO
A ALMA E A GENTE
AS ILHAS DESCONHECIDAS
CORREDOR DO PODER
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
VENEZUELA CONTACTO
O PREÇO CERTO
OS CONTEMPORÂNEOS
FOTOGRAMA
RECANTOS
A HORA DE BACO

sÉrie A

Classificação
1-merelinense
2-Vieira
3-Bragança
4-Fafe
5-Joane
6-limianos

sÉrie B

37
36
35
31
29
24

Classificação
1-Padroense
2-Ad oliveirense
3-rebordosa
6-coimbrões
5-Paredes
6-Vila meã

44
40
32
27
24
24

Classificação
1-louletano
2-At. reguengos
3-cova da Piedade
4-Farense
5-Pescadores
6-Juv. Évora

sÉrie e

Classificação
1-camacha
2-igreja nova
3-rio maior
4-Portosantense
5-casa Pia
6-sintrense

sÉrie c

28
27
26
22
22
21

sÉrie F

sÉrie d

Classificação
1-Anadia
2-tondela
3-Ac. Viseu
4-cinfães
5-tocha
6-Fiães

36
35
33
31
30
28

Classificação
1-sertanense
40
2-marinhense
36
3-sp. Pombal
30
4-B. castelo Branco28
5-Gândara
27
6-Vigor mocidade 23

Açores Promoção

42
37
33
31
28
26

Classificação
1-Vitória Pico
2-Angrense
3-madalena
4-B. são mateus
5-capelense

29
28
26
24
23

ronAldo seGuro no mAncHester united
O director-geral do Manchester United, David Gill, garantiu
que o português Cristiano Ronaldo não vai trocar o clube inglês pelo Real Madrid, reatando a discussão do Verão passado. “Nunca tivemos essa discussão. Não há qualquer razão
para ter essa discussão. Nós dissemos claramente no ano
passado que ele tem contrato a longo prazo connosco”, afirmou David Gill, em entrevista à BBC. Sublinhando que “os
futebolistas querem ganhar títulos”.

** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

sextA-FeirA
01:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:15
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:15
16:45
17:15
18:15
19:20
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:00
23:45
00:15
01:00

0-1
1-2
3-1
1-0
1-4
1-0

55
52
51
41
40
39
39
38

mfelix@avozdeportugal.com
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PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
VALOR ACRESCENTADO
AMANHECER (TELENOVELA)
BIOSFERA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
VILA FAIA
TELEJORNAL
AUSTRÁLIA CONTACTO
TEATRO EM CASA
TELERURAL
LATITUDES
PONTAPÉ DE SAÍDA
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
AUSTRÁLIA CONTACTO
O PREÇO CERTO
AS ILHAS DESCONHECIDAS
LIBERDADE 21
GRANDE ENTREVISTA

35
34
31
28
27
25
24
23

pRÓxIMA JORNADA

RESUlTADOS

guês, está de volta ao topo, onde já há
campeão anunciado. A última jornada
decidirá quem acompanhará os algarvios
até à Liga Sagres, se o Santa Clara ou o
Leiria.
Ora, os leirienses jogam tudo em casa
do Feirense, o clube de Hélder Godinho
e Mamadi que, alegadamente, teriam assinado pelo clube do Lis. Irónico. Em
baixo, o Boavista deixou Gondomar e
Oliveirense a necessitarem da máquina
de calcular e da ajuda de terceiros.

9-V. Guimarães
10-E. Amadora
11-P. Ferreira
12-Naval
13-Rio Ave
14-V. Setúbal
15-Belenenses
16-Trofense

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIS
1-Olhanense
2-Santa Clara
3-U. Leiria
4-Estoril
5-Freamunde
6-Varzim
7-Feirense
8-G. Vicente

sÉrie A

QuintA-FeirA
01:30
05:00
08:00
09:00
09:15
10:15
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:00
00:00
01:00

Mesmo com algumas ausências, os “tetradragões” não facilitaram a vida a um
Trofense que ainda vai fazer pela vida na
última jornada, numa luta com Rio Ave,
Setúbal e Belenenses.
Os vila-condenses, que na semana passada festejaram euforicamente a vitória
em Guimarães, estão de novo nesta terrível luta pela fuga aos dois últimos lugares, depois de derrotados no Restelo por
um Belenenses que passou a ter o mais
novo treinador da Liga Sagres, Rui Jorge, de 36 anos. E agora, tudo para a última jornada para saber quem desce...

lIGA vITAlIS

* HORA DE MONTREAL

01:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:15
11:00
13:00
13:45
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:00
00:00
00:15
00:45

1ª lIGA - lIGA SAGRES

lIGA SAGRES

BREvES

15

sÁBAdo
01:30
01:58
02:30
03:00
06:00
08:00
09:03
09:30
11:27
12:58
13:44
14:28
15:00
15:45
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:30
00:00
00:30

ÁFRICA 7 DIAS
EURODEPUTADOS
EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
BOM DIA PORTUGAL
PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
JORNAL DA TARDE
A ALMA E A GENTE(R/)
RIBATEJO
ATLÂNTIDA/MADEIRA
LIGA DOS ÚLTIMOS
LATITUDES
EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
TELEJORNAL
A VOZ DO CIDADÃO
FUTEBOL: LIGA SAGRES
LIGA DOS ÚLTIMOS
NOTÍCIAS
A ALMA E A GENTE (R/)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
RIBATEJO
TELERURAL
HERANÇAS D´OURO
MÚSICAS DE ÁFRICA

dominGo
01:30
02:26
03:00
05:00
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:15
16:30
17:15
17:30
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:45

NÓS
FRANÇA CONTACTO
BOM DIA PORTUGAL
EUCARISTIA DOMINICAL
ZIG ZAG
NOTÍCIAS DE PORTUGAL
CONTRA INFORMAÇÃO
JORNAL DA TARDE
PARLAMENTO
A HORA DE BACO
SÓ VISTO!
DA TERRA AO MAR
TELERURAL(R/)
CONTA-ME COMO FOI
FUTEBOL: Porto vs Braga
TELEJORNAL
AS ESCOLHAS DE MARCELO
FEBRE DA DANÇA
FOTOGRAMA
NOTÍCIAS
CONTRA INFORMAÇÃO
TELEJORNAL
FRANÇA CONTACTO
FUTEBOL: Benfica vs Beleneneses
FEBRE DA DANÇA

seGundA-FeirA
01:30
05:00
08:00
09:16
10:08
10:41
11:07
11:30
13:00
14:06
15:00
16:00
16:19
16:51
17:42
18:30
19:50
19:56
20:42
21:57
22:30
23:45

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
AMANHECER (TELENOVELA)
AB CIÊNCIA
A ALMA E A GENTE
CUIDADO COM A LÍNGUA!
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
VILA FAIA
TELEJORNAL
NOTAS SOLTAS
EUA CONTACTO
N. INGLATERRA
O PREÇO CERTO
BAIRRO ALTO
CONCELHOS DE PORTUGAL
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL
EUA CONTACTO
N. INGLATERRA
O PREÇO CERTO
PRÓS E CONTRAS

terçA-FeirA
01:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:15
11:00
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:00
00:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
AMANHECER (TELENOVELA)
AB CIÊNCIA
BIOSFERA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
CUIDADO COM A LÍNGUA!
VILA FAIA
TELEJORNAL
30 MINUTOS
MACAU CONTACTO
A HORA DE BACO
TRIO D´ATAQUE
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MACAU CONTACTO
O PREÇO CERTO
TRIO D´ATAQUE
BIOSFERA

16
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