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

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

Pacote Canadá
ilimitado
CitéFido

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

DQRVDRVHUYLoRGDFRPXQLGDGH

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

A VOZ DE PORTUGAL

BRAS IRO
8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares

*Termos e condições no interior do jornal

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

514-389-0606

AFINAL, QUANDO É
QUE ACABA O MUNDO?
ANO 51

P.3
Nº 36

11 DE JANEIRO DE 2012

EM DESTAQUE
O drama da
solidão dos idosos
Texto de A. Machado

P. 2

Quanto nos vai
custar em 2012
Texto da Lusa

P. 4

Kuduro em Montréal
Texto de Jorge Pina

P. 5

Início de um
novo ciclo

Texto de Pedro Camacho P. 10

Fernando Peyroteo:
o ‘’violino’’ goleador

Texto de zerozero.pt

P. 15

Bifanas - Bitoque
Marisco - Frango

Portuguesa premiada
por comprovar que
comer devagar
emagrece P. 5

Resto Lounge
Grelhados | Tapas
Serviço de Bar Completo
Venha passar um
tempo agradável
Especiais todos os dias

7467 St-Hubert
Tel.: 514.277.6083
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MOSTO
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0RVWL0RQGLDOH
42 VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

34.99$
20 LITROS
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TINTO
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20 LITROS
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Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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AGENDA COMUNITÁRIA

Clube Oriental Português de Montreal

O Clube Oriental Português de Montreal organiza sábado,
14 de Janeiro 2012 pelas 19h30, a festa da amizade com
jantar/dancante animado por DJ Entre Nós. Ementa: Entrada, sopa, salada, café, sobremesa prato principal Bife
à Oriental. Informamos que está a decorrer o campeonato
da sueca com 10 equipas as sextas-feiras e no dia 27 de
Janeiro eleições para a nova direcção do Clube.
3DUDPDLVLQIRUPDo}HV

Festa do Chicharro

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa
tradicional do Chicharro no dia 21 de Janeiro de 2012 pelas
19h00. Haverá boa música com o DJ da casa e uma ementa saborosa. Podem reservar o seu lugar no 438-876-4220
ou no 514-982-0688.

Super Bowl XLVI

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa para assistir
ao jogo do Super Bowl XLVI em grande ecrã na sua sala no dia 5 de
Fevereiro de 2012 pelas 16h00. Podem reservar o seu lugar no 438876-4220 ou no 514-982-0688.

BEBÉ DO ANO 2011 E 2012
&RQWLQXDPRV D LQFHQWLYDU RV QRVVRV³OHLWRUHVGRSUHVHQWH´XPVHUYLoRJUDWXLWRSDUDTXHQRVHQYLHP
DVIRWRJUD¿DVGRVVHXVEHEpVQDVFLGRV QR DQR  H  DFRPSDQKDGDVGRVUHVSHFWLYRVQRPHV
GDWDV GH QDVFLPHQWR QRPHV GRV
pais para:
&RQFXUVR%HEp$9R]GH3RUWXJDO
ERXO6W/DXUHQW0WO4F+:=
RXSRU(0DLOUHG#DYR]GHSRUWXJDOFRP

JANTAR NA SEXTA-FEIRA

ALBACORE À MODA DA CASA
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ
FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO
RESERVEM O SEU LUGAR

Há 30 anos a servir
i a Comunidade
C
id d Portuguesa
P t

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $10.00FDPLVD.00

)D]HPRVDOWHUDo}HVHWRGR
o serviço de sapateiro
(VSHFLDOL]DGRQDUHSDUDomR
de forros de casacos
GHFRXURHFDPXUoD

7HPRVERQVSUHoRV
Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

Portugalíssimo
1280AM

3URGXWRUD5RVD9HORVD

/LQKDDEHUWD
&RQWDFWRSXEOLFLWiULR

'RPLQJRGDVKjVK
<RUN:HVWPRXQW+==

URVDF#V\PSDWLFRFD
A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

O drama da solidão dos idosos (II)
Texto de Augusto Machado

R

etomando o tema da edição anterior, e como é do
mundo ocidental que estamos a falar, é no conFHLWRGHIDPtOLDHQDVXDHVWUXWXUDTXHVHYHUL¿FDUDP
as maiores e mais bruscas alterações que desequilibraram o papel dos mais velhos na nossa sociedade.
Vivo numa aldeia onde a maioria dos idosos foram
literalmente empurrados para diferentes lares da Terceira Idade. Ali estão, tristes,
deprimidos, porque o elo faPLOLDUIRLOKHVFRUWDGR2V¿lhos, esses, têm as suas vidas,
ocupadas, claro está. Mas há
H[FHSo}HVDOJXQV¿OKRVVyVH
lembram dos pais quando precisam deles. Cada caso é um
caso. Depende do meio, das
necessidades, do dinheiro e da
SUySULDIDPtOLD
Vejamos exemplos de casos
pioneiros que de alguma forma ajuda a melhorar a vida dos
nossos idosos: na Alemanha
existe um ministério para a Terceira Idade. Em Maio
passado, a ministra da pasta visitou a Feira da TerceiUD,GDGHHP&ROyQLDTXHFRQWRXFRPDSUHVHQoDGH
RUJDQL]Do}HVGHVWLQDGDDXPPHUFDGRGHPLlhões de pessoas, que todos os anos cresce um pouco
PDLV 2V SURGXWRV DOL H[LELGRV LQFOXHP WHOHPyYHLV
com téclas grandes, programas de informática que
HQVLQDP D QDYHJDU QD ,QWHUQHW H OLYURV HOHFWUyQLFRV
com som entre muitas outras inovações. Durante a
feira, a ministra falou da urgência de os alemães se
prepararem para uma vida ativa mais longa e pediu
que as empreses abram postos de trabalho para os
PDLVYHOKRV$WXDOPHQWHSRUFHQWRGDVHPSUHVDV
DOHPmVQmRLQWHJUDPWUDEDOKDGRUHVFRPPDLVGH
DQRVHVySRUFHQWRGDSRSXODomRHQWUHRVH
anos é economicamente ativa. “Apesar de se saber há
muito tempo que a sociedade alemã está a envelhecer,
muito pouco tem sido feito no sentido de promover
mudanças qualitativas quanto à ocupação dos mais

velhos”, referiu a ministra , citada pela agência noticiosa Deutsche Welle. “A idade não deve ser automaWLFDPHQWHXPGp¿FLWSULQFLSDOPHQWHQRPHUFDGRGR
trabalho. Experiência, serenidade, credibilidade e lealdade são elementos essenciais para as empresas no
que diz respeito à sua força de trabalho. E isso, é uma
mais valia que os idosos podem oferecer – uma mão
GHREUDPDLVTXDOL¿FDGD´DFUHVFHQWRXDPLQLVWUD
O exemplo alemão pode ser transportado, com
maior ou menor equivalência, para a maioria dos
países do mundo, entre eles
temos o Brasil. Neste país,
duas empresas, a Pizza Hut e
os supermercados Pão de Açúcar, iniciaram um projecto de
concentração de trabalhadores
FRP PDLV GH  DQRV DR TXDO
aderiram (sem surpresa) cenWHQDVGHSHVVRDV1LQJXpP¿cou surpreendido quando estes
GRLVJUXSRVHFRQyPLFRVDQXQciaram que o investimento
neste grupo etário foi um sucesso. Vejamos as estatísticas:
em Portugal, de acordo com os
dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), em
DHVSHUDQoDGHYLGDjQDVFHQoDDWLQJLXRV
DQRV IDFH DRV  HP  1HVVD GDWD VHJXQGR
R,1(SRUFDGDMRYHQVH[LVWHPLGRVRVXP
indício de envelhecimento populacional. As regiões
PDLVHQYHOKHFLGDVVmRR$OHQWHMRRQGHKiLGRVRVSRUFDGDMRYHQVVHJXLGRGR&HQWURGRSDtV
 LGRVRV SRU  MRYHQV  H$OJDUYH  LGRVRV
SRU  MRYHQV  2V HQYHOKHFLPHQWRV PDLV EDL[RV
YHUL¿FDUDPVHQDV5HJL}HV$XWyQRPDVFRPLGRVRVSRUFDGDMRYHQVQRV$oRUHVHQD0DGHLUD
Bem-querer os nossos idosos.
Da minha querida MÃE, para sempre retenho na
PLQKDPHPyULDDVVXDVSDODYUDVViELDVQRVVHXVPRmentos menos felizes... E, então, com esta quadra
desabafava: “Alegrias e tristezas, tudo por mim tem
passado, se muito me tenho rido, muito mais tenho
chorado”. FELIZ ANO NOVO...

A Rotina Do Dia-a-Dia
TXHQRGLiORJR¿[DPVHQRQXPHURGRVDQGDUHV1mR
sabem para onde olhar. É duro passar aqueles segunJosé da Conceição
dos. Que espécie é essa que detesta a solidão, mas faz
Muita gente, trabalha durante anos e anos, no mes- tudo para a cultivar?
0XLWRV¿OKRVYLYHPFRPRVSDLVGXUDQWHGpFDGDV
mo local sem nunca surpreender os colegas de trabalho. Não sorriem, ou cumprimentam de um modo admiram-nos, mas nunca penetraram no seu mundo.
diferente. São formais. Precisam de emoção mas Não conhecem os seus sonhos, angústias, as páginas
não sabem surpreender. Este comportamento rígido, tQWLPDVGDVXDKLVWyULD$SHQDVYDORUL]DUmRVHXVSDLV
afecta não apenas as relações sociais, mas também o quando os perderem. E então, quando tentarem conhecê-los já é tarde demais.
GHVHPSHQKRSUR¿VVLRQDO
Vivemos cada vez mais numa rotina sufocante. LeVivemos na era da informática e, infelizmente, estavantamo-nos da mesma maneira, queixamo-nos dos
mos a automatizar-nos.
Nunca tivemos acesso a tantas informações, mas mesmos problemas, cumprimentamos as pessoas da
não sabemos o que fazer com elas. A maioria é inútil, PHVPDIRUPDFRUULJLPRVRV¿OKRVDOXQRVHFROHJDV
não se transforma em conhecimentos e experiências. GH WUDEDOKR FRP RV PHVPRV MDUJ}HV (Q¿P GDQoDmos a valsa da vida com as pernas engessadas. DeA criatividade está na corda bamba.
3DUD GDU VROXo}HV DRV GHVD¿RV GR PXQGR JOREDOL- víamos contemplar o belo e extrair prazer das coisas
]DGRpQHFHVViULRVHUÀH[tYHOYHUViWLODEULUROHTXH simples.
/LEHUWDUDFULDWLYLGDGHSDUDDOLPHQWDUDQRVVDKLVWyGDLQWHOLJrQFLD2VGHVD¿RVJHUDPPHGRHQmRVHQtimento de aventura. A novidade causa pânico. Esta- ria com sabor e aventura.
Dizer coisas nunca ditas, ter gestos nunca tidos.
mos a tornar-nos escravos de estímulos programados.
Superar a rotina e construir um oásis no deserto do
Raramente as pessoas saem da rotina, muitos ao entrarem no elevador, em vez de olharem para o rosto tédio.
das pessoas, cumprimentá-las e estabelecer um pe-
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Afinal, quando é que acaba o mundo?
Q
uer se abra o livro As Profecias,
de Nostradamus, nas páginas em
que se descrevem os acontecimentos
que precedem “o dia em que não amanhecerá”, quer se folheie o caderno
do Financial Times com as previsões
para 2012, as conclusões a que se chega
são as mesmas: estamos condenados.
Com mais ou menos racionalidade,
uma pitada de espiritualidade aqui e
de cinismo materialista ali, o mundo
DQGD WRGR D IDODU GR ¿P GR PXQGR
Pelo menos deste mundo, tal como o
conhecemos.Nem na viragem do milénio se propagaram tantas mensagens
apocalípticas.A crise, de valores materiais e espirituais, ajudou à festa. As reGHVVRFLDLVGHUDPRHPSXUUmR¿QDOHVpalhando o medo à velocidade da luz.
1D JpQHVH GHVWH IHQyPHQR HVWi XPD
profecia da civilização Maia mas há teRULDVSDUDWRGRVRVJRVWRVDWpFLHQWt¿FDV
(ver destaques). A NASA tem várias
equipas de especialistas a responder, diariamente; às milhares de perguntas de
cidadãos assustados com a inversão dos
polos, as erupções solares ou os asteroides em rota de colisão com a Terra.
Poderiam poupar recursos ativando uma
mensagem automática: “É mentira, não
se preocupem.” Infelizmente, não é assim
tão fácil. A maioria destas teses, como
todas as boas teorias da conspiração, tem
um fundo de verdade.
O ÚTERO CÓSMICO
A profecia mais popular é a que se baseia no calendário Maia, que aquele povo
GHDVWUyQRPRVFRQFHEHXHDFDED³QXPD
GDWDFRQFUHWDGHGH]HPEURGH
É preciso entender que a medição do
tempo era realizada pelos Maias de forma
diferente daquela que usamos no calendário gregoriano. Dividia-se em períodos
GH   DQRV ³XP GLD JDOiFWLFR ³ H
esse período era, por sua vez, dividido
HPFLQFRIDVHVGHDQRVFDGDXPD
No dia que marca o solstício de inverno
WHUPLQDPGRLVFLFORVGHWHPSRXPGH
DQRVHRXWURGHPLODQRVeXPD
data especial para os Maias, porque estes
acreditavam também que, nesse dia, o Sol
irá alinhar-se com o centro da Galáxia, o
³FDPLQKRHVFXUR´RX³~WHURFyVPLFR´
Os Maias, em vez de temerem esse momento, celebravam-no, como “um ponto
de recomeço, de renascimento”, acredita
RDVWUyORJR/XtV5HVLQDDQRV$SURIHcia Maia, explica, também fala do “tempo
do não-tempo”, um período a que chamavam katún e que corresponde aos últimos
 DQRV DQWHV GH  ³e R WHPSR GR
acordar. No fundo, as transformações a
que estamos a assistir no mundo funcionam como um catalisador para as mudanoDVTXHWHPRVGHID]HUGHQWURGHQyV´2V

mais céticos dizem que o calendário Maia
DFDEDYDDGHGH]HPEURGHFRPR
os que temos agora em cima das secretáULDVWHUPLQDPDGHGH]HPEURGH
LVVRQmRWHPTXDOTXHUVLJQL¿FDGRPtVWLFR
1HVWHJUXSRLQWHJUDVHRDUTXHyORJR&DUORV3DOOiQGLUHWRUGR$FHUYR+LHURJOt¿FR
H,FRQRJUi¿FR0DLDGR,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH $QWURSRORJLD H +LVWyULD GR 0p[LFR

que convocou uma conferência de imprensa, no ano passado, para esclarecer,
de uma vez por todas, que “em nenhum
GRVPLOWH[WRVFRQKHFLGRVGRVDQWLJRV
0DLDVHVWiHVFULWRTXHHPRPXQGR
vai acabar”. Existem apenas dois registos
TXHPHQFLRQDPXPWH[WRLQVFULWR
QR PRQXPHQWR  GH7RUWXJXHUR H RXWUR
num fragmento encontrado em Comalcalco, mas ambos referem a data como “o
¿QDOGHXPSHUtRGR´+iWDPEpP³WH[WRV
referindo datas posteriores”, nota Pallán.
“No Templo das Inscrições de Palenque,
descrevem-se acontecimentos que ocorUHUmRHP´
TEMPO ZERO
Outro calendário de uma civilização
perdida a fazer furor nos movimentos da
Nova Era é o Zodíaco de Dendera, esculpido nas paredes de um templo egípcio,
em honra da deusa Hathor. Esta lindíssima carta do céu e das constelações está
hoje em exposição no Museu do LouYUH HP 3DULV H Dt VH UHIHUH  FRPR
o ano em que se atingirá “o tempo zero”.
Daí em diante, uma nova Era terá de ser
imaginada. Os índios Hopi, povo nativo
da América do Norte, famoso pelas suas
profecias, que terão assinalado, com precisão, a chegada do homem branco às
suas terras ou o início das grandes guerras mundiais, disseram, por sua vez, que
“o tempo acabará quando a Humanidade
passar para o quinto mundo”. Essa tranVLomR PDUFDUi SDUD RV KLQGXV R ¿P GR
Kali Yuga (Idade do Ferro), a última das

eras evolucionárias do grande ciclo manvantárico. Todos os gurus falam de como,
à medida que o tempo avançou, o planeta
entrou numa espiral descendente. Nesta
Era, dizem, o Homem “bateu no fundo”,
desligando--se da verdade, do divino e do
respeito pela Natureza. Mas, anunciam,
HPFKHJDUi.DONLRH~OWLPR
avatar de Vishnu, que virá derrotar o mal,

um horizonte de esperança e o mesmo
não se pode dizer do que hoje lemos no
Financial Times.

5 TEORIAS
PROFECIA MAIA
Segundo o calendário Maia, no solstício
GHLQYHUQRGHIHFKDUVHmRGRLVFLclos de tempo.
CHOQUE COM ASTEROIDE
É uma das teorias mais antigas e há grupos religiosos que juram existir referências na Bíblia a uma “bola de fogo” que
GHVWUXLUiRPXQGRHP
INVERSÃO DOS POLOS
pDSRQWDGRFRPRRDQRHPTXHR
Polo Sul pode passar a ser o Polo Norte.
Fala-se de uma guinada magnética que
provocaria sismos violentos, lançando o
caos na Terra.
EXPLOSÃO DO SOL
As erupções solares aumentaram e atinJLUmR R VHX DXJH HP  OLEHUWDQGR
toneladas de partículas eletromagnéticas
TXHSRGHPGDQL¿FDURVVLVWHPDVHQHUJpticos e de comunicações, a nível mundial.
A PARTÍCULA DE DEUS
Os cientistas não conseguem explicar
a origem da matéria e procuram, há
dando início a uma nova Idade de Ouro.
décadas, provar a existência do Bosão
'rSRURQGHGHUVHUiXPPDUFRGD de Higgs, a partícula que terá estado na
nossa civilização. No Google, uma pes- JpQHVH GD YLGD DSyV R %LJ %DQJ 2V
TXLVDVREUHDGDWDGHYROYHQRVPL- cientistas esperam ser bem sucedidos
lhões de resultados. Poderá levar-se a mal HP  +i TXHP WHPD TXH D H[SHTXHPSUH¿UDOHURV9HGDVKLQGXVDGHL[DU- riência em curso no CERN, na Suíça,
-se engolir pelo buraco negro da crise dos crie um buraco negro que acabará por
PHUFDGRV"$¿QDOQRPHLRGHVWHVDQ~Q- engolir a Terra.
FLRVGR¿PGRPXQGRKiTXDVHVHPSUH

'ƌŽƵƉĞ^ƵƩŽŶĞŶƚƌĞͲŽƵĞƐƚ
ŐĞŶĐĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

Amélia Tavares

ŽƵƌƟĞƌŝŵŵŽďŝůŝĞƌĂŐƌĠĠ

Telemóvel: 514-892-6833
ĂŵĞůŝĂͺƚĂǀĂƌĞƐΛǀŝĚĞŽƚƌŽŶ͘ĐĂ

Conversamos imobiliário porque

« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

É com empenho, dedicação e competência que
irei procurar a melhor solução para garantir
a venda OU a compra da sua casa.

BIJOUTERIE DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa
COMPRAMOS
OURO E PRATA
SOMOS OS MELHORES
PARA DAR O PREÇO CERTO

Pensamento da semana

514-508-3482 | 514-209-6652
A VOZ DE PORTUGAL

«Se você escolhe não decidir, você já tomou uma decisão» - Neil Peart
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4 INFORMAÇÕES EM DESTAQUE

Quanto nos vai custar em 2012
S

e 2011 foi o ano da austeridade,
para 2012 só há uma certeza: vai-nos sair mais caro. Os aumentos estão aí e a VISÃO preparou um guia
SDUD ¿FDU D VDEHU FRPR HQIUHQWDU
tudo o que o espera.
‘O esforço vai valer a pena.” A frase,
recheada de otimismo, foi dita pelo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho,
na sua mensagem de Natal aos portugueses. Mas transmitirá uma certeza ou
apenas um desejo? O esforço, sabe-se
MiYDLVHUPDLVSHVDGRHPRDQR
em que, devido à recessão o Produto InWHUQR%UXWR 3,% HQFROKHUiSRUFHQWR
As previsões da troika que nos acompaQKDGHVGHDEULOGHGHL[DPDQWHYHU
um ano de sacrifícios: o desemprego deYHUiDXPHQWDUSDUDHRFRQVXPR
SULYDGRFRQWUDLUVHiSRUFHQWR2V
portugueses, sem perspetivas de aumentos salariais ou mesmo com as remunerações diminuídas, vão perder poder de
FRPSUD FRP XPD LQÀDomR GH  SRU
cento. Poucos bens de consumo deverão escapar aos aumentos de preços,
seja por via do agravamento de impostos, seja pela subida do custo da energia,
dos transportes e das matérias-primas. A
estes fatores juntam-se as políticas que
nos vão obrigar a trabalhar mais, com
menos direitos no que diz respeito ao
subsídio de desemprego ou às indemnizações por despedimento, por exemplo.
Vai valer a pena? Vamos ver.
EM CASA
IMI:2VQRYRVSURSULHWiULRVGHLPyveis terão direito a isenção durante
apenas três anos. Mas o agravamento
das taxas do Imposto Municipal Sobre
,PyYHLVDIHWDWDPEpPRVDQWLJRV
Prédios antigos: A taxa mínima pasVD SDUD  H D Pi[LPD SDUD 
DXPHQWRVGH VREUHRYDORUSDtrimonial tributário.
Prédios novos: A taxa mínima passa
SDUDHDPi[LPDSDUD DXPHQWRV GH   VREUH R YDORU SDWULmonial tributário. Prédios de entidades
HPRIIVKRUHV7D[DGH
Rendas: Más notícias para os inquilinos: os senhorios vão poder aumentar
as rendas, comunicando-o através de
carta registada com aviso de receção,
FRP XPD DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH 
dias.Aumento máximo para contratos
DQWHULRUHVD$XPHQWRPi[LPRSDUDFRQWUDWRVSRVWHULRUHVD

Televisão: Para quem precisa de adquirir tecnologia compatível com a
TDT - Televisão Digital Terrestre, a ser
introduzida em janeiro, o custo do desFRGL¿FDGRUFRPHoDQRV¼
Eletricidade: (VWHpRYDORUGR
aumento da eletricidade em janeiro, sendo que a tarifa social sofre também uma
DWXDOL]DomRPDVGHSRUFHQWR$IDWXra da luz vai pesar ainda mais, depois de
R ,9$ WHU DXPHQWDGR GH  SDUD 
em outubro.
NO CONSUMO
IVA: O setor da restauração prevê o
HQFHUUDPHQWR GH  PLO HPSUHVDV H D
SHUGDGHPLOSRVWRVGHWUDEDOKRFRP
a subida do IVA da taxa intermédia para
a taxa máxima. Mas há muitas outras alWHUDo}HV7RPHQRWD!ÈJXDV

de nascente, minerais, medicinais, de
PHVD JDVHL¿FDGDV RX DGLFLRQDGDV GH
JiVFDUEyQLFRHRXWUDVVXEVWkQFLDV(Qtradas em espetáculos de canto, dança,
música, teatro, cinema, tauromaquia e
FLUFR  !  3URYDV H PDQLIHVWDções desportivas; Refrigerantes e xaropes de sumos, bebidas e produtos
concentrados de sumos. Bebidas e sobremesas lácteas; Sobremesas de soja;
Batata fresca descascada, inteira ou cortada, pré-frita, refrigerada, congelada,
seca ou desidratada, ainda que em puré
ou preparada por meio de cozedura ou
IULWXUD5i¿DQDWXUDO!&RQservas de frutas ou frutos, designadamente em molhos, salmoura ou calda e
suas compotas, geleias, marmeladas ou
pastas; Frutas e frutos secos; Conservas
de produtos hortícolas, designadamente
em molhos, vinagre ou salmoura; Óleos
alimentares; Margarinas de origem animal e vegetal; Café verde ou cru, torraGRHPJUmRRXHPSyVHXVVXFHGkQHRV
e misturas; Aperitivos à base de produtos hortícolas e sementes; Produtos
preparados de carne, peixe, legumes ou
produtos hortícolas, massas recheadas,
pizzas, sandes e sopas, ainda que apresentados em estado de congelamento ou
pré-congelamento e refeições prontas;
Aperitivos ou snacks à base de extrudidos de milho e trigo, de milho moído e
frito ou de fécula de batata; Aparelhos,
máquinas e equipamentos ligados às
energias alternativas; Prestações de serviços na restauração.
Café: Uma chávena de café, com um
FXVWRTXHDWXDOPHQWHURQGDRVFrQWLmos nos cafés e restaurantes, vai custar
PDLV  D  FrQWLPRV DFUHGLWD D SUHVLdente da Associação Industrial e ComerFLDO GR &DIp ,VWR SRUTXH QmR Vy R ,9$
SDVVDGHSDUDFRPRRVVHUYLços de restauração sofrem igual aumento
de imposto.
Tabaco: O IT - Imposto sobre o Tabaco vai pressionar os preços deste produto.Veja como sobem as taxas:
&LJDUURV7DEDFRGHHQURODU
&KDUXWRVHFLJDUULOKDV
NA EDUCAÇÃO
Propinas: As propinas das licenciaturas deverão sofrer um aumento em linha
FRPDLQÀDomRQDRUGHPGRV LQÀDomRSUHYLVWDSDUD 1RHQWDQWR
o Governo espera aumentar as receitas
das propinas e inscreveu no Orçamento
GR(VWDGRSDUDPDLVPLOK}HVGH
euros do que no ano anterior (esperando
DUUHFDGDUXPWRWDOGHPLOK}HVGHHXros). Um aguardado aumento do número de alunos pode explicar o otimismo
do Executivo, sobretudo nos mestrados
e doutoramentos, importantes fontes de
receitas das universidades.
NOS IMPOSTOS
IRC: Termina o regime especial de
WD[DUHGX]LGDGHSDUDHPSUHVDV
FRP UHQGLPHQWR FROHWiYHO DWp  
euros. Passam a existir uma taxa úniFDGHHGXDVVREUHWD[DVSDUD
HPSUHVDV FRP OXFURV VXSHULRUHV D 
PLOK}HVGHHXURVHSDUDOXFURVDFLPDGRVPLOK}HVGHHXURV
IRS: O Governo manteve os escalões
GH  PDV LQWURGX]LX QRYRV WHWRV
máximos nas deduções que as famílias

poderão fazer com despesas de saúde,
educação, habitação, pensões de alimentos, entre outras.
Sobretaxa: Os contribuintes do último
escalão terão de pagar uma sobretaxa de
VREUHRH[FHGHQWHGRV¼
Educação: 0DQWpP RV  GH GHGXomR DWp XP OLPLWH Pi[LPR GH 
HXURV 3DUD IDPtOLDV FRP  RX PDLV
dependentes, a deduções terão uma
PDMRUDomR GH ¼ SRU FDGD XP GRV
dependentes.
Saúde: $GHGXomRpUHGX]LGDGH
SDUDSDUDXPPi[LPRGH
HXURV3DUDTXHPWHQKDRXPDLVGHpendentes existe uma majoração de
¼ SRU FDGD GHSHQGHQWH TXH WHQKD
despesas com saúde. Neste caso, as faturas devem indicar o número de contribuinte do dependente.
Pensões de alimentos: A dedução
PDQWpPVHQRVPDV¿FDOLPLWDGD
D¼SRUFDGD¿OKR
Sem deduções: Os contribuintes com
UHQGLPHQWRVVXSHULRUHVDHXURV
deixarão de poder fazer deduções à coleta em sede de IRS.
Mais valias: $WD[DVREHGHSDUD
SRUFHQWReDLQGDFULDGDXPDWD[D
GHVREUHWUDQVIHUrQFLDVSDUDSDUDtVRV¿VFDLVHDVUHQGDVGHGHSyVLWRVD
prazo a mais de cinco anos perdem os
LQFHQWLYRV¿VFDLV
Habitação: A dedução dos empréstimos
SDUDFRPSUDGHFDVDpUHGX]LGDGH
SDUDQXPPi[LPRGHHXURV
NA ESTRADA
Portagens: Este foi o ano em que deixou de haver Scuts em Portugal. Agora,
todas as autoestradas são pagas, com a inWURGXomRDGHGH]HPEURGHSRUWDJHQV
QDVTXDWURTXHIDOWDYDP $$$
H$ $OpPGLVVRHPMDQHLURKDYHUi
um aumento generalizado das portagens
GH$XPHQWRHPMDQHLUR
3UHoRVSDUDDFODVVHSDUDDWRWDOLGDGH
do percurso, sem a atualização de janeiro, cuja aplicação depende das concessionárias.
Transportes: Para introduzir alterações
na estrutura tarifária, o Governo adiou
o aumento dos preços dos passes e dos
bilhetes para fevereiro. A percentagem
ainda não é conhecida, mas não deverá ulWUDSDVVDURYDORUGDLQÀDomRSUHYLVWDSDUD
,VWRDSHVDUGHSDUWHGRVWUDQVportes públicos já ter sofrido, em agosto
SDVVDGRXPDXPHQWRPpGLRGH
Automóveis9mR¿FDUPDLVFDURVHP
 4XDVH QHQKXP WLSR GH YHtFXOR
escapa ao aumento de impostos, seja o
Imposto Sobre Veículos (ISV), pago no
ato da compra, seja o Imposto Único de
Circulação (IUC), pago anualmente.
ISV
Veículos ligeiros de passageiros: A
WD[DGH,69YDLDXPHQWDUQDFRPponente que incide sobre a cilindrada, e
QDFRPSRQHQWHDPELHQWDO WD[D
sobre as emissões de CO2).
Casos especiais: Agravamento de
 HXURV  ,9$  GR SUHoR GRV YHtFXORVDJDVyOHRFRPHPLVV}HVGH&2
VXSHULRUHVDJSRUNP(VWHDJUDYDPHQWR ¿FDVH SHORV  HXURV QR
caso de se tratar de um ligeiro de mercadorias. No ano passado, este limite
VLWXDYDVH QRV PJ SRU NP 2V

A VOZ DE PORTUGAL

DXWRPyYHLV OLJHLURV GH PHUFDGRULDV
furgões e carrinhas, com um máximo
GH  OXJDUHV GHL[DP GH HVWDU LVHQWRV
de ISV, passando a pagar uma taxa
FRUUHVSRQGHQWH D  GHVWH LPSRVWR
As pickup de cabina dupla (com mais
GHOXJDUHV SDVVDUmRDSDJDUGR
,69 SDJDYDP  SRU FHQWR  2V FRmerciais ligeiros derivados de turismo
(os veículos de dois lugares fabricados
a partir de veículos ligeiros de passageiros) passam a pagar a totalidade do
ISV, quando, anteriormente, pagavam
DSHQDVGHVWHLPSRVWR2VUHQWDFDUTXHSDJDYDPGH,69SDVVDP
DSDJDUSRUFHQWR
Motociclos: A partir deste ano, os
PRWRFLFORV FRP FLOLQGUDGDV HQWUH 
HFPGHL[DPGHHVWDULVHQWRVGH
ISV. Além disso, a tabela passa de dois
para cinco escalões e as taxas sofrem
XPDJUDYDPHQWRHQWUHSDUDRV
PRWRFLFORVDWp FP H ¼ SDUD
RVTXHWrPPDLVGHFP
IUC: Este imposto, que incide sobre
a propriedade do veículo e é pago anualmente, sofrerá um aumento de acordo
FRPDLQÀDomRSUHYLVWDGH3DUDRV
veículos de cilindrada mais elevada o
DJUDYDPHQWRVHUiHPPpGLDGH
NA SAÚDE:
Taxas Moderadoras: O Governo gaUDQWH TXH Ki  PLOK}HV GH SRUWXJXHVHV
que estarão isentos, total ou parcialmente, de pagar taxas moderadoras (entre
JUiYLGDVFULDQoDVDWpDQRVRXSHVVRDV
com baixos rendimentos). Mas, para os
restantes, o aumento dos preços é a doer.
NO TRABALHO
Feriados: O Governo quer tirar quatro dias de descanso aos portugueses, a
SDUWLUGH6mRHOHV
'LD PyYHO &RUSR GH 'HXV  GH
DJRVWR$VVXQomRGH1RVVD6HQKRUD
de outubro Implantação da República;
 GH GH]HPEUR 5HVWDXUDomR GD ,QGHpendência.
Férias: Uma das propostas mais recentemente apresentadas pelo Governo
aos parceiros sociais (patrões e sindicatos) foi o regresso aos 22 dias de férias.
Horário:(VWDpDSHUFHQWDJHP
de aumento da carga horária com mais
meia hora de trabalho por dia. Como
se mantém a remuneração, a mesma
percentagem equivale ao valor de uma
redução salarial.
Indemnizações: Desde novembro,
TXHP¿UPRXXPQRYRFRQWUDWRGHWUDbalho receberá menos, em caso de despedimento.
Desemprego: O Governo vai aprovar, ainda esta semana, uma proposta
de alteração das regras do subsídio de
desemprego para vigorarem a partir de
$V PXGDQoDV Vy VH DSOLFDP DRV
novos contratos. Veja o que muda: VaORU GD SUHVWDomR Pi[LPD ¼  HP
YH]GRVDWXDLV¼ 'XUDomR(QWUH
HPHVHV HUDHQWUHHPHVHVVHP
contar com os acréscimos) Redução: Ao
¿PGHVHLVPHVHVDSUHVWDomRVRIUHXP
FRUWHGHSRUFHQWR
Salários e Pensões: Se os trabalhadores do privado vão trabalhar mais,
os funcionários públicos vão ganhar
menos, com a perda dos subsídios de
férias e de Natal. O mesmo acontecerá
aos pensionistas. Assim, quem recebe
PDLV GH ¼  PHQVDLV SHUGH RV GRLV
subsídios.
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AQUI CANADÁ

KUDURO EM MONTRÉAL
Texto de Jorge Pina

U

ma grande soirée a não perder, nestas noites de
inverno em Montreal, com os “Buraka Som Sis-

CAQ-ADQ ou ADQ-CAQ
Texto de Jorge Pina
arece que ninguém sabe em que pé dançar com
esta nova fusão, de um partido que esteve às portas de governar o Quebeque,a ADQ , com o recém-chegado, a Coalition Avenir Québec do senhor François Legault, a CAQ. Portanto dez dias de autêntica
democracia em que os poucos membros restantes da
Action démocratique du Québec (ADQ) são conYLGDGRV D YRWDUHP 6,01Ɩ2 DR FDVDPHQWR 7RGR
o cenário é conhecido de avanço, pois o chefe da
ADQ Gérald Deltell com a sua vontade de encaminhar todo o rebanho e umas ovelhas negras, entre os
quais Claude Garcia présidente da Comissão política, porém dispersos não facilitam o trabalho. O chefe
consciente da sua futura posição na organisação, visto que foi ele a negociar esta fusão esquece que ele
sempre pertenceu a um partido da direita. E se um
dia tiverem no programa a privatização da educação
e da saúde no Quebeque, é uma fractura que se abre
na nossa bela província. Pelos vistos virão as eleições
HPHWHUHPRVPXLWDVRSRUWXQLGDGHVGHYRVIDODU
deste dossiê “Coligação”.

P

tema” a actuarem no palco do Porto Jacques-Cartier.
No quadro da Igloofest, no Vieux-Port de MontreDOViEDGR-DQHLURGHSRUYROWDGDVKp
certo que a temperatura vai aumentar com o concerto
dos portugueses “Buraka Som Sistema” que até mesmo na terra do samba, Rio de Janeiro, foram considerados “uma combinação infernal entre o kuduro
DQJRODQRRIXQNFDULRFDHDVEDWLGDVHOHFWUyQLFDV´
É assim, a música destes jovens da linha de Sintra,
que tiveram o mérito de a descobrir e fazer espalhar
pelo mundo.
8PHVWLORSUySULR GHOHV PDLVRQGHFHUWDPHQWHVH
YrDVLQÀXrQFLDVGRJpQHURGHP~VLFDTXHVHWRFDHP
Angola, Cabo Verde e mesmo autros países Africanos.
“Aqui para vocês...” eles não cansam de repetir, então a melhor solução é ver o energético grupo num
SDOFRDDTXHFHUXPDQRLWHIULD1mRIDOWHPViEDGR
Janeiro no Porto Jacques-Cartier.

VO
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Pacote Canadá
ilimitado
CitéFido

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

Fido faz-vos uma das suas mais generosas ofertas para o tempo de festas

Somente

50

$

por mês*

> Chamadas efectuadas e recebidas LOLPLWDGDV
> Chamadas longa distância no Canadá LOLPLWDGDV
> Mensagens textos LOLPLWDGDV
> Mensagens textos internacionais LOLPLWDGDV
> Nenhuma restrição de zona

Agência de Viagens

Lisboa

¦Ä®/d
d®ãç½®Ù͛çÄWÙÃ®ÝçYç

TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO
sŽŽƐͬ,ŽƚĠŝƐͬĂƌƌŽƐͬsŝůůĂƐ

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual
^ĞƌǀŝĕŽƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽ

Oferecemos:
ͻ ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚƌĂĚƵĕĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ
ͻ WƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ͻ ŽŶƚĞŶƚŽƌĞƐ

sE,Ds/^/dZͳEK^
ÝãÃÊÝÊÝç®Äã®ÙÊ®ÝÖÍÙ͘͘͘ÊÄããͲÄÊÝ͗

Com entendimento Fido de 2 anos

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

355 Rachel Estet.POUSFBM 2$ )8&
5FMt'BY
FNBJMKPTFBMFYBOESF!RDBJSBDPN
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Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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RECEITA DA SEMANA

Pataniscas de Atum e
Delícias do Mar

O último livro de Mário Soares - IX
Texto de Hélio Bernardo Lopes
m dos inevitáveis temas que Mário Soares
teria de tratar nesta sua última obra seria o
da censura nos tempos da II República. Devo dizer que, como é evidente, também eu sempre discordei da aplicação de práticas de censura, tendo
mesmo acreditado, aí pelos anos oitenta do passado século, que numa sociedade democrática os
políticos se veriam impossibilitados de a pôr em
prática. Bom, passaram os anos e já não tenho um
tQ¿PRGHG~YLGDDGHPRFUDFLD±DGLWD«±SHUmite tudo e umas botas mais.

U
INGREDIENTES:
4 ovos; 1 chávena de farinha; 2 latas de atum; 6 palitos de delícias do
mar; Milho q.b.; 1 pedaço de pimento; Salsa, sal e pimenta q.b.
PREPARAÇÃO:
-XQWHDIDULQKDHRVRYRVHSDVVHSHODYDULQKDPiJLFDSDUDTXH¿que bem misturado. Depois, junte o atum, as delícias cortadas em
SHGDoRVHRSLPHQWRWDPEpPFRUWDGR3RU¿PMXQWHRPLOKRHDVDOVD
picada. Tempere com sal e pimenta. Frite colheradas da massa em
óleo bem quente.
OBSERVAÇÕES:
3HQVHLTXHRVDOGRDWXPVHULDVX¿FLHQWHPDVDFKHLSRXFRSRULVVR
recomendo que coloquem uma pitada de sal.

ANEDOTAS
Um sujeito leva a esposa e a sogra para conhecerem Jerusalém. Chegando lá, a velha não aguenta a emoção de conhecer a Terra Santa,
tem um ataque cardíaco e morre. Depois de tomar as providências
necessárias, o casal descobre que a transladação do corpo de volta
para o Portugal custará 10.000 dólares.
- Amor - diz a esposa - se quiseres, podemos enterrar a mãe aqui mesmo. Eu não me importo.
- Não ! - diz o marido - aqui em Jerusalém, não a enterro de jeito
nenhum!
- Mas porquê, meu amor ?
- Teve um sujeito que foi enterrado aqui, e depois de 3 dias ressuscitou...
Estava um português calmamente a tomar o seu pequeno almoço num
café em Lisboa, quando ao seu lado se senta um espanhol conversador, a mastigar furiosamente uma pastilha elástica.
- Que estás a beber, é leite?
- É, responde o português com pouca paciência.
(P(VSDQKDEHEHPRVPXLWROHLWHHRTXHYDL¿FDQGRIRUDGHSUD]R
nós reciclamos para enviar para Portugal.
O português ignora o comentário e continua a sua refeição.
O espanhol insiste...
- Que estás tu a pôr no pão, é geleia?
- É.
- Nós em Espanha mandamos toda a fruta que apodrece para uma
incineradora, onde é transformada em geleia que é depois comercializada em Portugal.
2SRUWXJXrVTXHUHQGR¿QDOL]DURSHTXHQRDOPRoRHPSD]HIDUWRGR
“nuestro hermano”, pergunta ao espanhol...
- E tu que tens na boca... é pastilha elástica?
-Sim.
- Tem piada. Nós em Portugal guardamos os preservativos que usamos, uma vez que depois os aproveitamos para transformar em pastilhas elásticas que depois... vendemos para Espanha.
³3RUTXHDVORLUDV¿FDPIHOL]HVTXDQGRWHUPLQDPGHPRQWDUXPTXHEUD-cabeças em 6 meses?” - Porque na caixa estava escrito: “de 2 a 4
anos”.

SUDOKU
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$HVWHSURSyVLWRUHFRUGRGXDVUHDOLGDGHVXPDPXLto recente, outra já com cerca de trinta e seis anos. A
mais recente, prende-se com as declarações de Manuel Alegre na sua mais última entrevista televisiva:
resistir era muito mais fácil no Estado Novo do que
hoje. A mais antiga é-nos referida por Marcelo Caetano no seu DEPOIMENTO, dado à estampa aí por

Nesta sua obra, o antigo Presidente do Conselho refere, a dado passo, que mandou chamar os banqueiros portugueses do tempo, tendo-lhes exposto que
SUHWHQGLDS{UXP¿PQDLQVWLWXFLRQDOL]DomRGDFHQsura, criando uma lei de imprensa, pelo que se tornava imperativo que os bancos comprassem os jornais
existentes, passando a controlar, por via interna, o
conteúdo dos mesmos.
Pois, hoje é isto mesmo que tem lugar, para o que
basta ter em conta como meio décimo-terceiro mês
HUDXPDH[RUELWkQFLDFRP6yFUDWHVDRPHVPRWHPpo que a totalidade dessa mensalidade, mais o subsídio de Verão, passaram a ser coisas que não merecem grande reparo, agora praticados pelo Governo
de Pedro Passos Coelho. E porque não lembrar os
limites referidos pelo Presidente Cavaco Silva aos
sacrifícios pedidos ao comum dos cidadãos, que hoje
mesmo, depois do desastre social que pôde já ver-se,
foram incomensuravelmente ultrapassados, sem que
XP tQ¿PR DOHUWD WHQKD VLGR GDGR H QRV WHUPRV HP
que o foi da outra vez, pelo Presidente da República
nem pelos jornalistas? No entretanto, da nossa grande comunicação social, bom, praticamente nadinha.
O tema da corrupção, sem estranheza, é pouco ou
nada tratado na obra de Mário Soares, o que compreendo muitíssimo bem. E a razão é de fácil compre-
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Astrològo curandeiro

PROF.
MORO
Medium / Vindente
Descendente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos
NAO FIQUE NA SOMBRA. APENAS
UMA CONSULTA PODE MUDAR SUA VIDA.
Especialista dos casos amorosos, resoluçao em uma semana dos casos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Problemas profissionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possível.

Tel. 514-518-3802
A VOZ DE PORTUGAL

ensão: ela sempre esteve presente no seio da nossa
sociedade, mas nunca com os níveis e com a impunidade hoje por (quase) todos reconhecidos. Naquele
tempo, o Estado era uma estrutura omnipresente, sendo superiormente dirigido por uma personalidade inquestionavelmente honesta. Quem se der ao trabalho
de ler, CARTAS PARTICULARES A MARCELO
CAETANO, de José Freire Antunes, facilmente perceberá, pela correspondência entre Franco Nogueira
H0DUFHOR&DHWDQRTXH$QWyQLR0DULQKRH3LQWRH
Paulo Morais têm a mais cabal razão em quanto de
há muito vêm dizendo.

Também sem estranheza, pude constatar que Mário
6RDUHV QXQFD UHIHUH R DQRUPDO IHQyPHQR GD QRVVD
vida política da III República, materializado no facto de nunca ninguém, desde que com algum tipo de
poder, ter sido condenado em Portugal. É, no domínio da Teoria da Probabilidade, (quase) um acontecimento quase-impossível, ou seja, pode, em teoria,
ocorrer, mas a correspondente probabilidade é nula.
Sobre este tema candente, em todo o caso, simplesmente nada.
Referiu-se, ainda assim, aos Ballets Roses, mas já
o não fez em face do caso Casa Pia e a quanto teria de estar, objetivamente, por detrás do mesmo. A
verdade, porém, é que houve um julgamento daquele
caso e houve condenações, ao passo que no segundo
IDFLOPHQWHVHSHUFHEHTXHRUHVXOWDGR¿QDOWHUi¿FDGR
a vários parsec da realidade.
1mR IRL PXLWR ORQJH QD DQiOLVH GR IHQyPHQR GD
emigração, que era apontado como um terrível mecanismo daquele tempo, mas que é já hoje apregoado
como um motivo de orgulho, dado que já exportamos agora massa cinzenta – e jovem! –, e não a força
braçal daquele tempo… Quem se não recorda ainda
das críticas à célebre frase de que Portugal exportava
cultura?
3RU¿PDSREUH]DGHKRMHHDGDTXHOHWHPSR0iULR
Soares passa por sobre o estado em que o País se enFRQWUDYDHPPDVWDPEpPSRUFLPDGDFULVHGH
GD*XHUUD&LYLOGH(VSDQKDHGRFRQÀLWRPXQGLDO GH  ( HVTXHFH TXH D SDUWH HVVHQFLDO
do êxito da década de governação de Aníbal Cavaco
6LOYDVH¿FRXDGHYHUjRIHUWDPDFLoDGHGLQKHLURD
fundo perdido por parte da União Europeia, sendo
TXHQmRGHYHUiDQGDUORQJHGDUHDOLGDGHTXHVyFHUFD
de sessenta por cento do mesmo tenha tido real aplicação pública, com o resto a encher a bolsalhada dos
tubarões surgidos na ribalta política do tempo. Tubarões até hoje nunca condenados seja pelo que for.
Uma realidade que, como referi atrás, nunca aborda
no seu livro.
3RU¿PDVPXGDQoDVTXHVHDQXQFLDPQRGRPtnio da Justiça, algumas das quais há dias abordadas no texto que o Presidente do Supremo Tribunal
de Justiça escreveu num grande diário nacional. E
também, no domínio penal, a velhíssima novidade
GHDVFRQ¿VV}HVGRVDUJXLGRVSDVVDUHPDID]HUIp
em juízo. Sobre este terrível risco, que irá agora
passar a impender sobre a generalidade dos porWXJXHVHV±VHPSRVVLELOLGDGHVGHSRGHUHPWHUERQV
DGYRJDGRV±GH0iULR6RDUHVQHPXPDSDODYUD
Ainda ontem um horror no Estado Novo, e já hoje
o mesmo não merece um seu comentário de alerta
político. Nada que nos cause estranheza.

11 DE JANEIRO - 2012
“A esperança tem duas filhas, Raiva e Coragem. Raiva do
estado das coisas e Coragem para muda-las.” Santo Agostinho
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CASAIS DA SEMANA

Crescendo Juntos
Texto de Rosana Brasil

D

urante o percurso de um relacionamento, a maior
parte dos casais navegam entre a fase do amor
apaixonando e o amor de companheirismo. A fase do
amor apaixonado acontece durante o inicio do relacionamento e pode durar ate 2 anos. A fase do amor
companheiro, é um amor calmo, sossegado, seguro e
FRQ¿DQWHTXHDFRQWHFHDVHJXLUGDIDVHLQLFLDOeXPD
fase de satisfação, amizade e de reconhecimento que a
felicidade reside nos pequenos momentos.
9HMDPRVS{UH[HPSOR,QiFLRH/~FLD QRPHV¿FWtcios). Eles parecem estar indo bem apesar de estarem
FDVDGRVDDQRVWXGRLQGLFDTXHRVGRLVFRQVHJXLUDP
atravessar a fase inicial do amor apaixonado e estão
agora vivenciando a fase do amor companheiro. Lúcia sucedeu seu chefe e ocupa a posição de presidente,
enquanto Inácio continua cada vez mais envolvido no
passado, fazendo pesquisas e na criação de seus livros
que na maioria das vezes acaba na lista dos mais venGLGRV'XUDQWHDPDLRUSDUWHGRVSUy[LPRVGH]DQRV
os dois irão concentrar cada vez mais tempo no trabaOKRHQRFUHVFLPHQWRSUR¿VVLRQDO&RQVHTXHQWHPHQWH
cada vez menos tempo ao relacionamento conjugal,
enfraquecendo ainda mais os laços do amor de companheiro. Destarte, os detalhes que os aproximaram
durante a fase inicial do amor apaixonado, desaparece lenta e gradativamente como o entardecer. Assim,
como o entardecer, a habilidade de ambos de se comunicar clara e abertamente, gradativamente desaparece.
$SyVWRGRRHVIRUoRGLVSHQVDGRSDUDHVWDEHOHFHUHP
em suas respectivas carreiras, Inácio e Lúcia descobrem que não tem muito em comum, como havia na
fase inicial do relacionamento. Inácio e Lúcia foram
levados pela correnteza da vida para diferentes hori]RQWHV 'HSRLV GH DQRV GH OXWD QD iUHD SUR¿VVLRQDO
Inácio e Lúcia estão cansados de fazerem concessões
DRVRXWURVHQmRWHPHQHUJLDVX¿FLHQWHSDUDOXWDUHP
pelo relacionamento.
De acordo com a escritora Louam Brizendine, com
o entardecer de nossas vidas, a preocupação feminina
de agradar à todos diminui, e ela começa a ter maior
preocupação em satisfazer os propios desejos. Ou seja,
a mulher esta menos interessada em fazer sacrifícios
em prol de satisfazer os desejos dos outros. Os homens
pôr sua vez, não se tornam mais atentos quando suas
esposas tornam-se menos “agradáveis”, ou melhor
menos dispostas a satisfazerem os desejos dos outros,
incluindo os de seu marido. Lúcia continua crescendo à passos largos como presidente da empresa em
que trabalha. Ela viaja constantemente participando
de conferências e fazendo apresentações. Lúcia acha
cada vez mais difícil retornar à casa e encontrar Inácio
de shorts e camiseta, comendo em frente do computador. A vida de Lúcia e Inácio tomou rumos diferentes.
Lúcia gosta da atenção e agitação de um dia repleto de
atividades, reuniões, almoco, etc. Ela gosta da atenção
e da bajulação. Inácio pôr sua vez, gosta da solitude
HGDWUDQTLOLGDGHFRQGX]LYDDUHÀH[mRHjSHVTXLVD
Inácio esta cada vez mais absorvido no mundo dos livros, e dos seus personagens. Para Lúcia as peculiaridades que os uniram, são agora imperfeições e característica indesejáveis. A tendência de Inácio de comer
HQIUHQWHGRFRPSXWDGRUHGHQmRID]HUDEDUEDQRV¿QV
de semana, são agora sinais de relaxamento. Inácio
pôr sua vez esta horrorizado com a necessidade compulsiva de Lúcia em manipular as pessoas com falso
elogios. Wiliam James diz que “a sabedoria esta na
arte de saber ignorar e deixar passar” . Inácio e Lúcia
deixaram passar as imperfeições de cada um durante
a fase inicial, no entanto, agora eles fazem anotações
mentais com desdém e desprezo um ao outro. Com o
passar dos anos, eles deixaram de falar e até mesmo de
olhar um para o outro nos olhos.
Durante a fase inicial, dividir os acontecimentos do
dia era habitual, agora e uma exceção. Algumas vezes,

Lúcia pensa em contar as novidades do dia à Inácio,
ou ate mesmo solicitar uma sugestão, porem o relacionamento esta tão deteriorado que não há espaço para
aproximação sem medo de uma reação negativa. Já
QmRpPDLVDSURSULDGRHQWUDUQRHVFULWyULRHLQWHUURPper o pensamento de Inácio com um fato curioso ou
uma nova idéia. Inácio esquece com freqüência eventos e jantares marcados com antecedência e diz que
não sabia de nada. Lúcia chega a pensar que esta com
SUREOHPDV GH PHPyULD ,QiFLR FXOSD /~FLD H /~FLD
culpa Inácio, num circulo continuo de lamentações.
John Gottman diz que em relacionamentos saudáveis, os parceiros devem compartilhar cinco elogios
RX D¿UPDFRHV SRVLWLYDV SDUD FDGD XPD QHJDWLYD 2X
seja, apontar características negativas não é problema
TXDQGR EDODQoDPRV FRP FLQFR D¿UPDo}HV SRVLWLYDV
³2EULJDGR SHOR MDQWDU FRPR VHPSUH HVWDYD yWLPR´
“Obrigado pôr jogar o lixo fora, você nunca esquece.”
³)LTXHLVDEHQGRGHXPH[FHOHQWH¿OPHGR:RRG\$Olen, ‘Meia-Noite em Paris’, e como sei que você gosta
GHOHDFKHLTXHSRGHUtDPRVLUQR¿PGHVHPDQDTXH
você pensa?” Lúcia e Inácio, desejam retornar ao tempo inicial, porem estão temerosos de serem rejeitados,
estão paralisados pelo medo, assim o relacionamento
enfraquece e murcha à passos largos. A medida que o
UHODFLRQDPHQWRGH¿QKDRVGRLVUHVSRQVDELOL]DPRRXtro. Ambos pensam em procurar ajuda de um terapeuWDQDHVSHUDQoDGHFRQ¿UPDUTXHRRXWURHRFXOSDGR
(a) do deterioramento do relacionamento.
Para ambos a maior fonte de satisfação atualmente
é o trabalho e não mais a companhia um do outro. O
relacionamento dos dois é paradoxo na medida que os
dois desejam revitalizar o relacionamento, no entanto
eles estão presos num ciclo vicioso de solidão, tristeza
e inércia. Durante a fase da solidão, Lúcia considerar
D SRVVLELOLGDGH GH WURFDU R VXFHVVR SUR¿VVLRQDO SHOD
possibilidade de ser feliz em casa. No entanto, Lúcia
tende a ser mais critica das peculiaridade de Inácio,
pôr conseguinte, se isola. Na fase da tristeza, Inácio e
Lúcia são mais sensíveis ao criticismo, destarte, procuram abrigo quando se sentem atacados, ou seja, se
isolam um do outro ainda mais. Finalmente chegamos
a fase fatal, a fase da inércia. A fase da inércia acontece quando um ou ambos estão convencidos não haver
PDLVQDGDDID]HUH¿FDPLQGLIHUHQWHVHGHSULPLGRV
,QiFLRH/~FLDHVWmRFDQVDGRVHQmRWHPHQHUJLDVX¿ciente para lutarem pelo relacionamento.

(VF

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar
A VOZ DE PORTUGAL
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Interrogações para 2012
Texto de
J. J. Marques da Silva
FRQVLGHUDGDTXDGUDGH1DWDO
WHUPLQRX H R 1RYR $QR 
começou a decorrer, e fazem-se perguntas que abrangem tempo futuro,
ainda distante. Por exemplo: quando se
repete o “Pai nosso”, na oração ensinaGDSRU-HVXVGL]HPRV³YHQKDDQyVR
teu reino”, e depois andamos perguntando: -- “O reino de Jesus será nesta
Terra?”
Muitas pessoas pensam no Milénio,
estudado na Bíblia através das profeFLDVTXHOKHVmRUHIHULGDVRXQDD¿Umação de Jesus escrita no Evangelho
GH 6 -RmR FDStWXOR  YHUVtFXOR 
-- “O meu reino não é deste mundo; se
o meu reino fosse deste mundo pelejariam os meus servos para que eu não
fosse entregue aos judeus”.
Há quem se desconcerte, se não se decide conjugar o texto com o contexto
GDVD¿UPDo}HV9HMDPRV³HXSHoR´
venha o teu reino, claro, é para esta
7HUUD -HVXV D¿UPD ³R PHX UHLQR QmR
é deste mundo”, mas estudiosos dizem
que haverá um Milénio governado por
-HVXVHDOJXQVDWpD¿UPDPTXHR0Llénio já começou...
No mesmo versículo, citado acima,
está igualmente escrito: “mas agora o
meu reino não é daqui”, portanto, na
altura em que Jesus falou sê-lo-ia em
qualquer altura. Não se perde repetir
que o Natal de Jesus não foi o seu prin-

A

cípio de existência. Ele já existia na lonjura eterna, antes do cosmos estender
espaço. O falecido Dr Bill Rice, respondia às dúvidas de muitas criaturas,
LPHUVDV QDV GL¿FXOGDGHV GH PXLWtVVLmos temas religiosos da Bíblia. Serviu-se um dia de três curtos versículos sobre o nascimento de Jesus, que inseriu
no jornal “A Espada do Senhor” para
esclarecer um tema bem semelhante
ao que estamos tratando aqui. Hei-los:
--”E eis que em teu ventre conceberás
H GDUiV j OX] XP ¿OKR H SRUOKHiV R
nome de Jesus. Este será grande, e será
FKDPDGR¿OKRGR$OWtVVLPRHR6HQKRU
Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
e reinará eternamente na casa de Jacob,
HRVHXUHLQRQmRWHUi¿P´ /XFDV
  1D UHVSRVWD LQIRUPRX TXH QHVWHV
versículos havia “sete profecias e em
cada uma encontramos os verbos no
futuro. Isso não é simplesmente por se
tratar de acontecimentos futuros, mas
é uma determinação de que essas proIHFLDV VHUmR FRPSULGDV´ 3iJLQDV 
GRVHXOLYURGHSHUJXQWDVUHVSRQGLGDV 0XLWRVOHLWRUHVGHWDOSHULyGLFR
FRQVLGHUDUDPTXHQRVYHUVtFXORVVyKDYLDD¿UPDo}HVHQmRSURIHFLDV3RGHUi
o leitor distinguir essas sete profecias
sem as espiritualizar ou comentar humanamente, porque, em verdade são
literais? Bill Rice dividiu-as:
 ³0DULDFRQFHEHUiVHGDUijOX]XP
¿OKR  6HULD FKDPDGR -HVXV   6HULD JUDQGH  6HULD UHFRQKHFLGR FRPR
GHLGDGH ³2 )LOKR GR $OWtVVLPR´ 

6HUOKHiGDGRRWURQRGH'DYL (OH
reinará sobre a casa de Jacob (quer di]HUVREUHRVMXGHXV  8PDYH]TXHR
VHXUHLQRFRPHFHQXQFDPDLVWHUi¿P´
$WpjSURIHFLDMiKRXYHFXPSULPHQWR$  WHP FUHQWHV H GHVFUHQWHV TXH
GXYLGDP$HFXPSULUVHmR
Mesmo assim, que dirão os simples-

WHXV SDUDOHYDUSULPHLURRVTXH
resgatou com o seu precioso sangue, e
voltar depois como o Messias (Rei ungido), e estabelecer o seu reino Milenial. Quem lê a Bíblia pelo menos pensa: se umas profecias se cumpriram, é
possível que as restantes se cumpram
também. Todavia há quem não compreenda, não creia e, se envolva em
vaticínios bem mais difíceis para crer...
$¿QDO'HXVp$PRU1mRGHVHMDTXH
alguém se perca. Jesus foi a dádiva de
XP¿OKR~QLFR³SDUDTXHWRGRDTXHOH
que n’Ele crê, não pereça, mas tenha a
YLGDHWHUQD´ -RmR )HOL]PHQWHKi
pessoas (que não podemos contar) que
estabeleceram uma relação com esse
Filho que nos foi dado, e aceitam viver com Ele na harmonia duma ligação
H¿FD] H GHVIUXWDP GR SRGHU GH 'HXV
criador dos céus e da Terra; e também
do poder da Graça divina de Deus salvador dos nossos pecados, assim como
do poder na Consolação preciosa de
Deus consolador. Triunidade preciosa
TXHDWHRORJLDFRQVLGHUD³XPVy'HXV´
Que resta de positivo, ou, “talvez possível”, com as resoluções da dúvida e
da ignorância?
2$QR  FRQWDUi PXLWDV SURPHVmente religiosos?
sas falhadas; muitas interrogações fei1yVUHSHWLPRV0DULDYLUJHPFRQ- tas que não obtiveram resposta; muitas
cebeu do Espírito Santo; Jesus cumpriu orações respondidas; muita consolação
DSURIHFLDpR(PDQXHOTXHVLJQL¿FD obtida; muito saber adquirido; muito
“Deus connosco”, “Deus de cada dia”. mistério para interrogação; muita cerVitorioso, que virá sobre as nuvens do teza louvada. Onde nos vamos coloFpX FRP SRGHU H JUDQGH JOyULD 0D- car?!
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Portuguesa premiada por comprovar que comer devagar emagrece

A

velocidade com que ingerimos os alimentos tem
LQÀXrQFLDQRSHVRFRUSRUDOHFRPHUGHYDJDUWHP
resultados equiparáveis aos de uma cirurgia bariátrica,
revela um estudo realizado por uma investigadora portuguesa que ganhou um prémio internacional.
A investigação premiada de Júlia Galhardo durou um
DQRHWHYHSRUEDVHMRYHQVREHVRVTXHHVWDYDPD
ser acompanhados no Hospital Pediátrico de Bristol,
em Inglaterra, com o objectivo de estudar as hormonas

que estão relacionadas com os hábitos alimentares.
São duas hormonas do sistema digestivo que circulam
no sangue: a grelina, segregada pelo estômago e que
induz a sensação de fome e o peptídeo tirosina-tirosina
(PYY), segregado pelo intestino e que dá a sensação de
saciedade.
Os jovens foram divididos em dois grupos e a um foi
dada uma balança computorizada na qual colocavam
o prato com os alimentos do almoço e do jantar e que
media a velocidade a que comiam, sendo que o ritmo
SUpIRUPDWDGRHUDGHFHUFDGHJUDPDVHP

PLQXWRV
Caso a velocidade fosse superior, o computador dizia
para comerem mais devagar.
Ao segundo grupo (de controlo) foi apenas fornecido
aconselhamento dietético e físico.
«Passados esses doze meses fomos ver o índice de
massa corporal (IMC) do grupo de controlo e do grupo estudado e o grupo relacionado com a balança tinha
XPDGLPLQXLomRGRtQGLFHGHPDVVDFRUSRUDOVLJQL¿FDtivamente superior à do grupo de controlo. Isto deixou-nos muito contentes porque era uma forma barata e
acessível de todos diminuírem o peso», revelou à agência Lusa a investigadora principal.
Júlia Galhardo apontou que é do senso comum que coPHUGHYDJDUID]FRPTXHVH¿TXHVDFLDGRPDLVGHSUHVVD
e não se ganhe peso, mas que ninguém tinha antes estudado o que acontecia a nível hormonal.
«No fundo há uma comunicação entre o aparelho digestivo e o cérebro, em que o aparelho digestivo diz:
‘estamos com fome, venha daí comida’. Depois de estarmos a comer, ele diz: ‘já chega, já estamos saciados,
não é preciso vir mais comida’», explicou a investigadora. De acordo com Júlia Galhardo, quando as crianças
e os adolescentes comiam de forma lenta, as hormonas
que regulam a fome e a saciedade, e que tinham estado
totalmente alteradas pelos maus hábitos alimentares,
¿FDUDPQRYDPHQWHUHJXODGDVUHJXODUL]DQGRWDPEpPD
comunicação entre o sistema digestivo e o cérebro.
Era do senso comum que comendo mais devagar as
SHVVRDV¿FDYDPPDLVVDFLDGRVHSHUGLDPSHVR
Porém, sublinhou Júlia Galhardo, «ninguém foi estudar o que é que acontecia a nível hormonal e ao nível
¿VLROyJLFRHQXQFDQLQJXpPWLQKDLGRHVWXGDUDSRVVLbilidade de reajustar esta comunicação entre o sistema
digestivo e o cérebro» através da redução da velocidade
de ingestão. De acordo com a investigadora, o trabalho
mostrou que tornar o processo de ingestão de alimentos
mais lento tem resultados comparáveis aos das cirurgias

bariátricas, ou seja, cirurgias realizadas em pessoas com
um elevado nível de obesidade e que normalmente serve para reduzir o tamanho do estômago.
Segundo Júlia Galhardo, nunca se deve perder menos
de trinta minutos a comer, tendo em conta que cada uma
das refeições deve incluir uma sopa de legumes e um
prato principal.
A investigadora espera que esta descoberta seja divulgada nos centros de saúde, campanhas de esclarecimento ou mesmo nos estabelecimentos de ensino, lembrando que este é um caso de saúde pública.
Júlia Galhardo foi premiada este ano com o Henning
Andersen da Sociedade Europeia de Endocrinologia pediátrica.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
O

Alain Côté O.D.
2SWRPHWULVWD
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

(VWDPRV FHOHEUDQGR R
QRVVR FDVDPHQWR XQL
GRV H IHOL]HV GHSRLV GH
PXLWDV GL¿FXOGDGHV H
VRIULPHQWRV 7XGR SRU
TXH XPD WHUFHLUD SHV
soa usou os serviços de
XP *XUX $IULFDQR SDUD QRV VHSDUDU
2EULJDGR 6+$0$1 ,1',2 SRU WHUHV
GHVWUXtGRHVVDPiLQÀXrQFLDQDQRV
sa vida.
0DUFLD)

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA...

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

3DVVHL SRU PRPHQ
WRVGHSUHVVLYRVHGH
PXLWR VWUHVV TXDQ
GR UHFHEL R GLDJQyV
WLFR TXH HX HVWDYD
PXLWR GRHQWH )XL
HQFRQWUDUPH FRP R
6+$0$1TXHPHOLYURXGXPDHQHUJLD
PXLWRPiHOHYRXPHDXPDFXUDWRWDO
$JRUDHVWRXDSWRSDUDHQIUHQWDURDQR
HFRPHoDUXPDQRYDYLGDFKHLR
GHVD~GH2EULJDGR62),$

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

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

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

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

6RX XPD PXOKHU DWUDHQ
WH H FRP PXLWR VXFHV
VR QD PLQKD FDUUHLUD
'LYRUFLHLPH j  DQRV
H D PLQKD YLGD DPRURVD
WHPVLGRXPIDOKDQoRWR
WDO7LYHPXLWRVGHVJRVWRV'HSRLVGH
FRQVXOWDU R 6+$0$1 VHJXL RV VHXV
FRQFHOKRV H RUDo}HV H DJRUD SRVVR
UHDOL]DU RV PHXV VRQKRV GH IRUPDU
XPDIDPtOLDIHOL]RXWUDYH]2EULJDGR
6+$0$1,1',20,/$)(51$1'(=

O ÍNDIO QUE

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

&RPHFHLD¿FDUGHSUHV
VLYDDRSRQWRGHSHUGHU
R PHX HPSUHJR PLQKD
IDPtOLD H R PHX PDULGR
Piorava de dia para dia.
1RHQWDQWRDFDXVDYHU
GDGHLUD GLVVR IRL XPD
SUDJD TXH D IDPtOLD GR
PHX PDULGR PH URJRX 2EULJDGR 6+$
0$1SRUPHWHUHVOLEHUWDGRGHVVDPiLQ
ÀXrQFLDHPHWHUHVDMXGDGRDUHFXSHUDU
RVPHXVVHUHVTXHULGRV+62/(<%$

SEGURA O TEU AMOR

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São
pessoas que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
que foram enganadas por bruxos e feitiços.
A VOZ DE PORTUGAL
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HORÓSCOPO
CARNEIRO
A Roda anuncia que o destino
lhe reserva uma mudança súbita,
inesperada e afortunada. Este arcano representa um novo início e
uma bênção que o próprio universo dispõe. No trabalho, a instabilidade inicial é resolvida por novas
oportunidades. Na família ou no
amor, a instabilidade que se tem
sentido irá ser resolvida de forma
SRVLWLYD1DV¿QDQoDVQmRWHQKD
o dinheiro parado, aposte em novos investimentos. Possível sorte
ao jogo.
TOURO
O Julgamento vai ajudá-lo a pensar e a ver as coisas com mais
clareza. Esta carta traz-lhe notícias vindas do outro lado, seja
num sonho ou apenas a sua
intuição, vai poder discernir a direcção a tomar. Tente não ser tão
exigente, judicativo e crítico consigo mesmo.
GÉMEOS
$/XDWUD]OKHGL¿FXOGDGHHPGLVtinguir o sonho da realidade e em
perceber aquilo que o rodeia. Não
convém entrar em discussões
pois não consegue ver as coisas
claramente, seja por andar em
baixo e insatisfeito, seja porque
alguém lhe anda mesmo a toldar
as ideias e a enganá-lo.
CARANGUEJO
A Estrela é uma dádiva divina que
o abençoa em todos os aspectos.
Sentir-se-á em comunhão com o
mundo e a sua beleza interior resplandecerá em plena luz do dia.
Aproveite algum tempo para estar
FRQVLJR PHVPR (VVD FRQ¿DQoD
e paz interior vão atrair pessoas
que o amarão por quem é.
LEÃO
O Dependurado revela auto-sacrifício, pois apesar de descontente está confortável com a
situação, sendo uma vítima voluntária. No trabalho e no amor,
arrasta algo a que se acomodou
mas não sente possibilidade de
progredir e sente-se desgastado.
VÍRGEM
O Julgamento é uma carta ligada ao espiritual e ao mediúnico,
reforçando a sua sensibilidade
e natureza intuitiva. Esta carta
mostra que o seu coração é compassivo e generoso, quase como
uma instituição de caridade (que
são, aliás, representadas por este
arcano). Sabe avaliar tudo muito
bem mas também compreende
que o poder de se transformar e
de se renovar constantemente
vem desta capacidade de perdoar.
BALANÇA: O Imperador é a
carta IV, ligando-se a simbologia
deste número ao lado terreno,
aos quatro elementos, às quatro
estações do ano, sendo o qua-

drado um símbolo de realização.
1R WUDEDOKR H QDV ¿QDQoDV R
sucesso é garantido, devido à
perseverança e disciplina. Pode
UHSUHVHQWDU SUR¿VV}HV OLJDGDV j
engenharia e construção. Indica
progresso nos negócios e relao}HV FRP SHVVRDV LQÀXHQWHV
Nos relacionamentos, aponta relações sólidas, ainda que possa
LQGLFLDUXPD¿JXUDPDVFXOLQDDXtoritária e dominadora, como o pai
ou chefe. Evite estar em stress,
não queira controlar tudo.
ESCORPIÃO
O Carro é puxado por dois caYDORVRXHV¿QJHVTXHDSHVDUGH
parecer parado recebe as energias do sagrado e do mundano (a
união dos dois planos é o número
sete, como são sete os dias da
VHPDQD  9DL HYROXLU SUR¿VVLRnalmente e quiçá fazer algumas
viagens dentro do país. O amor
e os relacionamentos evoluem
naturalmente e com estabilidade,
mas é possível que haja alguma
distância entre as pessoas. Nos
negócios, é importante ser o próprio a tomar as rédeas dos seus
investimentos, onde obterá crescimento.
SAGITÁRIO
O Louco é como o Joker dos baralhos, é a ovelha negra que não
pára muito tempo, a carta irreverente sem local certo. Deixe-se ir
ao sabor da maré e ignore os avisos de quem vive preso a medos.
CAPRICÓRNIO
O Eremita sugere que o descontentamento pode estar a fazer-se
sentir e assim ganha tendência
para se evadir ou simplesmente
querer abstrair em pensamento.
Use o tempo de forma sábia para
descobrir a sua própria sabedoria
interior. Esteja aberto a uma exSHULrQFLD PDLV VLJQL¿FDWLYD PDV
que é essencialmente íntima,
interna, e vai-se desligar daquilo
que os outros pensam.
AQUÁRIO
A Estrela podia bem ser a carta
deste signo pela mulher ajoelhada junto da água, apesar de não
WHU XP MDUUR $ ¿JXUD IHPLQLQD
recebe a energia do que a envolve... Acentua a sua criatividade
e o seu lado amoroso. Sente-se
ligado ao cosmos e pode experienciar uma fase de renovação e
expansão.
PEIXES
O Dependurado mostra uma vitima... O seu poder é o de se negar
HVDFUL¿FDUSHORVRXWURV2XDFHLta o prazer sem culpa ou vai permanecer pendurado numa bolha
de auto-protecção ou auto-indulgência e piedade por si próprio...
Deixe-se de lamúrias e faça-se à
vida pois sabe que não continuar
pendurado o resto da vida...

PALAVRAS CRUZADAS
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+25,=217$,6 1. Sumptuosidade. Chapa, folha de metal mais ou menos espessa. 2. Do feitio de ovo. Tornar-se pior. 3. Vasilha de aduelas,
de grande lotação, para vinhos. Sacuda. 4. Que se refere a dois. Contr.
da prep. de com o art. def. o. 5. Calcês. Direito. 6. Dividir em lotes.
5HTXLQWH,QVLJQL¿FkQFLD ¿J 3DUWHPDLVRXPHQRVODPLQDUGHDOguns ossos. 8. Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar,
providência (prep.). Embarcação de recreio, de motor ou de velas. 9.
Despovoar. Rendimento. 10. Encorajou. Peixe da família dos escômbridas da ordem dos acantopterígios. 11. Avançar girando sobre si mesmo.
Essência odorífera.
VERTICAIS 1. Grande cântaro para conter líquidos. Flanquear. 2. GerPH ¿J  3RGHU H[HFXWLYR $XWRUL]DomR RX SURFXUDomR TXH DOJXpP
confere a outrem para, em seu nome, praticar certos actos. Um milhar.
4. Membrana serosa que reveste os pulmões. Senhora educada. 5.
Mistura de substância resinosa com uma matéria corante, para fechar
garrafas, cartas, etc.. Grande porção. 6. Interpreta por meio de leitura.
Sétima nota da escala musical. 7. Vaso de pedra para líquidos. Tirar
para fora à força. 8. Animal carnívoro, selvagem, da família dos canídeos. Vaiar. 9. Altar cristão. Burro. 10. Inocência. Contr. da prep. de com o
art. indef. um. 11. Arenoso. Enxerga.

Um país mais ou menos
regime pode ser relativamente democrático, isto é, se
um bocadinho de democracia é democracia. Assim
como aderimos mal à ideia de que determinada pese acordo com o relatório da Economist In- VRDSRVVDVHUDSHQDVOLJHLUDPHQWHSHGy¿ODRXHVWDU
telligence Unit, Portugal passou a ser uma de- mais ou menos morta, o conceito de democraciazinha
mocracia com falhas. É um estudo que contribui também pode causar alguma estranheza.
E, no entanto, é o que temos: soberaniazinha popupara tornar o País mais homogéneo: depois de nos
terem baixado o rating económico, agora baixam- lar que elege um governozinho capaz de tomar deci-nos o rating político. É natural, e até certo pon- sõezinhas. As decisões propriamente ditas são tomato desejável, que um país que começa por ser lixo das por outros, que não perdem tempo a ser eleitos.
¿QDQFHLURSDVVHDVHUWDPEpPHRPDLVGHSUHVVD +iFRQWXGRXPDTXHVWmRDFHUFDGDTXDORUHODWyULRp
pouco claro: nesta gradação entre democracia e autopossível, lixo democrático.
$TXDOLGDGHGRUHODWyULRHDFRPSHWrQFLDGRVUHOD- ritarismo, quando é que um regime deixa de ser uma
WRUHVpPDQLIHVWDVyFLHQWLVWDVVRFLDLVPXLWRSHUVSL- democracia com falhas para passar a ser uma ditaducazes conseguem perceber que Portugal é uma de- ra com falhas? No intervalo que separa a democracia
mocracia com algumas falhas, e não uma falha com plena da ditadura absoluta, a partir de que quantidade
alguma democracia. Por outro lado, a conclusão do ou qualidade de falhas é que um regime deixa de ser
estudo confronta-nos com uma revelação inquietan- uma democracia com falhas para passar a ser uma
te: uma vez que Portugal passou agora a ser uma de- ditadura incompetente?
Talvez um bom método seja o de acompanhar o permocracia com falhas, isso quer dizer que, até aqui,
Portugal era uma democracia sem falhas. Claro que, curso do regime político em questão, para lhe detera bem dizer, uma democracia sem falhas não existe, e PLQDUXPDWUDMHFWyULDVHVHWUDWDGHXPDGLWDGXUDTXH
SRUWDQWRWRGDVWrPIDOKDV4XDQGRVHGH¿QHXPUHJL- passou a ter algumas falhas, há a esperança de que
PHFRPR³GHPRFUDFLDFRPIDOKDV´LVVRVLJQL¿FDTXH esteja a caminhar para vir a ser uma democracia; se,
começa a haver demasiadas falhas para tão pouca de- como Portugal, era uma democracia plena e passou a
mocracia. O que levanta o problema de saber se um WHUDOJXPDVIDOKDV(Q¿PpID]HUDVFRQWDV
Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

D

Início de um novo ciclo
Texto de Pedro Camacho

E

m pouco menos de um ano, passámos de um país
que dispensava ajuda externa para resolver os seus
(não) problemas, para um Estado que é, hoje, largamente gerido de fora para dentro. E com esta “pequena”
PXGDQoD WXGR ¿FRX GLIHUHQWH 6DOWDUDP D S~EOLFR RV
EXUDFRVQDV¿QDQoDVGR(VWDGRQDVHPSUHVDVS~EOLFDV
e na banca, abrindo-se assim uma caixa de Pandora que
soltou tudo o que havia de mau na economia portuguesa, e que era muito mais do que podíamos adivinhar.
Pior: que largou uma onda negra, a qual contaminou
WDPEpPRODGRERPGDQRVVDHFRQRPLDDV¿[LDGDSHOD
FULVHJHUDOGHOLTXLGH]HGHFRQ¿DQoD
Um ano que começara com a entrada da troika em Portugal e acabaria com a entrada dos chineses da Three
*RUJHVQD('34XHFRPHoDUDFRPDVDtGDGH6yFUDtes da liderança do Governo e acabaria com a saída da
VHGHGD-HUyQLPR0DUWLQVSDUDD+RODQGD0RYLPHQWRV
opostos, de sinal contrário, mas que apontam rigorosamente no mesmo sentido: o início de um novo ciclo,
muito diferente do anterior e muito pouco tranquilizador.
Em poucos meses, Portugal livrou-se de um Governo
socialista que parecia planar sobre um outro mundo e
elegeu um Governo liberal, mais papista que o Papa.
&RP HVWD PXGDQoD GH DJXOKD LGHROyJLFD H D RFDVLmR
oferecida pela bancarrota, o País caminha a passos
largos para uma realidade diferente. Tudo o que cabe
no grande conceito do Estado Social tem os dias conWDGRV RX QD PHOKRU GDV KLSyWHVHV ¿FDUi UHGX]LGR j
VXDH[SUHVVmRPDLVtQ¿PD'DSURWHomRQRHPSUHJRjV
reformas, da inviolabilidade dos salários aos apoios à
Educação e à Saúde, vamos estar cada vez mais longe
GDWUDGLomRHXURSHLDHFDGDYH]PDLVSUy[LPRVGHXP
qualquer país igualmente pobre, à procura do seu passaporte milagroso para o clube dos ricos. E a má notícia é
que, sendo pobres, já estamos na cidade dos ricos e com
vícios de ricos. E todos bem sabemos que o pior lugar
do mundo para se cair na pobreza é o mundo frio dos
ricos, um mundo frio em que a Europa se transformou,
YLQGDGDSREUH]DVROLGiULDHVRQKDGRUDGRSyVJXHUUD
7HPRVSHODIUHQWHWHPSRVPXLWRGLItFHLVQmRVyDQtYHO
interno como no âmbito da União Europeia e mesmo
à escala planetária, onde não faltam crises e ameaças
de diversa natureza, formando um quadro global muito
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pouco auspicioso. Mas é esse o desenho que temos e é
QHOHTXHWHUHPRVGHQDYHJDUHXOWUDSDVVDUGL¿FXOGDGHV
Os tempos difíceis que vivemos exigem clareza por parte das principais forças políticas e também por parte das
principais instituições políticas, nomeadamente o Parlamento e a Presidência.
Neste cenário, goste-se ou não do estilo e do conteúdo,
temos um Governo que escolheu um caminho, sabe o
que quer e tem sido coerente nas suas escolhas. E aqui
interessa pouco saber se foi com maior ou menor liberdade que esse caminho foi escolhido ou que essas opções foram tomadas. O que interessa é que o Governo
as toma como suas e assume a sua concretização.
É por isso fundamental que o PS arrume de vez a sua
casa, de forma a que possa surgir perante o eleitorado
como uma verdadeira alternativa de poder, não apenas
coerente mas também unida. Dois atributos que têm faltado aos socialistas. Do que o País menos precisa neste
momento é de uma oposição liderada por um partido
enfraquecido por divisões internas. Um partido que se
abstém na votação do Orçamento, por indicação da sua
direção política, mas que, a seguir, ameaça inviabilizáORDWUDYpVGHXPSHGLGRGH¿VFDOL]DomRVXFHVVLYDDR
Tribunal Constitucional, promovido por um grupo de
descontentes.
Da mesma forma que em nada ajudam as dúvidas
que o Presidente tem levantado relativamente à ação
GR*RYHUQR23UHVLGHQWHSRVVXLOHJLWLPLGDGHSUySULD
e desempenha um papel fundamental como árbitro e
moderador da vida política nacional. Deve ser uma voz
ativa na defesa dos mais fracos e desprotegidos, mas
com conta, peso e medida. Numa época de grande mudança, em que se perdem referências antes tidas como
inabaláveis, a sua intervenção não pode contribuir para
aumentar a ansiedade e o desnorte que se instalam na
generalidade das pessoas e empresas. O Presidente deve
ser moderado nas palavras. Não pode declarar uma lei
iníqua... para depois a promulgar. Como não pode, em
face de medidas difíceis de poupança e equilíbrio oroDPHQWDO HSDUDPDLVD¿UPDQGRVHFRPRXPGHIHQVRU
acérrimo do rigor orçamental), vir dizer ao mundo que
não vamos longe apenas a cortar, e que é preciso esWLPXODURFUHVFLPHQWRHFRQyPLFRHRHPSUHJR7RGRV
QyVVDEHPRVLVVR2TXHQLQJXpPVDEHHR3UHVLGHQWH
pelos vistos, também não - é como é que isso se faz, nos
dias que correm, em que não se pode gastar dinheiro
nem se pode abdicar de receita.

11 DE JANEIRO - 2012

7 coisas parvas que fazemos por eles
RLVRGLItFLOpHQFRQWUDUVyVHWHPDV
elegemos alguns dos sacrifícios mais
idiotas que fazemos pelos homens da
nossa vida. E havia tantos outros…
- Deixar as amigas: E já nem falaPRVGRVDPLJRV6ySRUTXHHOHWHP
uns ciúmes loucos da Aninhas, da Marta
e da Joana, isso não quer dizer que lhes
faça a vontade. Todos os homens acham
que a gente fala mal deles nas costas deles (regra geral temos mais em que pensar) principalmente com as amigas. Que
todo o tempo que estamos com elas é
para lhes contarmos que ele se baba na
almofada, arrota depois do hamburguer
e é sexualmente mais incompetente que,
sei lá, que um pepino. Para todos os homens, todas as mulheres são potencialmente a Irina do Ronaldo. Também é
verdade que às vezes quem deixa as amigas é ela: porque a Joana tem um lindo
sorriso e a Marta tem uma linda conta
bancária, a Ana Isabel não pode ver um
homem à frente nem que seja padre, estrábico ou casado com a sua melhor amiga (ou mesmo as três coisas ao mesmo
tempo), a Ritinha é uma sonsa, que você
bem a conhece, e a Vanessa, nem é bom
pensar na Vanessa à solta com o seu Zé
Manel, e portanto afasta-se delas e leva o
seu Zé Manel para qualquer sítio muito
longe, de preferência um ermo no Alentejo, onde se dediquem ao pastoreio de
cabras (cabras mesmo) e não haja uma
PHQLQD QXP UDLR GH  TXLOyPHWURV e
um erro: até porque ninguém sabe o dia
de amanhã e se arrisca a ver-se um dia
sem ele e, o que é pior, sem elas.
- Deixar de usar minissaia: A frase
que ele mais diz é: ‘Vais sair nessa
¿JXUD"¶7RGRVRVKRPHQVVmRSRWHQFLDLV

P
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2

trabalhou um dia na vida e vive às custas
GDDYyWUDQFDGRHPFDVDDMRJDUSyTXHU
ilegal pela internet) um excelente rapaz;
que as piadas dele têm mesmo graça; que
idolatra o Pavlov (o pastor alemão que
lhe dá lambidelas nojentas na boca sempre que a vê pela frente e passa a noite
FRPLQVyQLDVDODGUDUDRJDWRGDYL]LQKD
e larga pêlos pretos espetados e com pepitas de carraças no seu sofá branco);
e que não, quer lá agora casar de papel
passado, que ideia, você é pela união de
facto e acha que as únicas pessoas que
deviam casar são os homossexuais.
- Passar a comer 8 mil calorias por
refeição: Até ao Zé Manel, você era
um exemplo para qualquer nutricionista. Depois do Zé Manel, a única vez em
que volta a ver a cor verde na sua vida é
TXDQGRR%HQ¿FDMRJDFRPR6SRUWLQJ
Nos primeiros dias até tentou convertê-lo
DRVEUyFXORVGHSRLVWHQWRXFRPHUEUyFXlos enquanto ele se encharcava de esparguete à bolonhesa com tiramissu e ainda
OKHPDQGDYDERFDVGRHVWLOR6yFRPHV
LVVR"'HSRLV¿FDVVHPGHIHVDVHDSDQKDV
JULSH$HHXWHQKRGH¿FDUXPDVHPDQD
sem te ver - O Zé Manel acha que vegetais é para coelhos, muesli é para piriquipor bolo de chocolate, e a tua mãezinha é tos, iogurte é para bebés, coitadinhos, e
tão simpática e acolhedora, e eu também tofu é para professores de ioga gay senDGRURGLDVGHVROSDUDLUGDUYROWDVDR tados em cima de tapetes com os olhos
estádio da Cidade Universitária e acho fechados a meditar em imenso sexo tânimensa graça a levar com aquelas bom- trico que podiam fazer e não fazem porbas de tinta no paintball. Quando dá por que não se alimentam convenientemente.
si, mente-lhe tantas vezes que começa a Em resumo, quando dá por si, com todo
achar que tem um desvio de personali- o esparguete à bolonhesa à luz das velas
dade. Diz-lhe que é fanática por futebol e todo os jantarinhos românticos, já endesde que ia aos jogos na Catedral da gordou cinco quilos.
- Perdoar-lhe tudo: Se ele anda
Luz com o seu paizinho; que acha o Paumaldiposto é porque o chefe é um
lo Jorge (o melhor amigo dele que nunca

chefes de harém: por eles, sairíamos à
rua de burqa. Por eles, nem sairíamos à
rua. Problema: se ceder na primeira minissaia, vai passar a ter de mudar de roupa sempre que o senhor achar que há um
potencial chefe de harém rival à solta,
que é o que eles acham que são todos os
outros homens.
- Fingir: A partir do momento em
que queremos agradar a alguém, daPRVSRUQyVD¿QJLUDVFRLVDVPDLVGLVSDUDWDGDVHQmRVmRVyRUJDVPRV&RPHoD FRP XQV ¿QJLPHQWR]LQKRV LQRFHQWHV
DFKDPRVQyV DLVLPTXHULGRSHUFRPH
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MULHER ACTIVA 11
bruto e não lhe reconhece a genialidade,
se ninguém o ensinou a abrir a porta às
senhoras é porque é um espírito livre e
acredita na igualdade dos sexos, se não
pára de falar é porque é uma pessoa super-interessante e com imenso assunto,
se não ouve o que lhe dizem é porque,
coitadinho, é um bocadinho aluado como
todos os Aquários, e se é um egoista de
SULPHLUDDSDQKDHVySHQVDQHOHSUySULRp
porque teve um trauma de infância quando o pai dele saiu de casa com a vizinha
GHFLPDWLQKDHOHDQRV
- Dar o nome da mãezinha dele à
SULPHLUD ¿OKD Assim que soube
que era menina, ele bateu o pé. Que tinha
de ser Odete Emília, porque a mãezinha
GHOH LD ¿FDU WmR FRQWHQWH ( SLRU DLQGD
é se a mãezinha dele já cá nem estiver
SDUD¿FDUFRQWHQWH9RFrSURQWRTXHOKH
queria chamar qualquer coisa mais, en¿P PRGHUQD LQGD WRUFHX R QDUL] PDV
não adianta nada, é Odete Emília ou ele
sai de casa com a Odete Emília às cavalitas... Acorde! Não deixe!
- Adiar as suas férias: Tirou uns
dias para depois do Verão ainda antes de o conhecer, mas ele agora protesta
que ninguém vai de férias em Outubro,
TXHQmRYDLDJXHQWDU¿FDUVHWHGLDVVHP
si, que podiam ir ao dois em Abril para
um hotel de charme e fazer massagem
WDLODQGHVDFRPyOHRVGHRUTXtGHDVLOYHVtre... Não adie. Sabe lá se vai cá estar em
Abril. Sabe lá se vai estar com ele em
Abril. Sabe lá se não vai haver um golpe de estado de extraterrestres que vai
rebentar com a Terra! Hehehe. (Isto é da
%'GH¿FomRFLHQWt¿FDGHOH-iDFRQWDgiou. Que você já lhe disse milhares de
vezes que adora, apesar de achar mais
LQIDQWLOyLGHTXHD2YHOKD;RQp 
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P
rezados leitores:
HFRLVDGRSDVVDGRHSURYDYHOPHQWHKRXYH
YiULRVREMHFWLYRVHUHVROXo}HVTXH¿]HPRVQRFRPHço desse ano, que não conseguimos realizar, pouco
interessa saber agora, as razões dessas “não conformidades”, pois todos sabemos que não pudemos mudar o passado.
3RLVEHPHVWDPRVQRFRPHoRGHHGHFHUWRTXH
Mi¿]HPRVRXWUDYH]DOLVWDGRVSURMHFWRVTXHSUHWHQdemos ou desejamos realizar este ano.
Desejo a todos saúde e forca de vontade para que esses projectos se concretizem da forma e feitio que os
sonhou e que uma vez realizados, lhes proporcionem
satisfação e bem-estar.
Foi-me enviado por um amigo, uma lista de boas
recomendações para por em prática durante este ano.
não terão talvez uma ligação directa aos projectos
TXH HVSHUDPRV UHDOL]DU HP PDV VH FRQVHJXLUmos polas em pratica, seguramente nos serão duma
preciosa ajuda.
3DUD RV TXH DLQGD QmR ¿]HUDP D OLVWD GRV WDLV REjectivos, talvez aqui encontrem tudo o que precisam
SDUDTXHVHMDXP%RP$QR
Saúde:
%HEDPXLWDiJXD
2. Ao pequeno-almoço coma como um rei, ao almo-

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

ço como um príncipe e ao jantar como um pedinte;
&RPDRTXHQDVFHHPiUYRUHVHSODQWDVHPHQRV
comida produzida em fábricas;
9LYDFRPRV(¶V(QHUJLD(QWXVLDVPRH(PSDWLD
7UDEDOKHFRPFDOPDHERDGLVSRVLomR
6HQWHVHHPVLOrQFLRSHORPHQRVPLQXWRVSRUGLD
/HLDPDLVOLYURVGRTXHOHXHP
'XUPDKRUDVSRUGLD
)DoDFDPLQKDGDVGHPLQXWRVSRUGLDHHQquanto caminha sorria.
6RUULDHULDPDLV
Personalidade:
1mRFRPSDUHDVXDYLGDFRPDGRVRXWURV1LQguém sabe como é a caminhada dos outros;
1mRWHQKDSHQVDPHQWRVQHJDWLYRV
1mRH[FHGD0DQWHQKDVHQRVVHXVOLPLWHV
1mRVHWRUQHGHPDVLDGRVpULR
1mRGHVSHUGLFHDVXDHQHUJLDSUHFLRVDHPPDOHdicências e conversas sobre a vida alheia;
6RQKHPDLV
,QYHMDpXPDSHUGDGHWHPSR
)DoDDVSD]HVFRPRVHXSDVVDGR1mRUHFRUGH
os erros do passado. Isso destruirá a sua felicidade
presente;
$YLGDpFXUWDGHPDLVSDUDRGLDUDOJXpP1mRRGHLH
6HMDIRUWHLQWHULRUPHQWHVDLEDHVWDUVy

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

352)0(675($,'$5$

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



Falo
3RUWXJXrV

 1LQJXpP FRPDQGD D VXD IHOLFLGDGH D QmR VHU
você mesmo;
22. Tenha consciência de que a vida é uma escola
e que está nela para aprender. Problemas são apenas
parte do curriculum, que aparecem e se desvanecem
como uma aula de álgebra, mas as lições que aprende, perduram uma vida inteira;
1mRpSUHFLVRJDQKDUWRGDVDVGLVFXVV}HV$FHLWH
também a discordância;
1mRVHSUHRFXSHFRPRTXHRVRXWURVSHQVDP
de si;
Sociedade:
(QWUHPDLVHPFRQWDFWRFRPVXDIDPtOLD
'rDOJRGHERPDRVRXWURVGLDULDPHQWH
3HUGRHDWRGRVSRUWXGR
 3DVVH WHPSR FRP SHVVRDV DFLPD GH  DQRV H
DEDL[RGH
7HQWHID]HUVRUULUSHORPHQRVWUrVSHVVRDVSRUGLD
2VHXWUDEDOKRQmRWRPDUiFRQWDGHVLTXDQGR
estiver doente. Os seus amigos o farão. Mantenha
contacto com os seus amigos.
&LQHPDRX79RSWHSRUXPERP¿OPH
A Vida:
)DoDRTXHpFRUUHFWR
'HVIDoDVHGRTXHQmRp~WLOQHPERQLWRQHP
alegre;
 3RU PXLWR ERD RX Pi TXH D VLWXDomR VHMD (OD
mudará...
2WHPSRFXUDTXDVHWXGR
2PHOKRUDLQGDHVWiSDUDYLU
4XDQGRDFRUGDUGHPDQKmDJUDGHoDD'HXVSHOD
graça de estar vivo.
0DQWHQKDVHXFRUDomRVHPSUHIHOL]
Por último:
1DRGHVDQLPHVHQDRFRQVHJXLUID]HUWXGRLVWR
$¿QDO GH FRQWDV D GRVH GHYHUD VHU SUHVFULWD SDUD
HFHUWDPHQWHTXHWRGRVHVWDUHPRVLQWHUHVVDGRV
em repeti-la!!!! A todos um fantastico 2012

HIGH SCHOOL OF MONTREAL ADULT CENTRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
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INGLÊS BÁSICO
INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES 2012

,QJOrVEiVLFRPDQKm

Datas: 9, 10, 11, 12 de Janeiro
16, 17, 18,19 de Janeiro
Hora: 9h00 às 11h00

,QJOrVEiVLFRWDUGH

Datas: 9, 10, 11, 12 de Janeiro
16, 17, 18,19 de Janeiro
Hora: 17h00 às 19h008PGRV

UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ORIGINAL UNICAMENTE) É EXIGIDO:
 Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
 Cartão de residência
 Cartão de cidadania canadiana
UM DOS SEGUINTES PROVAS DE RESIDÊNCIA
NO (ORIGINAL UNICAMENTE) É EXIGIDO:
 Cartão de assugurança medical
 Carta de condução
 Outras provas (informar-se com os empregados)

HORÁRIOS DAS AULAS DE
INGLÊS DE BASE DE MANHÃ E DE TARDE
0DQKm: Do 9 de Janeiro até 30 de Março de 2012
De Segunda a sexta: 8h30 às 12h30
Tarde: Do 9 de Janeiro até ao 29 de Março de 2012
De Segunda a quinta: 17h30 às 21h30
&XVWR: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

7UDQVSRUWHV Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte
6tWLRZHEZZZKVPRQWUHDOFD
A VOZ DE PORTUGAL
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PEQUENOS ANÚNCIOS

GH-DQHLURGH
1 Euro = CAD 1.309910
CONTABILISTAS

SERVIÇOS CONSULARES
(PEDL[DGDGH3RUWXJDO
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
&RQVXODGR*HUDOGH3RUWXJDO0WO
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

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

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

ELECTRICIDADE

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
CentroAcçãoSócioCom. 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
6S0RQWUHDOH%HQ¿FD

225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

MERCEARIA

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

ELECTRO-LUSO

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

0HUFHDULD
3RUWXJXHVD
6W8UEDLQ
514.

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

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

514.273.9638

Me. EDUARDO DIAS

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

OURIVESARIAS

681 Jarry Est

CONFORT
514.849.1153

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

514.844.3054

SOLMAR

LATINO
177 Mont-Royal Est

LISBOA
355 Rachel Est

BANCOS
514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS

111 St-Paul E.

514.861.4562

MATEUS JORGE DE PINA
514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Guia do consomidor

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

RESTAURANTES
SEGUROS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

NECROLOGIA

EMPREGOS

SERVIÇO

Homem dinâmico para trabalho
geral de edifícios comerciais, para
pequenos trabalhos arranjar e manutenção geral para companhia
imobiliária a tempo inteiro no distrito de ANJOU. 514-355-1233
,1)2#3/(;21&$
Procura-se cozinheira/o (sócia/o)
para um novo restaurante português situado na área de Rosemont. 514-961-1680
Precisa-se de senhora para trabalhar geral numa residência para
pessoas idosas deve falar português ou espanhol e habitar na
zona sul de preferência.
7HOHIRQDUSDUDVUD0HGHLURV
450-444-8859

Portuguesa em Laval oferece um
serviço, num salão, de manucura
e pedicura.
$QD

3UHFLVDVH GH XPD VHQKRUD VpULDHFRPH[SHULrQFLDSDUDID]HU
OLPSH]D H ODYDU D URXSD QXP
FRQGR QR 9HOKR 3RUWR GH 0RQWUHDOKRUDVSRUVHPDQD'HYH
IDODU H FRPSUHHQGHU XP SRXFR
GHLQJrV
&RQWDFWDU
Depois das 20h
RXGHL[DUXPDPHQVDJHP

†

VENDE-SE
Casa a venda em Notre-Dame
Oeste, rés-de-chão com subsolo
acabado. Grande 7 1/2 com terreno e garagem e tem direito a um
comércio. Perto do novo (Mega)
hospital Glen. 319 000$.

Mercedez Benz-Diesel Turbo em
bom estado com 118000km. Nunca saiu no Inverno.
-RmR&RODVVR

VIDENTE

/LQKDVGDPmRHFDUWDV9LGHQWH
FRPGRQVQDWXUDLV5HVROYHRV
VHXVSUREOHPDVVHPYRRGRR
5RVD

9.00*

$

TEL.: 514-284-1813

*TAXAS NÃO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A NOVOS ANÚNCIOS UNICAMENTE. TODOS OS ANÚNCIOS DEVEM SER
PAGOS COM ANTECEDÊNCIA.

/RXUHQoR&RQGH$OPHLGD
1925- 2012

Faleceu em Montreal, no dia 10 de Janeiro de 2012, com 87 anos de idade, Lourenço Conde Almeida, natural de Minde,
Alcanena, Portugal, esposo da Senhora
Maria Madalena Capaz.
'HL[DQDGRUVXDHVSRVDVHXV¿OKRV-RVp
Manuel (Izilda), João, Maria Amélia(Peter),
Lucília(José Manuel), Lourenço (Debbie),
Maria Madalena(Fernando), e Maria
Assunção(Nino). Seus netos, seus bisnetos, assim como restantes familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
$OIUHG'DOODLUH_0(025,$
%RXO6W/DXUHQW0RQWUHDO
:ZZPHPRULDFD
(GXLQR0DUWLQV
O Velório terá lugar, sexta-feira, 13 de Janeiro de 2012, das 14h às 17h
e das 19h às 22h. Missa de Corpo presente será sábado, 14 de Janeiro de 2012, às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Será transladado para o
cemitério de Minde, Alcanena.
Haverá missa do sétimo dia, terça-feira, 17 de Janeiro de 2012 às
18h30 na Igreja de Santa Cruz.
A família, muito sensibilizada, 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 todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

514.849.2391

†
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0iULR$GHOLQR(PLGLR3RHMR
03-03-1951 - 24-12-2011

Faleceu em Montreal, no dia 24 de Dezembro
de 2011, com 60 anos de idade o senhor Mário Adelino Emidio Poejo, natural de Mocavide,
Loures, Lisboa, Portugal.
'HL[D QD GRU VHXV ¿OKRV LUPm 0DULD +HOHQD
Poejo Nunes(José Manuel Nunes), sobrinha
neta Vanessa Michele e amigos.
O funeral foi sexta-feira, 6 de Janeiro de 2012
às 10h00 na Igreja Santa Cruz os seus restos
mortais foram transladados para Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes
associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

%HQMDPLP&DUYDOKR

†

-RVp/XLV0DFHGR

†

-RmR³9LOOD)UDQFD´&DVFDUHMR

Faleceu em Montreal, domingo, dia 1 de Janeiro de 2012, com 60 anos de idade, o senhor Benjamim Carvalho, natural dos Arrifes,
São Miguel, Açores, esposo da senhora Maria da Conceição Cordeiro.
'HL[DQDGRUVXDHVSRVDVHXV¿OKRV(PDQXHO
e Roberto. Seu irmão Manuel Moniz e suas irmãs Floripes, Alexandrina e Leonilde e seus
conjugues, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
$OIUHG'DOODLUH_0(025,$
-HDQ7DORQ0RQWUHDO
ZZZPHPRULDFD
(GXLQR0DUWLQV
Missa de Corpo presente foi celebrado sábado, 7 de Janeiro, às 10h00 na Igreja Santa Cruz e foi sepultado no
Cimetério Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal, domingo, dia 5 de
Janeiro de 2012, com 74 anos de idade, o
senhor José Luis Macedo, natural da villa de
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, esposo
da já falecida senhora Natalia Macedo.
'HL[DQDGRUVHXV¿OKRV/RXLV &KDUODLQH%planger), José (Nathalie Desjardins), Hélene et
Libério (Linda Surprenant). Netos, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
$OIUHG'DOODLUH_0(025,$
%RXO6W0DUWLQ(/DYDO
ZZZPHPRULDFD
(GXLQR0DUWLQV
O velório terá lugar, sexta-feira, 13 de Janeiro de 2012 das 14h à 17h
e das 17h à 22h. Sábado a partir de 8h30. O funeral terá lugar às
10h na Igreja St-Sylvain situado no 750 Boul. St Sylvain, Laval e será
sepultado no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

02-05-1941 - 07-01-2012

Faleceu em Vancouver, no dia 7 de Janeiro de
2012, com 70 anos de idade o senhor João
Cascarejo, natural de Castinheira, Vila franca
de Xira, Lisboa, Portugal, esposo da senhora
Helena Cascarejo.
'HL[DQDGRUDVXDHVSRVDVHXV¿OKRV0DULD
Johnny, irmãos Vitorino e Carlos, sobrinhos/as
netas Brenda, Savanna e Rebecca e amigos.
A família vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso
obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Condo espacioso com 3qts fechados. muita claridade. Bem situado
perto da bela rua Laurier. Electrodomésticos incluidos. Venha ver!
284 000$

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

%HORFRQGRFRPFR]LQKDUHQRYDGD 1RYDFRQVWUXFomR0XLWROLQGRFRQTWV IHFKDGRV &KmR GH PDGHLUD GRFRPTWRIHFKDGR0DWHULDLVGH
(PIUHQWHGHXPSDUTXH$HVWHSUH- TXDOLGDGH5pVGHFKmR
oRQmRHQFRQWUDPHOKRU
160 800$ + TPS e TVQ

12 DE JANEIRO
JORGE MARTINEZ FIM DE ANO EM OTAVA
VIAGENS VASCO LANÇA PROGRAMA DE 2012

14 DE JANEIRO

,PSHFiYHO FRWWDJH FRP VVRO DFDEDGR FRQWUXFomR  /DUHLUD
%HORTXLQWDOFRPSLVFLQDQmRWHP
YL]LQKRV DWUDV JDUDJHP  
QHJRFLiYHO

ENTREVISTA COM ADV. ANTONIO CABRAL
CONCURSO DAS MONTRAS BOUL. ST-LAURENT
A VOZ DE PORTUGAL

%HOR GXSOH[ QXP VtWLR PXLWR SURFXUDGR HP $KXQWVLF 2HVWH 3RVVLELOLGDGH GH XP EDFKHORU /LYUH DR
FRPSUDGRU08,72,17(5(66$17(

14 DESPORTO
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LIGA ZONE SAGRES

P Equipa
1-Benfica
2-FC Porto
3-Sporting
4-SC Braga
5-Marítimo
6-Académica
7-V. Guimarães
8-Beira-Mar
9-Nacional
10-Gil Vicente
11-Feirense
12-V. Setúbal
13-Olhanense
14-Rio Ave
15-U. Leiria
16-P. Ferreira

P
36
34
28
28
25
18
17
16
15
15
14
14
14
14
12
8

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
8
8
7
5
5
4
4
3
3
3
3
4
4
2

LIGA ORANGINA
P Equipa
1-Estoril Praia
2-Moreirense
3-Leixões
4-Desp. Aves
5-Atlético CP
6-UD Oliveirense
7-Naval
8-Sp. Covilhã
9-Santa Clara
10-Penafiel
11-Arouca
12-Trofense
13-Freamunde
14-Belenenses
15-U. Madeira
16-Portimonense

P
26
24
23
23
23
20
20
19
18
17
17
16
15
14
13
12

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
4
3
3
3
3

E
3
4
4
4
4
3
2
4
3
6
5
5
5
2
0
2

D GM GS
0
34 11
0
32 8
2
26 12
2
26 13
3
20 17
6
18 18
7
19 16
6
12 10
7
12 24
5
13 23
6
11 20
6
10 20
6
15 19
8
13 19
10 14 27
10 13 31

E
5
3
2
5
5
5
5
4
3
5
8
4
6
5
4
3

D
2
4
5
3
3
4
4
5
6
5
3
6
5
6
7
8

GM GS
14 8
23 16
21 17
19 14
16 13
20 18
14 14
8
10
15 17
18 19
14 13
14 20
17 18
13 17
13 19
14 20

TAÇA DE PORTUGAL
1ª Mão
11/01
12/01

Sporting - Nacional
Académica - UD Oliveirense

2ªMão
08/02
08/02

BWIN CUP -

2ª FASE DE GRUPOS

Grupo A
Equipa
1-Gil Vicente
2-Sporting
3-Rio Ave
4-Moreirense

D
0
0
0
1

J
1
1
1
1

V
1
0
0
0

E
0
1
1
0

P
3
1
1
0

Gil Vicente 2-1 Moreirense
Rio Ave 1-1 Sporting
Sporting 18/01 Moreirense
Rio Ave 18/01 Gil Vicente
Sporting 04/02 Gil Vicente
Moreirense 04/02 Rio Ave

Grupo C
Equipa
1-SC Braga
2-Penafiel
3-Nacional
4-Portimonense

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

Grupo B
Equipa
J
1-Benfica
1
2-Marítimo
1
3-Santa Clara 1
4-V. Guimarães1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

Portimonense 0-1 Penafiel
Nacional 1-2 SC Braga
SC Braga 18/01 Penafiel
Nacional 18/01 Portimonense
SC Braga 04/02 Portimonense
Penafiel 04/02 Nacional

Grupo D
Equipa
J
1-V. Setúbal
1
2-FC Porto
1
3-P. Ferreira 1
4-Estoril Praia 1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D
0
0
1
1

S

porting e FC Porto desperdiçaram em AlvalaGHR%HQ¿FDDFXPXORXQD0DULQKD*UDQGHH
a 14ª jornada da Liga terminou, por isso, com um
novo líder, agora isolado. Também o Sp. Braga
aproveitou o nulo do clássico para igualar os leões
no terceiro lugar, ao ganhar em Aveiro. E na próxima ronda recebe precisamente... o Sporting.
A penúltima jornada da primeira volta e primeira de
 DUUDQFRX FRP XP HPSDWH QR %RQ¿P QDTXHOH
que foi um mal menor para os sadinos, depois de estarem a perder. Os estudantes somaram o segundo empate seguido, o V. Setúbal o terceiro e tanto um como
outro prosseguem, assim, a lenta caminhada rumo à
manutenção. Seguiu-se o clássico de Alvalade e a desilusão para quem assistiu (à excepção, certamente,
GRVEHQ¿TXLVWDV 1mRKRXYHJRORVDHPRomRIRLFRQtida e as oportunidades escassas num jogo que podia
UHODQoDUROHmRRXUHD¿UPDURGUDJmR'HVSHUGtFLRTXH
R%HQ¿FDDSURYHLWRXSDUDVXELUDRSULPHLUROXJDUGD
Liga e a passo de goleada, como tanto gosta.
No Funchal, Sérgio Conceição estreou-se com uma
GHUURWD22OKDQHQVHSHUGHXSRUFRPR0DUtWLPR
TXHVHUHHQFRQWURXFRPDVYLWyULDVGHSRLVGDVGHUURWDV
FRP%HQ¿FDH)&3RUWR-iRVDOJDUYLRVPXGDUDPGH
treinador, mas não evitaram o terceiro desaire consecutivo. Já o Nacional foi a Barcelos dar três pontapés
QD FULVH GH UHVXOWDGRV   3HGUR &DL[LQKD FRQVHJXLX¿QDOPHQWHDTXLORTXHDLQGDQmRWLQKDVLGRSRVsível na presente temporada, tanto na U. Leiria como
no Nacional, que era vencer. Idêntica sorte não teve

P
3
3
0
0

O

gabinete de imprensa da UEFA explicou nesta terça-feira ao PÚBLICO, por escrito, que
foi enviado ao Sporting um pedido no sentido de o
clube remover ou cobrir as imagens que decoram
os corredores dos balneários em Alvalade, nos
jogos das competições europeias. O próximo encontro “europeu” em Alvalade cumpre-se a 23 de
Fevereiro, diante do Legia Varsóvia, relativo aos
DYRVGH¿QDOGD/LJD(XURSD

P
3
3
0
0

P. Ferreira 1-2 FC Porto
V. Setúbal 3-1 Estoril Praia
FC Porto 18/01 Estoril Praia
P. Ferreira 18/01 V. Setúbal
FC Porto 04/02 V. Setúbal
Estoril Praia 04/02 P. Ferreira

LIGA DOS CAMPEÕES
1-França-APOEL
2-Napoli-Chelsea
3-Milan-Arsenal
4-FC Basel-Bayern München
5-Bayer Leverkusen-Barcelona
6-CSKA Moskva-Real Madrid
7-Zenit- Benfica
8-Marseille- Internazionale

LIGA UEFA
1-FC Porto-Man. City
2-Ajax-Man. United
3-Lokomotiv- Athletic
4-Red Bull Salzburg-Metalist
5-Stoke City-Valencia
6-Rubin Kazan-Olympiakos
7-AZ Alkmaar - Anderlecht
8-Lazio-At. Madrid
9-Steaua-Twente
10-Plzen-FC Schalke 04
11-Wisla Kraków-Liège
12-SC Braga-Turquia Besiktas
13-Udinese-PAOK
14-Trabzonspor-PSV
15-Hannover 96-Club Brugge
16-Legia Warszawa- Sporting

Henrique Calisto, que em três jogos para o campeonato à frente do P. Ferreira perdeu todos. Desta feita,
o resultado indesejado aconteceu em Vila do Conde,
onde o Rio Ave disse adeus à zona de despromoção
GHJUDQGHSHQDOLGDGH2%HQ¿FDFRPRIRLMiUHIHULGR
apresentou-se na Marinha Grande sem os habituais tiWXODUHV*DLWiQH$LPDUPDVFRPDH¿FiFLDGHVHPSUH
Com quatro golos sem resposta, os encarnados não po-

diam ter saído mais satisfeitos do encontro com a U.
/HLULDTXHRVGHL[RXQDIUHQWHGDFODVVL¿FDomR7DPbém o V. Guimarães entrou no novo ano com ambição
UHYLJRUDGDHH¿FiFLDDOLQKDYDGD2VPLQKRWRVJDQKDUDPHPFDVDDR)HLUHQVH  HMiDQGDPSHORQRQR
OXJDUGHSRLVGHWHUHPSHGLGRSDFLrQFLD3RU¿PR6S
%UDJDIRLD$YHLURJDQKDUDR%HLUD0DU  HSUHVsionar o Sporting na luta pelo terceiro lugar. Minhotos
e leões têm agora os mesmos pontos e defrontam-se,
SUHFLVDPHQWHQDSUy[LPDMRUQDGDDNorte.

UEFA pede ao Sporting que
retire imagens dos corredores de Alvalade

Marítimo 2-0 Santa Clara
V. Guimarães 1-4 Benfica
Benfica 18/01 Santa Clara
V. Guimarães 18/01 Marítimo
Benfica 04/02 Marítimo
Santa Clara 04/02 V. Guimarães

P
3
3
0
0

Clássico anima Benfica e... Sp. Braga

1ª Mão
14/02
21/02
15/02
22/02
14/02
21/02
15/02
22/02

2ªMão
07/03
14/03
06/03
13/03
07/03
14/03
06/03
13/03

1ª Mão
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
14/02
16/02
16/02
16/02
16/02

2ªMão
22/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02

“A decisão foi tomada pela direcção da UEFA e o
clube foi informado ontem por carta. As imagens
contrariam os valores de respeito e tolerância que
a UEFA promove. A UEFA tem uma política de tolerância zero em relação à violência e as imagens
mostram, no mínimo, uma posição ambígua quanto
à violência provocada por adeptos”, pode ler-se no
esclarecimento do organismo que tutela o futebol europeu.

Na reacção à notícia divulgada pelo PÚBLICO na
VH[WDIHLUD R 6SRUWLQJ D¿UPRX TXH DV LPDJHQV HP
causa tinham sido aprovadas e elogiadas tanto pela
Liga como pela UEFA. “Cumpre dizer que no início
da época, aquando das vistorias efectuadas, quer pela
/LJDGH&OXEHVTXHUSHOD8()$QmRVyIRUDPDSURvadas como foram elogiadas as novas imagens dos
corredores dos balneários”, podia ler-se no comunicado do clube de Alvalade. Nesse mesmo dia, contudo, quer a Liga de Clubes, quer a UEFA, rebateram
esta argumentação, informando que não tinham aproYDGRDFRORFDomRGDVIRWRJUD¿DVVHQGRTXHD8()$
vem agora esclarecer a sua posição por escrito. Contactado nesta terça-feira pelo PÚBLICO, o assessor
de imprensa para a área do futebol do Sporting não
quis prestar declarações sobre o pedido da UEFA.
$/LJD3RUWXJXHVDGH)XWHERO3UR¿VVLRQDO /3)3 
por seu lado, continua a dizer que ainda não recebeu
nenhuma queixa respeitante às imagens e que não irá
tomar nenhuma posição sobre o assunto. Qualquer
GHFLVmRGHYHUiVHUWRPDGDDSyVDUHDOL]DomRGHHOHLções para a liderança do organismo. O sufrágio está
PDUFDGRSDUDDSUy[LPDTXLQWDIHLUDGH-DQHLUR
HVWDQGRGRLVFDQGLGDWRVQDFRUULGD$QWyQLR/DUDQMR
e Mário Figueiredo.
As imagens em causa, colocadas no corredor de
acesso aos balneários da equipa visitante, no Estádio de Alvalade, retratam adeptos das claques em poVHVDJUHVVLYDVGHVD¿DQGRRVVHJXUDQoDV2XWURVGH
cara tapada e com tochas na mão, e ainda poses que
sugerem uma saudação fascista ou tatuagens com a
cruz de ferro, um símbolo que, não sendo exclusivo
do nazismo, está muito associado a movimentos da
extrema-direita.

Primeira Liga - Próximos jogos

Venham ver todos os jogos
em ecrã gigante
A VOZ DE PORTUGAL

13/01
14/01
14/01
14/01
15/01
15/01
15/01
15/01

P. Ferreira-Marítimo
Feirense-Gil Vicente
Benfica-V. Setúbal
FC Porto-Rio Ave
Nacional-U. Leiria
Olhanense-Beira-Mar
Académica-V. Guimarães
Sp. Braga-Sporting

[SportTV] 15:15
11:00
[SportTV] 13:30
[RTPI]
15:30
11:00
11:00
[SportTV] 13:00
[SportTV] 15:15
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II DIVISÃO ZONA NORTE 2011/12

II DIVISÃO ZONA CENTRO 2011/12

II DIVISÃO ZONA SUL 2011/12

P Equipa
1-Varzim
2-Ribeira Brava
3-Tirsense
4-Mirandela
5-Limianos
6-Chaves
7-M. de Cavaleiros
8-Fafe
9-Vizela
10-Famalicão
11-Camacha
12-Ribeirão
13-Marítimo B
14-Lousada
15-Merelinense
16-AD Oliveirense

P Equipa
1-Sp. Espinho
2-Boavista
3-Tondela
4-Amarante FC
5-Gondomar
6-S. João Ver
7-Operário
8-Aliados Lordelo
9-Padroense
10-Anadia
11-Coimbrões
12-Cinfães
13-Angrense
14-Madalena
15-Paredes
16-Oliv. Bairro

P Equipa
1-Oriental
2-Torreense
3-Carregado
4-Pinhalnovense
5-Fátima
6-E. Vendas Novas
7-Louletano
8-Sertanense
9-Mafra
10-1º Dezembro
11-Moura
12-Tourizense
13-At. Reguengos
14-Monsanto
15-Juventude Évora
16-Caldas

P
30
27
23
22
22
20
20
20
20
19
19
18
18
16
4
4

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
8
6
6
6
5
5
6
5
5
5
4
4
4
0
0

E
3
3
5
4
4
5
5
2
5
4
4
6
6
4
4
4

D GM GS
2
16 4
3
16 13
3
20 11
4
30 19
4
17 12
4
12 13
4
25 24
6
14 14
4
20 16
5
14 14
5
13 15
4
17 15
4
18 17
6
19 24
10 7
25
10 6
28

III DIVISÃO SÉRIE A 2011/2012
P Equipa
1-GD Joane
2-Vianense
3-Bragança
4-Santa Maria
5-Esposende
6-Vilaverdense
7-Melgacense
8-Fão
9-FC Amares
10-Marinhas
11-Maria da Fonte
12-Cerveira

P
26
25
24
23
22
20
18
14
13
12
10
6

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
6
7
7
6
6
5
3
3
3
2
1

E
2
7
3
2
4
2
3
5
4
3
4
3

D
3
0
3
4
3
5
5
5
6
7
7
9

P
22
22
21
19
18
17
17
15
11
6
3

J
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
12

V
6
7
6
5
4
3
5
3
2
0
0

E
4
1
3
4
6
8
2
6
5
6
3

D
2
4
3
3
2
1
5
3
4
5
9

GM GS
23 10
20 14
22 15
15 11
16 16
14 10
16 17
7
8
18 12
7
27
6
24

III DIVISÃO SÉRIE E 2011/2012
P Equipa
P
1-Oeiras
25
2-Sintrense
24
3-Fut. Benfica
20
4-Sacavenense
19
5-Pêro Pinheiro
19
6-Casa Pia
19
7-Eléctrico
18
8-Real
15
9-Alcochetense
14
10-Olímpico Montijo 13
11-SL Cartaxo
13
12-O Elvas
11

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
7
7
6
5
4
5
4
4
3
3
3
3

E
4
3
2
4
7
4
6
3
5
4
4
2

D
2
3
5
4
2
4
3
6
5
6
6
8

GM GS
17 8
18 10
18 15
21 16
17 14
18 16
11 9
15 16
17 21
17 21
15 25
16 29

III DIVISÃO SÉRIE F 2011/2012
P Equipa
1-Farense
2-Esp. Lagos
3-Fabril Barreiro
4-U. Montemor
5-Pescadores
6-Sesimbra
7-Quarteirense
8-Aljustrelense
9-Messinense
10-Lagoa
11-Redondense
12-Despertar SC

P
33
25
22
21
20
19
19
17
17
15
13
2

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
8
7
7
6
5
6
5
5
4
4
0

E
3
1
1
0
2
4
1
2
2
3
1
2

D GM GS
0
32 9
4
25 15
5
24 18
6
13 11
5
16 16
4
16 15
6
15 16
6
19 21
6
14 17
6
9
14
8
14 18
11 5
32

III DIVISÃO SÉRIE MADEIRA 2011/2012
P Equipa
1-Caniçal
2-Machico
3-Pontassolense
4-Portosantense
5-Câmara de Lobos
6-Est. Calheta
7-C. Canicense
8-AD Porto Cruz
9-1º Maio Funchal
10-CF Andorinha
11-B. da Argentina
12-UD Santana

P
34
32
29
22
21
16
15
12
12
11
11
6

J
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12

V
11
10
9
7
7
4
5
3
3
3
3
2

E
1
2
2
1
0
4
0
3
3
2
2
0

D GM GS
1
38 7
1
24 11
2
29 8
4
32 14
6
14 16
5
14 17
8
12 20
7
15 23
7
12 21
8
12 29
8
10 29
10 10 27

III DIVISÃO SÉRIE AÇORES 2011/2012
P Equipa
1-Santiago
2-Lusitânia
3-Praiense
4-Prainha FC
5-B. S. Mateus
6-Guadalupe
7-Sp. Ideal
8-U. Micaelense
9-Fayal
10-Águia CD

P
24
24
22
16
15
14
13
11
10
3

J
12
11
11
11
11
12
11
12
12
11

V
7
7
7
4
3
4
2
2
2
0

E
3
3
1
4
6
2
7
5
4
3

D
2
1
3
3
2
6
2
5
6
8

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
10
10
7
7
7
5
5
4
4
3
4
4
2
2
1

E
3
2
2
4
2
1
5
4
5
5
8
3
3
2
1
4

D GM GS
1
24 9
2
24 9
2
22 9
3
23 13
5
13 15
6
17 21
4
10 12
5
22 18
5
22 22
5
21 18
3
14 15
7
17 25
7
17 20
10 16 28
11 9
26
9
10 21

III DIVISÃO SÉRIE B 2011/2012
GM GS
21 10
17 6
15 9
18 12
18 18
16 13
14 21
15 14
11 14
14 19
7
18
11 23

III DIVISÃO SÉRIE D 2011/2012
P Equipa
1-Benf.C.Branco
2-Pampilhosa
3-Sp. Pombal
4-Tocha
5-Sourense
6-Beneditense
7-Marinhense
8-Peniche
9-G. de Alcobaça
10-Bombarralense
11-At. Riachense

P
33
32
32
25
23
22
20
19
17
17
17
15
15
8
7
7

GM GS
26 8
17 9
25 6
18 22
7
7
13 16
19 17
13 19
14 27
4
25

P Equipa
1-Infesta
2-Cesarense
3-Sousense
4-AD Grijó
5-Rebordosa
6-Vila Real
7-Leça
8-Sp. Mêda
9-Vila Meã
10-Serzedelo
11-Sp. Lamego
12-Alpendorada

P
25
24
23
20
18
18
17
17
16
15
10
8

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
7
6
6
4
5
4
4
4
3
2
2

E
1
3
5
2
6
3
5
5
4
6
4
2

D
4
3
2
5
3
5
4
4
5
4
7
9

P
30
28
25
25
24
24
22
21
19
16
15
14
13
12
11
8

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

exibições memoráveis a
fama de Peyroteo chegou
a França. No Natal de
 HPLVViULRV GH %RUdéus quiseram falar-lhe.
Não os recebeu. O casamento com o Sporting era
indissolúvel.
A sua postura de correcção valeu-lhe ter vencido
HP$EULOGHRFRQcurso de «o mais popular
desportista português»,
concurso
organizado
pelo jornal «O Século».
Isso não impediu que, em
QXP%HQ¿FD6SRUting, respondesse a soco
a um insulto de Gaspar
Pinto à sua mãe.
Nalgumas goleadas do
Sporting sobressaíram os
golos de Peyroteo: SporWLQJ[%RDYLVWD JRlos de Peyroteo), Sporting
[ /HoD QRYH JRORV 
6SRUWLQJ[)DPDOLFmR
(seis golos).
No entanto trouxe-lhe
PDLRU SUHVWtJLR R %HQ¿FD [ 6SRUWLQJ HP 
GH $EULO GH  FRP
quatro golos de Peyroteo
a decidir o campeonato.
2 %HQ¿FD WLQKD YHQFLGR R 6SRUWLQJ SRU 
Ficariam igualados na
pontuação se o Sporting
YHQFHVVH 2 6SRUWLQJ Vy
seria campeão se ganhasse por uma diferença de
golos superior ao jogo da
YROWD1LQJXpPDFUHGLtava. Acreditou Peyroteo.
HRVTXDWURJRORVIRram da autoria do melhor
avançado-centro português de todos os tempos
$SyVLQ~PHURVJRORVH deitaram por terra o soA VOZ DE PORTUGAL

E
3
4
4
1
3
3
4
3
7
4
3
5
4
6
2
2

D GM GS
2
31 9
2
25 11
3
24 17
5
21 17
4
20 15
4
23 13
4
13 11
5
18 16
3
14 9
6
10 12
7
14 30
6
12 20
7
12 22
6
10 18
9
14 23
10 7
25

III DIVISÃO SÉRIE C 2011/2012
GM GS
21 14
22 17
23 13
16 12
15 10
14 14
17 17
16 17
14 15
18 17
13 25
5
23

P Equipa
1-Avanca
2-AD Nogueirense
3-Ac. Viseu
4-Penalva Castelo
5-Alba
6-AD Sanjoanense
7-Sampedrense
8-Bustelo
9-Oliv. Hospital
10-Oliv. Frades
11-Valecambrense
12-Canas Senhorim

P
27
26
24
23
21
21
19
18
16
9
5
4

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Fernando Peyroteo:
o ‘’violino’’ goleador
F
ernando Peyroteo,
foi o maior marcador de sempre do futebol nacional.
“Era uma máquina de
fazer golos”, como um
dia disse Cândido de
2OLYHLUD (P  DQRV
GH FDUUHLUD PDUFRX 
JRORV HP  MRJRV H
o número de golos sobe
SDUD  VH LQFOXLUPRV
amigáveis e torneios disputados.
Peyroteo, vindo da enWmR FROyQLD SRUWXJXHVD
de Angola, estreou-se
QXP 6SRUWLQJ [ %HQ¿FD HP  GH 6HWHPEUR
GHFRPGRLV7LQKD
DQRV
No começo da sua
FDUUHLUD  KDYLD
VRPHQWH  HTXLSDV QD
Primeira Divisão. Eram
 HP  TXDQdo Peyroteo abandonou
o futebol. Peyroteo terá
VLGRR~OWLPRGRVKHUyLV
românticos, de uma outra era do futebol nacional.
(P  TXDQGR WHUminou a carreira, com
DSHQDV  DQRV QXPD
YLWyULD GH  VREUH R
Oriental – três golos foram seus.
Peyroteo, o homem-goOR GRV  YLROLQRV VDELD
procurar a melhor colocação no terreno à espera
dos centros da direita ou
da esquerda, metendo
muitos e bonitos golos
sem deixar que a bola
chegasse ao chão.

V
9
8
7
8
7
7
6
6
4
4
4
3
3
2
3
2

15

V
8
7
6
6
6
6
5
5
5
2
1
0

E
3
5
6
5
3
3
4
3
1
3
2
4

D GM GS
2
30 14
1
24 13
1
18 8
2
16 15
4
17 8
4
19 15
4
16 17
5
20 19
7
17 19
8
12 23
10 14 28
9
9
33

QKREHQ¿TXLVWD
Se motivos faltassem,
3H\URWHR DLQGD ¿FDULD
QD KLVWyULD GR IXWHERO
nacional ao apadrinhar –
enquanto seleccionador
nacional – a estreia de

 YtWLPD GH XP DWDque cardíaco, culminar de
uma doença do sistema
FLUFXODWyULRTXHMiOKHWLnha custado a amputação
de uma perna...
3DUDVHPSUH¿FRXDPH-

Eusébio com a camisola
das quinas.
Os deuses do futebol encontraram nessa primeira
FRQYRFDWyULD GR 3DQWHUD
Negra uma passagem de
testemunho entre o maior
avançado português de
todos os tempos, e aquele
que viria a ser unanimemente reconhecido como
o melhor jogador portuJXrVGDKLVWyULD
A vida contudo não seria justa para Fernando
Peyroteo, que faleceu em

PyULDGHXPJUDQGHDWOHta e homem que nos bons
tempos da sua carreira,
TXDQGRKDYLDQR%HQ¿FD
o avançado Guilherme
Espírito Santo, e a rivaOLGDGH %HQ¿FD6SRUWLQJ
era enorme, brincava-se
então: que o verdadeiro
sportinguista ao benzer-se devia dizer sempre:
«Em nome do pai, e do
¿OKRHGR3H\URWHRTXH
o Espírito Santo é do
%HQ¿FDª
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16 PUBLICIDADE

Des dizaines de milliers de consommateurs et d’entrepreneurs le
consultent régulièrement afin de comparer et de faire un choix plus judicieux.

UN JOUR OU L’AUTRE,
ON DOIT COMPARER!

AVEZ-VOUS
VOTRE RAPPORT
DU MARCHÉ?

Envoyez ce coupon au: Montréal AutoPrix: 4900, Métropolitain Est, St-Léonard
Montréal (Québec) H1S 3A4

Recevez votre « Rapport du marché»
GRATUITEMENT à tous les mois, un
outil de comparaison indispensable
vous permettant de payer le plus bas
prix possible.

Nom: _______________________________________
Adresse: _____________________________________
Code postal: _____________
Courriel (facultatif): _____________________________
Oui, je veux mon Rapport du marché pour les six prochains mois.

4900, Métropolitain Est, St-Léonard | 5800, Côte-de-Liesse, Ville Mont-Royal
3475, boul. Taschereau, St-Hubert | 1 866 638-2133
A VOZ DE PORTUGAL

