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0RVWL0RQGLDOH
42 VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

34.99$
20 LITROS
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TINTO

0HUORW
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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 terminou o campeonato da suéca que teve como patrocínio, o restaurante Estrela do Oceano. Os vencedores foram: 1º prémio
Arlindo Rolo e João Rolo; 2º prémio José Mauricio e Rui
Marques; 3º prémio José Silveira e Jorge Saraiva e informamos que no sábado, 18 de Fevereiro festejamos o
S.Valentim com o DJ Jeff Gouveia de Night Productions com ementa
coelho no forno. 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

Lua Maria Farro Fonseca

Data de nascimento : 04/07/2011
Mãe : Danyelle Fonseca
Pai : Jaime Farro
&RQWLQXDPRV D LQFHQWLYDU RV QRVVRV ³OHLWRUHV GR
SUHVHQWH´ XP VHUYLoR JUDWXLWR SDUD TXH QRV HQYLHP DV IRWRJUD¿DV GRV VHXV EHEpV QDVFLGRV QR
DQR  H  DFRPSDQKDGDV GRV UHVSHFWLYRV
QRPHVGDWDVGHQDVFLPHQWRQRPHVGRVSDLVSDUD
&RQFXUVR%HEp$9R]GH3RUWXJDO
ERXO6W/DXUHQW0WO4F+:=
RXSRU(0DLOUHG#DYR]GHSRUWXJDOFRP

Reforma da Lei do Arrendamento
Texto de Augusto Machado

E

m Portugal foi recentemente criado o novo regime do arrendamento. Uma lei que perde por
tardio, dizem os proprietários. Do lado dos inquilinos, estes não estão interessados na nova lei, como é
obvio. Tanto em Lisboa como no Porto ainda há inquilinos a pagar menos de 30 euros de renda por mês.
Exemplos não faltam: Uma inquilina moradora em
Lisboa, confessou que paga de renda pela casa onde
vive, (dois quartos, sala,
cozinha e quarto de banho), quatro contos e 200
escudos ou seja; 21 euros
por mês! São as tais rendas
antigas protegidas por lei.
Com o novo regime os arrendatários terão de aceitar
aumento da renda ou receber indemnização e sair
em 6 meses.
Esta nova lei do arrendamento vai mudar a vida
de 255 mil inquilinos em
2012. O Governo pretende
dinamizar o mercado de
DUUHQGDPHQWRHS{U¿PDR
sistema de rendas congeladas, mas aparentemente
as soluções encontradas
parece não agradar nem a inquilinos nem a proprietários. A parte mais sensível tem a ver com a transição
das rendas antigas para um modelo liberalizado. A
actualização das rendas antigas vai ter em conta os
recursos económicos dos inquilinos e será gradual.
Quem tiver mais de 65 anos, invalidez acima de 60%
ou não tiver condições económicas estará salvaguardado. Haverá um período de cinco anos de transição
SDUD HVWHV FDVRV 1R ¿QDO GHVVH SHUtRGR D UHQGD p
actualizada e o estado pode subsidiar a diferença, garantiu a ministra, Assunção Cristas.
E como vão funcionar os despejos? Os senhorios

ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES
SÁBADO 21 DE JANEIRO ÀS 16H
ABERTO TODOS OS DIAS, CARTAS, DÓMINÓ
FUTEBOL PORTUGUÊS EM DIRECTO
RESERVEM O SEU LUGAR

Portugalíssimo

SDVVDPDSRGHUS{U¿PDRVFRQWUDWRVDSyVGRLVPHses de não pagamento ou atraso na renda. Para tal,
dirige-se ao Balcão Nacional do Arrendamento, (algo
parecido com a “Régie du Logement du Quebéc) que
VHUiDLQGDFULDGRDTXHPFDEHQRWL¿FDURLQTXLOLQR
da situação. Este tem a possibilidade de, no mês seJXLQWH UHJXODUL]DU D VLWXDomR PDV SRGH EHQH¿FLDU
desta benevolência do senhorio apenas uma vez por
contrato. Se voltar a atrasar-se por mais dois meses o
despejo é accionado.
Nos casos em que haja necessidade de demolição ou

obras profundas, o senhorio também pode despejar o
inquilino, mas poderá ter de pagar-lhe uma indemnização equivalente a seis meses de renda, isto é, caso
não haja acordo. Ora, quem conhece a situação do
imobiliário em Portugal, especialmente nas grandes
cidades, sabe que existem muitas casas nos bairros
mais degradados a caírem, em certas ruas até o transito de veículos já é proibido – porque os prédios
estão mesmo a cair... No Porto, cidade que conheço
bem, no bairro da Sé, Rua da Banharia e outras ruas
circunvizinhas, as estruturas de muitas casas estão a
ser escoradas para não caírem. É uma pena! Estamos
a falar do centro histórico da cidade invicta.
Isto é um problema antigo – rendas baratinhas, senhorios sem terem hipótese de fazer obras levou à
degradação do parque urbano e das condições de habitabilidade, tudo isto por não funcionarem os mecanismos de contractualização e estarem sujeitos a
aturar um inquilino caloteiro durante anos. Ano após
ano, sucessivos anúncios de mudanças na Lei do
Arrendamento não passaram de boas intenções. De
promessa em promessa e num braço de ferro entre as
forças envolvidas. Espera-se, com este novo regime
de arrendamento, a dinamização do parque habitacional de aluguer em Portugal e, já agora, o restauro
de milhares de edifícios degradados, um pouco por
todo o país, registando-se panorâmicas de autêntica
ruína. Casas em estado degradante que, em muitos
casos, estão a ser utilizadas pelos desabrigados.

1280AM
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/LQKDDEHUWD
&RQWDFWRSXEOLFLWiULR

'RPLQJRGDVKjVK
<RUN:HVWPRXQW+==

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

$9R]GH3RUWXJDO+HEGRPDGDLUHIRQGpOHDYULO | 4231-B, Bl. St-Laurent, Québec, Canada H2W 1Z4 - Tél.: 514.284.1813 | Fax: 514.284.6150 | jornal@avozdeportugal.com |
www.avozdeportugal.com | Distribution gratuite | Dépôts legaux à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction
totale ou partielle est strictement interdite sans notre autorisation écrite. Les auteurs d’articles, photos et illustrations prennent la responsabilité de leurs écrits.

eGLWHXU Eduino Martins | 'LUHFWHXU Tony Saragoça | 'LUHFWHXUDGMRLQW Manuel de Sequeira Rodrigues | $GPLQLVWUDWLRQ Elisa Rodrigues | 5pGDFWHXUV HQ FKHIV Mário Carvalho et Antero Branco |
&ROODERUDWHXUV Antero Branco, Diamantino de Sousa, Dinora de Sousa, Helder Dias, J.J. Marques da Silva, João Arruda, Jorge De Pina, José de Sousa, Manuel Carvalho, Miguel Félix, Natércia Rodrigues |
&RUUHVSRQGDQWV Augusto Machado, Joel Neto, Manuel Rodrigues, Maria Helena Martins, Ricardo Araújo Pereira, Hélio Bernardo Lopes |3KRWRJUDSKHV José Rodrigues, Anthony Nunes | 'HVLJQJUDSKLTXH
Sylvio Martins | 'LVWULEXWLRQ Nelson Couto, Victor Medina | 3XEOLFLWp RPM, IMTV Ethnic Comm. Ethnique Média. Portugal: PortMundo Ldª.
A VOZ DE PORTUGAL

0HPEUR
R¿FLDO

18 DE JANEIRO - 2012

AQUI CANADÁ

3

Encontrada sexta vítima do
Portugal
naufrágio do navio Costa Concordia
considerado “lixo” A

P

ortugal considerado “lixo” pela
DJrQFLD GH FRWDomR ¿QDQFHLUD
Standard & Poor’s.
A agência de notação Standard &
Poor’s anunciou o corte do ‘rating’ da
maioria dos países da Zona Euro, entre
os quais a França, que perdeu a nota
máxima, e Portugal, Espanha e Itália,
que baixaram dois níveis.
$DJrQFLDGHFRWDomR¿QDQFHLUD6WDQdard & Poor’s cortou o rating de Portugal, Itália e Espanha, em dois níveis.
)UDQoD ¿FRX SHOD SULPHLUD YH] VHP D
notação máxima.
Condições de crédito mais apertadas
e as previsões de contração económica
na Europa estão entre os argumentos
centrais que a agência de notação StanGDUG 3RRU¶V 6 3 XVDSDUDMXVWL¿FDU
a descida dos ‘ratings’ da maioria da
zona euro.
A agência cita ainda a tentativa de
«desalavancagem simultânea de Governos e famílias» e a «disputa prolongada entre os líderes europeus sobre
que caminho é o adequado para lidar
FRPRRVGHVD¿RVªFRPTXHVHGHSDUD
D]RQDHXUR(D¿UPDTXHDDSRVWDDSHnas em medidas de austeridade pode
criar uma situação «autoderrotista» se
não lidar também com outros aspetos
como corrigir os desníveis de competitividade.
França perde nota máxima
A perda do “triplo A” da França terá
FRQVHTXrQFLDV TXH SRGHP YLU D UHÀHtir-se nos destinos da Europa. A nível
económico pode encarecer os custos
GR ¿QDQFLDPHQWR GD 5HS~EOLFD )UDQFHVD H DPHDoD UHÀHWLUVH QR ³$$$´
atribuído ao fundo europeu de resgate a
que recorrem Portugal e outros países.
O ministro das Finanças francês, FranoRLV%DURLQFRQ¿UPRXTXHD6WDQGDUG

& Poor’s cortou o ‘rating’ de França,
retirando-lhe assim pela primeira vez a
notação máxima, devido ao risco para
o país do alastramento da crise do euro.
Durante a tarde de sexta-feira a imprensa internacional já dava conta deste corte, apontando para uma descida
de um nível.
A nível europeu, a degradação da nota
da França arrisca-se também a ter implicações indiretas no Fundo Europeu
de Estabilização Financeira (FEEF),
que assegura o pagamento dos planos
de resgate a Portugal, Grécia e Irlanda.
A última semana foi globalmente positiva para as diversas bolsas de valores
europeias. A notícia desta sexta-feira
agita novamente os mercados.
A notícia foi avançada pela SIC que
acrescenta que o Governo português
Mi WHUi VLGR QRWL¿FDGR GD GHVFLGD GR
rating. José Gomes Ferreira, editor de
Economia do canal de Carnaxide, é
da opinião que os Estados Unidos e a
Alemanha são os dois países que mais
ganham com o novo corte de rating.
Comissão Europeia considera
a decisão inconsistente
A Comissão Europeia lamentou a decisão da agência de notação Standard
& Poor’s de baixar o ‘rating’ de vários
SDtVHV GD =RQD (XUR TXH FODVVL¿FRX
como “inconsistente”, e questiona o
PRPHQWRHPTXHpIHLWD³$SyVYHUL¿car que desta feita não é acidental, lamento a decisão inconsistente tomada
pela Standard & Poor’s relativamente
ao ‘rating’ de muitos Estados-membros
da Zona Euro, numa altura em que a
Zona Euro está a tomar ações decisivas
em todas as frentes da sua resposta à
FULVH´ D¿UPRX R FRPLVViULR HXURSHX
dos Assuntos Económicos, Olli Rehn,
em declaração divulgada em Bruxelas.

s equipas de resgate encontraram
mais uma vítima do naufrágio do
navio Costa Concordia, elevando para

Coreia do Norte nega represálias
contra quem não chorou o suficiente

A

s autoridades norte-coreanos reagiram com indignação às alegações de que teriam punido alguns
cidadãos por não terem chorado adequadamente a morte de Kim Jong-il.
Mal se tornou pública a notícia da morte do ex-líder da Coreia do Norte, percorreram o mundo as imagens do pranto
de civis e militares, levantando dúvidas
acerca da sua genuinidade. As cerimónias fúnebras foram acompanhadas por
multidões que mostravam desespero e
profunda dor, ajoelhando-se na neve e
batendo no peito, ao longo das ruas de
3\RQJ\DQJ 'XUDQWH R ¿PGHVHPDQD
DDJrQFLDGHQRWtFLDVR¿FLDOUHDJLXFRP
veemência contra as notícias de que os

O

Lusa, o presidente da ANF, João Cordeiro, explicou que o “secretário regioQDOGR3ODQRH)LQDQoDVFRQ¿UPRXTXH
já tinha transferido para o Instituto da
Administração e Assuntos Sociais da
Madeira (IASAUDE) a verba da dívida
de dezembro” pelo que será suspensa
a proibição de venda de medicamentos a crédito. O responsável adiantou
que “neste momento a informação está
a ser enviada a todas as farmácias da
Madeira e depois da hora do almoço
retomarão o crédito na dispensa dos
medicamentos”.

cidadãos que não tinham chorado apropriadamente nas cerimónias fúnebres
“teriam sido enviados para um campo de
concentração”. Para o regime, tais alegações têm origem “num grupo de traidores”, alegadamente ligados ao Presidente Lee Myung-bak da Coreia do Sul.
Em causa está uma notícia publicada na
semana passada pelo site Daily NK, da
Coreia do Sul. Citando uma fonte não
LGHQWL¿FDGD QD &RUHLD GR 1RUWH R VLWH
anunciava que «as autoridades estão a
condenar a, pelo menos, seis meses num
campo de concentração quem não tenha
participado nas cerimónias fúnebres [de
Kim Jong-il] ou que, tendo participado,
não chorou ou não pareceu genuíno».

'ƌŽƵƉĞ^ƵƩŽŶĞŶƚƌĞͲŽƵĞƐƚ
ŐĞŶĐĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

Madeira paga dívida às farmácias
que voltam a vender a crédito
executivo de Alberto João Jardim
pagou segunda-feira uma dívida
de quatro milhões de euros às farmácias. Em resposta, a Associação NacioQDOGH)DUPiFLDVSHGLXDRV¿OLDGRVSDUD
recomeçarem a vender a crédito.
Farmácias voltam a vender a crédito
As farmácias da Madeira estão já a ser
QRWL¿FDGDVSHODDVVRFLDomRQDFLRQDOGR
setor para voltarem a vender medicamentos a crédito depois de o Governo
Regional ter transferido a dívida vencida de quatro milhões de euros, revelou
fonte da instituição. Em declarações à

seis o número de mortos do acidente
ocorrido na sexta-feira à noite perto da
ilha de Giglio
O corpo do passageiro foi encontrado
na parte do navio
que está fora de
água, equipado com
colete salva-vidas.
A identidade da vítima não foi divulgada.
Quinze
pessoas
continuam desaparecidas na sequência do desastre.

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

«A paciência é a arte de ter esperança»- Vauvenargues
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4 INFORMAÇÕES EM DESTAQUE

“O Artista” e “Os Descendentes” foram os
vencedores em noite de Globos de Ouro
¿OPH IUDQFrV ³2 $UWLVWD´ H R
drama “Os Descendentes” repartiram a glória na 69.ª edição dos
Globos de Ouro, com três e dois galardões cada um, respetivamente.

O

2¿OPHIUDQFrV³2$UWLVWD´GH0LFKHO
Hazanavicius, ganhou hoje o Globo de
Ouro para melhor comédia ou musical,
melhor ator nesse domínio (Jean Dujardin) e melhor banda sonora original
/XGRYLF %RXUFH  2 ¿OPH TXH DLQGD
não estreou em Portugal, é uma produção francesa a preto e branco, de homenagem ao cinema mudo de Hollywood,
cuja personagem principal é estrela de
cinema que se depara com o advento
GRV¿OPHVVRQRURV
“Os Descendentes” venceu nas categorias de melhor drama e melhor ator
de drama (George Clooney).
Meryl Streep arrecadou o Globo de
Ouro para melhor atriz de drama pelo
desempenho em «A dama de ferro»,
(The Iron Lady, no título original),
enquanto Michelle Williams ganhou
o prémio de melhor atriz em comédia
pelo seu desempenho de Marilyn MonURHQR¿OPH©8PDVHPDQDFRP0DULlyn».

A atriz Octavia Spencer ganhou o
Globo de Ouro de melhor atriz secundária em drama pelo desempenho em
«As Serviçais» («The Help», no original) e Christopher Plummer, de 82
anos, conquistou o Globo de Ouro para
melhor ator secundário pelo papel em
«Assim é o Amor» (Beginners, no título original).
A cerimónia dos Globos de Ouro,
prémios atribuídos pela Associação de
Jornalistas Estrangeiros de Hollywood
- considerados os prémios mais importantes do cinema americano a seguir
aos Oscars, foi conduzida, mais uma
vez, pelo humorista Rick Gervais.

A VOZ DE PORTUGAL
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O Canadá e a O.N.U.
passado. O Conselho de Segurança, órgão decisório das
Nações Unidas por excelência, é um dos mais impor- disse: “ Do lado do meu pai, a minha família conta com
Texto de Jorge Pina
tantes pois ali se debatem assuntos sérios como: os No- várias gerações de militares e funcionários do governo.
RXYH WHPSRV HP TXH D LQÀXrQFLD GR &DQDGi QD YRV'HVD¿RVj6HJXUDQoDQDVXDYHUWHQWHFRPSOH[DTXH Eles me legaram a convicção que não há nenhuma vida
O.N.U. era deveras importante, hoje vemos o país abrange as alterações climáticas, os refugiados, as epi- tão satisfeita como aquela que consagramos ao serviço
que parece mais preocupado em expulsar um pobre dia- demias ou o crime internacional. Nesses tempos até os altruísta da sua pátria e da humanidade inteira. Como
bo para o Ruanda, do que estar sentado na mesa das mais ilustres secretários gerais da O.N.U. recém-eleitos este serviço exige o sacrifício de todo o nosso interesse
discussões. A prova foi quando o Portugal venceu na apressavam para virem visitar o país e nos deixar pala- SHVVRDOPDLVLJXDOPHQWHDFRUDJHPHXPD¿GHOLGDGH
corrida a membro do Conselho de Segurança no ano vras como estas “Canada, with its rich traditions from absoluta às nossas convicções. E do lado materno, a mimany peoples, harmoniously blended, and its key po- nha família conta alguns sábios e pessoas da Igreja que
sition between two great nations in the Western world, me legaram a convicção que todos os homens têm os
is also a nation with a rich future. All these elements PHVPRVGLUHLWRVSRLVTXHVmR¿OKRVGH'HXV´(SRGtDUHWUXO\UHÀHFWHGLQ&DQDGD¶VFRQVWUXFWLYHUROHLQZRUOG DPRV FRQWLQXDU9LPRV QHVWH KRPHP XPD FRQ¿DQoD
affairs”, palavras do Sr. Dag Hammarskjöld.
em si e a missão de estar ao serviço dos outros. Foi asSr. Dag Hammarskjöld
sim, que deu a sua vida num trágico acidente de avião
Texto de Jorge Pina
É um dos poucos seres humanos que podemos admi- HPÈIULFDHPSUROGDUHVROXomRGRFRQÀLWRQR&RQJR
uando uma pessoa aqui na nossa metrópole aparece rar sem o ter conhecido. Em 1953, poucos dias após a em 1961, que infelizmente ainda hoje, continua. Prémio
na primeira página do “Journal de Montréal” dois sua eleição como secretário-geral da O.N.U., pronun- Nobel da paz, após a sua morte, o que deveras nos deidias seguidos, e que na segunda vez é uma Sexta-feira ciou para a Rádio Canadá, um discurso que começava xou foi o seu pensamento, de uma actualidade incrível
13, ninguém gostaria de estar na sua pele. Dos milhares por mostrar como se forjou a sua personalidade e assim pode ser lido na versão francesa sob o título “ Jalons”.
de cafés, restaurantes, bares, e mesmo Mc Donalds , que
existem aos 360 graus da Rua Frontenac (local onde o
jornal é produzido)nunca vi um que não tenha ao menos dois exemplares cada dia. É nesses exemplares que
o povo vai, no geral quotidiano, contribuir para a manuVO
tenção das instituições e dos poderes públicos. Basta uma
NO
ÀHFKDHRDUTXHLURGHVDSDUHFH)RLRTXHDFRQWHFHXDR
nosso Michael Cammalleri, goleador emérito da equipa de Hóquei Canadianos ao confessar aos jornalistas
da “mentalidade de derrotados “ dessa sua equipa. E na
PDQKmVHJXLQWHjFRQ¿VVmRHUDXPDJUDQGHIRWRJUD¿DGR
dito cujo e as suas palavras em letras de três polegadas na
primeira página. Atingiu o alvo. Atingiu toda uma proCitéFido
víncia que espera cada vitória para saltar tão alto e não
se deixar enterrar pela neve. Assim aos doze dias do mês
------------------------------------------------------------GH-DQHLURGHGRLVPLOHGR]HWHQGR¿QGRRMRJRTXHRV
opunha aos Bruins de Boston, em que o resultado parecia
FRQ¿UPDUDVSDODYUDVGR0LFKDHOHVWH¿FRXGHVSHGLGRH
Fido faz-vos uma das suas mais generosas ofertas para o tempo de festas
enviado aos Flames de Calgary. Equipa de onde partira
no verão de 2009 ao preço de milhões de dólares para
juntar aos Canadianos de Montreal. Quer isto dizer que
até os nossos heróis retornam à casa de partida, quando
Somente
> Chamadas efectuadas e recebidas LOLPLWDGDV
neles habitam uma necessidade natural de protesto.
> Chamadas longa distância no Canadá LOLPLWDGDV

H

Uma metáfora
seria melhor?

Q

Pacote Canadá
ilimitado

O a, b,c,

Quantos somos
em Montreal?

50$
por mês*

> Mensagens textos LOLPLWDGDV
> Mensagens textos internacionais LOLPLWDGDV
> Nenhuma restrição de zona

Texto de Miguel Félix

O

a, b, c,… é uma nova crónica que terá o objecWLYRGHLQIRUPDUHH[SOLFDUDKLVWyULDDFXOWXUDHDJHRJUD¿DGR&DQDGi3DUDHVVDSULPHLUD
crónica, a pergunta é simples, mas interessante:
quantos somos nós (Portugueses) em Montreal?
No seu site Web, a cidade de Montreal nos oferece
estatísticas vindas do Instituto de Estatísticas Canadiano e também do Instituto de Estatísticas do Quebec. Segundo estas informações, havia na cidade de
Montreal em 2010: 1 692 082 habitantes, comparativamente a 1 021 520 habitantes em 1951.
Com os dados do recenseamento de 2006, uma estatística sobre as línguas maternas foi elaborada. Segundo essa informação, na cidade de Montreal havia
17 780 pessoas de língua portuguesa, ou seja somente 1,1% dos habitantes de Montreal.A área do Plateau
Mont-Royal tinha, em 2006, 3 015 pessoas de língua
materna portuguesa. No mesmo recenseamento, no
geral só houve 9 115 pessoas que diziam utilizar a
língua portuguesa em casa,e no Plateau Mont-Royal
1 770 pessoas utilizavam o português em casa.
Essas estatísticas são uma imagem dum momento,
QRHQWDQWRWXGRSRGHVHUPRGL¿FDGRQXPRXWURUHcenseamento.Esta informação é,no entanto muito importante porque permite aos governos estabeleceram
políticas baseadas sobre esses dados.

Com entendimento Fido de 2 anos

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304
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RECEITA DA SEMANA

Três Reflexões

Coq au Vin

Texto de Hélio Bernardo Lopes

H

INGREDIENTES:
1 frango; 6 batatinhas (resistentes a cozedura); 2 cenouras; 2 folhas de
louro; 4 alhos; 5 dl de vinho tinto; 2 dl de vinho branco; Sal e pimenta q.b.
PREPARAÇÃO:
Corte o frango em pedaços, lave-o e coloque-o num recipiente, juntamente com as batatas e as cenouras cortadas em quartos, o alho picado grosseiramente, as folhas de louro, o sal e a pimenta e os vinhos.
Deixe marinar por cerca de seis horas.
)DoD GHSRLV XP UHIRJDGR FRP D FHEROD SLFDGD H XP ¿R GH D]HLWH
Quando a cebola estiver bem douradinha, acrescente cerca de 3 dl
de água, deixe levantar fervura e acrescente o frango, as batatas, a
cenoura e a marinada. Deixe cozinhar em lume brando por cerca de 45
minutos. Sirva acompanhado de um arrozinho de pimento.

ANEDOTAS
2V0DQGDPHQWRVQR$OHQWHMR
1 - Viva para descansar.
2 - Ame a sua cama, ela é o seu templo.
3 - Se vir alguém descansando, ajude-a.
4 - Descanse de dia para poder dormir à noite.
5 - O trabalho é sagrado, não toque nele.
6 - Nunca faça amanhã, o que você pode fazer depois de amanhã.
7 - Trabalhe o menos possível; o que tiver para ser feito, deixe que
outra pessoa faça.
8 - Calma, nunca ninguém morreu por descansar, mas você pode se
machucar trabalhando...
9 - Quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere o desejo passar.
10 - Não se esqueça, trabalho é saúde. Deixe o seu para os doentes.
Finalmente, lembre-se do ditado: ‘Quem trabalha muito, erra muito;
quem trabalha pouco, erra pouco; e quem não trabalha não erra, e
quem não erra é promovido.’
Um muçulmano durante o período do Ramadão senta-se junto a um
alentejano no voo Lisboa - Funchal. Quando o avião descola começam
a servir as bebidas aos passageiros.
O alentejano pede um tinto de Borba.
A hospedeira pergunta ao muçulmano se quer beber alguma coisa.
Responde o muçulmano com ar ofendido:
3UH¿URVHUUDSWDGRHYLRODGR
Lá um homem a estrear o seu carro novo quando vê um trolha de
bicicleta ao longe na estrada. Para mostrar ao trolha que o seu carro
andava muito, acelerou e passou por ele a 120 Km hora. Diminuiu a
velocidade mais à frente quando de repente é ultrapassado pelo trolha
também a 120 Km hora. Surpreendido, o homem acelera de novo e
ultrapassa o trolha, desta vez a 140 Km hora, mas, de novo é ultrapassado. Não entendendo mais nada, o homem pára o carro. Surpresa
das surpresas, o trolha passa por ele, desta vez de marcha à ré a 140
Km hora. E continua a passar para trás e para a frente, já diminuindo
a velocidade até parar à beira do homem do carro. Diz então o trolha: 0RoRSRVVRWLUDURVXVSHQVyULRTXH¿FRXSUHVRQDPDoDQHWDGDSRUWD
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Autarcas nortenhos exigem descentralização
no que respeita à produção legislativa, pois quem está
longe limita-se a produzir leis sem conhecer, com proTexto de Augusto Machado
IXQGLGDGHH[LJtYHODUHDOLGDGHORFDO´D¿UPDRDXWDUFD
macrocefalia de Lisboa é um problema estrutural Para o presidente da Câmara de Coimbra, João Paudo nosso país e tem determinado muito a nossa his- lo Barbosa de Melo, a macrocefalia de Lisboa é já um
tória. É lá que estão concentrados mais serviços, onde se problema antigo, mas que se tem acentuado nas últimas
acumulam atribuições, onde a população ocorre, porque décadas, e apela para que se olhe para países economiem princípio há mais trabalho. Muitos são os autarcas camente mais estáveis do que Portugal para ver que esse
do Norte que concordam com a opinião do bispo do não é o caminho mais correcto para o desenvolvimento
Porto, D. Manuel Clemente, que no dia de Natal, em do país. Aquilo que vemos nos países mais ricos da Euentrevista ao JN, criticou a macrocefalia de Lisboa que ropa, e onde as pessoas vivem melhor do que em Porestá a causar uma certa tensão entre Lisboa e o Norte e tugal, não é uma concentração tão grande de recursos
KXPDQRVH¿QDQFHLURVQXPVyVtWLR,VWRpVLQDOTXHR
o Interior do país.
Eis o que pensam alguns dos autarcas nortenhos: modelo que estamos a seguir não tem de ser este, a desCastro Almeida, presidente da Câmara de São João da centralização é o caminho a seguir, defende o autarca
Madeira diz: “O problema de Lisboa não é apenas uma de Coimbra.
Joaquim Valente, presidente da Câmara da Guarda,
cabeça grande, é também o coração e os pulmões (...),
uma vez que não existe nenhum patamar intermédio en- também diz que não poderia estar mais de acordo com
tre os 308 municípios portugueses e o Governo central a linha de pensamento do bispo do Porto e refere: “Sem
em Lisboa”, tal como nos demais países europeus. O dúvida que o país que temos é precisamente o que reque é estranho é que, com tamanha macrocefalia, não VXOWDGHVWDFRQFHQWUDomRTXHVHYHUL¿FDHP/LVERD´¬
haja mais discernimento para perceber que um país não capital do país aponta uma macrocefalia cada vez mais
é só uma cidade,” e acrescenta: “É uma vergonha que DFHQWXDGDTXHVHUHÀHFWHQDFRQFHQWUDomRGHVHUYLoRV
Lisboa tenha um índice de poder de compra que é mais e dos centros de decisão. Pensa no resto do país, no Indo dobro da média nacional”. O autarca considera que a terior e no Norte e não encontra forma de contrariar o
população tem de “ocupar todo o território e em todo o pensamento do bispo D. Manuel Clemente. “Lisboa
continua a inchar e o resto do país a emagrecer”. Enterritório tem de haver criação de riqueza”.
Élio Maia, presidente da Câmara de Aveiro, também tende que o Porto se tornou empreendedor porque, tal
defende que, “uma comunidade e um país são construí- como no resto de Portugal, “é necessário resistir e fazer
dos com a colaboração e o trabalho de todos. Um mode- mais pela vida”, defende o autarca da Guarda. Para Jolo como o actual, de excessivo centralismo, cria distân- aquim Valente, a regionalização seria bem-vinda para
cias e afastamentos que em nada ajudam à construção que o tecido e os recursos locais pudessem organizar
de um país melhor”. E adiante, “É difícil compreender o território duma forma mais equilibrada, do ponto de
que, para a tomada de grande parte das decisões de âm- vista económico e social e acrescenta: “Há muitos anos
bito local, todo o país se tenha de deslocar a Lisboa”. que os cidadãos do Interior e do Norte do país se quei2FHQWUDOLVPRTXHVHYHUL¿FDpWDPEpP³SUHRFXSDQWH xam da macrocefalia lisboeta”.
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á dias, não muitos, lá nosfoi possível voltar a
ouvir Miguel Relvas a propósito do orgulho de
se possuir hoje jovens portugueses muito bem apetrechados tecnicamente que demandam outras paragens
deste nosso Mundo decadente, porque aqui, no nosso
Portugal, não conseguem encontrar trabalho.
Claro que o ministro não apontou a emigração como
caminho, antes constatando a realidade que está a ter
lugar, mostrando-se orgulhoso com a qualidade, e
certamente também a coragem, dos que assim se determinam a procurar sobreviver de um modo minimamente capaz, que não encontram no seio da comunidade nacional. Ora, a este propósito, embora olhando
o problema à luz de uma perspetiva mais vasta, já ao
nível da União Europeia, Pedro Gadanho, na entrevista que agora concedeu ao i, refere que a Europa está
a deixar destruir a sua galinha dos ovos de ouro, ou
seja, a sua massa cinzenta, que já conseguiu atingir um
patamar muitíssimo elevado, como consequência do
forte investimento no ensino, na cultura, na investigação e na inovação. Hoje, por motivos distintos, mas
que podem a breve trecho atingir a tipologia dos que
antecederam a Grande Guerra de 1939/1945, a Europa
volta a perder, por via de um fantástico caudal humano
desempregado, muita da melhor qualidade intelectual,
FLHQWt¿FDHWpFQLFDTXHSRVVXLWDOFRPRDFRQWHFHXQDquele tempo antigo, e que permitiu criar a supremacia
naquelas áreas que os Estados Unidos ainda hoje possuem. Ao mesmo tempo, andam por aí uns milhares de
portugueses – fala-se já em três mil – a tentar criar uma
petição para que José Sócrates venha a ser julgado por
via, supostamente, de ter conduzido o País a uma bancarrota. Simplesmente ridículo, seja pelo pedido, em si
mesmo, seja pelos pressupostos desse pedido.
Se juntarmos a esta iniciativa o que se tem vindo a

2 6
9 1
4
1
7

8
2

4
1
4 7
9

3 1
9
8 5
7

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

criar em torno da designada Maçonaria, bom, percebe-se que o que resta da Revolução de 25 de Abril é apenas a forma que já todos perceberam ser inútil. De que
serve votar, se tudo vai de mal a pior, porque as coisas
ultrapassam-nos completamente? Simplesmente ridículo! Ridículo e perigoso… Estranhamente, de Mário
Soares, palavrinha frágeis sobre tudo isto, por acaso
salientando não ser mação…
3RU¿PRFDVRGRDQWLJR¿]XOHLURQRUWHDPHULFDQR
que também possui origem iraniana, e que foi detido
pelas autoridades judiciárias do Irão, onde é acusado
de espionagem a favor dos Estados Unidos, procurando implicar o Irão em atividades terroristas.
Bom, como não me passaria pela cabeça, se também
fosse iraniano, ir visitar os meus avós ao Irão, se este
país estivesse em franca e aberta hostilidade com Portugal, e se, para mais, tivesse sido fuzileiro dos EstaGRV8QLGRVWHQKRXPDGL¿FXOGDGHSURIXQGDHPFRPpreender este tipo de iniciativas…
Discordo, claro está, da aplicação da pena capital,
seja lá a circunstância a que for, mas custa-me não
aceitar como válida a acusação das autoridades do
Irão. Até porque sei que os cidadãos norte-americanos
têm uma obrigação culturalmente estabelecida de contarem o que viram ou souberam, se for necessário, nas
suas viagens pelo Mundo. E como pude já ver no que
se saldou a fantástica mentira das armas de destruição
maciça do Iraque, eu tenho as mais completas dúvidas
sobre tudo o que os Estados Unidos possam hoje dizer
sobre o Irão ou quem quer que seja.
Este nosso jovem, hoje com vinte e oito anos, se tiYHVVHXPtQ¿PRGHERPVHQVRQXQFDGHYHULDWHUYLDjado ao Irão, porque, em princípio, tempo de vida é o
que lhe não falta. E ele tinha a obrigação de perceber
que era elevadíssima a probabilidade de vir a ter lugar
a alhada em que se meteu. Por tudo isto, se mesmo assim resolveu ir ao Irão, o que poderemos nós imaginar
sobre o que realmente poderá estar em jogo?...

A VOZ DE PORTUGAL

18 DE JANEIRO - 2012

Perdão

a)Procuro me defender e acuso alguém.
b)Mudo de assunto.
c)Assumo a responsabilidade e peço
amigo que fez comentários inadequados; desculpas.
um esposo inadvertida que toma o parti- Revendo as suas respostas, a que conTexto de Rosana Brasil
do da irmã ou da mãe em detrimento da clusão chegou?
a)Você reage com raiva e procura se deerdão é a ação consciente de reconci- esposa; um chefe que dá preferência a um
liar com alguém que causou dor físi- certo empregado, são exemplos de situa- fender quando alguém a confronta.
E 9RFrHYLWDFRQÀLWRV
FDRXHPRFLRQDO8P¿OKREXVFDUHFRQFL- ções aonde alguém saiu machucado porc)Você busca o entendimento e a resoluliação com a mãe quando reconhece que que palavras foram ditas ou ações foram
quebrou o vaso de porcelana preferido, e tomadas sem levar em consideração o ção dos problemas a medida que eles vão
pede desculpas perguntando que pode ser bem-estar do outro. Clarice Lispector diz: surgindo.
%HOD $GRUPHFLGD ¿FRX IXULRVD GH UDLfeito para reparar o acontecido. O vizinho “Você só terá sucesso na vida quando perbusca reconciliação quando inadvertida- doar os erros e as decepções do passado”. va quando descobriu que seu esposo, o
mente o seu coelho pula a cerca e come Assim, quando escolhemos perdoar os er- “Príncipe Enganado” estava namorando
parte das hortaliças na horta do vizinho, ros e as decepções, escolhemos também SHOD ,QWHUQHW ³(X ¿TXHL FRP PXLWD UDLse oferecendo para ajudar cuidar da horta. sarar as feridas causadas pelas decepções va, a princípio eu pensei que fosse minha
imaginação. Reli os e-mail trocados entre
O esposo que toma o partido da irmã em sofridas no passado.
os dois várias vezes, procurando algo que
GHWULPHQWRGDHVSRVDHGRV¿OKRVEXVFD Vejamos como Perdoamos:
FRQ¿UPDVVHTXHIRVVHXPHQJDQR(XQmR
reconciliação com a esposa ao reconhecer 1. Quando alguém me magoa:
a) Paro de falar com a pessoa até que ela podia acreditar que o meu melhor amigo
que seu ato de lealdade para com a irmã
pudesse causar tamanha decepção. Eu
foi também uma quebra no acordo de ser pesa desculpas.
b) Fico muito triste porém escolho igno- não sabia como discernir entre mentiras e
leal para com a sua família, e pede desculYHUGDGHV7XGR¿FRXPXLWRFRQIXVR$OJR
pas ao adotar uma atitude permanente de rar o acontecido e sigo em frente.
c) Confronto a pessoa imediatamente.
quebrou, talvez tenha sido a minha ilusão
DWHQomRDRVLQWHUHVVHVGDHVSRVDHGRV¿lhos. “Almir do Picolé” hoje com 35 anos 2.Se alguém me magoa e se recusa a de ser amada verdadeiramente, e eu não
sabia como consertar. Eu me sentia atorteve uma infância difícil. Foi abandonado pedir desculpas:
a)Fico com raiva e evito contacto com doada, quebrada e paralisada pela idéia
pelos pais, morou na rua e depois viveu
de ser inútil e sem importância.” A atitude
num orfanato no Sergipe, nordeste do a pessoa.
b)Ignoro, não faço caso e deixo a raiva do Príncipe Enganado foi uma quebra no
Brasil, de onde saiu em 1989. A partir daí,
acordo intrínseco de dividir os momentos
ele foi morar numa vila chamada “Vila da passar.
c)Confronto a pessoa e digo como estou importantes, de proteger um ao outro, de
Miséria”. Hoje Almir do Picolé suporta
ser generoso um com o outro, de caminhar
uma creche para 50 crianças. Perdão é me sentindo.
parte da atitude do Almir do Picolé. Al- 3.Quando lembro do acontecido e da juntos testemunhando o progresso um do
outro. O Príncipe Enganado se esqueceu
mir não questiona se deve ou não ajudar dor que senti:
a)Relembro a pessoa da dor que senti.
de ser leal à Bela Adormecida. Sentimena quem precisa. Ele simplesmente ajuda.
b)Procuro esquecer.
tos de raiva em situações como esta são
A atitude generosa de Almir do Picolé é
c)Fico com raiva porém procuro esque- perfeitamente normais. Quando somos enrealmente uma atitude permanente de
ganados algo dentro de nós, o nosso comperdão a um sistema social que o falhou cer pensando em outras coisas.
passo do que é certo ou errado, é acionado,
durante a infância. “Perdoa-nos as nossas 4.Quando eu sou a causadora da dor:
a)Procuro explicar minhas ações.
e imediatamente começamos a procurar
dívidas, assim como nós temos perdoado
b)Me sinto mal, mais não falo nada.
uma maneira de obter justiça. Neste caso
aos nossos devedores” (Mateus 6:12).
c)Procuro a pessoa e peço desculpas para que haja perdão a balança da justiça
Você e eu talvez não tenhamos tido uma
necessita ser equilibrada. Primeiro peninfância difícil, porém temos diferentes pela dor provocada.
feridas para sarar através do perdão. Per- 4XDQGR DOJXpP PH FRQIURQWD FRP samos no ocorrido; depois pensamos em
varias hipóteses do que é possível ser feito,
GRDUDTXHOHVTXHQRV¿]HUDPVRIUHUXP DOJRTXHHXWHQKDIHLWRGHHUUDGR
3HUGmRQmRpXPDDomRRXDWRRFDVLRQDOeXPD
DWLWXGHSHUPDQHQWH0DUWLQ/XWKHU.LQJ-U

P
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e idealizamos o resultado desejado; a seguir exploramos a probabilidade de alcanoDUPRVRGHVHMDGR¿QDOPHQWHGHFLGLPRV
o que fazer para restabelecer o equilíbrio
emocional. É neste ponto que buscamos
conscientemente perdoar ou a pedir perdão. A tenção entre perdoar aqueles que
nos decepcionaram de alguma forma está
na forma como o pedido de perdão é feito. Quando o pedido de perdão é sincero a
tensão diminui, quando o pedido é insincero a tensão aumenta e a angústia contínua.
“Eu não estava namorando, foi sua imaJLQDomRHXVyHVWDYDFRQYHUVDQGRD¿QDO
você não tem mais tempo para conversar.”
Bela Adormecida gostaria de perdoar o
Príncipe Enganado, no entanto os pedidos
de desculpa soavam insinceros e dissimulados, aumentando ainda mais a angústia
de Bela Adormecida. Quando a pessoa
que causou a decepção é capaz de expressar sinceramente que está arrependido e
deseja reparar a situação, o processo de
perdão se inicia, possibilitando que ambos
VH EHQH¿FLHP GHVWD H[SHULrQFLD ³9RFr
tem razão, eu estava conversando sobre
assuntos inapropriados com estranhos na
Internet. Peço desculpas por ter causado
decepção. Que posso fazer para reparar a
VLWXDomR"´%HOD$GRUPHFLGDLUiEHQH¿FLDU
ao perdoar, e Príncipe Enganado irá bene¿FLDUVHDREXVFDUUHFRQFLOLDomRDWUDYpVGH
um sincero pedido de desculpa. Com isto
o sofrimento de ambos não será em vão.
Destarte, ambos escolhem deixar a desilusão e a dor para trás. Assim, Bela Adormecida e Príncipe Enganado escolhem amar
um ao outro autenticamente.Nós somos
livres para amar, para odiar. Por causa
desta liberdade, algumas vezes tomamos
decisões precipitadas e acabamos decepcionando aqueles que nos rodeiam. No
entanto também somos livres para perdoar e para pedir perdão pelos erros e pelas
decepções do passado. Mais importante é
sermos livres para viver autenticamente.
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44ª edição do Salão Internaciona

Carros e carros
para todas as BOLSAS
Texto de Hélder Dias
omo o tempo passa! Ainda parece
que foi ontem que na companhia
de Sylvio Martins lá estávamos numa
tal manhã de quinta-feira de Janeiro
2011, bem cedo, percorrermos as sa-

C

las e andares do Palais du Congrès de
Montréal! Ele de objectiva apontada
para todas as deslumbrantes máquinas,
eu de caneta na mão, tentando analisar um pouco deste imenso leque de
inovações que, mais não passam, de
verdadeiros brinquedos utilitários num
mundo de máquinas rolantes, à procura
de compradores.
Este ano não foi diferente e o habitual
encontro marcado para a primeira desta 44ª edição do Salão Internacional do
Automóvel de Montreal, foi mais uma
vez cumprido!..Embora se fale constantemente em crise este ano não foi
de forma alguma diferente e todos os
grande fabricantes de carros, mostraram subidas impressionantes nas vendas dos seus produtos e se quer saber,
os carros de luxo foram os mais vendidos e rentáveis! Rolls Royce, Bentleys,
etc, obtiveram percentagens incríveis
nas suas vendas, agora vamos la compreender isto!..
Pois é, caro leitor, como os gostos não
se discutam, poderá aqui juntar o útil
ao agradável e encontrar o veículo que
procura na forma de um desportivo, fa-

miliar e por que não de um todo o terreno! O Salão Internacional do Auto-

Em primeiro lugar o visitante poderá
admirar uma nova atracão a qual vos

móvel, vai estar patente do 13 ao 22 de
Janeiro.Este ano serão cerca de 40 as
novidades e as primeiras a serem apresentadas neste salão serão os modelos
exóticos da Lamborghini, Maserati,
Ferrari e Aston Martin.

vai projectar numa viagem histórica ao
mundo místico dos carros legendários e
a sua evolução através dos tempos, estes oito modelos estão exposto no nível
5. Estes carros únicos, fazem parte de
uma série de episódios LES LEGEN-
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al do Automóvel de Montreal
DES de la ROUTE, que o senhor leitor
poderá admirar no canal História. No
nível 7 poderá descobrir uma quarentena de carros, motos e camiões transformados e altamente performantes. Uma
certeza porém é que, não passará indiferente e certamente irá vibrar, não só
no visual, como também, ensaiando os

CE, não vai certamente passar sem
levantar o queixo, pois BUGATTI,
surpreende-nos lindamente com o seu
BUGATTI VEYRON GS 2008, onde o
seu preço atinge os 2,2 milhões de dólares…O que tem de especial este carro? Com umas linhas transcendentes e
super desportivo, o VEYRON GS ,tem

o “lock” vai directinho para este concepto que poderá dar origem a um desportivo 2+2 equipado com tecnologia
híbrida Lexus Hybrid Drive. Neste
campo absolutamente pouco mais se

sabe, além de que o motor estará colocado na frente e a tração estará a cargo das rodas traseiras. Este protótipo,
desenvolvido pelo centro de design da
Toyota na Califórnia, mostra-nos o que
se faz de melhor na Lexus em matéria

vários simuladores a vossa disposição
nos vários andares do evento.
Na mesma ZONE PERFOMAN-

um motor W18,de 8 litros ,que produz
1001 cavalos. Esta super viatura poderá atingir os 300Km em apenas 14
segundos. Tente só
imaginar?
Para mim, com
os meus cabelos
brancos,não
resisti à tentação de
ensaiar o LEXUS
LF LC!... e, a juventude também lá
estava,acreditem!
Mas,
cabelos
brancos ou pretos,
louros ou ruivos

de tecnologia e design criando uma si-
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lhueta que alia a imagem à elegância.
No seu interior o destaque vai para a
tecnologia, com ênfase para o condutor. Um destes exemplos é o novo
sistema de navegação que recorre à
tecnologia “remote Touch” e
permite ao condutor realizar
todas as operações sem ter de
desviar a atenção da estrada.
A JAGUAR XK-RS 2012
ah…sim, também esta, ao meu
gosto e …este monstro introduzido ao publico no Salão de
Los Angeles fez uma viagem
até Montreal para este publico
poder admirar não uma versão “coupe” mais sim um descapotável com
um espírito dos grandes GT deste mundo do automóvel. Da Itália a FERRARI também está bem patenteada com o
seu novo FERRARI FF.

A GM também nos apresenta vários
e interessantes modelos tais como, o
Chevrolet Sonic 2012,Chevrolet Malibu 2013 o Spark 2013 que certamente
fará forte concorrência ao FIAT500 e
ao SMART FORTWO.
Os tradicionais desportivos estão
também de volta tais como: Chevrolet Camaro ZL1 2013, Porsche 911
Carrera 2012 redesenhado, Fiat 500
Abarth 2012, Volkswagen Golf R
2012, Nissan LEAF NISMO RC, Jaguar XKR-S Cabriolet 2012, Mercedes-Benz SLK 55 AMG 2012,
MINI Roadster 2012, Hyundai Veloster Turbo e Genesis Coupé 2013
assim como o Subaru BRZ 2013.
Se por acaso o vosso gosto vai para
um carro de luxo, Lincoln por exemplo propõe-nos a berline MKS 2013
e BMW a ActiveHybrid 5, 2013 e a
Série 3 berline 2012. Na Audi, o coupé A5, 2013 e na Mercedes-Benz, é a
Classe B 2013 que se apresenta numa
primeira Norte-Americana. Podemos
também admirar a novo desenho da
Lexus e da berline GS 2013. Os In¿QLWL-;0D]GD&;6Xzuki Grand Vitara Urban 2012, Honda
CR-V 2012 e o mais recente Acura
RDX 201.
1RSUy[LPRQ~PHURIDODUHPRVGRV
carros eléctricos e as novas tendências para o mercado.
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HORÓSCOPO
CARNEIRO
&DUWD 'RPLQDQWH 10 de Paus,
TXHVLJQL¿FD6XFHVVRV7HPSRUirios, Ilusão. $PRU Avizinham-se
momentos muito felizes com o
seu par. Não espere que o amor
vá ter consigo, dê o primeiro passo. Saúde: Proteja-se do frio e da
chuva. Dinheiro: Tenha cuidado
com a forma como trata os seus
subordinados ou os seus colegas. Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito.
TOURO
&DUWD 'RPLQDQWH 7 de Ouros,
TXH VLJQL¿FD 7UDEDOKR $PRU
Antes de acusar o seu par, pense
EHPHYHUL¿TXHVHQmRHVWiDVHU
exagerado ou injusto para com
ele. Saúde: Período marcado
pela instabilidade emocional. Procure manter o equilíbrio através
da prática de meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho
antes de iniciar um novo projecto.
GÉMEOS
&DUWD'RPLQDQWH3 de Espadas,
TXHVLJQL¿FD$PL]DGH(TXLOtEULR
$PRU Esteja consciente dos
seus erros e não mantenha discussões com os seus amigos.
Aprenda a perdoar. Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência para pequenas
queimaduras. Dinheiro: Seja
mais comedido e organize um
plano que lhe permita controlar o
seu orçamento doméstico.
CARANGUEJO
&DUWD 'RPLQDQWH 10 de Ouros,
TXHVLJQL¿FD3URVSHULGDGH5LTXHza e Segurança. $PRU Um relacionamento antigo pode chegar
DR¿P3UHSDUHRVHXFRUDomRSRLV
esperam-se períodos de alguma
tristeza, mas eles são necessários
para as alegrias que também hão-de vir. Saúde: Não se prevêem
grandes problemas neste sector.
Dinheiro: É possível que receba
algum dinheiro inesperado.
LEÃO
&DUWD 'RPLQDQWH Ás de Ouros,
TXHVLJQL¿FD+DUPRQLDH3URVSHridade. $PRU Esteja atento pois
pode sofrer uma desilusão com alguém da sua família. Mantenha a
serenidade em qualquer situação.
Saúde: Tendência para infecções
oculares. Vá ao médico se não se
sentir bem. Dinheiro: Faça uma
DQiOLVHjVXDYLGDSUR¿VVLRQDO
VÍRGEM
&DUWD'RPLQDQWHA Papisa, que
VLJQL¿FD (VWDELOLGDGH (VWXGR H
Mistério. $PRU Poderá sentir-se
tentado a ajudar pessoas mais carenciadas. Aproveite e dê a mão
a quem precisa. Saúde: Cuidado
com as correntes de ar. Dinheiro:
Esteja consciente das suas capacidades e aposte na melhoria das

suas condições de trabalho.
BALANÇA
&DUWD'RPLQDQWH8 de Paus, que
VLJQL¿FD5DSLGH]$PRU É possível que conheça uma pessoa que,
em pouco tempo, conquistará o
seu coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte o seu médico
e faça um check-up geral à sua
saúde. Dinheiro: Momento propício para proceder a uma mudança
UDGLFDOQRVHXSDQRUDPDSUR¿VVLRnal. Não tenha medo e ouse!
ESCORPIÃO
&DUWD 'RPLQDQWH Valete de
3DXV TXH VLJQL¿FD $PLJR 1Rtícias Inesperadas. $PRU Surpreenda o seu par e invista no
poder de sedução. O seu poder
de atracção está em alta. Saúde:
Esteja atento a todos os sinais
que o seu organismo lhe envia.
Dinheiro: Procure pensar mais
nas necessidades dos outros e
seja um pouco mais generoso.
SAGITÁRIO
&DUWD 'RPLQDQWH a Torre, que
VLJQL¿FD &RQYLFo}HV (UUDGDV
Colapso. $PRU Evite discussões
com familiares, já sabe que não
levam a lugar nenhum. Saúde:
Tendência para insónias. Beba
chá de camomila antes de dormir.
Dinheiro: Período favorável para
colocar todos os seus projectos
HPSUiWLFD$SURYHLWHHSODQL¿TXH
as suas actividades.
CAPRICÓRNIO
&DUWD 'RPLQDQWH Rainha de
2XURVTXHVLJQL¿FD$PELomR3Rder. $PRU Entregue-se de corpo
e alma à sua relação amorosa.
Não tenha receio de demonstrar
aquilo que sente. Saúde: Período sem problemas ao nível da
saúde. Dinheiro: Esforce-se por
estar à altura das expectativas
dos seus superiores hierárquicos.
Eles exigirão o máximo de si.
AQUÁRIO
&DUWD 'RPLQDQWH Ás de EspaGDVTXHVLJQL¿FD6XFHVVR$PRU
Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual. Liberte-a e
viva a paixão com intensidade.
Saúde: Consulte o seu médico,
provável falta de vitalidade. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe.
PEIXES
&DUWD 'RPLQDQWH 10 de EspaGDV TXH VLJQL¿FD 'RU 'HSUHVsão, Escuridão. $PRUMudanças
bruscas de humor poderão causar
FRQÀLWRVFRPIDPLOLDUHVHRXFRP
a pessoa amada. Modere o comportamento intempestivo. Saúde:
Atravessa um período extremamente agitado. Vigie o aparelho
digestivo. Faça uma dieta. Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas.

PALAVRAS CRUZADAS

1 2  9 10 11
1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
+25,=217$,6 1. Ave de rapina, da família dos falcões. Dignidade militar entre os Turcos. 2. Servi-me de. Verídico. 3. Lanço secundário de
estrada ou caminho-de-ferro. Instrumento musical, de cordas, de sons
mais graves que os da guitarra e de caixa em forma de 8. 4. Caminhar.
5HODWLYRjYHOKLFH,QGLFDOXJDUWHPSRPRGRFDXVD¿PHRXWUDVUHODções (prep.). 5. Contr. da prep. a com o art. def. o. Centro. 6. Respeitante à uva. Refeição tomada à noite e que é a última do dia. 7. Do feitio de
ovo. A mim. 8. Mulo. Apupar. Letra grega correspondente a p. 9. Mesa
em que se celebra a missa, no culto católico. Nivelar. 10. Brotar. Letra
grega correspondente ao i. 11. Discurso. Deixar de amar.
VERTICAIS(VSpFLHGHFLQ]HOSDUDJUDYDUWUDEDOKRV¿QRV)ROKRVR
2. Servir-se de. Uvulário. 3. Designa carência ou ausência. Ovário dos
peixes. Irmão dos pais ou dos avós. 4. Damas de companhia. Alvacento. 5. Franco. O espaço aéreo. 6. Contr. da prep. de com o art. def. o.
Noroeste (abrev.). Forma antiga de mim. A si mesmo. 7. Seis em numeUDomRURPDQD&RPHUDFHLD)LWDFLQHPDWRJUi¿FDTXHUHFHEHSRU
impressão imagens em movimento. Fronteira. 9. Escudeiro. Emprega-se para excitar ou animar (interj.). Emissão de voz. 10. Extracto mucilaginoso de substâncias animais ou vegetais que, quando arrefece, adquire consistência branda e trémula. Pé e perna do animal. 11. Espécie
de olmo ou choupo da família das salicíneas. Mover-se circularmente.

Subsídio para a compreensão de Portugal
&UyQLFDGD%RFDGR,QIHUQR
Texto de Ricardo Araújo Pereira
e um almirante sugerir a um grupo de passaJHLURVTXHVHDWLUHERUGDIRUDVySDUDYHUVHR
EDUFRVHWRUQDPDLVIiFLOGHFRQWURODUSHUGHXP
bocadinho de prestígio. Mas o que é inaceitável
QRXWURVRItFLRVHPSROtWLFDpERPVHQVR

S

Examinemos os seguintes casos, ocorridos na mesma semana: um comandante da polícia desejou que
alguns concidadãos tivessem “relações sexuais incríveis” e perdeu o seu emprego; um primeiro-ministro
desejou que alguns concidadãos emigrassem e manteve o seu. Este é um país em que desejar felicidade
(ainda por cima através de relações sexuais incríveis,
que é a forma mais alta de felicidade) dá despedimento ou, pelo menos, processos disciplinares e outras chatices.
Acabei por não saber ao certo o que aconteceu ao
comandante porque tenho andado ocupado a tentar
manter relações sexuais incríveis, como é próprio
desta época festiva. Mas o facto permanece: desejar
felicidades, em Portugal, causa mais engulhos do que
desejar transtornos.
Vamos por partes: o comandante da polícia municipal de Coimbra enviou um e-mail de boas festas
aos funcionários da autarquia mas, dizem os jornais,
enganou-se no anexo. Aqui está o primeiro elemento
estranho da história.
O homem não se enganou no anexo, enganou-se no
e-mail. O anexo era a única coisa interessante daquela peça de correspondência, uma vez que continha
o desejo de “relações sexuais incríveis” e fotogra¿DV GH VHQKRUDV FDSD]HV GH DV SURSRUFLRQDU -RmR

Paulo Barbosa de Melo, presidente da autarquia de
Coimbra, instaurou um infame processo disciplinar
ao comandante, pretextando que “a mensagem tinha
conteúdos que não se coadunavam com o prestígio
daquela câmara”. Ora, trata-se de uma alegação falsa. Sou um velho apreciador de conteúdos que não
se coadunam com prestígios, e o mail do comandante não os exibia. Nenhuma das senhoras está completamente despida e a própria expressão “relações
sexuais incríveis “ é repugnantemente prestigiosa.
Não é o tipo de coisa que se deseje numa linguagem
tão pouco vernacular. O desejo está expresso de um
modo tão formal que quase tira a vontade de o concretizar, como se o comandante tivesse dito: “Espero
que desfrutes de sensações extremamente agradáveis
ao nível da genitália.” Não diz. No entanto, não é
por isso que o pobre polícia está a ser processado,
mas sim porque o presidente da Câmara teme que o
seu prestígio esteja posto em causa. E ai de quem se
interponha entre um autarca e o prestígio.
Por outro lado, o primeiro-ministro também formulou um desejo de Natal: que os professores abandonem a família, os amigos e a sua vida em geral e
emigrem.
Ainda assim, não atentou contra o prestígio de qualquer instituição. Se um almirante sugerir a um grupo
de passageiros que se atire borda fora, só para ver se
o barco se torna mais fácil de controlar, perde um bocadinho de prestígio. Mas o que é inaceitável noutros
ofícios, em política é bom senso. Já era conhecida a
sugestão que os racistas dão aos estrangeiros: “Vai
para a tua terra.” Agora, o primeiro-ministro tem uma
recomendação para os nativos: “Sai da tua terra.”
(VWDWHUUDD¿QDOSDUDTXHPVHUi"

Diagnóstico Precoce
Texto de Pedro Norton

N

ão é do “Álvaro” que a malta não gosta. O
que a malta odeia é a ideia revolucionária de
SHUGHURVVHXVSUySULRVSHTXHQRVSRGHUHVIiWXRV
ApSRFDpGDGDDEDODQoRV*RVWDPRVGHHVFROKHU¿guras do ano, acontecimentos do ano, fazer balanços
do Governo, dar notas a políticos, enumerar os mortos e outros rituais do género. Dir-se-ia que todos os
DQRVSUHSDUDPRVR¿PGRPXQGR0DVLVVRGDYDSDUD
uma montanha de considerações que aqui não cabe.
Voltemos pois à terra. Neste pueril exercício, salta-me este ano à vista uma conclusão (quase) unânime:
Álvaro Santos Pereira estaria entre as “desilusões”
deste novel executivo. É muita cabeça a dizer a mesma coisa pelo que o defeito deve ser meu. Ainda asVLPHQFRQWURUD]}HVVyPLQKDVSDUDGHVFRQ¿DUGHVWH
diagnóstico precoce.
Desde logo por uma questão substantiva. Divirjo
da opinião reinante, vá lá imaginar-se o desplante,
porque tenho expectativas bizarras sobre o que deve
ser o Ministério da Economia. É evidente que quem
espera que o Estado seja uma espécie de baby sitter
para gestores e empresários, também logicamente
exige que o ministro seja um Pai Natal para rapazes
(e raparigas) crescidos. Uma espécie de milagreiro
endinheirado que distribui apoios e fundos enquanto
decreta administrativamente o ritmo a que deve crescer a economia. Eu, devo confessá-lo, tenho aquele
inominável problema de que já vos falei. Continuo
a ser liberal. Bem sei, bem sei, que é coisa que, hoje
em dia, não se confessa. Mas já é mal sem remédio.
Não estou à espera que o ministro me apareça envolto num manto diáfano ou que me saia de uma
lampa de Aladino para conceder três desejos à minha
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carteira, já em 2012. Se me tirar da frente metade da
tralha a que os economistas chamam os “custos de
contexto” da economia, estou já disposto a acender-lhe uma velinha.
Depois, tenho a lata de pensar que o ministro está,
desde a primeira hora, a ser vítima de um preconceito social. Ouviu bem. Ao contrário do que gostamos
de reconhecer, somos ainda um país do respeitinho.
Um país de conservadores e de terríveis imobilismos
sociais. No fundo, no fundo, gostamos de nos encaixar (e sobretudo de encaixar os outros) em categorias
VRFLDLVPXLWREHPGH¿QLGDVeFHUWRTXHpXPVDOD]Drento atavismo que faz da igualdade de oportunidades
uma miragem distante. Mas que tem, convenhamos,
a suprema vantagem de fazer do mundo, e sobretudo
cá da terra, um sítio muito bem organizadinho. No
dia em que um ministro deixar de se levar a sério,
no dia em que o País deixar morrer essa veneranda
instituição que é o “Doutor”, no dia em que se perder
o respeitinho, estará lançada a maior das confusões.
Cada um terá de fazer, por si só, a sua vidinha. Cada
um terá de mostrar, todos os santos dias, o que vale.
Não é pois do “Álvaro” que a malta não gosta. O que
a malta odeia é a ideia revolucionária de perder os
seus próprios pequenos poderes fátuos.
Finalmente, suspeito, sem razões devidamente fundamentadas, devo conceder que o ministro está a ser
YtWLPDGHPXLWRIULHQGO\¿UH6HUiYHUGDGHTXHÈOYDro Santos Pereira não é o ministro com mais traquejo
político. Mas até o mais experimentado dos ministros
dispensava tanta rasteira. Não foi Churchill que disse
um dia, olhando para a bancada trabalhista, qualquer
coisa do género: “Daquele lado sentam-se os meus
adversários. Os meus inimigos sentam-se aqui comigo”?
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MULHER ACTIVA

Viroses: afinal, o que são?
E
VWi p D IUDVH PDLV RXYLGD QRV FRUUHGRUHV GH
FRQVXOWyULRVHKRVSLWDLV0DVD¿QDOGRTXHp
que se trata? Explicamos-lhe tudo.
“Apanhou uma virose”, ouvimos dizer em correGRUHV HOHYDGRUHV FDIpV« $ D¿UPDomR p LQYDULDvelmente recebida com um aceno comprometido:
³$K«´0DVD¿QDORTXHpLVVRGDVYLURVHV"eTXH
o termo é tão vago que parece caber lá tudo e acaEDPRVSRU¿FDUVHPVDEHURTXHHOHVWrP3ULPHLUR
¿FDPFRPIHEUHGHSRLVRQDUL]FRPHoDDHVFRUUHUH
SRU¿PDSDUHFHDWRVVH9DLVHDRSHGLDWUDHpTXDVH
certo que sai um diagnóstico de virose.

complicado o seu combate. Qualquer medicamento
que os ataque vai também atacar as células, interfeULQGR FRP R VHX PHFDQLVPR ,GHQWL¿FDU XPD YLURse não é fácil, e não é raro serem confundidas com

As crianças são as mais afectadas e não é por acaso.
De facto, 90 por cento das afecções respiratórias nas
crianças são víricas, e isto ocorre porque os seus sisWHPDV LPXQLWiULRV QmR HVWmR VX¿FLHQWHPHQWH GHVHQvolvidos. O facto de irem para os infantários cada
vez mais cedo, ainda antes dos três anos, sujeita-as
a infecções deste tipo. Ainda por cima, este tipo de
DIHFomRQmRVHWUDWDFRPDQWLELyWLFRVHRVSDLV¿FDP
com uma sensação de impotência perante o diagnóstico. Mas é mesmo assim, a maior parte das vezes não
há mesmo muito mais que se possa fazer para além
de controlar a febre e esperar que passe. Em geral, se
não houver complicações, passados dois ou três dias
os sintomas desaparecem. Estas são infecções benignas que o organismo consegue combater por si.

11

afecções bacterianas. “Esta é aliás uma das causas
do uso abusivo e generalizado dos antibióticos que
além de não resolverem o problema ainda vão criar
resistências tornando mais difícil o combate futuro
a verdadeiras infecções bacterianas”, explica o pediatra Luís Araújo Pinheiro. Há vírus que atacam o
sistema respiratório: causam tosse e nariz a pingar,
outros instalam-se no sistema gastrointestinal, provocando vómitos e diarreia. Gripe, bronquite, rinite,
rino-sinusite, faringite, laringite, rino-faringite são
alguns exemplos de viroses, assim como o sarampo
e a rubéola, mas por vezes o pediatra não é capaz de
³HQFDL[DU´RVVLQWRPDVHPQHQKXPDGRHQoDHVSHFt¿ca. Sai então o veredicto genérico: a virose. O termo
JHQpULFRpXVDGRSRUTXHQmRVHLGHQWL¿FDXPWLSRHVSHFt¿FRHQmRKiWUDWDPHQWRSDUDDOpPGRDOtYLRGRV
VLQWRPDV³2PpGLFRSRGHULDLGHQWL¿FDURYtUXVFRP
recurso a duas análises feitas com uma semana de
intervalo mas de pouco serviria: por um lado não há
tratamento, por outro, quando saíssem os resultados
já a virose teria passado”, diz o médico.
O tratamento
Existem vacinas para algumas infecções víricas
como a gripe mas no caso da infecção já ter feito
estragos a única coisa a fazer é mesmo controlar os
sintomas. O médico geralmente receita medicamentos para baixar a febre. Se forem do trato respiratório
convém manter o nariz limpo, se forem gastrointestinais dê-lhe a beber muitos líquidos. Os tratamentos naturais como a homeopatia são usados preventivamente. Já se sabe que tudo o que se possa fazer
para aumentar a resistência do organismo e reforçar
RVLVWHPDLPXQLWiULRpEHQp¿FR1HVWHFDStWXORXPD
alimentação saudável que contenha vegetais frescos
e fruta é importante.

O diagnóstico
Há dois tipos de infecções: por vírus ou por bactérias. As bacterianas combatem-se com recurso a
antibióticos mas estes não têm efeito nos vírus. Um
vírus é uma partícula simples que não consegue multiplicar-se por si própria e por isso liga-se às células
humanas usando os seus recursos. E é isto que torna
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O que se passa no “Gesù”…
Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

A

berto ao publico desde o dia 10 de Julho de 1865
e apresentando espectáculos desde 1923, o cen-

munidade artística e os amadores da Cultura. Durante
o primeiro trimestre de 2012, novas funcionalidades
VHUmRLQWHJUDGDVD¿PGHFRQWLQXDUFRPDHYROXomR
do blogue. Por exemplo a partir do mês de Janeiro
WDQWR RV SUR¿VVLRQDLV FRPR RV DPDGRUHV SRGHUmR

CANTINHO DA POESIA

A origem do Fado
Des Cantons de L´Este então
Vindo para aqui resgatado
Vou começar a promoção
Do nosso querido Fado
Nunca foi ultrapassado
Dum sucesso como tal
Sendo aplaudido Mundial
Pela interpretação do Fado
Foram eles e elas
Que se puseram a cantar
Originando nas caravelas
Através do temporal e do mar
Foi ela a interpretadora
em Alfama continuando as raízes
a preferida cantadora
que foi a Amália Rodrigues
Musica muito viva
E com muita riqueza
Era uma verdadeira Diva
Engrandecendo a língua Portuguesa.
Em terras longínquas
Representando o nosso Fado
Cantando em outras línguas
era o Fado bem representado
Sendo muito conhecedora
Artista renamada
Foi uma grande embaixadora
E por nós muito amada
Amália cheia de prôa
E como fadista formada
O Fado das ruas de Lisboa
Em homenagem à grande artista
Que ninguém poderá igualar
Foi a melhor Fadista
Para o Fado interpretar
A fadista mais uma vez
No Complexo Place des Arts
Promovendo o Fado Português
Cantando-o nestas partes
A população de expressão francesa
Ouviram a grande artista
Exprimindo o Fado à Portuguesa
Aplaudindo a Grande Fadista
Álvaro Azevedo

FULDURVHXSHU¿OD¿PGHDSUHVHQWDUHPDVVXDVSDLxões ao resto do mundo e os leitores poderão contacta-los directamente pelo blogue do Gesù. O objectivo é de aumentar a visibilidade dos grupos culturais
para sustentarem o esforço de promoção da cultura
H GR SDWULPyQLR DPyU¿FR SHOD 9LOOH GH 0RQWUHDO H
avançando pelo Gesù e o Quartier dos Espectáculos,
entre outros organismos culturais.
Na página do Facebook do Gesù, os utilizadores terão acesso a partir de Janeiro de 2012
a uma plataforma de discussão reagrupando
quatro fóruns internacionais aonde o Mundo
poderá livremente começar e comentar discussões sobre projectos, eventos intracomunitários, etc., ligados sempre com a Musica, a
Dança, o Teatro e as Artes Visuais.
Tive a oportunidade de assistir a uma exposição colectiva de pintura um pouco abstracta, apresentada por vários artistas e uma
outra exposição de lanternas. Uma colecção
de lanternas da Pré-história até ao ano de dois
mil. A terceira exposição “A migração das
aparências” Esta última está patente ao público na própria igreja e fala-nos dos tempos
que já lá vão e que muita coisa se perdeu. O grupo
plataforma no Facebook.
O blogue é uma tribuna destinada àqueles que de- SURKALEN, um conjunto musical formado por três
sejarem tomar a palavra, confrontar a sua criação e a elementos chilenos e um Russo ofereceram-nos uma
sua cultura comparando-as a outras visões do mundo, apresentação maravilhosa, um reportório de música
D¿PGHVXVFLWDUXPGLiORJRHXPDWURFDUHDOOLJDGD do mundo. Qualquer pessoa interessada em assistir
ao presente, indicou Jocelyne Bilodeau, Directora aos espectáculos no Gesù pode informar-se o mais
rapidamente possível. O Gesù está situado no 1200
Geral e Artística do Gesù.
O blogue do Gesu é um projecto-piloto para a co- Rua Bleury.
tro de criatividade do Gesù, é a sala mais antiga de representações em Montreal. Decretada Bem Cultural
em 1975, o Gesù é um lugar de arte, de encontros e
GHSHUJXQWDVGH¿QLQGRVHFRPRVHQGRXPOXJDUFRP
espaços diferentes…literalmente. Assim, em 2012 o
Gesù abre as portas da sua comunidade cultural atrav3es de dois interactivos: um blogue evolutivo e uma

Flor dos meus olhos
(UDVjÀRUGRVPHXVROKRV
Que eras endeusada,
Por todos que te conheciam...
Um simples sorriso teu a alguém,
Era como o repouso para o começo
De um novo dia.
Eras tão linda que todos pensavam,
Que fosses moldada por um escultor...
Teu corpo perfeito, tua voz clara,
(Q¿PHUDVXPDSHoDGHUHDOYDORU
Mas o tempo passou e passou,
De repente tudo ele transforma...
Fazendo a diferença,
As rugas chegam junto com a velhice...
(yEHORGDMXYHQWXGHVy¿FDQDOHPEUDQoD
Vivaldo Terres
A VOZ DE PORTUGAL
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PEQUENOS ANÚNCIOS

EMPREGOS

17 de Janeiro de 2012
1 Euro = CAD 1.300150
SERVIÇOS CONSULARES
(PEDL[DGDGH3RUWXJDO
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
&RQVXODGR*HUDOGH3RUWXJDO0WO
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

CONTABILISTAS
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
514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

Eduino Martins
Pedro Alves

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.

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

Me. EDUARDO DIAS

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

OURIVESARIAS

CONFORT

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

514.844.3054

SOLMAR

LISBOA

BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

514.849.1153

LATINO
355 Rachel Est

COMPRA-SE

Compramos livros, selos e moedas de colecção. 

VIDENTE

/LQKDVGDPmRHFDUWDV9LGHQWH
FRPGRQVQDWXUDLV5HVROYHRV
VHXVSUREOHPDVVHPYRRGRR
5RVD

$

9.00*

LIGA PARA O 514-284-1813

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

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

MONUMENTOS

514.273.9638

177 Mont-Royal Est

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

“Co-propriété en divise” Notre-Dame O., residência, grande rés-de-chão com cave acabado, terreno
e garagem. Pode abrir comércio.
Zona em grande desenvolvimento.
Melhor oferta à partir de 259 000$.

Mercedez-Benz-Diesel Turbo em
bom estado com 118000km. Nunca saiu no Inverno. 514-281-1012

GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

681 Jarry Est

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&$
3URFXUDVH FR]LQKHLUDR VyFLDR 
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

NECROLOGIA
Precisamos de senhores(as) com
experiência em limpeza à noite e
deve ter um carro. 
(QYLDU&9)D[

514.849.2391

RESTAURANTES
111 St-Paul E.

514.861.4562

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Guia do consomidor
514-284-1813

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

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

PROF. MESTRE AIDARA

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

†

13

João Vidinha
06-08-1931 - 14-01-2012

Faleceu em Montreal, sábado, dia 14 de
Janeiro de 2012, com 80 anos de idade, o
senhor João Vidinha, natural da Vila Franca
do Campo, São Miguel, Açores, esposo da
senhora Natalia Pimentel.
'HL[D QD GRU VXD HVSRVD VHXV ¿OKRV
Gilberto(Conceição), Ana(Manuel), António,
6WHYH -XGLWK -RmR 7DPDUD QHWRVDVHELVQHWD6XDLUPm(UPHOLQGDVREULQKRVDVIDPLliares e amigos.
Missa de Corpo presente foi celebrado, ontem, 17 de Janeiro, às 11h00 na paróquiano
St-Bandon.
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.

†

-RmR)UDQFR

†

9LFWRU3XLP

†

)UDQFLVFR&DPDFKR

Faleceu em Vancouver, segunda-feira, dia 9 de Janeiro de 2012, com
86 anos de idade, o senhor João Franco, natural de Machico, Madeira,
esposo da já falecida Matilde Andrade.
'HL[DQDGRUVHXV¿OKRV-RmR/XLV-RVp)UDQFR6HX1HWR0LJXHOIDmiliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
$OIUHG'DOODLUH_0(025,$
-HDQ7DORQ0RQWUHDO
ZZZPHPRULDFD
(GXLQR0DUWLQV
Missa de Corpo presente foi celebrado terça-feira, 17 de Janeiro de
2012, às 10h00 na Igreja Santa Cruz e foi sepultado no Cimetério
Notre-Dame des Neiges.
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 Laval, sexta-feira, dia 13 de Janeiro de 2012, com 67 anos de idade, o senhor
Victor Puim, natural da Vila do Porto, Santa
Maria, Açores, esposo da senhora Fátima
Lima.
'HL[D QD GRU VXD HVSRVD VXD ¿OKD 0DULH-France(Stéphane Charron), sua neta Océanne. Suas irmãs Laudelina, Albertina, Leonilde
e Sãozinha e seus conjugues. Suas cunhadas
&RQFHLomR H (QFDUQDomR VREULQKRVDV IDPLliares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
$OIUHG'DOODLUH_0(025,$
%RXO6W0DUWLQ(/DYDO
ZZZPHPRULDFD
(GXLQR0DUWLQV
Missa de Corpo presente vai ser celebrado, hoje, quarta-feira, 18 de
Janeiro, às 10h00 na Igreja Santa Cruz e será sepultado no Mausoléu
St-Martin. Missa do sétimo dia será celebrada, quinta-feira, 19 de Janeiro às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
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 St-Jérome, terça-feira, dia 17 de
Janeiro de 2012, com 87 anos de idade, o
senhor Francisco Camacho, natural do S.
Martinho, Funchal, Madeira, esposo da já
falecida senhora Cecilia Gonçalves.
'HL[DQDGRUVHXV¿OKRV DV VHXVQHWRVHELVnetos, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
$OIUHG'DOODLUH_0(025,$
-HDQ7DORQ0RQWUHDO
ZZZPHPRULDFD
(GXLQR0DUWLQV
Missa de Corpo presente vai ser celebrado, amanhã, quinta-feira, 19 de Janeiro, às
10h00 na Igreja Santa Cruz e será sepultado
no Cimetério Côtes-des-neiges. Missa do sétimo dia será celebrada,
terça-feira, 24 de Janeiro às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
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.

19 DE JANEIRO
CARLOS LEITÃO SOBRE O EURO
RANCHO PRAIAS DE PORTUGAL EM PONTA DA BARCA

21 DE JANEIRO
SALÃO DO AUTOMÓVEL DE MONTREAL
ENTREVISTA COM JOAQUINA PIRE DA MISSÃO SANTA CRUZ
A VOZ DE PORTUGAL

14 DESPORTO
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LIGA ZONE SAGRES

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

P
39
37
31
28
26
20
18
17
16
16
16
15
14
14
13
9

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
12
11
9
8
7
6
5
4
4
4
3
3
3
4
4
2

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

P
29
27
26
26
24
21
20
20
19
19
17
16
16
15
15
12

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
8
8
7
7
7
5
5
5
5
5
3
4
4
3
3
3

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

D GM GS
0
38 12
0
34 8
2
28 14
3
27 14
3
21 18
7
21 16
7
18 20
6
17 20
7
14 26
7
13 12
5
13 23
6
11 20
7
11 24
9
13 21
10 16 29
10 14 32

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

D
2
4
3
3
5
4
5
5
6
6
4
7
7
6
6
9

Um título de Inverno como há dezoito
anos, e o «leão» a fazer contas

A

~OWLPD MRUQDGD GD SULPHLUD YROWD FRQ¿UPRX R
%HQ¿FDFRPRFDPSHmRGH,QYHUQRDSyVJROHDGD
ao Vitória de Setúbal (4-1). A equipa de Jorge Jesus
ainda apanhou um susto, já que esteve a perder, mas
depois garantiu nova vitória folgada e chega a meio
da Liga na liderança isolada, algo que não acontecia desde 1993/94. Óscar Cardozo marcou dois golos

E bem perto do Sporting está também o Marítimo,
que ainda assim só conseguiu um empate em Paços
de Ferreira (1-1). Baba, o segundo melhor marcador
do campeonato, evitou a derrota da formação madeirense e roubou dois pontos ao «lanterna vermelha»
da prova.
No sexto lugar houve uma troca, com o Vitória de

que o deixam no topo da lista de melhores marcadores (onze tentos), mas foi novamente expulso.
Menos exuberante do que o rival, mas igualmente
H¿FD]R)&3RUWRPDQWHYHRVGRLVSRQWRVGHDWUDVR
SDUD R %HQ¿FD DR YHQFHU R 5LR$YH SRXFDV KRUDV
depois (2-0). Hulk saiu lesionado ainda na primeira
parte, e acabou por ser o jovem James Rodríguez a
fazer a diferença, com um «bis».
A primeira volta fechou com a subida do Sp. Braga
ao terceiro lugar, destronando o Sporting, que derrotou por 2-1. A equipa leonina chega a meio do campeonato com os mesmos pontos que tinha um ano
antes (28), e realisticamente afastado do título, tendo
em conta os onze pontos de atraso para o líder.
Ultrapassagem vimaranense e olhanense

Guimarães a ultrapassar a Académica com um triunIRHP&RLPEUD  8PMRJRTXH¿FDPDUFDGRSHOD
lesão grave de Orlando, capitão da Briosa, que regressava à competição após treze meses de paragem.
Situação idêntica na luta pelo oitavo lugar, com o
Olhanense a ultrapassar o Beira Mar, equipa frente à
qual Sérgio Conceição conquistou a primeira vitória
como técnico principal (2-1).
Em igualdade pontual com os aveirenses estão
agora Gil Vicente e Nacional. A equipa treinada por
Paulo Alves empatou em Santa Maria da Feira (0-0),
mas desperdiçou uma grande penalidade, enquanto
que Pedro Caixinha foi travado pela União de Leiria,
equipa em que iniciou a época (2-2), e que continua
em zona de despromoção.

GM GS
18 9
25 17
22 15
18 13
21 17
16 16
19 19
20 20
9
12
17 19
15 17
15 23
15 20
13 17
17 19
15 22

TAÇA DE PORTUGAL
1ª Mão
2-2
1-0

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

P
3
3
0
0

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

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

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

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

FC Porto: Hulk tem distensão
e só faz tratamento
)& 3RUWR YROWRX DR WUDEDOKR VHJXQGDIHLra, com Hulk em tratamentos. O avançado
brasileiro lesionou-se no
decorrer do jogo com o
Rio Ave e, de acordo com
RV SRUWLVWDV VRIUH GH XPD
distensão muscular na
coxa esquerda.
Na véspera, os azuis e
brancos informaram que

O

Hulk estava a contas com uma mialgia, mas nesta
segunda-feira remetem para uma distensão, um problema um pouco mais grave. O FC Porto não indicou
tempo de paragem.
Guarín, Emídio Rafael e Djalma estiveram ausentes
da sessão, embora por motivos diferentes. O colombiano esteve limitado ao ginásio, o português em repouso e o angolano está ao serviço da selecção, que
prepara a Taça Africana das Nações.
Terça-feira, o treinador Vítor Pereira orientou novo
WUHLQRSHODVKQR2OLYDOHjSRUWDIHFKDGD¬V
13h00, o técnico abordou a partida com o Estoril, a
contar para a Taça da Liga.

Primeira Liga - Próximos jogos

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

20/01
21/01
22/01
22/01
22/01
22/01
22/01
23/01

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

15:15
15:30
11:00
11:00
11:15
13:15
15:15
15:15

18 DE JANEIRO - 2012

DESPORTO

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-Chaves
5-Mirandela
6-M. de Cavaleiros
7-Limianos
8-Fafe
9-Camacha
10-Vizela
11-Marítimo B
12-Famalicão
13-Ribeirão
14-Lousada
15-Merelinense
16-AD Oliveirense

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

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

P
33
27
24
23
23
23
23
23
22
20
19
19
18
16
7
4

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
10
8
6
6
6
6
6
7
6
5
4
5
4
4
1
0

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

D GM GS
2
19 5
4
17 16
3
21 12
4
13 13
4
30 19
4
26 24
4
18 13
6
15 14
5
15 15
5
20 17
4
18 17
6
14 15
5
18 17
7
19 25
10 9
26
11 6
30

P
35
34
32
25
23
23
23
22
18
18
18
17
17
10
8
8

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
11
10
10
7
6
7
7
6
5
3
5
4
4
3
1
2

E
2
4
2
4
5
2
2
4
3
9
3
5
5
1
5
2

D GM GS
2
25 11
1
25 10
3
26 12
4
25 16
4
11 12
6
19 23
6
13 16
5
25 18
7
18 25
3
15 16
7
20 22
6
21 19
6
22 24
11 11 26
9
12 23
11 16 31

III DIVISÃO SÉRIE A 2011/2012

III DIVISÃO SÉRIE B 2011/2012

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

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

P
27
26
26
26
23
20
18
16
15
13
13
6

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

V
8
6
8
8
6
6
5
4
3
3
3
1

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

D GM GS
3
18 10
0
19 8
4
22 12
4
20 12
3
20 20
6
16 15
6
15 23
6
13 15
5
17 16
7
16 21
7
9
19
10 12 26

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

P
25
23
22
21
20
18
17
16
14
6
3

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

V
8
6
6
6
6
4
3
3
3
0
0

E
1
5
4
3
2
6
8
7
5
6
3

D GM GS
4
22 15
2
23 10
3
17 11
4
22 16
5
17 17
3
16 17
1
14 10
3
7
8
4
19 12
6
8
29
10 6
26

III DIVISÃO SÉRIE E 2011/2012
P Equipa
P
1-Oeiras
28
2-Sintrense
27
3-Fut. Benfica
23
4-Pêro Pinheiro
22
5-Eléctrico
21
6-Sacavenense
19
7-Casa Pia
19
8-SL Cartaxo
16
9-Real
15
10-Alcochetense
14
11-Olímpico Montijo 13
12-O Elvas
11

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

V
8
8
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3

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

D
2
3
5
2
3
5
5
6
7
6
7
9

GM GS
21 11
21 10
21 16
19 15
13 9
22 18
19 18
17 26
15 18
18 24
20 25
16 32

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

P
36
26
25
22
22
22
20
20
17
15
13
2

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

V
11
8
8
6
7
7
6
6
5
4
4
0

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

D GM GS
0
33 9
4
27 17
5
26 18
4
17 15
6
15 13
6
18 17
6
20 21
6
17 19
7
14 18
7
9
16
9
14 19
12 5
33

III DIVISÃO SÉRIE MADEIRA 2011/2012
P Equipa
P
1-Caniçal
34
2-Pontassolense
32
3-Machico
32
4-Câmara de Lobos 24
5-Portosantense
22
6-Est. Calheta
16
7-Cruzado Canicense 16
8-CF Andorinha
14
9-AD Porto Cruz
13
10-1º Maio Funchal 13
11-B. da Argentina 11
12-UD Santana
7

J
14
14
13
14
12
14
14
14
14
14
14
13

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

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

D GM GS
2
40 11
2
30 8
1
24 11
6
18 17
4
32 14
6
14 18
8
14 22
8
16 31
7
16 24
7
13 22
9
11 33
10 12 29

III DIVISÃO SÉRIE AÇORES 2011/2012
P Equipa
P
1-Lusitânia
27
2-Praiense
25
3-Santiago
24
4-Prainha FC
19
5-Boavista S. Mateus 15
6-Guadalupe
14
7-Sp. Ideal
13
8-U. Micaelense
11
9-Fayal
10
10-Águia CD
3

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
8
8
7
5
3
4
2
2
2
0

E
3
1
3
4
6
2
7
5
4
3

D
1
3
2
3
3
6
3
5
6
9

GM GS
18 9
28 6
26 8
19 22
7
8
13 16
19 18
13 19
14 27
4
28

P
27
26
25
23
21
21
17
17
16
15
11
10

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

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

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

D
3
2
5
5
3
5
5
5
6
5
9
8

P
31
30
27
27
26
25
23
22
21
19
15
14
14
14
13
8

V
9
9
8
8
7
8
6
5
6
5
4
3
4
3
2
2

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

D GM GS
2
27 12
3
31 10
4
23 17
4
25 14
3
26 19
6
22 19
4
15 13
3
15 9
6
20 19
6
12 12
8
15 32
7
14 24
9
16 24
7
13 22
6
12 20
11 7
27

III DIVISÃO SÉRIE C 2011/2012
GM GS
23 17
25 14
21 16
17 12
17 11
16 14
18 19
16 18
14 16
19 19
7
24
14 27

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

P
27
27
26
26
24
21
21
19
17
12
6
4

Luís Figo: o príncipe
do futebol português
L
uís Filipe Madeira Caeiro Figo começou a sua
carreira no pequeno Pastilhas, clube da Cova da
Piedade onde vivia. Cedo despertou o interesse do
Sporting que o foi buscar para as suas escolas em
1984. Fez todo o seu percurso nos escalões de formação leoninos, sendo regularmente chamado às selecções jovens. Fez parte das equipas de Carlos Queiroz
que ganharam o Campeonato da Europa
de sub-16 (1989) e o Mundial de sub-20
(1991).
Estreou-se nos seniores do Sporting
a 1 de Abril de 1990 lançado por Raul
Águas num jogo contra o Marítimo. O
DQRVHJXLQWHSRGLDVHURDQRGDD¿UPDção de Figo na primeira equipa leonina,
mas a preparação para o Campeonato
do Mundo de Juniores provocou uma
época atípica para os sub-20 portugueses, com longos estágios que impediram
DD¿UPDomRGRVMRJDGRUHVQDVSULQFLSDLVHTXLSDVGRV
clubes de onde provinham. Figo acabou por não fazer
nenhum jogo na primeira divisão nessa época e seria
apenas em 1991/92, com Marinho Peres como treinador que Figo conquistaria o seu lugar como titular na
equipa. Rapidamente tornou-se uma das coqueluches
dos adeptos sportinguistas e uma das estrelas emergentes do campeonato português. Não surpreende
ninguém que seja convocado para a selecção nacional A. Estreia-se contra o Luxemburgo como acontecera com Eusébio, e curiosamente pela segunda vez
na história o Luxemburgo não perde com Portugal...
Queiroz torna-se seleccionador nacional e faz uma
pequena revolução na equipa das quinas com o obMHFWLYRGHWHQWDUTXDOL¿FDODSDUDR(XUR3RUWXJDOQmRVHTXDOL¿FDPDVYrDVXD*HUDomRGH2XUR
lentamente tornar-se titular na selecção. No Sporting,
numa equipa recheada de esperanças, vê o campeoQDWRIXJLUSDUDR%HQ¿FD  H)&3RUWR  
GHVSHGHVH GRV OH}HV FRP XPD YLWyULD QD ¿QDO GD
Taça curiosamente contra o mesmo Marítimo que
tinha defrontado na estreia. A saída do Sporting foi
complicada, com acusações dos dirigentes leoninos
e pressões dos adeptos. Ao assinar por dois clubes:
3DUPDH-XYHQWXV¿FDLPSHGLGRGHMRJDUHP,WiOLD
ruma então a Espanha e ao Barcelona, que vence a
corrida ao Real Madrid pela sua contratação. Pela
VHOHFomRGHSRLVGRIDOKDQoRQDTXDOL¿FDomRSDUDR
mundial de 1994, Portugal apura-se para o Euro-96.
A selecção das quinas faz uma prova meritória, venA VOZ DE PORTUGAL
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15
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J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
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7
7
7
6
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5
5
3
1
0

E
3
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5
5
3
3
3
4
2
3
3
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D GM GS
3
31 17
1
20 9
2
24 15
2
18 16
4
22 9
5
22 19
5
20 20
5
17 19
7
18 20
8
15 24
10 15 29
10 10 35

cendo o seu grupo e praticando um futebol elogiado
por toda a Europa. Para tristeza de Figo e dos companheiros, cai nos quartos às mãos da República Checa.
Segue-se o seu período áureo no Barcelona, onde
vence campeonatos e a Taça das Taças, além da Supertaça Europeia. Após o Euro 2000, onde Portugal
FKHJD jV PHLDV¿QDLV SDUD SHUGHU QR JROR GRXUDGR
com a França, Figo protagoniza o momento desportivo do ano ao assinar pelo Real
Madrid que paga a cláusula de rescisão no
valor de 60 milhões de euros. A notícia
caiu como uma bomba em Barcelona. O
FOXEH¿FDyUImRGRVHXtGRORTXHYrSDUWLU
precisamente para o seu grande e odiado
rival. Se é verdade que sai de Barcelona
com juras de ódio eterno, por aqueles que
até aqui o idolatravam, não é menos verdade que é recebido na casa blanca como um
herói, um “convertido” à causa merengue.
O ano de estreia em Madrid é um sucesso, dez golos
marcados, 11 assistências, mais um título de campeão nacional. Pelo meio vence a Bola de Ouro do
France Football, prémio atribuído ao melhor jogador
do mundo. No ano seguinte não é tão feliz na liga
espanhola, mas é peça fundamental na conquista da
nona taça dos campeões europeus pelo Real.
São os tempos dos galácticos. Figo, Zidane, Roberto Carlos, Raúl, Beckham, Ronaldo... Mas é o português que recebe o prémio de Melhor Jogador do
Mundo da FIFA. Não é só no clube que Figo vive
momentos históricos na carreira. Na selecção, no
Euro 2004, jogando perante o seu povo, Figo capitaneia a equipa em campo (Couto era o capitão, mas esWDYDQREDQFR HPGLUHFomRj¿QDOQR(VWiGLRGD/X]
A 4 de Julho de 2004 a Grécia vence Portugal e deixa
os portugueses desconsolados. Figo chega a abdicar
da representação nacional, mas regressa a tempo do
mundial de 2006, na Alemanha, onde é novamente
o capitão. Figo emula Eusébio na fama e Coluna, o
capitão de 66, na liderança. Portugal chega pela seJXQGD YH] QD VXD KLVWyULD j PHLD¿QDO GR PXQGLDO
Abandona a selecção como o mais internacional de
sempre (127) e com 32 golos. Presente em três euURSHXVHUHFRQKHFHTXHRIXWXURGDVHOHFomR¿FDHP
boas mãos, referindo-se a Cristiano Ronaldo.
Durante os últimos quatro anos da carreira conquista outros tantos campeonatos em Itália e ainda chega
a ser treinado por José Mourinho. 2009 marca o ponWR¿QDOGDVXDFDUUHLUD
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(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...

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
[DPmPHQWDOHPHWDItVLFRGHQDV
cença. Tenho poder e capacidade de
retirar qualquer tipo de bruxedo,
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido. Limpo a sua
casa, carro e negócio.

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

