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Serviço de Bar Completo
Venha passar um
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7467 St-Hubert
Tel.: 514.277.6083

serviço de análise do seu vinho
MOSTO
CLÁSSICO

Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

34

.99$

20 litros

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO
tinto

• Merlot
• Cabernet sauvignon

branCo • sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

atEnção: sE não tEm sElo Da mosti
monDialE É porQuE não É mosti monDialE

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 organiza sábado, 18 de Fevereiro o São Valentim animado pelo DJ Jeff Gouveia de
Night Productions com ementa coelho no forno.
Para mais informações 514-342-4373.

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 438-876-4220 ou no
514-982-0688.

Fim-de-semana para
vencer o cancro do seio

Organiza-se a festa para o fim-de-semana para vencer
o cancro do seio no 17 de Março pelas 19h00 na Missão
de Nossa Senhora de Fátima com o Joe Puga e Lurdes
Andrade.
Podem reservar o seu lugar no 514-270-2764.

Paixão pelo folclore

Precisamos de novos elementos para o grupo folclórico “Ilhas de Encanto da Casa dos Açores do
Quebeque”. Não se pode, nem se deve, brincar
com uma das coisas mais belas, mais sublimes,
mais dignas: as tradições populares, a que os nossos idosos deram corpo e alma ou seja o nosso folclore açoriano. Seria excelente se os adultos procurassem transmitir
às crianças como era a vivencia dos seus antepassados, incitando-os ao folclore. Mas precisamos de crianças, de jovens e de adultos também. Venham todos e vamos praticar em conjunto. Vão ver
como é interessante o folclore. Para qualquer informação, por favor
telefonem para A Casa dos Açores 514-388-4129. Os ensaios vão
começar no dia 8 de Fevereiro e terão lugar todas as quartas-feiras.
Natércia Rodrigues
Secretária da Casa dos Açores do Quebec

Eleição 2012 na Associação dos Pais
A Associação dos Pais fizeram as suas eleições e foram eleitos por
aclamação a nova direcao de 2012. Presidente: Joe Tavares; vicepresidente: Agostinho Tavares; Tesoureiro: Carlos Modesto; Secretário: Leonardo Aguiar; Coordonador: mario silva. A Voz de Portugal
congratula a nova direcção e longa vida a Associação dos Pais.

Bebé do ano 2011 e 2012

Noah Machado

Dor que não dá
tréguas ao sofrimento
Texto de Augusto Machado
Há falta de consultas especializadas para tratar a dor
crónica dos doentes. Num estudo feito a 2350 cidadãos portugueses, 28% faltaram ao trabalho 9 dias,
em média, por sentirem dores. Em números redondos, estes dados traduzem-se em cerca de 11 milhões
de dias de trabalho perdidos. Dizem os especialistas
que a dor é um sinal de alerta, um sintoma que não
se deve ignorar e que permite descobrir determinadas
doenças, controlar a evolução do tratamento e, muitas vezes salvar vidas.
As dores mais frequentes no quotidiano dos portugueses são: fundo das costas, cabeça/enxaqueca,
músculos e articulações, costas (zona dorsal), gripe,
garganta e ouvidos, dentes e boca, estômago e intestino(...). Independentemente do tipo e intensidade da
dor, 4 em cada 10 portugueses descrevem-na como
insuportável. Quanto aos medicamentos, também em
cada 10, 6 seguiram tratamento para a dor no último ano, gastando uma média de 77 euros por mês.
De acordo com a Dr.ª Teresa Vaz Patto, “em termos
gerais, os pacientes não revelam grande satisfação
com os tratamentos, sobretudo, ao elevado custo das
consultas e dos medicamentos. Em Portugal, poucos doentes recorrem a terapias alternativas como
principal método no combate à dor e, muitas vezes,
utilizam-nas em paralelo à medicina convencional,
esclarece”.
Dia-a-dia complicado. Cerca de 30% dos portugueses que sofreram dores severas no último ano não
seguiram nenhum tratamento. A maioria suportou o
sofrimento sem ajuda dos profissionais de saúde, alegando falta de dinheiro como a principal razão para
não se tratar. E a situação tende a agravar-se com a
diminuição das comparticipações por parte do Esta-

do – é a crise – já não há dinheiro para cuidar da
saúde dos cidadãos. Sente-se que os doentes têm dificuldades em comprar os medicamentos receitados
pelos médicos e, sobretudo, os que vivem longe dos
centros de saúde e das farmácias e não têm dinheiro
para pagar os transportes nem a taxa moderadora que
também aumentou quase para o tripulo, exemplo:
aqui o meu vizinho, um velhote de 88 anos, há dias
lamentava-se: “Então, já viu a miséria a que chegamos?, o mês passado, no Centro de Saúde, paguei
(taxa moderadora), 1 euro e treze cêntimos e hoje, fui
à enfermeira lá do Centro para medir a tensão arterial
e não é que tive que pagar 4 euros!... Oh, meu amigo,
eu nem dinheiro tenho para pagar o auto carro que
tive que ir a pé, (cerca de 4 quilómetros). Isto é uma
roubalheira”, desabafou o idoso.
Conclusão do estudo: “Portugal tem a dor mal controlada. A maioria dos casos deve ser tratada pelo
médico de família, mas poucos demonstram estar
preparados para responder de forma eficaz. Os doentes com dor crónica precisam que os seus médicos
estejam atualizados, por isso, é necessário formar
profissionais de saúde para bem tratar. Criar normas
de orientação terapêutica. Sugere-se também que os
Agrupamentos de Centros de Saúde devem aproveitar os profissionais ao seu serviço e criar equipas
multidisciplinares para consultas de dor”.
Dores quem as não tem, só que, muitas vezes a dor é
desvalorizada pelos profissionais de saúde. Sabemos
que nem sempre é fácil convencer o médico de que
a dor é real e insuportável, que não nos deixa viver
uma vida normal – em muitos casos, a única coisa
que nos prescrevem são medicamentos para atenuar
as dores, mas o problema persiste e, por último, o
cidadão ainda é rotulado como hipocondríaco. A dor
crónica deveria, ela própria, ser considerada doença
crónica, dadas as limitações que causa ao doente.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Data de nascimento: 9 de Setembro de 2011

Mãe: Idelta Faria
Pai: Nuno Machado

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do
presente” um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés nascidos no
ano 2011 e 2012, acompanhadas dos respectivos
nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:
Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

Ementa da sexta-feira
Cozido à Portuguesa
aberto todos os dias, Cartas, dóminó
futebol português em directo
reservem o seu lugar
• 514-844-0442

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $10.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação
de forros de casacos
de couro e camurça

Temos bons preços

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

Desde 1980

Portugalíssimo
1280AM

Produtora: Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
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rosac@sympatico.ca
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notícias

As novas terapias
contra o cancro
A

palavra assusta e os números
ainda mais. Mas há tratamentos
novos a chegarem aos nossos hospitais públicos e ofertas que só se fazem no privado e no estrangeiro.
Saiba quais são:
Caso: Com um nódulo
no pulmão, Simão Pimentel fez Apenas quatro sessões de uma radioterapia especial e voltará
a ser monitorizado dentro de três meses.
Terapia: Radioterapia
estereotáxica extracraniana.
Indicações: Aplica-se a tumores
pneumológicos e hepáticos, em casos
de intolerância à cirurgia, no seu estádio inicial. Pode também ser usado
como paliativo, para anular a dor provocada por metástases.
Onde há: Hospital do Barreiro

Quanto custa: Integrado no SNS, é
isento para doentes do foro oncológico
OUTRAS NOVAS TERAPIAS:
Vacina de células dendríticas
Indicações: Estudos apresentam melhores resultados em tumores do rim, cérebro,
próstata e pele, embora
possa aplicar-se em todos os casos de tumores
“sólidos”.
Neurocirurgia com
fluorescência
Indicações: Aplica-se
a tumores da cabeça.
Permite uma maior precisão durante a cirurgia Onde há: Hospital Egas Moniz e Hospital da Luz, em
Lisboa.
Ipilimumab
Indicações: Melanoma avançado.
Mostrou regressão do tumor e aumento
da esperança de vida.

Cavaco a pedir
esmola na Internet
A
declaração de Cavaco Silva sobre
as suas pensões motivaram críticas de centenas de pessoas nas redes
sociais e também muitas manifestações
humorísticas.

Guimarães 2012, Capital
Europeia da Cultura

D

ezenas de milhar de pessoas encheram as ruas e praças do centro
histórico da cidade, para assistir à demonstração multimédia que conjugou

música, projeção de vídeo e iluminação nas fachadas do Largo do Toural,
uma técnica conhecida como ‘videomapping’. Com o espetáculo da com-

No Facebook, a declaração tem sido
fortemente criticada, com centenas de
internautas indignados com o que Cavaco Silva disse, até porque receberá
cerca de dez mil euros brutos.
Sexta-feira, interrogado
pelos jornalistas sobre o
não corte de subsídios no
Banco de Portugal, Cavaco Silva disse: «Neste momento já sei quanto é que
irei receber da Caixa Geral
de Aposentações, descontei
quase 40 anos uma parte
do meu salário para a CGA
como professor universitário e também descontei
durante alguns anos como
investigador da Fundação
Calouste Gulbenkian e
devo receber 1.300 euros
por mês. Não sei se ouviu
bem: 1.300 euros por mês.

Bijouterie DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa

panhia catalã “La Fura del Baus”, entitulado “Berço de uma Nação”, o Largo
do Toural viu-se transformado num gigantesco teatro de marionetas, em que
um homem e um cavalo gigantes, suportados por gruas, circularam por entre a multidão, que no final já cantava
em uníssono o hino “Guimarães allez”.
Antes, o início da cerimónia de abertura foi marcado pelo hino nacional, a
cargo da Fundação Orquestra Estúdio,
a que se seguirão os discursos do presidente da Câmara Municipal Guimarães, António Magalhães, do presidente da Fundação Guimarães, João Serra
e ainda do presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e do
presidente da República Cavaco Silva.

Compramos
ouro e prata
somos os melhores
para dar o preço certo

514-508-3482 | 514-209-6652

Groupe
on Centre-ouest
Groupe Sutt
Sutton
Centre-ouest
Agence
Agence immobilière
immobilière

Amélia Tavares

Courti
er immobilier
Courtier
immobilier agréé
agréé

Telemóvel:
Telemóvel: 514-892-6833
514-892-6833

Bilhetes de avião mais caros devido
a nova taxa de emissões de carbono

s passageiros vão pagar mais para
viajar de avião, depois de várias
companhias terem decidido aumentar
os preços devido à entrada em vigor do
sistema europeu de compensação de

que vão repercutir no preço dos bilhetes
o aumento de custos gerado pela entrada em vigor a 01 de janeiro do sistema
europeu de compensação de emissões
de carbono (ETS - Emissions Trading

emissões de carbono, não tendo a TAP
tomado uma decisão
A Brussels Airlines, a Air Berlin, a
Lufthansa e a Ryanair são algumas das
companhias aéreas que já anunciaram

Scheme, no original em inglês).
A Lufthansa foi a primeira transportadora a anunciar que vai transferir para
os passageiros os custo do ETS, adicionando-o à sobretaxa de combustível.

amelia_tavares@videotron.ca
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos
Conversamos imobiliário
imobiliário porque
porque

« Saber é poder »

-- Sir
Sir Francis
Francis Bacon
Bacon

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

5-Quando várias ofertas são apre- 7-O saldo do preço de venda é:
sentadas a um vendedor, ele deve:
a) Um preço de venda menor
a)
Responder
a
todas
as
ofertas
o preço pedido que
É com empenho, dedicaçãodoe que
competência
b) Deve inicialmente responder à
b) Uma forma particular de
primeira
oferta recebida
empréstimo
consentido
ao
irei
procurar
a melhor solução
para
garantir
c) Pode responder à oferta de sua
comprador pelo vendedor
escolha
c) O ganho de capital na
a venda
OUa atodas
compra
da sua casa.
d) Idealmente,
responder
propriedade
as ofertas
8-Durante a venda de uma pro6-Quanto tempo tem um compra- priedade, um vendedor deve dedor para inspeccionar o edifício?
clarar danos causados pela água
a) O período para inspeccionar
a) Não, se os reparos foram
foi negociado entre o vendedor
feitos;
e o comprador
b) Sim, sempre
b) O período não deve exceder
c) Sim, somente se o comprador
cinco dias
solicita a informação.
c) O comprador pode
controlar o da semana
Pensamento
para
inspeccionar
o edifício
«Otempo
valor das
coisas
não está no
tempo em que elas duram, mas na intensidade
Respostas: 5. C e D; 6. A; 7.B; 8. B

O

3

com que acontecem. PorPensamento
isso existem momentos
inesqueciveis, coisas inexplicáda semana
veis
e
pessoas
incomparáveis.»
-Fernando
«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo»Pessoa
- Jan Neruda
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4 Informação em destaque

Empire Maintenance muda de Proprietário
M

Texto de Tony Saragoça

uito bem conhecida na comunidade portuguesa, esta Empresa, que se especializa na prestação de serviços em vários ramos, mas, principalmente, no ramo da limpeza de edifícios Comerciais,

Industrias e Escritórios públicos e que a certa altura
contava aproximadamente 4000 empregados, sendo
o maior grupo de portugueses, foi comprada por uma
Firma de Investimentos localizada em Toronto. Birch

Hill Equity Partners, que já em Novembro passado tinham feito a aquisição do grupo G.D.I (Distinction),
são agora oficialmente os proprietários das duas

maiores Empresas Quebequenses neste domínio.
Desde os anos 60 que a Empire Maintenance começou a ser conhecida pelos portugueses de Montreal.
Com efeito, de uma dezena de empregados nessa altura, esta companhia passou a ser, possivelmente a
maior empregadora de portugueses na Província do
Quebeque.
Quadros superiores ao nível das Operações, dirigentes na secção Administrativa, mecânicos especializados nas oficinas de reparações e centenas de operá-

rios espalhados através da província do Quebeque e
Ontário.
O seu, até recentemente proprietário, Senhor Mario
Levasseur, foi sem dúvida um grande amigo obscuro,
da nossa comunidade. Sem tambores nem trompetas,

este homem de negócios soube sempre apreciar e valorizar o contributo de milhares de portugueses que
durante mais de 40 anos fizeram desta Empresa a melhor companhia privada neste ramo de negócios, no
Quebeque.
Como testemunho pessoal, este vosso servidor, iniciou aí a sua longa carreira de 44 anos como simples
limpador na Universidade Sir George Williams (hoje
Universidade Concórdia) e terminou como Sénior
Vice-Presidente Canadá, cargo que ocupou, depois

de ter ocupado muitas outras funções, durante mais
de 10 anos.
Tal como a conhecemos até aqui, é definitivamente
o fim de uma longa e brilhante época, tanto para esta
Empresa como para os seus empregados. O futuro
está agora nas mãos de Birch Hill Equity Partners a
quem desejamos muito sucesso certamente, mas sobretudo que continue a ser para os numerosos membros da nossa comunidade que aí continuam a trabalhar, o que foi o seu antigo proprietário.
A VOZ DE PORTUGAL
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AQUI CANADÁ
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Tenho um livro a oferecer...
N

Texto de Jorge Pina

o sábado, entrei na livraria Raffin e saí sem comprar um livro. Os livros novos são muito caros!
Não, pensei no último artigo que li sobre a reforma
da segurança social, um artigo muito interessante e
de uma sabedoria ímpar escrita pela Patrícia Silva
Dias. Pelo título podemos ver porquê ela ganhou o

texto, quando a journalista Dias, nos diz: “Se quer
manter o nível de vida actual, chegou a altura de
agarrar a reforma com as suas próprias mãos e olhar
para alternativas complementares à pensão paga pelo
Estado”.
Como vimos, a missão dos livros é também de nos
ajudar nessa caminhada, oferecemos aos leitores alguns exemplos:
1.PAIXÃO por VENCER
Primeiro e em português ! Escrito por Jack Welch,
considerado como a bíblia do sucesso. Não precisa
de outros comentários.
2. Prêt pour l’action
De David Allen, um especialista que nos aconselha um método prático para estabelecer os nossos
objectivos,com vista a agir em consequência... e
atingi-los.
3. La simplicité INVOLONTAIRE
Um autor que não precisa de apresentação, é Alain
Samson, homem forte aqui no Quebeque. Alguém

que não-se cansa de nos fazer ver os verdadeiros desafios e, esses, vão além da cantilena dos “accommodements raisonnables”.

ilimitado
CitéFido

VO
NO
prémio de jornalismo financeiro. “ Como um café lhe
pode garantir o ordenado na reforma ”, publicado no
Jornal de Negócios, foi considerado o melhor trabalho de jornalismo económico em Portugal.
Mais uma vez, é o bom senso a mostrar que não é
necessário fazer um grande sacrifício para alcançarmos os nossos objectivos. O que é necessário, é muitas vezes no momento das mudanças, conhecermos
as oportunidades que se associam a essas mudanças.
Foi o que a autora do artigo conseguiu. As últimas
alterações ao cálculo da reforma, em Portugal, introduziu um novo factor relacionado com a esperança
média de vida. No fundo podemos pensar se mudanças como essas, terão reflexo no nosso bolso ?
A resposta não é assim tão complexa, podendo variar de uma pessoa à outra, convidamos as pessoas
aconsultarem no site : www.negocios.pt.
Os livros também nos podem ajudar a economisar.
A riqueza do exemplo do café, pode ser resumida no
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Agência de Viagens

Lisboa

Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2
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TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO
Voos / Hotéis / Carros / Villas

Somente
no

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual
Serviço personalizado

Oferecemos:
• Serviços de tradução reconhecida
• Preenchimento de documentos
• Contentores

Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados
Com entendimento Fido de 2 anos

Mont-Royal
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Camarões fritos com
Arroz de Açafrão

Uma Extraordinária Singularidade
Texto de Hélio Bernardo Lopes

C
Ingredientes:
Camarão [tamanho médio]; Alho; Louro; Sal; Mistura de especiarias;
Molho inglês; Whisky; Azeite; Limão; Arroz [usei Thai Jasmine]; Açafrão; Sal aromatizado
Preparação:
Descascam-se os camarões, mantendo a cabeça e a parte final do
rabo - tira-se só mesmo a parte central, como se vê na foto. Sai com
extrema facilidade. Colocam-se na cuba da Actifry e temperam-se com
alho, louro, sal a gosto, mistura de especiarias, molho inglês [apenas
umas gotas] e whisky. Rega-se com azeite e programa-se 15 minutos
[ou o tempo necessário, depende da quantidade que se frita]. No copo
da Bimby, coloca-se dois dentes de alho e azeite. Programa-se 7 min.,
vel. 1, temp. 100º. Junta-se depois o cesto com o arroz lá dentro, tempera-se com a mistura de especiarias, açafrão e sal a gosto. Adiciona-se 800 gr. de água [nunca menos que esta quantidade seja qual for a
quantidade de arroz]. Programa-se 12 min., vel. 4, temp. 100º.
Entretanto, já os camarões estão fritos. Regam-se no final com sumo
de limão e deixam-se repousar um minuto na Actifry com a tampa fechada. Servi o arroz enformado com o molho dos camarões por cima.

anedotas
Sabem como é que se distingue um pirata alentejano no meio de vários piratas?
O pirata alentejano é o que tem pala nos dois olhos.
O que fazem 17 Alentejanos à porta do cinema?
Estão à espera de mais um, porque o filme é para M/18.
O rapaz foi jantar a casa dos futuros sogros. A dada altura, já depois
de ter comido uma farta feijoada, está ele sentado no sofá quando o
cãozito da família se vem sentar ao seu lado. De repente, sem contar,
o rapaz solta um peido silencioso mas muito mal cheiroso. O rapaz
começa a ficar com receio que alguém repare.
A mãe da rapariga sente o cheiro, vira-se para o cão e diz:
- Boby, sai daí.
O rapaz pensa: “Olha, o cão ficou com as culpas. Porreiro... Bem que
posso largar outro!” Dito e feito, o rapaz larga outro peido ainda mais
potente. A senhora sente novamente o cheiro e diz novamente ao cão:
- Boby, sai do sofá!
O rapaz pensa: “Bolas, resulta mesmo bem. Vou aproveitar para mandar mais um”, desta vez ainda mais potente e a senhora grita para o
cão: - Boby, sai daí que ele ainda te mata!
Qual é a diferença entre um homem e uma mulher?
Uma mulher casa com um homem na esperança de que ele mude, e
ele não muda. Um homem casa com uma mulher na esperança de que
ela não mude, e ela muda.
Qual é a diferença entre uma freira e um mercedes?
A freira reza e o mercedes benz.
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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

om rara frequência, temos tido a oportunidade
de poder ouvir palavras exigentes do Presidente
Cavaco Silva no sentido da equidade na repartição do
esforço de recuperação nacional por parte de todos
os portugueses, mas, acima de tudo, dos de maiores
possibilidades. Com algum espanto, eis que os funcionários do Banco de Portugal, em nome de questões de forma, dão agora a sensação de estarem ao
abrigo desta obrigação que mil e um dizem, quase
diariamente, ser de todos os portugueses.
Acontece que há algum tempo atrás eu chamei a
atenção dos meus leitores para esta minha dúvida:
qual seria o artifício de que o Governo iria deitar mão
para vir a pagar aos magistrados o que lhes vai ser
cortado como aos restantes funcionários públicos?
Bom, eu encontro agora, nesta algo inacreditável
decisão sobre os funcionários do Banco de Portugal,
um argumento que bem poderá servir como ponto de
partida para a questão que coloquei, reforçada, aliás,
pela decisão recente sobre os militares em determinada situação.
Mas vamos a um exemplo simples. Dizem os detentores do que resta da nossa soberania que os portugueses e Portugal vivem hoje o momento mais difícil
desde há imensas décadas. E dizem, por isso, que
este esforço, mau grado o desagrado, é essencial e
que deve ser operado por todos os portugueses. Um
dever patriótico e de cidadania, portanto.
Ora, sendo esta a realidade, admitamos que se con-

tinuam a operar cortes sobre os vencimentos dos
funcionários públicos, como se tem vindo a dar. Suponhamos, ainda, que esses cortes venham a trazer
aqueles vencimentos para um terço dos existentes antes de tudo isto se ter iniciado. A questão que coloco é
esta: e os funcionários do Banco de Portugal? Nada?
Fica tudo como se com os restantes portugueses nada
esteja a ter lugar? Bom, haverá de compreender-se
que é estranho…
Este é que é o Portugal de Abril aos trinta e sete
anos de idade, já bem maduro, sem as fanfarronadas
próprias da juventude, mas com o espetro relacional
que há já uns vinte anos um jornalista emérito me
referiu em certa noite, atravessando a Rua da Prata,
quando comparávamos o tempo moral das II e III Repúblicas: pois é, ó Hélio, os outros eram mais sérios,
mas estes são mais espertos. E o que nos respondeu
há dias o fundador do PS? Bom, que Carlos Costa
era uma pessoa extremamente séria, o que ninguém
nunca contestou como se sabe. Do resto, de Soares
nem uma palavra. Mas, enfim, sempre o temos vindo
a ver, porque de Sampaio, Guterres ou Constâncio,
nem vê-los!
Pode o meu caríssimo leitor ver, por via deste caso
– ou destes casos –, o que se daria hoje se os portugueses tivessem de ser chamados ao serviço militar
para defender o País. Com o Velho da II República,
bom, ninguém deixava de cumprir a sua obrigação,
fosse rico ou pobre, filho de graúdo ou de miúdo. Ai
se fosse hoje, com esta tal nossa democracia de faz
de conta…

Só uma palavrinha
A

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

pontar “austeridade” como palavra do ano
de 2011 é como dar uma martelada acidental
num dedo e bradar: “Apre! Magoei um bocadinho a falangeta!”.
Uma votação organizada pela Porto Editora determinou que a palavra do ano de 2011 é “austeridade”. Parece-me evidente que Eduardo Catroga não
participou nesta votação. “Austeridade no bolso dos
outros para mim é refresco”, como diz o ditado. Ora,
sabendo que os cidadãos que participaram na eleição
do vocábulo do ano não foram nomeados para um
cargo na EDP que remunera 639 mil euros por ano,
confesso alguma desilusão com a escolha. Tendo em
conta o que 2011 foi e o que se adivinha que 2012
será, esperava que a palavra escolhida fosse recrutada num campo lexical mais, digamos, vernacular.
Apontar “austeridade” como palavra do ano de 2011
é como dar uma martelada acidental num dedo e bradar: “Apre! Magoei um bocadinho a falangeta!”
A minha preferência por uma palavra com menos
sílabas e mais expressividade não se deve tanto à
minha predilecção pelo escândalo, mas sim ao meu
amor pela verdade. Escolher uma injúria ou um lamento menos erudito como palavra do ano de 2011
teria sido mais acertado até do ponto de vista filosófico. Nomear é dominar, como sabemos. Dar um
nome às coisas é conhecê-las, e o conhecimento é
poder. No entanto, chamar austeridade à austeridade
não nos serve de nada. Não nos ajuda a conhecê-la
nem a dominá-la.
Conhecê-la é difícil, porque ela vai tomando novas qualidades e torna-se mais funda todos os dias.
À austeridade da troika acrescentou-se a austeridade
do Governo, que achou que a da troika não era suficientemente austera, e troika e Governo já avisaram
que vai ser necessário austerizar ainda mais a austeridade, porque nenhuma das austeridades anteriores
conseguiu ainda refrear convenientemente a nossa
A VOZ DE PORTUGAL

famosa vida à tripa-forra. É uma espécie de bolo de
bolacha de austeridade, com várias camadas.
Dominar a austeridade é impossível, porque, em
princípio, é ela que nos domina a nós - sem precisar
de nos nomear. Numa tentativa esforçada (em mim
inédita, e que prometo não tornar a levar a cabo) de
tentar perceber melhor o assunto de que me ocupo,
consultei o dicionário, e recolhi a totalidade dos significados da palavra eleita como símbolo do ano passado. Entre as definições mais corriqueiras (“qualida-

de de austero”, “disciplina rigorosa”, etc.) encontrei
uma mais desenvolvida: “cuidado escrupuloso em
não se deixar dominar pelo que agrada aos sentidos
ou deleita a concupiscência.” Eis uma definição que
ajuda a compreender a austeridade: os portugueses
não devem deixar-se dominar por aquilo que agrada aos sentidos (por exemplo: três refeições diárias),
nem pelo que deleita a concupiscência (e sabemos
todos quão concupiscente pode ser o desejo de viver
em casas com energia eléctrica e água canalizada).
Nomear a austeridade não nos permite dominá-la,
mas ajuda-nos a saber aquilo que não devemos deixar que nos domine. Já é qualquer coisa.
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beleza da semana

Comunicação

O

Texto de Rosana Brasil

Ser humano aprende a comunicar no momento que nasce. Falar a mesma língua é central
para a transmissão de informação. Muitas vezes
nos esquecemos da importância de falar a mesma
língua, para podermos contar estórias, fazer solicitações, reclamações, manipular ou encantar um
ao outro.
Comunicação de acordo com o filósofo Russo Mikhail Bakhtin “é olhar nos olhos do outro com os olhos
do outro.” Ou seja é ser capaz de por um momento,
suspendermos o nosso próprio ponto de vista e olharmos a situação sobre o ponto de vista do outro.
Um das funções chave em qualquer relacionamento,
seja este no local de trabalho ou entre familiares, é ser
capaz de comunicar eficientemente. À habilidade de
comunicar efectivamente, ajuda as pessoas receber e
compartilhar informação, definir e entender metas, e
mesmo evitar os efeitos negativos de conflito e confusão. Os estudos também mostram essa comunicação
construir concordância, aumenta relacionamentos,
promove autoconfiança e tem um efeito positivo no
ser humano visto buscarmos incessantemente formar
conexões ou relacionamentos uns com os outros no
ambiente familiar ou de trabalho. Portanto, é quando
estamos em relação ou conexão com outros que descobrimos quem somos e sentimos com maior intensidade
a nossa experiência. Destarte existe apenas verdades
individuais, esperando para serem descobertas e compartilhadas.
Elementos básicos para uma boa comunicação:
Expressão Corporal: Pode ajudar comunicar franqueza por manter seus braços descontraído e não cruzado.
Espelhe a linguagem de corpo de outros. Pôr exemplo,
se a pessoa inclinar-se ou cruza as pernas enquanto falar, tente (discretamente) imitando seus movimentos
de corpo. Comunicadores usam esta técnica para relaxar sua audiência e os faz sentir-se ‘em casa’ durante
sua conversa.
Focalize no tom de sua voz. Evite mexer quando fala.
Evite movimentos excessivos de mão, tais como jo-
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gando com objetos (tal como uma caneta ou uma xícara. Para manter as pessoas focalizadas em sua mensagem, tente permanecer descontraído, falar claramente
e mantém contato visual. Mostre interesse. Tente inclinar-se levemente quando escuta os outros. Tente investigar suavemente, e periodicamente para ver se entendeu tudo corretamente. Quando expressamos nossos
sentimentos e pensamentos, solicitamos uma resposta
do ouvinte. Quando não somos capazes de distinguir
ou captar a mensagem do outro ou o estado emocional
do outro, expressamos como nos sentimos e pensamos, causando um enfraquecimento na comunicação.
“Escutei você dizer que teve uma experiência muito
difícil esta semana, estou correta?”. Respeite o espaço
de outros. É muito apropriado levar em consideração o
espaço pessoal, quando comunicar-se face a face com
outra pessoa. Comunicação clara e objetiva nunca é
intencionalmente ofensiva. Comunicação agressiva,
pôr outro lado, tipicamente emprega táticas de intimidação, tal como chamando-nome, apontando-dedo
ou gritando, e é conduzida com um descuido para os
pensamentos ou sentimentos de outros. A maioria dos
conflitos em local de trabalho e em relacionamento familiares, são enraizados em “miscommunication” ou
interpretação errônea do conteúdo da mensagem recebida. A prática dos elementos básicos de comunicação
pode ser um recurso inestimável em situações difíceis.
Comunicação não é sempre fácil, mas, quando as regras básicas de comunicação são aplicadas, as possibilidades de ser entendido e de entender o ponto de vista
de outros são dramaticamente aumentadas.
O Neurologista Antônio Damasio, nos lembra que
talvez a coisa mais indispensável que podemos fazer
todos os dias de nossas vidas, seja nos lembrar a nos
mesmos e aos outros da complexidade, fragilidade, limitação, e da singularidade de cada um de nos.” Destarte, se recusarmos a aceitar a função das emoções
que nos ligam um ao outro, nos perderemos nossa capacidade de compreender e identificar-se com os sentimentos, pensamentos e experiências de uma outra pessoa, perderemos nossa essência de ser um ser social
e com certeza afetara nossa habilidade de comunicar
com outra pessoa.

casais da semana

Ásia dá as boas-vindas ao Ano do Dragão

É

a data mais importante para muitos asiáticos:
a entrada no novo ano lunar. Milhões de pessoas viajaram nos últimos dias para se juntarem à
família e celebrar hoje, com fogo de artifício, dan-

ça e esperança de boa sorte, a chegada do ano do
Dragão
De Pequim a Banguecoque, passando por Seul e
Singapura, milhões de pessoas festajam esta segunda-feira a entrada no Ano do Dragão. É dia de visitar
templos, queimar insenso, lançar fogo de artifício e
assistir aos muitos espetáculos de rua, com as tradi-

cionais danças do dragão.
O novo ano lunar é, para muitos, a oportunidade de
reunir a família, razão pela qual os últimos dias foram de viagem para milhões de asiáticos.
O dragão é considerado um
símbolo altamante auspicioso.
Pequim em alerta contra os
fogos
As autoridades chinesas
mobilizaram mais de 910 mil
pessoas só na capital, entre
agentes e voluntários civis,
para patrulhar bairros comerciais para evitar incêndios,
depois de meteorologistas
terem alertado para o elevado
risco.
Os meteorologistas advertiram a população que não passa o Ano Novo Chinês sem
rebentar panchões - cartuchos
de pólvora - para o facto de se
registar um ar extremamente
seco, em Pequim e noutras cidades, passível de elevar o risco de incêndios e outros acidentes.
Durante o Ano Novo Chinês, é muito comum o rebentamento de panchões um pouco por toda a China,
cuja cultura acredita que o barulho afasta os maus
espíritos
A VOZ DE PORTUGAL

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
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas,
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos;
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema,
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo.

514-374-2395

falo
Português
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Matança do porco em Anjou…
H

Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

á um adágio português que diz:
a vaca é nobreza, a ovelha é riqueza, mas o porco é tesouro.
Desde os tempos medievais que a
maioria das famílias portuguesas criavam porcos unicamente para o consumo da casa. Os tempos eram difíceis e

a dureza dos tempos assim os obrigava
a criarem o seu porco. O porco era a garantia de sobrevivência durante o ano.
A “tradicional matança”, normalmente
tinha lugar entre Novembro e Janeiro,
aproveitando-se a temperatura fria para
uma melhor conservação. Hoje em dia
a matança do porco não tem o mesmo
significado. Ao contrário do que hoje
se verifica, com diversos supermercados recheados de várias vitrinas frigoríficas cheias de diferentes espécies de

carne, e, tantos talhos, espalhados por
toda a parte, naquele tempo nada disso
existia. Sendo que, a necessidade física
de nos alimentarmos é diária, os alimentos tornaram-se objecto central da
nossa vida quotidiana.
Todos os animais comem, mas só o
Homem cozinha os seus alimentos.
Esta preparação dos alimentos é diversa de sociedade para sociedade, dife-

dos para a preparação e confecção das
carnes e enchidos.
Hoje em dia a matança do porco significa o sentar à volta da mesa para em
convívio social se passar um bom serão. Foi exactamente isso que se passou na sede do Centro Comunitário do
Divino Espírito Santo em Anjou. Mesmo com o tempo frígido que se tem
vindo a sentir nas últimas semanas,
os amigos do Centro Comunitáriotinham casa cheia. Um prato de milho
cozido serviu de entrada, seguindo-se
com uma saborosa sopa. Logo de seguida, os membros da Direcção fizeram questão em servir os amigos. Num

eficácia com que tudo se desenrolou. A
parte musical esteve a cargo de Jimmy
Faria que apresentou musica bem mexida onde todos puderam dançar. O jovem Jason Pimentel interpretou algumas canções e permitam-me dizer que
o Jason tem uma voz admirável, forte,
bem timbrada e que a todos encantou.
Manuel da Fátima acompanhado ao

acordeão por José de Melo e à guitarra
por Jorge Pimentel cantou muitas cantigas improvisadas sobre o “Rei Porco”
à moda Terceirense. Muitas palmas foram entoadas, tal o entusiasmo do povo
renciando conjuntamente os paladares,
os odores e, a forma como os indivíduos se identificam com essa culinária.
Os conhecimentos ancestrais eram e
continuam ainda a ser transmitidos no
seio familiar de geração em geração.
Aos homens confiava-se a habilidade
de matarem e prepararem o suíno e às
mulheres, era-lhes confiada a parte da
cozinha pois elas eram conhecedoras
dos segredos saborosamente apalada-

jantar tradicional da matança do porco
não podia faltar a batata-doce e branca,
o inhame, o chouriço e a morcela, os
torresmos brancos e de vinha de alhos
e vários outros pratos pertinentes. A
nova Direcção, liderada por Humberto

Cabral e seus directores, esmerou-se
em servir com fartura e qualidade. Depois de todos saciados, Humberto em
nome da Direcção agradeceu a presença de todos e deu-se inicio à arrematação do porco, o qual tinha sido oferecido pela casa Chouriçor. Deixo-lhe aqui
os meus parabéns pela amabilidade e
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por aqueles bons amigos tocadores e
cantor.
O Centro Comunitário pretendeu
manter vivo os costumes da vivencia
social dos tempos idos e realizou a matança do porco como forma de reviver
uma das tradições das nossas terras.
Foi um jantar diferente que teve como

objectivo o não deixar morrer a tradição e cativar os jovens os quais eram
numerosos.
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Belíssima festa do Chicharro
Texto de Sylvio Martins
Fotos de Tony Nunes
festa do chicharro é uma tradição micaelense
e é sempre bom comer este saboroso peixinho.
No sábado, dia 21 de Janeiro, desloquei-me à sede
da Filarmónica Portuguesa de Montreal para com
eles celebrar a tradicional festa do Chicharro.
A sala estava muito bem decorada (parabéns às pessoas que trabalharam muito forte para a linda decoração) e cheia de amigos e familiares.
Graças ao trabalho de todos,a festa foi um sucesso. É sempre bom estar presente nesta colectividade
associativa onde há sempre bastantes jovens e me-

A

nos jovens a festejar umas das mais antigas tradições
açorianas em Montreal. Foi-nos servida, uma excelentíssima sopa , um saboroso bufete de chicharros
fritos e grelhados e uma boa variedade de acompa-

nhamentos.Para finalizar, um riquíssimo variado de
sobremesas de fazer lamber os lábios! A animação da
noite, a cargo do D.J.Mike que nos ofereceu um bom
espectáculo.
Parabéns à direcção, onde o chicharro foi Rei!
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TODOS OS PROBLEMAS TêM UMA SOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TêM UMA CURA...
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.
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COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA
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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.
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HORÓSCOPO DA SEMANA
CARNEIRO
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: A sua cara-metade necessita da sua atenção, ouça-a e seja
compreensivo. Saúde: Não faça
muitos esforços para não se sentir cansado em demasia. Os seus
músculos poderão ressentir-se.
Dinheiro: Poderão surgir alguns
problemas mas estes resolver-se-ão muito em breve.
TOURO
Carta do Dia: A Roda da Fortuna,
que significa que a sua sorte está
em movimento. Amor: Não seja
demasiado possessivo e controlador pois isso poderá trazer-lhe
graves problemas.
Saúde: Siga os seus instintos e
tudo correrá bem.
Dinheiro: este campo estará favorável, mas tenha em atenção o
excesso de trabalho, evite fazer
horas extra.
GÉMEOS
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Deixe-se conquistar
e viva o dia-a-dia com alegria, paz
e amor. Saúde: Procure ter mais
horas de sono. Dinheiro: Só você
é responsável pelo seu caminho!
CARANGUEJO
Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Não tenha
medo de assumir compromissos.
Mantenha presente que é possível
conciliar amor e liberdade. Saúde:
Período favorável para a melhoria
do seu bem-estar geral. Dinheiro:
Adopte atitudes de contenção de
despesas.
LEÃO
Carta do Dia: A Estrela, que significa Protecção, Luz. Amor: Controle os ciúmes e evite que a monotonia se instale na sua relação
afectiva. Saúde: Gozará de uma
fase regular, contudo, não descure
dos cuidados essenciais. Dinheiro: Poderão surgir investimentos
lucrativos, mas evite arriscar demasiado.
VIRGEM
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Estará mais susceptível e exigente para com a pessoa
amada. Seja mais tolerante e compreensivo. Saúde: Uma sensação
de mal-estar geral associado a
dores de cabeça poderá invadi-lo.
Dinheiro: Reprima a sua impulsividade quanto aos negócios.
BALANÇA
Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor: Fase propícia a desentendimentos amorosos que o levarão

a sentir-se mais só e vulnerável.
Procure manter o equilíbrio emocional. Saúde: Evite o stress e o
nervosismo pois poderá prejudicar
a sua saúde. Dinheiro: Mude de
atitude relativamente à gestão dos
seus recursos. Controle os gastos.
ESCORPIÃO
Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: Atritos e conflitos
fá-lo-ão sentir-se desprotegido e
abandonado. Tente promover o
entendimento com os que o rodeiam. Saúde: Evite situações de
tensão e nervosismo pois poderá
afectar o seu organismo. Dinheiro: Controle a impulsividade nos
gastos. Mude de atitude quanto à
gestão dos seus recursos.
SAGITÁRIO
Carta do Dia: o Julgamento,
que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Mudanças bruscas de
humor poderão causar conflitos
com familiares e/ou com a pessoa
amada. Modere esse seu comportamento intempestivo. Saúde:
Poderá ser afectado por dores
musculares. Dinheiro: Período
favorável no que concerne à sua
situação laboral. Poderá vir a receber benefícios.
CAPRICÓNIO
Carta do Dia: 4 de Copas, que
significa Desgosto. Amor: Não
deixe a monotonia tomar conta da
sua relação afectiva. Tome uma
atitude, faça uma proposta inesperada à pessoa amada. Saúde:
Andará oscilante entre a alimentação saudável e a cedência às
tentações. Dinheiro: Encontra-se
numa situação confortável a este
nível.
AQUÁRIO
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade. Amor: O reencontro com um velho amigo irá
proporcionar-lhe momentos de
bem-estar. Saúde: Regular. Dinheiro: Evite discussões a nível
profissional se quer aquele aumento.
PEIXE
Carta do Dia: O Dependurado,
que significa Sacrifício. Amor:
Poderá sentir a necessidade de
se isolar e de pensar na sua vida.
Aproveite este período de reflexão
para tomar as decisões que precisa para mudar o rumo da sua vida.
Saúde: Descanse bastante para
recuperar forças. Dinheiro: Analise bem as novas propostas antes
de tomar qualquer decisão. Seja
alegre e optimista, enquanto trabalha; desempenhe o seu papel de
coração aberto e com um sorriso
na cara!

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

Horizontais 1. Forragem que se retira dos silos para a alimentação
do gado. Modo de dizer. 2. Discursar. Nome geral de todos os mamíferos da ordem dos primatas, com excepção do homem. 3. Estendal.
Ter conhecimento. 4. O espaço aéreo. Aguardente de cereais. Luz da
Lua. 5. Medo. Espaço de 12 meses. 6. Que tem fímbria. 7. Possui.
Género de moluscos acéfalos hermafroditas que vivem encerrados
numa concha bivalve. 8. Globo. Mulher que cria criança alheia. A si
mesmo. 9. Nome do sétimo planeta do sistema solar. Atrever-se. 10.
Silêncio completo. Tecido. 11. Unidade de medida agrária equivalente
ao decâmetro quadrado. Amparar com escoras.
Verticais 1. Amassar. Cobertura leve de cabeça de criança ou de
mulher. 2. Enfurecer. Pôr ferraduras em. 3. Pátria. Espécie de tambor
de metal, de forma hemisférica e coberto de uma pele tensa. 4. Vento
brando. Eia (interj.). 5. Orla. Composição poética de assunto elevado
e destinada ao canto. 6. Sobre (prep.). Grande mamífero anfíbio das
regiões polares. Aquelas. 7. Senão. Movimento regrado e medido. 8.
Óxido ou hidróxido de cálcio. Mensageiro (fig.). 9. Tabela onde estão
registados os resultados das quatro operações. Ente. 10. Grande massa de água salgada. Qualquer compartimento de uma casa. 11. Monte
de pouca altura. Procriar.

O fator Gaspar e outros ‘parâmetros’

N

Texto de Pedro Camacho

ão há crise que mate a ironia. As agências
de rating estão, agora, preocupadas com o
excesso de austeridade. E têm razão. A Standart
& Poor’s acaba de reduzir o nível de confiança
do FEEF, o fundo de resgate da Zona Euro, para
AA+, o mesmo patamar em que colocou a França
e a Áustria, numa análise global aos Estados do
euro que apenas deixou Alemanha, Holanda, Luxemburgo e Finlândia com o desejado AAA. Diz a
S&P que esta descida do FEEF reflete a redução
de notações que aplicou, na mesma altura, a nove
países do euro, e da qual Portugal saiu com um
carimbo de “lixo”.
Assim, a S&P desce o rating do FEEF porque os
ratings dos Estados que garantem o FEEF foram revistos em baixa porque... a S&P os considerou merecedores de descida. Está claro que, com a descida do
FEEF, o rating dos países que dele beneficiam será
também revisto em baixa, aumentando as pressões
sobre o fundo e tornando-o ainda menos credível
para resolver os problemas de curto/médio prazo, o
que voltará a aumentar as pressões sobre os países
que o alimentam. E é fácil adivinhar o resto: a S&P,
ou a Moody’s, ou a Fitch lá estarão, para reduzir o
rating ao FEEF, aos Estados que o suportam e aos
Estados que dele beneficiam...
É por tudo isto que o governador do Banco Central
Europeu defendeu, no Parlamento da UE, que devemos todos aprender a viver como se as agências
financeiras não existissem. Ou, no mínimo, habituarmo-nos a olhar para elas como “um parâmetro entre
muitos outros”.
O “chato” desta proposta é que, enquanto andamos
para aqui a tentar não ligar às bizarrias das agências
de notação financeira, não lhes atribuindo mais importância do que aquela que merecem, o tempo passa
e aumenta o risco de que o FEEF, que se financia nos
mercados com garantia dos Estados, comece a pagar
taxas de juro mais elevadas, custos que irá transferir, posteriormente, para os Estados a que destina as
“ajudas”, como é o nosso caso. Na verdade, pese embora este ser um dos melhores conselhos dos últimos
tempos, é difícil encontrar “outros parâmetros” que a
tecnocracia financeira consiga entender.
Mas não há crise que mate a ironia.
Já não são os “parâmetros” económicos e financeiros que preocupam a Standart & Poor’s. São as questões que o Governo - estando mais próximo e não
sendo, espera-se, um dos dedos invisíveis do capitalismo - não consegue ver.
No atual quadro de resgate financeiro, de vontades
discordantes dos governos europeus e de funcionamento duvidoso da União, a S&P olha para a pressão
que está a ser exercida sobre Portugal como um risco
que pode levar ao desastre, como uma ameaça tão
perigosa ou ainda mais que os desvios à ortodoxia
orçamental.
De nada serve a Mário Draghi pedir aos investidores internacionais e à banca global que “esqueçam”
as análises das agências de rating. Como de nada serve Vítor Gaspar vir a terreiro dizer que não encontra
“fundamentação” técnica para a descida de notação
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do nosso país. E o mesmo se diga de Passos Coelho
acusar as agências de rating de “estarem a fazer política”.
As agências são americanas, é um facto, e a sua intervenção sempre deixou margem para dúvidas em
tudo o que se relacionava e relaciona com a criação e
manutenção do euro. Mas não é menos verdade que,
em economia, nada é só e apenas “técnico”. O rigor
de Gaspar pode ser essencial para transmitir aos mercados financeiros, uma imagem de seriedade e confiança, a fim de restabelecer níveis de credibilidade
essenciais ao País. Mas é um fator manifestamente
insuficiente. São necessárias políticas de crescimento e de esperança. E, acima de tudo, dispensam-se
medidas de pressão social acessórias e inúteis. Esta
é uma verdade que o Governo parece não entender,
embora “até as agências de rating” o percebam.
E é neste quadro que surge esta revisão das leis laborais. Para quem não tem como modelo de mundo a sociedade indiana ou chinesa - ou angolana, ou
russa, ou mesmo norte-americana -, onde o preço do
“sonho” de alguns é (passem o exagero e as muitas
diferenças entre todos eles) a eventual miséria sem
assistência para muitos; para quem tem como paradigma de desenvolvimento económico e social a Velha Europa, ainda que nas suas versões mais liberais,
e dando já de barato as muitas cedências inevitáveis
ao novo quadro económico e financeiro em que vivemos; para quem tem esta visão do mundo, a atual
revisão das leis do trabalho peca, definitivamente,
por excessiva. Se estamos a sair de um sistema demasiado rígido e protecionista, em que era difícil livrarmo-nos de um trabalhador “bandido” (que os há),
estamos agora claramente a mergulhar no paraíso dos
patrões “bandidos” (que também não faltam). Um
“azar”, consagrado por lei, para quem neles tropeçar.
Mas, para além de tudo isto, esta revisão das relações de trabalho surge também como um fator desnecessário, porque, nesta altura, evitável e dispensável,
de agravamento da recessão.
A simplificação dos despedimentos, uma ameaça
enorme, na atual conjuntura, para milhares de famílias, a par do corte drástico das prestações sociais,
que transforma o desemprego num mergulho quase
imediato na miséria, não pode deixar de ter efeitos a
nível da retração do consumo e da economia.
Tudo isto se justifica em nome da procura, urgente,
de maior competitividade económica?
É muito duvidoso.
Parece ser cada vez mais claro que há uma agenda
ideológica em todas estas propostas, um programa
que se afasta cada vez mais da social-democracia e
ainda mais da democracia-cristã. Que dá uma clara
prioridade à componente económica, com sacrifício
das dimensões sociais e éticas, mas que está também
disponível para sacrificar a eficácia económica quando isso se mostra inevitável.
O Governo não está apenas a esticar a corda, parece
apostado em parti-la. Ou, então, ainda não percebeu
o que está a acontecer. Ao contrário do que acontece com a Standart & Poor’s, que não só já percebeu
como tirou também as devidas ilações económicas
do que se está a passar. Aquelas de que Gaspar, não
aceitando a substância, percebe muito bem a forma:
o risco de desemprego generalizado e de conflito social, resultantes de uma austeridade sem perspetivas
de crescimento, colocam Portugal numa zona de alto
risco, levando a nossa dívida pública para o nível do
“lixo”, do “investimento especulativo”.
Diz Passos Coelho que a S&P está a “fazer política”.
Pois sim... é bom que ele comece a fazê-la também.
Foi para isso que os portugueses votaram nele para
primeiro-ministro. Para que encontre outros “parâmetros” capazes de contrariar as S&P desta vida. A
revisão laboral não é, seguramente, um desses “parâmetros”.
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Parabéns e Enlace de José Rebelo

B

Texto de Sylvio Martins
Fotos de Tony Nunes

om dia, boa tarde ou boa noite… depende da hora
em que lerem este artigo. O ano de 2011 foi um
ano bastante memorável através da comunidade. Teve
vários eventos mundiais sobre Portugal, a gastronomia portuguesa está ainda em foco, a restauração está
cada vez melhor, com novos restaurantes, tal como a
“Boca Ibérica” e o “Paradis du Poulet”, o jornal A Voz
de Portugal festejou as suas bodas de ouro com um
espectáculo inigualável com vários artistas vindos de
Portugal e da nossa comunidade, A igreja Santa Cruz
festejou as suas bodas de prata pela construção da
igreja com uma luxuosa festa, tivemos grandes artistas
que vieram cantar e, boas festas anuais para agradar a
todos. Agora é a pergunta que vem aos nossos lábios.
O que vai ser 2012? Já posso dizer uma. Os anos de

um grande restaurador, José Rebelo. Não é para engraxar a pessoa nem correr atrás dele para ter uma publicidade que eu estou a fazer um artigo sobre o seu
aniversário mas, 50 anos é muita fruta.
José Rebelo nasceu no 16 de Janeiro de 1962 e é natural da Ribeira Seca na linda ilha de São Miguel. Ele
chegou a Montreal no 23 de Maio de 1974 e toda a sua

vida foi trabalhar para juntar dinheiro e realizar o seu
sonho que foi o de abrir um restaurante. Em 2007, ele
realizou o seu sonho. Achando um excelente lugar para
abrir o restaurante A Quinta situado no 65 Jarry Este.
Eu fui por acaso a este restaurante e tive uma certa
amizade com ele, falando de tudo e de nada, bebendo
um café, cerveja ou de vez em quando petiscando aqui
e ali a sua delicias do mar e da terra. Em 2009 fez uma

expansão na parte sul de Montreal no 1851 Ontario E.
Teve alguns problemas em manter os dois restaurantes mas, hoje em dia, as dificuldades passaram e agora estes estabelecimentos estão bastante confortáveis
e com uma boa clientela. Quinta-feira passado Rosa
Vieira, namorada de José Rebelo, comunicou-me para
vir ao restaurante celebrar os anos do José Rebelo no
restaurante A Quinta situado na rua Ontario. Ela estava
a organizar uma surpresa para festejar os anos dele. No
sábado, 21 de Janeiro, Cheguei ao destino onde muitos estavam presentes. Alguns minutos depois “Joe”
chegou e ficou bastante surpreendido de ver tantas
pessoas à sua espera para festejar. Ele ficou bastante
emocionado, até se viu uma lágrima a correr dos seus
olhos. A “primeira parte” emotiva passou, agora chegou a festa. Em primeiro, uma bailarina brasileira fez
um excelente espectáculo apresentando um pouco as
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danças: samba e carnavalesca. Seguidamente tivemos
a oportunidade de ver e apreciar uma dançarina do
ventre (danseuse de baladi) e, no final, ensinou como
bailar esta dança. Após esta dança folclórica de origem
orientalista bastante lasciva (onde o “Joe” estava cheio
de calores e força de vontade na dança). Chegámos a
uma parte mais suave onde ouvimos a “Cotovia Açoriana”, Jordelina Benfeito a cantar e a encantar todos
os presentes a “segunda parte” emotiva desta noite foi
quando o José Rebelo fez um discurso a agradecer a
todos e, ao mesmo tempo, ajoelhou-se e pediu a namorada em casamento. (Vamos ir todos ao México ou Las
Vegas num futuro próximo para celebrar este enlace
matrimonial). Para finalizar esta noite, festejou-se até
às 5h da manhã os anos do José Rebelo. Parabéns.
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Mil palavras de amor… Lourenço Conde Almeida,
Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

H

á vinte anos,
acompanhados
de homens e mulheres
de boa vontade, Lorraine Palardy abriu a
porta de um ateliê de
arte terapêutica num
centro comercial do
“far-est” de Montreal. Um amigo pintor, Pierre Henry, e
primeiro presidente do Conselho de
Administração, encontrou o nome Les

Impatients, tal como uma flor que vai
crescendo à sombra.
Rodeados de gentes competentes, eles
desenham, tocam instrumentos, cantam em coro, exprimem através da arte
grandes dores guardadas secretas de
há anos para cá. Exposições dos seus
trabalhos podem ser apreciadas sobre
o tema “parle-moi d’amour” todos os
anos pela altura do São Valentim e desde há sete anos, um magnífico livro de

cartas de amor escritas pelos amigos
dos Impatients e pelos próprios Impatients é publicado e vendido em toda
a parte.
A exposição “La collection vue par les
amis des Impatients” está celebrando o
vigésimo aniversário da sua fundação.
O taipal da montra dos Impatients acumula obras produzidas nos ateliês ao
longo dos anos. Foram escolhidas por
Louis Pelletier, um cúmplice de longa
data, sem condescendência mas com
um olhar experiente e amoroso da arte.
Muitos agradecimentos foram feitos
aos vários patrocinadores deste serão

que teve lugar no edifício da Loto-Quebec e cujo evento foi um sucesso
com mais ou menos seiscentas pessoas
presentes.
Les Impatients é um organismo que
ajuda as pessoas atingidas de doença
mental e isto através da expressão artística. Os cursos são oferecidos gratuitamente e uma grande ajuda tem sido a
ajuda dos cofres com as cartas de amor.

“Um Covano Cópio.”

Q

Texto de Francisco Salvador

uando um politico, um cientista,
um escritor, um artista ou um jogador de futebol, de grande fama e reconhecido pelo povo como sendo uma
figura nacional ou internacional, termina a sua vida, a comunicação social
apresenta-o nas primeiras páginas dos
jornais ou com grandes títulos nos programas de rádio ou televisão, mostrando essas personalidades como exemplo
para os mais jovens e em geral para toda
a população. É na verdade um caminho
a seguir para o resto da comunidade senão para toda a humanidade.
Lembro-me de uma história passada
em Lisboa nos tempos em que eu era
estudante na E.I.M.C!.... (1950/51)
Num café do Rossio um senhor muito bem posto, todos os dias comprava
o Diário de Notícias olhava para a primeira página e deitava o jornal para o
lixo! Algumas pessoas que todos os dias
assistiam a este cenário perguntavam
“ Este senhor não deve regular bem
da”cabeça”…Todos os dias compra
o jornal olha para a primeira página e
deita o jornal fora! Um dia um dos seus
colegas de café encheu-se de coragem
e perguntou-lhe, porque é que ele fazia
aquilo?....
Muito calmo o senhor respondeu é
para ver se alguém morreu?

O colega respondeu-lhe, mas isso não
é na primeira página é nas páginas dentro do jornal na “necrologia”. Amigo,
ESTE QUANDO MORRER VAI VIR
NA PRIMEIRA PAGINA… DE CERTEZA!
É na verdade assim os “grandes e famosos” mesmo se nem sempre o merecem, vêem sempre na primeira página!
E OS OUTROS?....
Os que durante toda a sua vida, trabalharam, lutaram por uma vida melhor
para os seus familiares, para os seus
amigos e conterrâneos para o bom nome
da sua terra natal, do seu concelho da
sua comunidade, mesmo quando vivem
no estrangeiro e assim conseguiram aumentar o valor das suas actividades no
sentido de com o seu exemplo aumentar a riqueza de todos que os rodeiam
e servir de exemplo aos mais jovens!
EM QUE PAGINA DEVEM APARECER QUANDO A SUA VIDA TERMIA VOZ DE PORTUGAL

NAR? Na página 13 da Necrologia do
nosso jornal comunitário?....
Foi assim com o meu amigo Senhor
Lourenço Conde Almeida, e não só ele
mas como todos os que desde 1953 emigraram para este Canada.
Porquê hoje o amigo Lourenço Almeida? Porque o Lourenço representou
para todos nós com o seu exemplo, um
homem da sua região, MINDE, ALCANENA, RIBATEJO, NO FUNDO PORTUGAL.
Em 1957 eu fui viver para Minde
como representante da Companhia Singer para dar assistência à indústria de
malhas que nessa altura começava a desenvolver-se na região e o Sr. Lourenço
foi o meu primeiro cliente! Um “cose e
corte e uma Singer 95k. ” e toda a família a trabalhar na produção e confecção
de camisolas de malha e a fabriqueta
progrediu ao ponto de ser uma fabrica
já em escala média para a vila de Minde
e o Lourenço era o patrão, o maquinista,
o vendedor e era também o meu professor!... Um lisboeta de origem alentejana
em Minde, tem muito que aprender. E
foi ali que eu muito aprendi e comecei a
minha carreira profissional.
Vim para a Singer Canada e um dia
para surpresa minha recebi a visita em
Montreal do meu amigo e cliente Lourenço Almeida?
Amigo Lourenço que vieste fazer a
Montreal? Vender camisolas de malha? NÃO, amigo Salvador …Emigrei
com toda a minha família! A mulher e
os meus sete filhos! para começar uma
vida nova aqui nesta País.
É preciso ter muita coragem, um industrial como tu aqui em Montreal vai
ser difícil a tua adaptação e vencer, mas
também sei que tens coragem e assim
foi. ELE VENCEU. Um homem de
Minde nunca se atrapalha, vais ver…e
VI. O meu professor começou a trabalhar como mecânico de automóveis,
uma garagem, uma estação de serviço,
Depois filhos, filhas e a esposa a trabalhar e o amigo Lourenço,dia a dia
foi vencendo as dificuldades que todos
nós temos encontrado neste caminho da
emigração. Uma casa para a família, um
prédio de rendimento e uma cave com
adega onde nos momentos de lazer se
bebia um copo e se assistia às demonstrações dos seus truques de magia e
anedotas do dia, que nunca faltavam na
sua sempre boa disposição. O Lourenço
dava ainda a sua colaboração à comunidade, fazendo parte de associações e
filarmónica e dava ajuda a alguns dos
seus conterrâneos que tinham dificuldades na vida.
Esta pequeno escrito é uma pequena
homenagem a um homem que não veio
na primeira página do jornal, mas que
para mim e para muitos portugueses
aqui residentes foi um grande exemplo
de valor e coragem, provando que quando temos a boa vontade de vencer e trabalhamos em conjunto com a família e
amigos tudo É POSSIVEL.
Um verdadeiro “COVANO CÓPIO
QUE LÁ FOI PARA O SEU NINHOU”
para descansar em PAZ, bem merecida
pelo seu trabalho e o seu valor.
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Pequenos anúncios

EMPREGOS

24 de Janeiro de 2012
1 Euro = CAD 1.321530
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

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
Portuguesa

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS

355 Rachel Est

514.844.3054

SOLMAR

CAIXA PORTUGUESA

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL

CLÍNICAS

450.672.4687

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

514.849.2391

O velório terá lugar, hoje, quarta-feira, 25 de
Janeiro de 2012 das 14h à 17 e das 19h à
21h no Collins Clarke Funeral Home, 5610
Sherbrooke oeste, Montreal Qc. H4A 1W5.
O funeral terá lugar às 11h na igreja St. Ignatius of Loyola no 4455 West Broadway, Montreal Qc. H4B 2A7.
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.

MEMORANDUM
Missa do 21° aniversário

Cornélio Medeiros
1 de Fevereiro de 1991

Sua família, recordando com profunda saudade o seu ente querido, participa que será celebrada uma missa
em sua memória, quarta-feira, dia 1
de Fevereiro de 2012, pelas 18h30,
na Igreja de Santa Cruz, agradecendo
desde já a todas as pessoas que possam participar nesta celebração.

4270 St-Laurent #200 514.985.2411
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

4267 Av. Coloniale

Esc.:514-374-4000

Faleceu em Montreal, domingo, dia 22 de
Janeiro de 2012, com 83 anos de idade, a
Senhora Maria Eduarda da Mota, natural de
Ermesinde, Porto, Portugal, esposa de Belmiro Soares da Mota.
Deixa na dor, seu esposo, seu filho Manuel
Antonio (Helena) e netos Tony(Veronika) e
Miguel(Jennifer), familiares e amigos.

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

514.849.1153

4244 St. Laurent

liga para o 514-284-1813

*Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. Todos os anúncios devem ser
pagos com antecedência.

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

23-03-1928 | 22-01-2012

Me. LUCIEN BERNARDO

177 Mont-Royal Est

BANCOS

.00*

Maria Eduarda da Mota (Carneiro)

NOTÁRIOS

OURIVESARIAS

LISBOA

Compramos livros, selos e
moedas de colecção.
514-770-9974

†

13

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

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

compra-se

vidente

9

$

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

MONUMENTOS

Me. EDUARDO DIAS

CONFORT

Precisamos de senhores(as) com
experiência em limpeza à noite e
deve ter um carro.
450-975-0584
Enviar CV Fax: 450-975-1977

“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$.
514-932-6375

4701 St-Urbain
514.842.3373

514.273.9638

681 Jarry Est

vende-se

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
INFO@PLEXON.CA
Procura-se cozinheira/o (sócia/o)
para um novo restaurante português situado na área de Rosemont.
514-961-1680

GRANITE LACROIX INC.

IGREJAS

ALGARVE

ELECTRO-LUSO

MERCEARIA

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

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

NecrologiA

514-943-7907

RESTAURANTES
111 St-Paul E.

SEGUROS

514.861.4562

MATEUS JORGE DE PINA

514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Guia do consomidor
514-284-1813

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

VENDIDO
Condo espacioso com 3qts fechados. muita claridade. Bem situado
perto da bela rua Laurier. Electrodomésticos incluidos.
“Vale realmente uma visita!”
264 000$

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! 279 000$

Casa intergeração que significa dois 41/2.
Os dois andares completo renovado. Interessante para casal que quer um apartamento para familiares. $179,000 negocíavel

Belo condo de 1988 no ultimo andar. 2
qts fechados. Chão em madeira. insonorisaçao! Cerca de 1000pc. 2 balcões.
Estacionamento. $359,000 negociavel

VENDIDO EM 8 DIAS

Belo duplex num sítio muito procu-

Perto do Parc Lafontaine, belo 2plex reno- rado em Ahuntsic O. Possibilidade
vado. Segundo andar alugado a $885 por de um bachelor. Livre ao comprador.
mês. Chão em madeira. Quintal . $419,000 459 000$ MUITO INTERESSANTE

26 de Janeiro: Situaçao na Radio Centre Ville
28 de Janeiro: Lançamento disco Viva do Joe Puga
2 de Fevereiro: 15 Aniversario Luso Presse
e visita do Pauleta
4 de Fevereiro: Festas em Portugal - Estremoz
A VOZ DE PORTUGAL
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Liga Zone Sagres

P	
Equipa	P	J
1-Benfica
42 16
2-FC Porto
40 16
3-SC Braga
34 16
4-Marítimo
29 16
5-Sporting
29 16
6-V. Guimarães
20 16
7-Académica
19 16
8-Nacional
19 16
9-Olhanense
18 16
10-Beira-Mar
16 16
11-Gil Vicente
16 16
12-Feirense
15 16
13-Rio Ave
14 16
14-U. Leiria
14 16
15-V. Setúbal
14 16
16-P. Ferreira
12 16

V
13
12
10
8
8
6
5
5
4
4
3
3
4
4
3
3

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

D	GM	GS
0
41 13
0
37 9
2
30 15
3
23 19
3
27 14
8
22 19
7
18 20
7
16 26
6
17 20
8
14 14
6
14 26
7
11 22
10 14 23
10 16 29
8
12 26
10 16 33

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

D	GM	GS
2
19 9
3
23 16
4
25 17
4
18 15
4
18 16
6
21 19
5
21 19
6
20 23
4
16 17
7
9
13
7
17 20
6
15 17
6
20 19
7
16 21
8
15 25
9
15 22

1ª Mão
2-2
1-0

2ªMão
08/02
08/02

Liga ORANGINA
P	
Equipa	P	J
1-Estoril Praia
32 16
2-Desp. Aves
27 16
3-Moreirense
27 15
4-Atlético CP	
26 16
5-Naval
24 16
6-Leixões
24 16
7-Penafiel
23 16
8-UD Oliveirense
20 16
9-Arouca
20 16
10-Sp. Covilhã
19 16
11-Santa Clara
19 16
12-Belenenses
18 16
13-Freamunde
18 16
14-U. Madeira
17 16
15-Trofense
16 16
16-Portimonense
12 15

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

Sporting volta a falhar em Olhão. Benfica, FC
Porto e Sp. Braga aumentam fosso para os leões

O

Sporting voltou a falhar em Olhão, e continua
sem vencer em 2012, mantendo-se em quarto lugar com os mesmos pontos do Marítimo, mas
agora já a cinco do Sp. Braga, o terceiro, e a 13 do
líder. Benfica e FC Porto continuam a marcar o
ritmo no topo da classificação. Numa jornada com
19 golos, destaque ainda para a primeira vitória
de Pedro Caixinha em casa e para o regresso do

esteve, aliás, em destaque, fazendo esquecer Hulk e
ultrapassando mesmo o brasileiro em número de golos (8 contra 7).
O F.C. Porto colocava, assim, pressão sobre o Benfica que entrava em campo logo após o final do jogo no
Dragão. Depois de uma cabeçada de Cardozo, num
lance de bola parada, parecia que a equipa de Jorge
Jesus ia embalar para nova goleada, mas a verdade é
que foi o Gil Vicente a empatar, antes do intervalo e a
colocar em evidência as dificuldades dos encarnados,
em noite menos inspirada, sem a habitual pressão e
velocidade no ataque. Só depois da entrada de Pablo
Aimar é que o clube da Luz conseguiu voltar à mó
de cima e o argentino acabou por resolver a contenda
em três minutos com uma assistência e um golo.
Sporting em nova noite má
A ronda tinha começado na sexta-feira com um insonso empate sem golos na zona centro entre a Académica e o Leiria a penalizar mais os estudantes, que

Taça de Portugal
Sporting - Nacional
Académica - UD Oliveirense

bwin Cup -

2ª Fase de Grupos

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

D	P
0 4
0 2
0 2
1 1

J
2
2
2
2

V
1
0
0
0

E
1
2
2
1

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

Grupo C
Equipa
J
1-SC Braga
2
2-Penafiel
2
3-Nacional
2
4-Portimonense2

V
2
1
0
0

E
0
0
1
1

D	P
0 6
1 3
1 1
1 1

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

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

V
2
2
0
0

E
0
0
0
0

D	P
0 6
0 6
2 0
2 0

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

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

V
2
1
1
0

E
0
0
0
0

D	P
0 6
1 3
1 3
2 0

Paços aos triunfos depois de três meses de jejum.
Ainda sem Hulk, o F.C. Porto partiu para uma das
exibições mais consistentes da temporada com um
triunfo sobre o V. Guimarães (3-1) no Estádio do
Dragão em embate que assinalou, finalmente, a estreia de Danilo. Rolando abriu o marcador, com um
golo à ponta-de-lança, recebendo a bola no peito antes de desferir um remate de fazer inveja a muitos
avançados. João Moutinho reforçou, depois, a vantagem, com o seu terceiro golo da temporada. O Vitória

P. Ferreira 1-2 FC Porto
V. Setúbal 3-1 Estoril Praia
P. Ferreira 1-0 V. Setúbal
FC Porto 1-0 Estoril Praia
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

ainda reduziu, mas uma grande penalidade, convertida por James, tirou todas as dúvidas. O colombiano

já não vencem em casa desde 27 de Setembro. Sábado foi mais animado, com o Marítimo a seguir o Sp.
Braga e a também ultrapassar o Sporting com uma
vitória em Aveiro (2-1). A equipa de Pedro Martins,
na semana em que perdeu Baba para o Sevilha, deu
mais uma prova de maturidade e pode mesmo ambicionar ao terceiro lugar, uma vez que nas próximas
semanas recebe consecutivamente o Sp. Braga e o
Sporting nos Barreiros.
O momento da jornada
Domingo foi um dia em cheio. Além dos
já referidos jogos do Dragão e na Luz,
o Sp. Braga consolidou o terceiro lugar
com uma vitória sobre o Rio Ave (2-1); o
Nacional conseguiu a primeira vitória em
casa desde a chegada de Pedro Caixinha
ao bater o Feirense por 2-0; enquanto o
Paços de Ferreira quebrou um jejum de
três meses com um triunfo sobre o V. Setúbal arrancado nos derradeiros instantes
(2-1).
Em Olhão, valeu ao Sporting um Rui
Patrício inspirado. Sem Schaars, que se
lesionou no aquecimento, e sem ponta-de-lança no onze inicial, por opção de
Domingos, os leões viram o seu guarda-redes fazer um punhado de intervenções decisivas
para o nulo final. Na frente, subsistem as dificuldades
na concretização e a série de maus resultados aumenta.

Primeira Liga - Próximos jogos

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

27/01 V. Guimarães-Nacional [SportTV]
28/01	Rio Ave-Académica
[SportTV]
28/01 Feirense-Benfica
[RTPI]
29/01 U. Leiria-P. Ferreira		
29/01 V. Setúbal-Olhanense		
29/01 Sporting-Beira-Mar
[SportTV]
29/01	Gil Vicente-FC Porto
[SportTV]
30/01 Marítimo-Sp. Braga
[SportTV]

15:15
13:30
15:30
11:00
11:00
12:00
14:15
15:15

25 DE janeiro - 2012

desporto

II Divisão Zona Norte 2011/12

II Divisão Zona Centro 2011/12

II Divisão Zona Sul 2011/12

P	
Equipa	P	J
1-Varzim
36 16
2-Ribeira Brava
30 16
3-Tirsense
27 16
4-Mirandela
26 16
5-Chaves
26 16
6-Limianos
26 16
7-M. de Cavaleiros 23 16
8-Fafe
23 16
9-Camacha
22 16
10-Ribeirão
21 16
11-Vizela
20 16
12-Marítimo B
19 16
13-Famalicão
19 16
14-Lousada
17 16
15-Merelinense
7
16
16-AD Oliveirense 5
16

P	
Equipa	P	J
1-Tondela
38 16
2-Sp. Espinho
37 16
3-Boavista
32 16
4-Amarante FC
28 16
5-Gondomar
26 16
6-Aliados Lordelo
25 16
7-Operário
24 16
8-S. João Ver
23 16
9-Padroense
20 16
10-Cinfães
19 16
11-Coimbrões
19 16
12-Angrense
19 16
13-Anadia
17 16
14-Paredes
10 16
15-Oliv. Bairro
8
16
16-Madalena
8
16

P	
Equipa	P	J
1-Torreense
32 16
2-Oriental
30 16
3-Carregado
29 16
4-E. Vendas Novas 28 16
5-Fátima
28 16
6-Pinhalnovense
28 16
7-Louletano
26 16
8-Mafra
25 16
9-Sertanense
21 16
10-1º Dezembro
19 16
11-Juventude Évora 17 16
12-Monsanto
16 16
13-Moura
15 16
14-Tourizense
14 16
15-At. Reguengos
14 16
16-Caldas
9
16

V
11
9
7
7
7
7
6
7
6
5
5
4
5
4
1
0

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

D	GM	GS
2
20 5
4
19 17
3
23 13
4
31 19
4
14 13
4
21 13
5
26 25
7
15 15
6
16 17
5
21 19
6
20 20
5
20 20
7
14 16
7
19 25
11 10 28
11 6
30

V
12
11
10
8
8
7
6
7
5
5
3
5
4
3
1
2

E
2
4
2
4
2
4
6
2
5
4
10
4
5
1
5
2

D	GM	GS
2
26 11
1
28 12
4
26 14
4
27 16
6
15 17
5
27 18
4
12 13
7
19 25
6
26 27
7
19 26
3
16 17
7
21 23
7
24 23
12 13 29
10 12 24
12 17 33

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

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

D	GM	GS
2
27 12
4
31 11
3
29 20
4
26 15
4
23 17
6
25 20
4
17 14
3
16 9
7
21 21
7
12 13
9
17 24
6
14 20
9
15 34
8
14 25
8
15 27
11 8
28

III Divisão Série A 2011/2012

III Divisão Série B 2011/2012

III Divisão Série C 2011/2012

P	
Equipa	P	J
1-Santa Maria
29 15
2-GD Joane
29 15
3-Bragança
27 15
4-Vianense
26 15
5-Vilaverdense
23 15
6-Esposende
23 15
7-Melgacense
21 15
8-FC Amares
19 15
9-Maria da Fonte
16 15
10-Fão
15 15
11-Marinhas
13 15
12-Cerveira
6
15

P	
Equipa	P	J
1-Cesarense
30 15
2-Sousense
27 15
3-Infesta
26 15
4-Vila Real
24 15
5-AD Grijó
23 15
6-Rebordosa
22 15
7-Leça
18 15
8-Vila Meã
17 15
9-Sp. Mêda
17 15
10-Serzedelo
16 15
11-Alpendorada
14 15
12-Sp. Lamego
10 15

P	
Equipa	P	J
1-AD Nogueirense 29 15
2-Penalva Castelo 29 15
3-Avanca
28 15
4-Ac. Viseu
28 15
5-Alba
25 15
6-Bustelo
24 15
7-AD Sanjoanense 22 15
8-Sampedrense
19 15
9-Oliv. Hospital
17 15
10-Oliv. Frades
15 15
11-Valecambrense 6
15
12-Canas Senhorim 4
15

V
9
9
8
6
7
6
6
5
4
3
3
1

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

D	GM	GS
4
24 13
4
23 12
4
18 11
1
19 10
6
18 15
4
20 21
6
16 23
6
15 16
7
10 19
6
17 17
8
17 25
11 13 28

III Divisão Série D 2011/2012
P	
Equipa	P	J
1-Pampilhosa
25 13
2-Sp. Pombal
24 14
3-Benf.C.Branco
23 14
4-Tocha
23 14
5-Marinhense
21 14
6-Sourense
21 14
7-Beneditense
20 13
8-Peniche
17 14
9-G. de Alcobaça
14 13
10-Bombarralense 6
13
11-At. Riachense
4
14

V
8
7
6
6
6
5
4
3
3
0
0

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

D	GM	GS
4
22 15
4
25 16
3
23 11
3
17 11
5
18 18
3
17 17
1
15 10
3
7
8
5
19 13
7
8
32
10 7
27

III Divisão Série E 2011/2012
P	
Equipa	P	J
1-Oeiras
28 15
2-Sintrense
27 15
3-Fut. Benfica
26 15
4-Eléctrico
24 15
5-Casa Pia
22 15
6-Pêro Pinheiro
22 15
7-Sacavenense
20 15
8-SL Cartaxo
19 15
9-Real
18 15
10-Alcochetense
15 15
11-Olímpico Montijo 13 15
12-O Elvas
11 15

V
8
8
8
6
6
5
5
5
5
3
3
3

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

D	GM	GS
3
22 14
4
21 13
5
24 18
3
14 9
5
22 18
3
21 18
5
22 18
6
20 28
7
18 19
6
18 24
8
22 28
10 16 33

III Divisão Série F 2011/2012
P	
Equipa	P	J
1-Farense
39 15
2-Esp. Lagos
27 15
3-Fabril Barreiro
25 15
4-Quarteirense
25 15
5-U. Montemor
23 15
6-Sesimbra
22 15
7-Pescadores
21 15
8-Messinense
20 15
9-Aljustrelense
20 15
10-Lagoa
18 15
11-Redondense
13 15
12-Despertar SC
3
15

V
12
8
8
8
7
6
6
6
6
5
4
0

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

D	GM	GS
0
35 9
4
28 18
6
27 21
6
21 18
6
16 14
5
17 17
6
18 20
7
17 19
7
21 24
7
11 17
10 15 21
12 6
34

III Divisão Série Madeira 2011/2012
P	
Equipa	P	J
1-Caniçal
37 15
2-Pontassolense
35 15
3-Machico
33 14
4-Câmara de Lobos 27 15
5-Portosantense
22 12
6-Cruzado Canicense 17 15
7-Est. Calheta
16 15
8-CF Andorinha
14 15
9-Bairro da Argentina 14 15
10-AD Porto Cruz
13 15
11-1º Maio Funchal 13 14
12-UD Santana
7
14

V
12
11
10
9
7
5
4
4
4
3
3
2

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

D	GM	GS
2
41 11
2
33 10
1
24 11
6
21 18
4
32 14
8
14 22
7
14 19
9
17 34
9
13 33
8
18 27
7
13 22
11 12 31

III Divisão Série Açores 2011/2012
P	
Equipa	P	J
1-Praiense
28 13
2-Lusitânia
28 13
3-Santiago
27 13
4-Prainha FC
20 13
5-Guadalupe
17 13
6-Boavista S. Mateus 16 13
7-Sp. Ideal
13 13
8-U. Micaelense
12 13
9-Fayal
10 13
10-Águia CD
3
13

V
9
8
8
5
5
3
2
2
2
0

E
1
4
3
5
2
7
7
6
4
3

D	GM	GS
3
29 6
1
18 9
2
29 8
3
19 22
6
15 16
3
8
9
4
19 20
5
14 20
7
14 28
10 4
31

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

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

D	GM	GS
3
24 17
2
26 15
5
21 16
5
17 14
6
17 13
3
17 11
5
19 20
6
15 17
6
16 19
5
20 20
9
8
24
9
14 28

Lourenço: o homem
do Poker na Luz
U
m ano depois do Sporting
conquistar o troféu mais
importante do seu historial, (a
Taça das Taças), o jovem João
Lourenço iniciou a sua carreira sénior ao serviço do clube
lisboeta.
Foi um avançado peculiar,
chegando muitas vezes ao longo da sua carreira de leão ao
peito a exasperar e outras vezes
a desesperar mesmo, os adeptos
sportinguistas, pela sua (suposta)
lentidão, associada a uma quase que displicente falta
de reacção. Tudo isto contrastava com o seu colega de
ataque, Figueiredo, o Altafini de Cernache, um poço de
energia com quem Lourenço fazia dupla,
contribuindo para o “embirrar” que uma
certa “bancada” leonina tinha para com o
avançado de Alcobaça. Durante anos foi
apontando golos com a camisola leonina,
e após uma época de sonho com o Sporting a chegar ao título de campeão em
1965/66, despertou o interesse dos responsáveis da Federação que o convocaram para ser um
dos “magriços” no mundial de Inglaterra nesse mesmo
ano. Tapado pelo quarteto goleador do Benfica: José
Augusto, Simões, José Torres e Eusébio, Lourenço saiu
de Inglaterra sem jogar um único minuto. Lamentavelmente nunca chegou a jogar um minuto que seja com
a camisola das quinas, não obstante a sua condição de
“magriço”. Poderá parecer estranho, que um jogador
um pouco malquisto por uma parte dos sócios sportinguistas e que nunca chegou a envergar a camisola
das quinas, merecer um destaque tão grande na história
do clube, sendo quase mítico. Alguns (e bem!), podem
argumentar que Lourenço apontou 145 golos em 219
jogos oficiais, 93 desses golos no Campeonato Nacional. Outros podem acrescentar que até ao aparecimento
de Liedson, nenhum jogador tinha marcado mais golos
do que os 18 que ele tinha marcado em competições
europeias ao serviço dos leões. Mas o que realmente
lhe garantiu um lugar para sempre na memória leonina
e o carinho dos adeptos mais saudosistas, foi uma tarde
chuvosa de Outubro de 1965, onde me pleno Estádio
da Luz, o Benfica de Eusébio e companhia foi derrotado, e de que maneira, por um Sporting onde luzia
um inspirado Lourenço. Marcou quatro golos, cada
um mais inspirado que o outro e garantiu um históriA VOZ DE PORTUGAL

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

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

15

D	GM	GS
2
27 16
2
20 16
3
31 17
1
20 9
4
22 9
5
23 19
5
20 20
6
17 20
8
18 22
8
18 26
11 17 32
11 11 38

co poker e vitória sportinguista por Um ano depois do
Sporting conquistar o troféu mais importante do seu
historial, (a Taça das Taças), o jovem João Lourenço
iniciou a sua carreira sénior ao serviço do clube lisboetaFoi um avançado peculiar, chegando muitas vezes ao
longo da sua carreira de leão ao peito a exasperar e outras vezes a desesperar mesmo, os adeptos sportinguistas, pela sua (suposta) lentidão, associada a uma quase
que displicente falta de reacçãoTudo isto contrastava
com o seu colega de ataque, Figueiredo, o Altafini de
Cernache, um poço de energia com quem Lourenço
fazia dupla, contribuindo para o “embirrar” que uma
certa “bancada” leonina tinha para com o avançado
de Alcobaça.Durante anos foi apontando golos com a
camisola leonina, e após uma época de sonho com o
Sporting a chegar ao título de campeão em 1965/66,
despertou o interesse dos responsáveis da
Federação que o convocaram para ser um
dos “magriços” no mundial de Inglaterra
nesse mesmo ano. Tapado pelo quarteto
goleador do Benfica: José Augusto, Simões, José Torres e Eusébio, Lourenço
saiu de Inglaterra sem jogar um único
minuto. Lamentavelmente nunca chegou
a jogar um minuto que seja com a camisola das quinas,
não obstante a sua condição de “magriço”. Poderá parecer estranho, que um jogador um pouco malquisto
por uma parte dos sócios sportinguistas e que nunca
chegou a envergar a camisola das quinas, merecer um
destaque tão grande na história do clube, sendo quase mítico. Alguns (e bem!), podem argumentar que
Lourenço apontou 145 golos em 219 jogos oficiais, 93
desses golos no Campeonato Nacional. Outros podem
acrescentar que até ao aparecimento de Liedson, nenhum jogador tinha marcado mais golos do que os 18
que ele tinha marcado em competições europeias ao
serviço dos leões. Mas o que realmente lhe garantiu
um lugar para sempre na memória leonina e o carinho
dos adeptos mais saudosistas, foi uma tarde chuvosa
de Outubro de 1965, onde em pleno Estádio da Luz,
o Benfica de Eusébio e companhia foi derrotado, e de
que maneira, por um Sporting onde luzia um inspirado
Lourenço. Marcou quatro golos, cada um mais inspirado que o outro e garantiu um histórico poker e vitória sportinguista por 2x4. O Sporting conquistaria esse
campeonato e essa vitória foi de tal forma histórica,
que só em 1985/86 os leões voltariam a vencer novamente o rival no estádio deste em jogo a contar para o
Campeonato Nacional.
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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!
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VOTRE RAPPORT
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