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Agenda comunitária

Festa do Chicharro

A Associação Saudades da Terra Quebequente festeja o seu 15º aniversário e organiza no dia 14 de Abril de 2012 a Festa
do Chicharro à partir das 19h00 a sua
tradicional festa do Chicharro na Igreja
Saint-Enfant Jésus. A festa será animada
pelo conjunto Starlight vindo de Toronto e
a grande cantora, Sarah Pacheco. Para
mais informações ou reservas contactar Roberto Carvalho no 514237-3994. “É pá espinha”.

Festa da Primavera

A Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval
organiza a Festa da Primavera no dia 24 de Março
pelas 19h00. A festa será abrilhantada pelo Conjunto Starlight. A ementa será sopa, salada, bacalhau à casa, sobremesa e café. 35 primaveras.
Podem reservar o seu lugar com Lina Perreira
514 296-4597 e Crisantina Moniz 450 688-8260.

Romaria de 2012: Sexta-Feira
Santa, dia 06 de Abril de 2012

Para este ano todas as reuniões preparatórias realizar-se-ão na Missão de Nossa Senhora de Fátima em Laval nas seguintes datas :
Domingo 11 de Março de 2012 às 17h30; Domingo 18 de Março
de 2012 às 17h30; Domingo 25 de Março de 2012 às 17h30
Mestre dos Romeiros: Duarte Amaral 450-625-7053 ou Contra
Mestre: Luis Melo 514-844-4351

Festa da Primavera

O Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a
Festa da Primavera no sábado dia 24 de Março de
2012 pelas 19h00. Será servido: Sopa de creme de
alho françês; presunto e melão; salada primaveril; rib
steak acompanhado com batatas, arroz e legumes,
sobremesa e café. A Noite será animada por Eugénio e Nelson com o DJ BEATZ (Brian Ferreira).
Para mais informações ou reservas: 438-876-4220.

Prémio Empreendedorismo
Inovador na Diáspora Portuguesa

O Consulado informa que se encontra aberto até 26 de Março de
2012, o prazo de apresentação de candidaturas à 5ª Edição do
“Prémio de Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portuguesa “,
promovido pela COTEC Portugal – Associação Empresarial para a
Inovação e com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da
República. O referido prémio tem como objectivo central o de premiar e divulgar publicamente cidadãos portugueses que se tenham
distinguido pelo seu papel empreendedor, inovador e responsável no
contexto das respectivas sociedades de acolhimento e que constituam exemplos de integração efectiva nas correspondentes economias
e de estímulo à cooperação entre Portugal e os respectivos países
de acolhimento. São destinatários do Prémio em apreço os cidadãos
portugueses que, na data da candidatura, residam no estrangeiro há
mais de cinco anos. Mais informações e os respectivos formulários
de candidatura encontram-se disponíveis no site www.cotec.pt/diaspora ou ainda através do endereço electrónico diaspora@cotec.pt

Pinkalicious

Organiza-se uma festa para a luta ao câncro do Seio no sábado 14
de Abril pelas 17h no Renaissance situado no 7550 Boul. Henri -Bourassa Este animado pelo DJ Jeff Gouveia da JG Night Productions
com a participação e mestre da cerimónia Joe Puga. Haverá Rifas e
vários prémios. Por favor usar algo em côr de rosa para mostrar o seu
suporte para esta causa! Bar aberto toda a noite.
Para mais informações ou reservas Mary: 514-730-3876

Festa do Rancho de Santa Cruz

O Rancho Folclórico Português de Montreal de Santa Cruz organiza
uma festa no dia 17 de Março pelas 19h com jantar e conjunto.
Para mais informações telefonar 514-886-2369 ou 514-241-9742.

Danças de Carnaval em Hochelaga

A Associação Portuguesa do Espírito Santo recebe no próximo dia 10
de Março, às 19H30 bailinhos de Carnaval de Toronto e dos Estados
Unidos. Para mais informações telefone para o 514-354-7276 ou
514-254-4647.

Orgulhoso em
ser Luso-Canadiano
A
Casa dos Açores do Quebeque convida todas as
Associações, Clubes e a comunidade em geral a
estarem presentes na sua sede, 229 Rua Fleury Oeste,
Domingo dia 11 de Março, às 16h00, para uma conferencia apresentada pela Sra. Alzira da Silva e Terry
Costa sobre:
O projeto Proud to be Portuguese Canadian tem
como objetivos:
- Incentivar jovens lusodescendentes profissionais,
estudantes, seus familiares e colegas para com a cultura portuguesa do Portugal de hoje;

Clube Oriental Português de Mtl

O Clube Oriental Português de Montreal organiza no 17 de Março
pelas 19h30 a Festa da Marcha animado pelo DJ Entre Nós com o
Marinho e Luis de Melo e ainda o grupo de dancas do Haiti. Haverá
uma saborosa ementa com entrada, sopa, salada, Salmão no forno,
sobremesa e café. E no dia 31 de Março pelas 19h30 haverá a sua
festa tradicional Baile da Pinha animado pelo conjunto Tropical com a
ementa de sopa, salada, bacalhau no forno sobremesa e café.
Para mais informações ou reservas contactar 514-342-4373

Recenseamento Eleitoral
Consulta dos Cadernos

O Consulado informa que nos termos do n.º 1 do artigo 56º da Lei
n.º 13/99, de 22 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 47/2008, de 27 de Agosto (Lei do Recenseamento Eleitoral) os
cadernos de recenseamento eleitoral relativos a esta jurisdição consular estarão publicamente expostos na chancelaria deste Consulado – Geral durante o mês de Março de 2012, para efeitos de consulta
e reclamação. A data de referência dos referidos cadernos é 31 de
Dezembro de 2011. O Consulado – Geral de Portugal em Montreal
aproveita ainda a oportunidade para lembrar que os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro têm o direito de votar nas eleições
para o Presidente da República, para a Assembleia da República,
e para o Parlamento Europeu, sendo a sua participação nestes actos eleitorais um dever cívico que só pode ser exercido mediante o
recenseamento eleitoral. Assim, o Consulado – Geral de Portugal
encoraja fortemente todo o cidadão português a promover o seu recenseamento eleitoral, para o qual apenas necessita de Bilhete de
Identidade ou Cartão de Cidadão válido com a indicação de residência no Canadá.

- Promover a integração e reforçar a ligação dos
portugueses residentes à vida social, cultural, política
e económica do Canadá;
- Promover a cultura portuguesa através da apresentação de artistas e outros agentes culturais;
- Expressar o orgulho de ser luso-canadiano.
Orgulhoso em ser Luso-Canadiano, Terry Costa é o
eixo desta iniciativa
Natércia Rodrigues,
Secretária da Casa dos Açores do Quebeque

Portugueses que estão a emigrar para
o Luxemburgo em grandes dificuldades

H

á cada vez mais mulheres que chegam e ficam a dormir na rua ou nos carros. Há ainda
quem chegue só com 20 euros no bolso à espera
de arranjar logo trabalho, quando um quarto por
cima de um café custa no mínimo 500 euros.
Há cada vez mais portugueses a
chegar ao Luxemburgo à procura de
trabalho. Neste pequeno país europeu em que um quarto da população
é lusa, a crise também já se faz sentir
e arranjar emprego é uma tarefa quase
impossível, sobretudo não dominando
o francês e o alemão e quando não há
qualificações. O presidente da Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, José Coimbra
de Matos, diz que estes emigrantes
recém-chegados não passam fome,
porque a protecção social existe, mas
acabam por dormir dentro dos carros. “O número é bastante grande e
as dificuldades são maiores”, constata josé Coimbra
de Matos, explicando que “há pessoas a dormir em
carros”. “Agora fome propriamente dita não, porque,
além de haver um esquema de segurança social no
Luxemburgo bastante evoluído, a solidariedade social também existe”, acrescenta. “Uma pessoa que se
dirija a uma instituição, mesmo não estando declarada no país, terá sempre algo para comer”, refere José
Coimbra de Matos.

Aulas de Zumba!

A Associação portuguesa de Laval, vai dar aulas de
Zumba! para a nossa comunidade e seus amigos!
Vamo-nos manter em forma com o som da música
latina, aprendendo os movimentos da dança latina
e fazer algum cardio. Tome a sua resolução 2012,
ficando em forma ao mesmo tempo! O preço, a
data e a hora serão anunciados em breve, quem estiver interessado
por favor deixe uma mensagem para que nós possamos pôr o seu
nome na nossa lista. Esperamos por você! 450-687-4035
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Portugalíssimo
Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

Linha aberta: 514.483.2362

Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rvelosa@videotron.ca
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Despesas elevadas
O Luxemburgo é visto como um país de sucesso e
onde se pode ganhar bem. Esta é uma face da moeda,
porque o nível de vida é muito elevado. Quem chega
não está preparado para as despesas, nomeadamente
com o alojamento.
É por isso que muitas pessoas
procuram os albergues da Cáritas,
nomeadamente aquele em que trabalha a assistente social Stefanie
Silva. “A maior parte dos portugueses que vem cá não têm possibilidades para alugar um quarto e
pagar. Aqui, para alugar um quarto
acima de um café, custa 500 ou 600
euros e é muito dinheiro. A maior
parte das pessoas que chega aqui
só têm 20 euros, 100 euros com
eles, e não chega”, conta Stefanie
Silva. Mas só de Dezembro a Março é que os centros podem fornecer
abrigo durante a noite. Depois, as pessoas têm que
ficar na rua, porque um tecto é um produto de luxo e
os emigrantes não estão preparados. É com tristeza
que Stefanie Silva vê que entre os que pedem ajuda
estão cada vez mais mulheres - uma novidade deste
ano, confessa à Renascença. “O que é triste é que
este ano é a primeira vez que vejo situações em que
são mulheres que vêm de Portugal à procura de trabalho, que deixaram os filhos em Portugal. Já faz oito
anos que trabalho com os sem-abrigo e é a primeira
vez que vejo que esta situação acontece.” As associações ajudam os portugueses como podem, mas José
Coimbra de Matos alerta os que querem emigrar: não
vão à aventura, informem-se bem sobre as condições
de trabalho e de vida no país. De contrário, “ainda
podem agravar mais” a sua situação.

Jantar sexta-feira
Sopa de hortaliça
Cavala recheada

aberto todos os dias, Cartas, dóminó
futebol português em directo
reserve o seu lugar
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ESPANHA:
Tensão em Barcelona
Estudantes e Mossos d’Es-quadra (nome da polícia
local) travaram confrontos
nas ruas de Barcelona, durante umprotesto contra os
cortes governamentais no
ensino que envolveu milhares de pessoas. Houve pelo
menos duas detenções. A
taxa de desemprego em
Espanha está nos 22,85%,
enquanto a taxa de desemprego jovem é a pior de
toda a UE (49,6%).

Ondas de
interesse chinês

A

China tem interesse em visitar a
central de produção de energia
das ondas do Pico, nos Açores. “Tivemos um pedido do embaixador chinês
para visitar a central do Pico. Não sei

REINO UNIDO: Seleção
de imigrantes
O executivo britânico aprovou uma lei segundo a qual
apenas os imigrantes não
comunitários com um salário mínimo de €42.000
anuais poderão solicitar a
residência permanente no
país. “Exerceremos mais
controlo para que fiquem
só os melhores e mais inteligentes”, disse aministra
do Interior, Theresa May.
Pyongyang faz
STOP ao nuclear
O novo regime norte-coreano de Kim Jong-un vai
suspender as atividades
relacionadas com o seu
programa nuclear em troca de 240.000 toneladas
de alimentos dos EUA. A
inversão de prioridades políticas foi veiculada através
de uma nota oficial. Nesta,
Pyongyang valida a aplicação de uma moratória sobre
o lançamento de mísseis
de longo alcance, testes
nucleares e atividades de
enriquecimento de urânio
no complexo de Yongbyon.
Em paralelo, aceitou igualmente o regresso dos inspetores da ONU a respeito
da monitorização da suspensão do programa nuclear e a desativação do reator
nuclear.
Romney vence
Washington
O ex-governador do Massachusetts, Mitt Romney,
venceu no sábado as primárias republicanas no estado de Washington, com

37,6% dos votos, e reforçou assim o seu estatuto
de favorito para enfrentar o
presidente norte-americano
Barack Obama nas presidenciais de 6 de novembro.
POLÓNIA: 16 mortos
em choque frontal
Uma colisão frontal entre
dois comboios na noite de
sábado no sul da Polónia
causou pelo menos 16 mortos e 58 feridos. Entretanto,
o presidente polaco Bronislaw Komorowski disse que
vai ser feito um período de
luto nacional pelas vítimas.

notícias

exatamente o que estará por trás disto,
mas sei que a China tem interesse na
energia das ondas”, disse o presidente do Centro de Energia das Ondas, António Sarmento,
à agência Lusa.
A embaixada da China
diz que a viagem não
está prevista para já,
mas “isso não impede
que futuramente possa
haver um ponto de cooperação da China” com
os responsáveis do centro do Pico, revelou o
secretário da embaixada
em Lisboa.
António
Sarmento
explicou que uma das

mais-valias do Pico é ser “uma central de teste, namedida em que permite
testar outros equipamentos além dos
que lá estão em ambiente real”. Por
exemplo, “se houver algum fabricante
que queira mostrar que
o componente que desenvolve é fiável, tem de
mostrar que esse equipamento funciona regularmente e continuamente
num ambiente real”, sustentou.
“Não há muitas centrais
no mundo – para não dizer nenhuma – que permitam fazer isto. A central do Pico é a única que
tem características que
permitem o teste temporário e continuado de componentes”,
sublinhou o responsável.

s cibercriminosos estão a tornar-se numa ameaça que rivaliza com grupos terroristas como a
Al-Qaeda.
“O terrorismo permanece a nossa principal preocupação, mas num futuro não muito distante, antecipamos que a ciberameaça representará o maior perigo”,

considera o diretor do FBI. “Atualmente, os terroristas não usam a Internet para lançar um ataque a larga
escala, mas não podemos subestimar as suas intenções”, acrescentou Robert Mueller. O FBI combate
o cibercrime em cada uma das suas 56 filiais, tendo
1.000 agentes e analistas dedicados ao crime pela Internet, segundo Mueller.

Mais de 100 mil
pessoas têm os
salários penhorados

C

Putin vence
entre acusações
V
ladimir Putin venceu as eleições
presidenciais russas à primeira
volta com mais de 60% dos votos, segundo as primeiras sondagens. Os resultados oficiais só serão conhecidos
hoje. Putin conquista assim o seu terceiro mandato da presidência da República à primeira volta, depois de quatro

Cibercrime
ameaçador
O

3

anos como primeiro-ministro.
O líder comunista Guennadi Ziuganov, alcançou 17 a 18% dos votos.
Surge depois omultimilionário Mikhail Prokhorov com 9%; o líder ultranacionalista Vladimir Jirinovski com
7%; e Serguei Mironov, do Partido
Rússia Justa, com 4%.
Num dia marcado pelas denúncias e acusações de fraude, as reações às sondagens
não se fizeram esperar. Ziuganov disse que não reconhece
os resultados da eleição. “É
ilegítima, desonesta e pouco
transparente”, disse. Por seu
turno, e perante mais de cemmil apoiantes, em Moscovo, Vladimir Putin afirmou:
“Disse que venceríamos e
vencemos, numa luta aberta
e limpa.” A afluência às urnas
foi superior a 60%: cem milhões de russos saíram à rua
para eleger o novo Presidente
da República da Federação
russa para os próximos seis
anos.
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erca de 100 mil pessoas em Portugal têm os ordenados penhorados. A lei limita a penhora até
um terço do vencimento, o que tem permitido recuperar mensalmente cerca de 13 milhões de euros
“A penhora de vencimentos e de outro tipo de bens
tem vindo a aumentar significativamente”, contou à
agência Lusa Carlos de Matos, presidente do Colégio
da Especialidade dos Agentes de Execução.
Nos últimos anos, os portugueses “endividaram-se
sem limites” e, com a crise económica, “as pessoas
começaram a ter cada vez mais dificuldades em cumprir com as suas obrigações”, lembrou.

Funcionários do fisco
são agredidos todos
os dias e já há casos
de espancamento

A

s repartições de finanças e os trabalhadores dos
impostos estão a sofrer agressões quase diárias,
que há uma semana culminaram no espancamento de
uma funcionária que fotografava em Viseu um imóvel para penhora, segundo o sindicato
A situação é denunciada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Paulo Ralha, que receia que o pior ainda esteja para vir. “Com
o agravar das dificuldades, nomeadamente a partir de
meados deste ano, com a ausência de subsídios [de
férias e Natal], a diminuição nos reembolsos do IRS
e o aumento do desemprego, temo que este tipo de
situações se agrave ainda mais”.
Olhados como o “rosto do Estado”, os funcionários
do fisco foram sempre alvo do descontentamento dos
contribuintes, mas agora estas situações já não são
apenas esporádicas ou “meras” agressões verbais ou
atos de vandalismo.
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Bebé do ano 2011 e 2012

Nellie Coimbra

Notícias Preocupantes
Texto de Hélio Bernardo Lopes

Data de nascimento: 18 Outubro de 2011

Mãe:Michelle Morin
Pai: Miguel Coimbra

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
Poesias da semana

Ala dos Namorados
Nobre feito de heroísmo
Que nos deixa muito honrados
Foi o jovem brilhantismo
Da Ala dos Namorados.
Na ala de formatura
Levam na frente a bandeira
Motivados p’la bravura
De Nuno Álvares Pereira.
Unindo-se ao Condestável
Formando a hoste da frente
Esta legião notável
Combateu heroicamente.
Estes bravos Lusitanos
Ganharam Aljubarrota
Sujeitando os Castelhanos
A humilhante derrota.
Esta vitória sem par
Transbordou alta virtude
Por nela participar
A ala da juventude.
Nos anais da nossa história
Dos heróis antepassados
Orgulha-nos sempre a glória
Da Ala dos Namorados!...
Euclides Cavaco

Neste recente fim-de-semana teve lugar uma reunião
do Conselho Nacional do PSD, que procedeu a uma
atualização do Programa do partido. Foi deste modo
recusada a proposta que José Pedro Aguiar-Branco
havia feito a Pedro Passos Coelho, na sequência da
solicitação deste. E o que veio a público, através dos
órgãos próprios do PSD, foi que a proposta do militante portuense foi posta de lado, o que fez com que
o mesmo não tenha marcado presença no Conselho
Nacional, vindo a ser aprovado um Programa completamente distinto.
Noticiou-se que a proposta agora posta de lado
apontava o Estado Social como coisa caduca, que
foi uma posição desde sempre assumida pelos mais
diversos dirigentes do PSD. É, de resto, a prática
política hoje implementada pelos mais diversos políticos europeus, praticamente todos eles irmanados
pela ideia neoliberal. Mas noticiou-se, por igual, que
a direção do PSD, logo encimada por Pedro Passos
Coelho, havia recusado tal proposta, defendendo
agora, na proposta aprovada, a existência do Serviço
Nacional de Saúde e a Segurança Social.
Trata-se, porém, de uma falácia, porque uma coisa é
o Serviço Nacional de Saúde, universal e tendencialmente gratuito, bem como a Segurança Social Pública, que se criaram e com excelentes resultados para
todos os cidadãos, outra o colocar estes objetivos
num qualquer Programa do PSD, mas dar diariamente passos significativos para reduzir essas estruturas
a praticamente nada. Em todo o caso, lá está José
Pedro Aguiar-Branco – o Mau –, que escreveu que
o Estado Social está caduco, e Pedro Passos Coelho
– o Bom –, que colocou no tal Programa o (suposto)
contrário…
Espero, pois, que os portugueses se não deixem levar por mais esta historieta, porque só nas últimas
três semanas subiu em flecha o número de mortos

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

Armenia Teixeira
Advogada

O’HANLON SANDERS TEIXEIRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101
Montreal, Qc, H4C 1G7

a.teixeira@ostavocats.ca
Tel: 514.985.0965 p. 228 Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, H9H 3M8
Fax: (514) 624-8632

8 de Março
Matança do porco
na casa dos açores
10 de março
festival montreal em lumiere alexandre
lucas e mateus em montreal
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face a iguais períodos de anos passados. E não teria de ser assim, se as taxas moderadoras subiram
desmesuradamente, se o transporte em ambulância
quase foi reduzido a nada, se as associações de bombeiros estão em razoável asfixia, se fecham centros
de saúde por todo o lado, bem como hospitais, e se os
medicamentos estão pela hora da morte? Claro que
tinha! Só um fingido cego não perspetivaria uma tal
realidade. Ou seja: convém estar atento a estes ditos
e desditos, porque tudo é hoje já claro…
Uma outra realidade preocupante, foi a que nos chegou por via da entrevista de Álvaro Laborinho Lúcio
a um grande diário nacional, onde, a dado passo, referiu que o Procurador-Geral da República mantem
todos os poderes. Bom, trata-se da mais evidente verdade, mas o problema é que esses poderes são limitados e mitigados. E tanto assim é, que se sucedem
as mais diversas personalidades no cargo, e a crise do
Ministério Público arrasta-se no tempo. Um tempo
que se mede em décadas, sem que o braço da Justiça
consiga atingir gente poderosa.
A este propósito, e depois dos ataques de Pedro Passos Coelho e de Paula Teixeira da Cruz à ação de
Fernando Pinto Monteiro, ainda no tempo do anterior
Governo, convém colocar a seguinte pergunta: sempre vão, o PSD e o PS, no mínimo, lançar a tal nova
forma de nomear o Procurador-Geral da República?
Ou vai tentar colocar-se no lugar alguém política e
historicamente ligado ao PSD, como acontece com
Laborinho Lúcio, deixando para depois o tal novo
critério de nomeação do Procurador-Geral da República?
E porque não propor o Governo os nomes de João
Palma, ou de João Marques Vidal, entre tanta gente que por aí há, do Ministério Público ou fora dele,
mas desde sempre utilizados pela grande comunicação social nos ataques anti-Sócrates e anti-PS? Nem
se encontraria grande dificuldade pública, dado que a
população já nada liga ao que se passa com a vida política e porque o Governo dispõe hoje de um singular
apoio ao nível da grande comunicação social.
Por fim, um alerta aos leitores mais interessados e
atentos: prestem atenção ao que está a passar-se no
Vaticano. Se assim entenderem, leiam o excelente
texto de Anselmo Borges na edição do Diário de Notícias deste sábado que passou. Por aí verão a terrível crise que está a larvar no interior da hierarquia
da Igreja Católica, e como esta acabou por perder
o prestígio e a importância que se lhe atribuía. Será
assim tão difícil perceber as causas do fantástico silêncio da Igreja Católica perante o desastre mundial
e humanitário causado pelo modelo neoliberal? Tudo
notícias extremamente preocupantes. Por cá e pelo
Mundo.
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Turismo e aviação
com novos apoios

P

elo menos 200 milhões de euros para financiar as
empresas turísticas, mais 15 milhões para captar
ou reforçar rotas aéreas e ainda 3,18 milhões para a
promoção. Foram estes os números apresentados esta
semana pelo Governo e pelo Turismo de Portugal para
apoiar o sector nos próximos anos.A partir de Abril,

e até ao final de 2013, as empresas do sector poderão
recorrer a duas novas linhas de crédito, que surgirão
no seguimento do memorando de entendimento assinado ontem entre a tutela e 13 bancos. Uma, com 80
milhões, destina-se a suprir as necessidades de tesouraria no curto prazo. A outra, no mínimo de 120 milhões – dos quais 60 milhões alocados pelo Turismo
de Portugal –, visa apoiar a requalificação de empreendimentos e suportar concentrações e fusões no sector. «Há uma mudança de paradigma», justificou a secretária de Estado, após a assinatura do memorando,
na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). «Tivemos até
agora um modelo centrado nas novas construções e
sofremos as consequências, com uma pressão grande
sobre os preços, porque a oferta cresceu a um ritmo

muito mais acelerado do que a procura», sustentou
Cecília Meireles. «E o facto de a oferta ter centrado
o seu retorno e rentabilidade na venda de imobiliária
turística, que não veio a verificar-se, causa um peso
muito grande sobre os projectos. Estamos a corrigi-lo e não devemos apenas centrar-nos em mais oferta
nova, mas também na reabilitação», disse.
«São instrumentos que evitarão insolvências e o aumento do desemprego no sector, mas também garantem a continuidade da exigência na oferta no turismo
em Portugal», já tinha dito o ministro da Economia,
quarta-feira, quando anunciou as linhas gerais dos
novos apoios ao sector. Também a captação e reforço
de rotas aéreas terá um apoio de 15 milhões, no âmbito da nova versão do programa Iniciativa.pt. Para
reduzir a sazonalidade – sobretudo na época baixa
–, aumentar as frequências semanais ou lançar novas
operações aéreas, Turismo de Portugal, ANA e órgãos regionais de turismo comprometem-se a investir
este montante – que compara com os 13,3 milhões
gastos desde 2007 – nos próximos sete anos, o que
não deverá ser afectado pela privatização da gestora
aeroportuária. «Não põe em causa o programa, porque o interesse é mútuo», assegurou Cecília Meireles,
ao SOL. Durante a BTL, foram ainda apresentados
novos investimentos para promoção turística. Até
Novembro será aplicado um milhão de euros numa
campanha dedicada ao turismo interno. E o turismo
religioso e o turismo das comunidades portuguesas
terão planos de marketing específicos em vigor até
2014, que merecerão 680 mil euros e 1,5 milhões,
respectivamente.
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Bebé do ano 2011 e 2012

Lana Rielle Sousa

Data de nascimento: 29 de Outubro de 2011

Mãe: Wendy Rebelo De Sousa
Pai: Bruno Sousa

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
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CENTRO INTERNACIONAL DE LOS ANGELES

Todos nós temos um Anjo da Guarda. Sabes qual é o teu?
Conhecido por obter resultados rápidos,
excelente informação, que vos dirá
tudo, graças a um don de nascença.

A minha vida tornou-se um
desastre. Perdi o meu trabalho e a minha relação familiar a degradar-se de dia
para dia. Visitei outros conselheiros e curandeiros e
só o Anjo me voltou a dar
a Esperança e pude assim
reconstruír a minha relação. Obrigada Anjo

Funciona
100%
G
A
R
A
N
T
I
D
O

Era um homem de negócios
com sucesso mas no último
ano tudo começou a ir mal
ao ponto de quase entrar em
banca rota. Consultei o ANJO
e ele livrou-me da bruxaria
que o meu vizinho me tinha
imposto. JACOB

Toda a minha família veio
do meu país para nos visitar e conosco celebrar o
nascimento do nosso primeiro filho. Um sonho que
se tornou realidade Depois
de muitos anos de frustrações, encontrei finalmente a boa pessoa. Obrigado
Anjo. Claudia.

Voltámos a viver como família
outra vez depois de saír-mos da
banca rota,devido a um ritual
voodoo que nos tinha destruído.
Agora estamos de saúde e protegidos contra as más influências

Especialistas em trabalhos
oscuros, retirar bruxedos,
desbloquear a sortee proteger de toda a especie de inimigos. Só se aceitam casos
difíceis por referencia.

Known for fast results and excellent
query that will tell you all thanks to
his gift of birth.

514-803-8230
A VOZ DE PORTUGAL
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Mulher activa

Mais uma época que acabou...
B

Texto de Sylvio Martins

om dia, boa tarde ou boa noite… depende da hora
em que lerem este artigo. É bastante interessante,
hoje em dia, as festividades da Matança do Porco através da comunidade. Desta vez fui à Casa dos Açores do
Quebeque para finalizar as festividades da Matança do
Porco. É claro o porco foi “Rei” desta festa mas, havia
tudo o que é bom, chouriço, morcela, inhames, batata
doce e muito mais... É sempre bom de ver as nossas
antigas tradições num lugar tão familiar como a Casa

direcções se sucederam ao longo dos anos. Em 1997
a visito do Presidente da Região Autónoma dos Açores, Sr. Carlos César. Em 1998, o Presidente da Câmara Municipal da Vila da Povoação, Sr. Dr. Carlos
Ávila. A Casa dos Açores do Quebeque na reunião
mundial, a participação da Casa dos Açores nas festividades do Dia de Portugal em 2005. O 1° Encontro
dos Combatentes do ex-Ultramar português no continente americano, foi realizado pela Casa dos Açores do Quebeque em Novembro de 2000. Em 2006 ,
Visita do Sr. Presidente do Município da cidade da
Ribeira Grande, Dr. Ricardo Silva. etc.
Esta Casa “a Associação” fez muito para manter
as tradições bem vivas em Montreal. O que nos faz
muito orgulho de entrar neste organismo comunitário. É claro que uma Matança de Porco não é muito
importante, mas, culturalmente e tradicionalmente é
uma parte importante, devemos manter esta tradição
e ver que ainda há pessoas que gostem desta tradição.
Bastante admirável.

dos Açores. Música, bailhando toda a noite, o rancho
da casa fez a alegria de todos, e a amizade foi bastante
notável.
O que eu gosto muito é de ver as placas, troféus,
quadros, azuleijos expostos na sede. Ver o que se
passou no passado é muito importante. As diferentes
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receita do chefe

Feijoada com
Ossobuco de Porco

40º Anivesário do Restaurante Solmar

Toy em Montreal
O

aniversário do restaurante Solmar, um ícono
da gastronomia portuguesa em Montreal vai
festejar o seu 40º aniversário em grande é já no 15
de Abril o grande cantor Toy estará em Montreal.
Vamos o apresentar um pouco este grande artista
que estará no Festival de Abril em Portugal e o
40º aniversário do Restaurante Solmar situado no
velho Porto de Montreal.
Toy (nome artístico de António Manuel Neves Ferrão)
é um cantor popular português, nascido em Setúbal.
Começou a sua carreira artística aos 5 anos numa festa

Ingredientes: (para quatro pessoas)
Feijão manteiga (três a quatro latas).
Ossobuco de porco (temperado em Vinha-d’alhos).
1 Pimento (½ encarnado, ½ amarelo).
1 Cebola
3 Dentes de Alho; Louro
Pimenta da Jamaica
Chouriço, Toucinho
Piri-Piri
Hortelã
Sal do mar
Pimentão-doce (calda de pimenta)
Couves de Bruxelas.
Preparação:
Vinha-d’alhos: Vinho branco, alho com casca, colorau
fumado, louro, calda de pimenta e sal do mar.
Ata-se o ossobuco, põe-se a coser com a vinha-d’alhos (pode ser temperado no dia antes).
Numa panela derrete-se a banha do toucinho.
(Retire um pouco da banha para saltear as couvinhas),
saltear o chouriço, os pimentos, a cebola, o alho e o
louro.
Junta-se o feijão, a pimenta da Jamaica, a calda de
pimenta e a hortelã, sal e o piripiri ao gosto.
Quando a carne de
porco estiver tenra,
deita-se numa travessa e cobre-se com
o feijão.
Leva-se ao forno
durante 45 minutos a
350°F.
As couves de Bruxelas cortam-se ao meio
e dá-se uma fervura
em água e sal.
Depois, salteiam-se
na banha do toucinho
e polvilha-se com raspa de limão.
Cozer Arroz (Basmati) com um pau de
canela. Bom Apetite!
FRANK DA ROCHA

de uma colectividade de Setúbal. Com 10 anos de idade
entrou para um grupo de teatro local onde esteve durante 10 anos. Emigrou para a Alemanha após a conclusão
dos seus estudos. Nesse país junta-se a uma banda de
músicos alemães chamada Prestige que lançam o single
“Mini Saia”/”Berlim”. Está em solo alemão durante 8
anos, entre os 17 e os 25 anos. Nesse período também
trabalhou como produtor de diversos artistas, trabalhou
como torneiro-mecânico, tocou com um conjunto de
guitarras de Portugal e foi vocalista de um grupo de jazz.
Em 1984 editou em Portugal o single “Dias de Paz”

através da editora Rádio Triunfo. Na ovação lançou o
single “Depois de ti”. Escreve três temas para o álbum
“Sedução” de Marco Paulo, lançado em 1986, e outro
para um disco de José Alberto Reis. Regressa a Portugal
em 1988 e passa a usar o nome artístico de Toy. Lança o
single “Mulher Latina” através da Transmédia. O single
“Mãe (três letras de saudade)” foi lançado em Abril de
1989. Na mesma altura foi lançada uma cassete com 9
temas. Ainda em 1989 colabora no disco “Lambada”
lançado pela Discossete. No início de 1990 foi editado o LP “Por ti” com 10 novos temas. Ainda em 1990
fica em 3º lugar no Festival RTP da Canção com o tema
“Mais e Mais”. Obteve também o prémio para a melhor
interpretação. Assinou um contrato de 5 anos com a editora Valentim de Carvalho. Em 1991 lança o single “E
Até Quando”. Seguem-se os álbuns “Quem é quem é”
(com o grande sucesso “Quem É Que Nunca Amou”)
e “Anjo vingador”. Os temas foram incluídos na colectânea “Todos Os Sucessos” que incluía ainda temas
como “Champanhe e Amor”, uma versão de “Na Cabana Junto À Praia” de José Cid e “Chama o António”,
um dos temas mais conhecidos da sua carreira. Durante o período que esteve ligado à Valentim de Carvalho
desenvolveu trabalhos destinados a programas televisivos, entre eles o Buereré e o 1-2-3. Em 1997 mudou
de editora passando para a Espacial. “Aguenta-te com
esta” foi o primeira tema que lançou com esta editora.
No ano seguinte, gravou “Estupidamente apaixonado”.
Pouco tempo mais tarde, participou no júri residente do
programa de televisão “Ri-te, ri-te”, apresentado pela
TVI. Em 2000, apresentou o tema “Tu foste o grande
amor”, dando relevo à sua faceta de cantor romântico. É
convidado para director musical do programa “Tic-tac
milionário” da TVI. É autor da música do genérico da
novela Olhos de Água para onde assinou a direcção musical. Em 2002 lança o álbum “Eternamente Teu” onde
se destacou o tema “És Tão Sensual”. Participa num
programa da SIC chamado “Na Casa do Toy” e lança
nova colectânea. Lança os álbuns “É Só Sexo” e “Sou
Português”. Em 2007 lança nos formatos CD e DVD
a actuação de 2007 no Coliseu dos Recreios: Directo
Ao Coração. Regrava alguns dos seus temas preferidos no disco “Recordações”. Em 2009 volta a lançar
novo trabalho de versões com o disco “Recordações
2”. Destaca-se uma versão de “Quando” de Roberto
Carlos e “Lado a Lado” num dueto inesperado com
Simone de Oliveira.
Em 2010 é lançado o pack promocional “Grandes
Êxitos” com os dois álbuns da série “Recordações”.

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:17
09:46
10:15
13:00
13:59
14:11
15:00
16:00
16:33
16:59
17:43
18:35
19:00
20:17
21:08
21:44
22:16
23:41
00:14
00:44
01:36

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
TIC TAC TALEShistórias
GOMBBY
COM CIÊNCIA(R/)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO (R/)
TELEJORNAL
LINHA DA FRENTE
A HORA DE BACO
VIAGEM AO CENTRO
DA MINHA TERRA(R/)
O ELO MAIS FRACO
PROVA DOS 3
24 HORAS
O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
INESQUECÍVEL
Convidados: Irene Cruz e
Rodrigo
LINHA DA FRENTE(R/)
24 HORASGRAVADO
O ELO MAIS FRACO(R/)
PROVA DOS 3(R/)

QUINTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15

10:15
10:45
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
16:30
17:30
18:15
18:45
19:00
20:15
21:00
21:30
22:30
23:00
00:00
00:30
01:15
01:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
TIC TAC TALEShistórias
ILHA DAS CORES
ZIG ZAG
BIOSFERA (R/)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
GRANDE ENTREVISTA
O MEU AVÔ JOLY
O ELO MAIS FRACO
PALAVRAS PARA QUÊ?
LER +, LER MELHOR
24 HORAS
O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
PAI À FORÇA
ESTADO DE GRAÇA
24 HORAS(R/)
O ELO MAIS FRACO
LER +, LER MELHOR
PALAVRAS PARA QUÊ?

SEXTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:16
10:30
10:45
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
16:45
17:15
18:15
18:45
19:00
20:16
21:15
21:45
22:00
23:15
00:00
00:30
01:15
01:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
PROVA DOS 3(R/)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
SEXTA ÀS 9
UM DIA NO MUSEU
ESTADO DE GRAÇA(R/)
PORTUGAL DE
NEGÓCIOS
Fortunato Frederico
LER +, LER MELHOR
24 HORAS
O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
NICO À NOITE
LIBERDADE 21
24 HORASGRAVADO
GRANDE
REPORTAGEM-SIC
Ideias para a década
LER +, LER MELHOR
PORTUGAL NEGÓCIO
Sempreendedores
Fortunato Frederico

SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
FIM DE SEMANA
04:00 ZIG ZAG
04:45 UM DIA NO MUSEU
05:15 PORTUGUESES
PELO MUNDO
06:00 PORTUGALSEMFRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG
10:00 HISTÓRIASQUEAVIDACONTA
10:30 DESPORTO FUTSAL
Benfica vs Sporting
11:45 MODALIDADES MEMÓRIA
12:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30 MACAU CONTACTO
14:00 ESCAPE .TV- SIC(R/)
14:15 PAI À FORÇA(R/)
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 FESTIVAL RTP
DA CANÇÃO 2012
19:45 24 HORAS
21:00 OS COMPADRES
21:45 TELEJORNAL MADEIRA
22:15 TELEJORNAL AÇORES
22:30 Porto vs Académica
00:00 24 HORAS
00:30 MACAU CONTACTO(R/)
01:00 PRESIDENTES
DA REPÚBLICA(R/)
A VOZ DE PORTUGAL

DOMINGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 UNIVERSIDADE ABERTA
03:00 BOM DIA PORTUGAL
FIM DE SEMANA
04:00 ZIG ZAG
05:00 MODALIDADES MEMÓRIA
Filipa Cavalleri
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL
06:15 PODIUM
07:30 GOSTOS E SABORES
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG
10:00 ESPECIAL SAÚDE
10:30 CINCO SENTIDOS
11:30 UM DIA NO MUSEU
12:00 EUROPA CONTACTO
12:15 POPLUSA
13:15 FUTEBOL:
Paços Ferreira vs Benfica
15:00 TELEJORNAL
16:00 A FESTA É NOSSA
18:30 TEMPOS MODERNOS
19:00 24 HORAS
20:15 VELHOS AMIGOS
21:00 TELEJORNAL MADEIRA
21:30 TELEJORNAL AÇORES
22:00 CINEMA PORTUGUÊS
23:30 TEMPOS MODERNOS
00:00 24 HORASGRAVADO
00:30 EUROPA CONTACTO(R/)
01:00 MOEDA DE TROIKA

SEGUNDA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:16

10:16
10:44
13:00
14:04
14:11
15:00
16:00
17:00
17:30
18:15
18:45
19:00
20:06
21:07
21:43
22:00
22:15
00:57
01:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
TIC TAC TALEShistórias
ILHA DAS CORES
GAWAYN
GOSTOS E SABORES
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR (R/)
O PREÇO CERTO (R/)
TELEJORNAL
CINCO SENTIDOS
BEST OF PORTUGAL
O ELO MAIS FRACO
CANADÁ CONTACTO
LER +, LER MELHOR (R/)
24 HORAS
O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
PRÓS E CONTRAS
LER +, LER MELHOR
24 HORAS
MAGAZINE CANADÁ
CONTACTO

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:17

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
TIC TAC TALES histórias
GOMBBY
ILHA DAS CORES
10:11 COUTO & COUTADAS
10:42 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRETO
13:59 LER +, LER MELHOR
14:09 O PREÇO CERTO (R/)
15:00 TELEJORNAL
16:00 30 MINUTOS
16:30 OS COMPADRES
17:01 COM CIÊNCIA
17:30 O ELO MAIS FRACO
18:15 CORRESPONDENTES
18:49 LER +, LER MELHOR
19:00 24 HORAS
20:16 O TEU OLHAR ( TELENOVELA)
21:11 TELEJORNAL MADEIRA
21:46 TELEJORNAL AÇORES
22:15 LER +, LER MELHOR
22:19 TRIO D´ATAQUE(R/)
23:30 LAGOA
HENRIQUES
(1923-2009)
00:12 24 HORASGRAVADO
00:43 O ELO MAIS FRACO(R/)
01:30 A HORA DE BACO(R/)
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Quim Barreiros em Montreal
É

já no próximo dia 17 que estará em Montreal o “Rei da boa disposição” esse fantástico
artista popular que dá pelo nome de Quim Barreiros.
Aqui deixamos algumas notas biográficas notas:
Aos 19 de Junho de 1947 nasceu em Vila Praia de
Âncora, concelho de caminha, distrito de Viana do
Castelo um indivíduo do sexo masculino a quem foi
dado o nome de Joaquim de Magalhães Fernandes
Barreiros.

gem rápida pelo curso de radar Ingressa na famosa
Banda da Força Aérea onde terminou a sua carreira
militar em 1974.
Foi nesse período, como músico militar que teve
oportunidade de actuar nas principais casas de
Fado e Restaurantes Típicos tais como, O Solar do
Minho,Solar da Hermínia, Timpanas, Adega Machado, A Taverna, Lisboa á Noite, etc...
Aí conheceu e fez várias gravações com o famoso
guitarrista Jorge Fontes, gravando o seu primeiro disco em 1971, ver discografia.
Actuou em quase todos os países onde existem comunidade de Portugueses, tais como Canáda, U.S.A.,
Venezuela, Brasil, Aruba, Curação, Bermudas, África do Sul, Namíbia, Australia, Espanha, França, Suiça, Bélgica, Alemanha, Andorra, Inglaterra, etc...
Não há festa académica sem Quim Barreiros é o slogan.Coimbra, Porto, Évora, Lisboa, Braga, Aveiro,
Vila Real, Faro, etc, são exemplos deUniversidade
que não dispensam Quim Barreiros.

Troque o vosso telefone
e economize
--------------------

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

Joaquim Fernandes Barreiros nome do pai, velho
acordionista nascido em S. Paulo - Brasil e Magalhães herdou da mãe nascida em Paredes de Viadores
- Marco de Canavezes.
Começou aos 8 anos a sua aprendizagem de acordeão na escola do Sr. Lomba, Sargento músico reformado e aos 9 anos já tocava bateria no conjunto do
pai, o “Conjunto Alegria”.
Quer a tocar bateria quer a tocar acordeão teve aí
no Conjunto Alegria “grupo de baile” e nos grupos
folclórico de Afife, a sua grande escola de música popular e folclórico até aos 20 anos.
Em 1968 vai cumprir o seu serviço militar para a
Força Aérea Portuguesa, que depois de uma passa-

FidoTROC

MC

Troque o seu telefone usado, não
importa qual o fornecedor, e nós
adicionaremos 50$ ao seu valor da
troca1 quando activar um novo.

Agência de Viagens

Lisboa

A������ IATA
T�������� �’�� P����� �� Q�����

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 425$

Economize 475$

TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO
Voos / Hotéis / Carros / Villas

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual
Serviço personalizado

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

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2
com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Sem contrato do tipo de saldo

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

VENHAM VISITAR-NOS

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

E������ �� ��� ������� ������ ... ��������-���:

355 Rachel Este • Montreal (QC) H2W 1E8
Tel.: 514.844.3054 • Fax: 514.844.4924
e-mail: jose.alexandre@qc.aira.com
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10 dicas e curiosidades

curiosidades
Conservante biológico

Por forma a conservar amostras biológicas, os biólogos
utilizam a formalina. Esta é uma solução aquosa de formaldeído, usando metanol como estabilizador. A formalina tem um cheiro especialmente desagradável.

Leite

Assim como o nevoeiro, o leite é uma mistura coloídal
de gotas de óleo (fase dispersa) com um líquido diluído
(meio de dispersão). As gotas de óleo são de dimensão
microscópica podendo, por isso, permanecer em suspensão no líquido.

Vinho

O vinho é uma mistura complexa de vários componentes
com a água. Na sua constituição estão presentes centenas de ésteres que em diminutas quantidades contribuem para o seu sabor e odor. No entanto, o cheiro do
vinho pode ser produzido pela síntese do decanoato de
etilo, sendo este um éster de baixo peso molecular.

Foguetões

Os combustíveis utilizados nos foguetões são o oxigénio e o hidrogénio. Estes encontram-se armazenados a
elevadas pressões, no estado líquido. Para a deslocagem (take off!) ser possível, os dois combustíveis reagem entre si, produzindo água na forma de vapor.

7 DE março - 2012

Planta tão fulminante

E

m Espanha, as farmácias distribuiram desdobráveis com a descrição desta planta que sabia que era venenosa ou tóxica, mas não sabia que
era tão fulminante. Esta planta ornamental temo-la, normalmente, em nossas casas. A informação
é verdadeira e, se pesquizarmos na Internet (Google) encontramos exactamente a mesma informação. Tenham cuidado e evitem esta planta. Se a
tiverem não a manipulem sem o devido cuidado.
Saudação cordial:
Nunca este meio foi tão necessário para enviar uma
mensagem tão urgente quanto esta, embora, por vezes, se possa pensar que existe alarmismo desnecessário. Esta história é verdadeira e passou-se com
um familiar meu, na semana passada... Peço que a
divulguem... Esta planta tão linda que vemos na foto,
chama-se difembaquia da variedade camila, que se
comercializa como uma formosa planta decorativa,
de aparência inofensiva.

Peixes de aquário

A água fresca contém cerca de 3% de oxigénio dissolvido. Este oxigénio é consumido pelos peixes através
das suas guelras. Por isso devemos oxigenar constantemente a água do aquário por forma a que os peixes
não morram asfixiados.

Mercúrio

Na antiguidade, o mercúrio era conhecido por “prata líquida”. Embora tendo características únicas e boa aparência, o mercúrio é um composto altamente tóxico, podendo emitir vapores a qualquer temperatura. Por isso
este tem vindo a ser gradualmente retirado do mercado
(termómetros, fungicidas).

Aroma da banana

O etanoato de isoamilo é o composto que dá o aroma à
banana. Este éster é muito utilizado na indústria alimentar. O iogurte com aroma a banana tem este componente. O mesmo se passa com as pastilhas elásticas com
aroma a banana.

Bolas de sabão

O espectro de cores produzidas na superfície de uma
bola de sabão é resultado da reflexão da luz visível que
incide na bola. A luz visível contém luz de todas as cores
dependendo do seu comprimento de onda. A espessura
do filme da bola de sabão não é uniforme, verificando-se
a existência de vales na sua superfície. Devido a este
facto, na superfície da bola irão existir zonas com diferentes efeitos de cor. O resultado é espectacular!

Bolas de Plástico

A parte externa das bolas de golfe é feita de balata. A
balata pode ter origem natural ou sintética, sendo esta
última a mais utilizada. Por sua vez, as bolas de snooker
são feitas de celulóide. O celulóide trata-se de um polímero que pode adquirir uma certa dureza, consoante a
aplicação desejada.

Na realidade contém um dos venenos mais tóxicos
e poderosos da natureza. O meu familiar, há quatro
dias, estava a regar as plantas do seu escritório e, por
un acto irreflectido, levou à boca, durante menos de
um segundo, um pequeno pedaço de uma folha de
uma difembaquia como a da foto. Imediatamente

sentiu o ardor de uma queimadura... correu para o
sanitário e, ao ver o seu rosto reflectido no espelho,
ficou em pânico por constatar que estava a ficar totalmente roxo. A língua ficou bastante inchada...
Um amigo que estava com ele, levou-o num táxi à
Clínica Colombia de Sanitas.... O trajecto, de pouco
mais ou menos meia hora, pareceu-lhe uma eternidade... aumentava-lhe a dificuldade em respirar e a dor
intensa que sentia nas vias respiratórias era insuportável.
O amigo do meu familiar teve o cuidado de levar
um pedaço da planta para a clínica. Ao chegarem
atenderam-no de imediato e prestaram-lhe os primeros socorros através de medicamentos à base de
corticóides para atenuar a hiperactividade bronquial
e recebeu oxigénio. Foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos e os médicos temeram que pudesse
não sobreviver a uma paragem cardíaca. Estiveram
prestes a entubá-lo. Apesar da rápida assistência, os
seus órgãos respiratórios internos sofreram graves lesões... Um dos pulmões começou a colapsar, a parte
interior das vias aéreas superiores encheu-se de chagas, a boca de aftas e a dor era tão intensa que nem a
morfina o aliviava. Na UCI permaneceu até sábado.
Os médicos ficaram admirados por ele ter sobrevivido mais de dez minutos ao contacto com a venenosa
planta...
Li algo sobre esta planta na internet e só uma página
sobre plantas ornamentais indica, de maneira aproximada, qual é o seu nível de toxicidade, que é, na
verdade, extremo...
Sabe-se que a seiva leitosa concentrada no talo e
junto ao pecíolo da folha, é usada tradicionalmente
por indígenas amazónicos para envenenar a ponta
dos seus dardos de caça. O simples contacto da mão
sobre os olhos após a sua manipulação, produz cegueira temporaria. Pode causar a morte de um bébé
em pouco menos de dez segundos e normalmente
asfixia uma pessoa em pouco menos de vinte minutos....
Nunca se deve manipular sem luvas de cabedal ou
borracha e sempre com extrema precaução. A informação disponivel na internet trivializa a sua potência letal... Como é tão popular, será conveniente que
as pessoas conheçam as suas características naturais
para que possam decidir se vale a pena tê-la como ornamento, quando um simples contacto casual, acidental ou provocado pode causar-nos a morte em poucos
instantes. Peço-vos para reenviarem esta mensagem
a todos os vossos contactos; podemos salvar alguna
vida e em todo o caso, advertimos do perigo da sua
presença na nossa companhia.

A Curiosa Refinação do Petróleo

O

petróleo é um dos recursos naturais mais importantes do planeta, sendo alvo de disputas
por jazidas em vários países e, inclusive, sendo o motivo de conflitos armados.
Uma vez extraído, o petróleo bruto tem que passar por
uma refinação antes de ser vendido e utilizado. Esse
processo conta com uma série de tratamentos físicos e
químicos.
O objetivo da refinação é separar o petróleo bruto em
vários componentes: os chamados derivados. Nesse
processo existem algumas etapas obrigatórias: O primeiro passo é submeter o petróleo bruto à destilação
fracionada, técnica que consiste em aquecer o petróleo
bruto e conduzi-lo à parte inferior de uma torre chamada de “torre de fracionamento ou coluna de destilação”.
Ao atinigir sua temperatura de ebulição o petróleo liberta vapores que sobem pela coluna através de tubos
soldados até os chamados pratos. Ali eles são cobertos
por campânulas, de maneira que os vapores são forçados a borbulhar através do líquido que há nos pratos.
- Os componentes mais voláteis do petróleo ascendem
A VOZ DE PORTUGAL

continuamente pela coluna de fracionamento em direcção ao topo, que é a parte mais fria, até condensarem. A
destilação constitui uma separação física das diferentes
substâncias misturadas no petróleo bruto.
Existe ainda o processo de Cracking, que consiste em
decompor pelo calor e/ou por catálise, as moléculas
grandes das substâncias pesadas, para obter produtos
como o óleo combustível pesado, que pode ser convertido em gasolina.
O tipo do petróleo depende do terreno de onde ele é
extraído, ou seja, sua origem geológia. Então, o trabalho
nas refinarias também é feito para identificar os tipos
do produto. Existem petróleos leves e claros, como a
gasolina, e outros marrons, amarelos, verdes, pretos e
verde-escuros.
Nas refinarias, o petróleo é recolhido em tanques de
armazenamento após ser transportado via marítima ou
terrestre. Em estado natural, o petróleo é uma mistura
de hidrocarbonetos. Ele é composto de diversos tipos
de moléculas formadas por átomos de hidrogênio e de
carbono.
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beleza da semana

Foto reportagem

Carnaval no Oriental
B

Texto de Sylvio Martins
Fotos de Telmo Barbosa

om dia, boa tarde ou boa noite… depende da
hora em que lerem esta reportagem. O Facebook
está cada vez mais importante na nossa vida comunitária. Muitos estão lá a ver, a enviar mensagens, e
meter algumas fotografias das nossas festas. Terça-feira, ontem, estive a verificar o que se passa com alguns amigos e amigas, ver e apreciar alguns eventos.
Sábado passado eu tinha combinado de ir ao Clube
Oriental, um dos Clubes que eu gosto muito mas tive
a infelicidade de não poder ir a esta festa tradicional
do Carnaval mas com o Facebook pude ver esta festa.
Não posso dizer se foi ou não foi grande mas com estas fotografias pude dizer que foi bastante apreciado
pelas pessoas presentes. Obrigado ao Telmo por ter
publicado estas fotos e dar-me a possibilidade de as
publicar neste jornal. Parabéns pela nova direção do
Clube Oriental e Feliz Aniversário ao Telmo Barbosa
pelo seu 64º aniversário.

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. Embrião. Barranco. 2. Rocha metamórfica
constituída por grânulos cristalinos de calcite. 3. A unidade. Fibra
do fruto do coqueiro, de que se fazem passadeiras, capachos,
escovas, cordas, cabos, amarras. Direcção Assistida (abrev.). 4.
Ornar com listras. Lírio. 5. Servi-me de. Diz-se do barco de leme
comprido e grosso, usado no rio Douro. 6. Pau com que se toca a
bola em certos desportos. Chuvada (pop.). 7. Cova. Tipo de roupão que se usa por cima do vestuário para o proteger. 8. Altar
cristão. Que é partidário da liberdade política, económica, civil e
religiosa. 9. Dirigia-se. Romper. Batráquio. 10. Trejeito fisionómico.
11. Fecundo. Empunhar.

foto da semana

Verticais 1. Cãozinho de luxo, pequeno, de pêlo comprido e
lustroso. De pouca altura. 2. Acto ou efeito de misturar. 3. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). Campo de
cereais. Seis em numeração romana. 4. Arte de combater ou ordenar as tropas em posições e locais favoráveis. Alvo, finalidade.
5. Discursar. Obstruído. 6. Gemer (gír.). Vertigem. 7. Revestir. Pequeno fruto carnudo indeiscente, de endocárpio mole. 8. Discurso.
Bebidas. 9. A si mesmo. Deixar em testamento. Forma antiga de
mim. 10. Alargar, estender. 11. O pôr do Sol ou de qualquer outro
astro no horizonte. Grande cão de fila.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
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4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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“A Arte em tuas mãos” –
Vernissage de Maria João

A

Texto de Jorge Pina

migos, mulheres, homens, e crianças todos là estavam para apreciar
os lindos quadros da Maria João, pintora que apenas há cinco anos descobriu
a sua paixão, ou seja exprimir numa
tela aquilo que sente, aquilo que os autros não vêem.
Esta exposição, que podemos considerar de grandiosa, pois ali estavam
dezenas de quadros que iam do simples
realismo, de uma senhora a regar as

suas flores, com as crianças brincando
além, ao retrato sensual da linda menina à espera do seu príncipe, em frente ao mar azul. Os pormenores da sua
pintura, que hoje sou capaz de desco-

Fui ao encontro da autora da “Arte
em tuas mãos” para melhor conhecer a
sua inspiração e as influências nos seus
recentes trabalhos, e foi assim que ela
me falou do mestre do impressionismo
francês Camille Pissaro (1830 -1903).
De ascendência juiva, como o nome
bem nos mostra: Jacob Abraham Camille Pissaro, filho de Frédéric, de
origem portuguesa, este nascido em
Bordeaux, mas o mestre como muito
outros grandes pintores nasceu numa
ilha. A ilha de Saint-Thomas nas Antilhas.
Na vernissage foram servidos uvas

e queijos, diversos bolos e pastéis de
nata, alguns até feitos pelas amigas,
prova que ela é muito amada na cidade
de Anjou. Maria João estava visivelmente satisfeita com o sucesso deste
acontecimento, pois pelos vistos os
quadros vendiam-se bem e até um quadro que bem me interessava já estava
vendido. Parabéns e muitas felicidades
a esta talentuosa artista da nossa comunidade.

brir, porque, o grande poeta e escritor
Arménio Vieira (o vencedor do Prémio
Camões da literatura 2009, criado pelos governos português e brasileiro)
nos ensinou que face a uma pintura,
não é aquele que com o nariz quase colado à tela consegue tudo ver e admirar, mas, sim aquele que ao contrário
deixava uma boa distância.

Bijouterie DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Mafissa
Compramos
ouro e prata
somos os melhores
para dar o preço certo

514-508-3482 | 514-209-6652
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40º Aniversário e o 40º Festival Abril em Portugal
Do 1 de Abril ao 10 de Junho
O Grande artista Convidado: Toy

O Restaurante Solmar do Velho Montreal festeja o seu 40º Festival Abril em Portugal. Consta na ementa novas e atraentes sugestões dos nossos chefes, variados pratos de grelhados na chama à vossa mesa, enquanto se deixam embalar ao som do Fado,
todas as noites. Durante este 40º Festival Abril em Portugal do
Restaurante Solmar, poderão ouvir José João, Cathy Pimentel, Jo Medeiros e vários outros artistas portugueses. Venham
constatar porquê, desde há 40 anos, o Restaurante Solmar é o
padrinho das mais belas saídas nocturnas no Velho Montreal, 7
noites por semana. A descobrir também os especiais das 12h às
23h incluindo caça canadiana na Sauvagine - 115 rua St-Paul E.
Rés-do-chão e esplanada exterior, todos os dias.
EM abril, PODERÃO OUVIR
6 e 7 de Abril: Marta Raposo, José João, Jo Medeiros e Fr. Valadas
10 de Abril: O grande artista convidado TOY, José João e Jo Medeiros
13 e 14 de Abril: Cathy Pimentel, José João, Jo Medeiros e Fr. Valadas
20 e 21 de Abril: Jordelina Benfeito, José João e Jo Medeiros
27 e 28 de Abril: Marta Raposo, José João, Jo Medeiros e Fr. Valadas
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Recordando o nosso passado, 1988
“Evolução na continuidade ou continuidade na evolução”

Balanco do Congresso
do Partido Liberal de Quebec
E

Pelo nosso enviado
especial Dr. Mario Freitas

ntrar no espaco do Hotel Hilton de Québec, reservado ao Congresso do Partido Liberal, é uma
experiência inolvidável. Medir a tensão arterial dos
presentes, é impraticável. Encontrar um lugar sentado foi uma tarefa difícil.
A democraticidade interna do Partido e das instituições ficou uma
vez mais comprovada, se tal fosse
preciso. As comparações são inevitáveis! De 26 de Fevereiro a 28, por
volta das 15.35 horas, todo um mar
de questões se levantaram, contudo,
um sentimento reinava como denominador comum: Era um Partido
mais forte e mais do que nunca ia-se mais longe.
Se se pudesse sumariar o que se
passou nesses três dias poderia, sem fugir ao essencial, reproduzir a Ordem dos Trabalhos da seguinte
maneira:
1-A problemática da criação dos empregos dos Anos
90 e enfrentar o futuro
a) Inscrever a Provincia de Québec nas grander correntes internacionais
b) Estimular o desenvolvimento regional
c) Rejuvenescer os métodos de gestão da Administração Pública
d) A Educação como chave mestra do futuro
2- Enfrentar o futuro e preservar a qualidade do
meio ambiente
a) No plano político
b) No plano do meio ambiente
c) No plano económico
d) No plano educativo
3- O reformular da questão demográfica
a) A política familiar
b) A política de imigração
4- Preservar e reforcar a credibilidade nas instituições democráticas
a) Reforçar a confiança do cidadão
b) Aproximar o poder político do cidadão

c) Aproximar a Administração Pública do cidadão
Dos documentos que mais me impressionaram —
talvez devido à má experiência das democracias europeias — foi sem dúvida o relatório da Comissão
de controle dos compromissos eleitorais, onde se faz
uma análise do que foi prometido e do que foi cumprido. E, aí, não se deixa margem para dúvidas, nem
sequer margem para se fugir a prévias
declarações eleitoralistas.
Reconhece-se a importância das comunidades culturais, bem como a sua
sub-representação, em termos numéricos no seio dos diferentes organismos
governamentais, não reflectindo, neste momento, adequadamente, o tecido
multicultural da sociedade da província
de Québec. A resolução tendente a ultrapassar esta situação foi unanimemente aprovada, ficando também previsto
urn aumento orçamental. reservado a
este fim. Paralelamente o aumento das quotas de imigração para a provincia de Québec é prioridade da
política governamental.
Parece pois, que o Partido Liberal continua a ser
uma corrente política que continua a identificar-se
com os anseios mais radicados na estrutura da comunidade portuguesa, na generalidade, porquanto
somos profundamente e estruturalmente um povo
com tradições liberais, com uma forte sensibilidade
humanista e com grande sentido de justiça, para além
de uma boa memória para as promessas que nos são
feitas.
Se alguns podem ainda pensar que todos os partidos
são iguais e que a política é para quem não sabe fazer
mais nada, relembra-se a história recente de 72 bem
como a necessidade imperiosa da participação nas
decisões dos governos, pois que delas somos directa
ou indirectamente responsáveis. Ignorar esse aspecto
da vida é ignorar antes de mais a nossa qualidade de
seres pensantes e de pessoas que trabalhamos.
Se o “slogan” do Partido Liberal é “Mais forte e
mais longe”, porque não fazer nossa essa máxima
e sermos mais fortes para podermos fazer ouvir a
nossa voz mais longe?

Nova equipa de futebol profissional

Supra é o seu nome!
Texto de Noberto Aguiar
asceu, a 29 de Fevereiro, em Montreal, uma
equipa de futebol profissional, isto depois de
aturadas conversações.
A nova equipa, que não tem a envergadura do extinto Manic, mas que terá, estamos certos, mais probabilidades de sobreviver, até pela estrutura criada, à
europeia, direi mesmo, a ibérica, com os directores
a serem eleitos através de assembleias gerais, pois
os membros, sim os membros, a que terão a última
palavra no funcionamento da nova agremiação futebolística.
Podemos adiantar desde já que qualquer pessoa da
nossa comunidade pode ser membro da nova formação. Para isso, basta contribuir com um montante
anual de 100 dólares. Com esta verba, e mediante a
quantidade de membros a equipa ficará com estabilidade económica segura e, por outro lado, o membro
tern a certeza que também tem uma palavra a dizer na
matéria. (Eu cá por mim, na próxima oportunidade,

N
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tornar-me-ei seu membro).
Voltando ao nascimento desta equipa, que irá disputar o campeonato canadiano deste ano com mais oito
equipas, desde Vancouver a Ottawa, passando por
Winipeg, Hamilton e Toronto, diziamos, o “parto”
deu-se nas instalações da O’Keefe, grande patrocinadora da equipa, com a presença de muitas individualidades, com destaque para o “Maire” Jean Doré,
um adepto incondicional desta excelente modalidade
desportiva que é o futebol.
Na conferência de Imprensa, repleta de Órgãos de
informação, sinal de que a nova equipa terá apoio de
uma classe muito importante na implantação do futebol nesta terra, foram apresentados os responsaveis
da nóvel equipa. Como presidente temos Guy Burelle, o director-geral é o Pari Arshagouni e o treinador
é Andy Onorato.
Nas próximas edições tentaremos dar mais pormenores sobre a equipa do Supra, alguns recolhidos na
conferência de Imprensa, à qual assistimos, e outros
obtidos no contacto com pessoas ligadas a este projecto.
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Não há caras mas há corações
ois dias passados rodeada de
grandes corações, que mantêm
o seu coração ligado a Portugal e que
transportam este orgulho ao peito,
com ou sem emblema.

A língua portuguesa e a boa disposição domina o ambiente do Café Central onde estes corações se juntam para
uma partida de cartas, dominó, um copinho para aquecer, algumas gargalhadas e muito companheirismo.

As conversas fluem naturalmente e
são vários os temas que enchem este
espaço de tão boa energia quer seja de
manhã, ao almoço, à tarde ou mesmo à
noite. O rodopio de pessoas que entra
e sai a toda a hora mantém o som de
fundo típico de uma tasca. Por vezes os
ânimos aquecem quando há jogos, mas
resultados à parte todos ficam felizes
pelo convívio.
É fantástico sentir que a maior riqueza
do Café Central, para além da excelente comida feita pelo cozinheiro Zé, é

sem dúvida o poder reunir pessoas de
Norte a Sul do Continente, dos Açores
e da Madeira.
Todos os corações que por ali passam são distintos, com diferentes ideais e gostos, mas há algo que nos une
todos: o termos deixa um país fantástico, com um povo maravilhoso e um
sol que deixa saudades! Mas no fundo,
estamos bem aqui e conseguimos pre-

encher aquele vazio que em tempos já
foi maior. “Não há dinheiro no mundo
que me faça voltar” - São palavras vindas de um coração de saudade mas de
saber que o que se deixou “lá” já pouco
lhe diz e que no fundo Montreal tornou-se a sua casa e a dos seus.
Em Portugal chora-se em silêncio,
todos os meses, pela morte de idosos

totalmente abandonados nas suas casas. O sair à rua para ir ao café, quer
faça sol, chuva, frio, calor ou neve, faz
com que seja um dever diário saudável,
de todos estes senhores de várias gerações. Para mim, este convívio diário é
a melhor arma contra a solidão!
Agora só me falta descobrir onde andam as senhoras destes cavalheiros!

Groupe
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Agence immobilière
immobilière

Amélia Tavares

Courti
er immobilier
Courtier
immobilier agréé
agréé

Telemóvel:
Telemóvel: 514-892-6833
514-892-6833
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 apresentadas a um vendedor, ele deve:
a) Responder a todas as ofertas
b) Deve inicialmente responder à
primeira oferta recebida
c) Pode responder à oferta de sua
escolha
d) Idealmente, responder a todas
as ofertas

7-O saldo do preço de venda é:
a) Um preço de venda menor
do que o preço pedido
b) Uma forma particular de
empréstimo consentido ao
comprador pelo vendedor
c) O ganho de capital na
propriedade

É com empenho, dedicação e competência que irei procurar a melhor
solução para garantir
a venda OU8-Durante
a compra
a venda de uma pro6-Quanto tempo tem um compra- priedade, um vendedor deve dedor para inspeccionar o edifício?
danos causados pela água
da sua clarar
casa.
a) O período para inspeccionar
foi negociado entre o vendedor
e o comprador
b) O período não deve exceder
cinco dias
c) O comprador pode controlar o
tempo para inspeccionar
o edifício
Pensamento

a) Não, se os reparos foram
feitos;
b) Sim, sempre
c) Sim, somente se o comprador
solicita a informação.

da semana
«Há ocasiõesPensamento
em que o silêncio
ouro, mas há outras
da ésemana

Respostas: 5. C e D; 6. A; 7.B; 8. B

D

Texto e Fotos de
Rita Gomes

puratem
covardia»John
Blanchard
«Quemem
nãoque
sabeé nada
de acreditar
em tudo»
- Jan Neruda
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Carneiro:
Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: Aposte na sua relação. Que o Amor
e a Felicidade sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Não se desleixe, cuide de si.
Dinheiro: Pense bem antes de investir o seu dinheiro.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro:
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que
significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo
pode declarar-lhe uma paixão. Que os seus desejos se realizem! Saúde: Vigie a sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Gémeos:
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Momentos escaldantes a dois.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Caranguejo:
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Controle a impulsividade, meça
as suas palavras. Procure gastar o seu tempo na
realização de coisas úteis a si e aos outros.
Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume.
Dinheiro: Ponha em marcha um projeto antigo.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Leão:
Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Siga com convicção o que o
coração lhe diz. Que a compreensão viva no seu
coração! Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas. Dinheiro: Momento favorável a nível profissional.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Virgem:
Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação. Amor: Pode sentir que o
seu amor não é correspondido, mas é uma fase
passageira. Que a sabedoria infinita esteja sempre consigo! Saúde: Tenha cuidados com os olhos.
Dinheiro: Possível aumento inesperado.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
Balança:
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Tudo na vida tem uma
solução, não desanime. Que a serenidade e a
paz de espírito sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Evite enervar-se.
Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Escorpião:
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa
Prudência. Amor: Controle a sua agressividade.
Procure ter pensamentos positivos e não se deixe invadir por sentimentos ou pensamentos negativos.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Período favorável.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Sagitário:
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: acredite que é uma
pessoa com um potencial enorme. Aprenda a
soltar toda essa Força e Luz interior que desconhece.
Saúde: Cuidado com quebras de tensão. Dinheiro: Momento favorável. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Capricórnio:
Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte. Amor: Preste mais atenção à sua família. A felicidade na sua casa depende da educação que der aos seus filhos, por isso, preste atenção
à formação que lhes dá. Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Não faça gastos supérfluos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Aquário:
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Diga a verdade, por mais que lhe custe. Tome a iniciativa, é
você que cria as oportunidades! Saúde: Cuide dos seus
pés. Dinheiro: Poderá planear uma viagem ao estrangeiro. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
Peixes:
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Apesar das contingências, supere
sempre as dificuldades, vença os obstáculos e construa
o seu caminho! Saúde: Sem surpresas.
Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
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Mitos e verdades
sobre a saúde

M

uitos conselhos que recebemos ao longo da
vida, e que sobreviveram a gerações, nem
sempre têm fundamento. Alguns não passam de
crenças. Se ainda sente dúvidas em relação a alguns assuntos, seleccionámos 15 questões que são
esclarecidas pelo médico.
O ananás ajuda a emagrecer
Mentira. Nenhum alimento tem a capacidade de queimar gorduras. O que acontece é que o ananás, uma fruta
rica em vitaminas C e B6, folato, tiamina, ferro e magnésio, contém também bromelina, uma enzima que estimula a digestão. Por essa razão surgiu a ideia de que
ajuda a emagrecer. Na verdade, para perder peso só dois
factores contam: exercício físico e dieta equilibrada.
A lavagem diária provoca queda de cabelo
Mentira. Pelo contrário, a oleosidade excessiva é
que faz com que o cabelo caia. Sendo assim, quem
tem cabelo oleoso deve mesmo lavá-lo todos os dias
se quer evitar a queda. É importante usar um champô
específico para o problema e não esfregar muito o
couro cabeludo para não estimular as glândulas sebáceas. Claro que quem tem cabelo seco não precisa,
nem deve, lavá-lo todos os dias. Só iria fazer com
que se ficasse ainda mais seco...
Fazer amor durante a
menstruação causa endometriose
Mentira. A endometriose significa a presença de endométrio (camada interna do útero que é eliminada no
fluxo menstrual) em outros órgãos, como os ovário e
trompas de falópio, podendo até atingir o intestino, a bexiga ou a vagina. É verdade que a relação sexual durante a menstruação faz com que parte do fluxo retorne ao
útero. Isto, porém, não provoca endometriose à esmagadora maioria das mulheres. Apenas 10% das mulheres
em idade fértil sofre deste problema de saúde.
Beber álcool com o estômago
cheio evita a ressaca no dia seguinte
Meia verdade. Embora a única maneira garantida de
evitar a ressaca seja não exagerar na bebida, o efeito do
álcool pode ser reduzido se entrar lentamente na corrente sanguínea. Por isso, é boa ideia alimentar-se antes e
durante o consumo. Escolher bem o que se vai comer é
fundamental. Comidas gordurosas agravam a ressaca.
As mais indicadas são frutas, legumes e carnes magras.
A ingestão de vitaminas do complexo B também pode
ajudar. Um comprimido de 100 miligramas antes, um
durante e outro depois da festa contribuem para que o
fígado não se queixe no dia seguinte.
Não se deve beber álcool quando
se está a tomar antibiótico
Meia verdade. O álcool não anula o efeito dos antibióticos mas faz com que estes medicamentos demorem mais tempo a actuar. Seja como for, a combinação entre bebidas alcoólicas e antibióticos não
é recomendada, não porque cause efeitos colaterais,
mas pela competição entre as duas substâncias. Como
o álcool tem prioridade no metabolismo, a acção do
antibiótico tarda em efectuar-se.
Comer hidratos de carbono à noite engorda mais
Meia verdade. Os hidratos de carbono são a principal fonte de energia do organismo. Sem eles, o metabolismo desacelera e gasta menos gordura. Mas á
noite é preciso ter cuidado com as quantidades de
pão, massas, arroz e batata. Como nesta altura do dia
o consumo de energia é menor (vamos estar deitados
muitas horas), o risco de acumular gordura aumenta.
O verniz vermelho fortifica as unhas
Mentira. O verniz, seja qual for a cor, protege as unhas
porque as impermeabiliza. A exposição frequente à
água, seguida de constantes secagens, danifica as unhas.
Por outro lado, certos vernizes, que contenham tolueno, formol e formaldeídeo podem provocar alergias.
No entanto, existem no mercado vernizes isentos destas
substâncias, ou que as contêm em muito pequena quantidade, e há até vernizes enriquecidos com agentes que
A VOZ DE PORTUGAL

fortificam a unha, como queratina e cálcio.
Quem tem o metabolismo
lento não consegue emagrecer
Mentira. É raro alguém ter um metabolismo realmente lento. Segundo uma pesquisa da norte-americana Tufts University, menos de 1% da população
mundial sofre deste problema, cuja principal causa é
o hipertiroidismo, uma disfunsão da tiróide. De resto,
todas as pessoas saudáveis têm as mesmas hipóteses
de emagrecer. Claro que quanto mais jovem, melhor
o corpo queima calorias. Uma pessoa de 30 anos
gasta 100 calorias a menos por dia do que uma de
15 anos. No entanto, este factor não é determinante
quando se segue uma dieta equilibrada e se pratica
actividade física de forma regular.
O leite provoca gases e problemas intestinais
Meia verdade. Isso acontece, de facto, mas apenas
a pessoas que toleram mal a lactose, a quem o leite
pode provocar gases, cólicas ou diarreia. O problema não ocorre quando se consome derivados, como
queijo e iogurtes, pois durante o processo de fermentação a acção da lactose é inibida.
A margarina é sempre melhor que a manteiga
Meia verdade. Manteiga e margarina têm praticamente a mesma quantidade de gordura.A diferença
está na sua composição. A manteiga vem do leite e
contem gordura saturada, que causa danos às artérias.
Já a margarina tem gorduras vegetais, poli-insaturadas, e não tem colesterol. Por esta razão seria, em
princípio, mais saudável. No entanto, as margarinas
possuem ácidos graxos trans - substâncias que agem
como a gordura saturada e a manteiga é rica em vitamina A, D e E, para além de ser facilmente digerida e
ter uma acção suave sobre as vias biliares.
Os suplementos de vitaminas
e minerais são só para atletas
Mentira. Os suplementos são indicados a quem se
alimenta mal. Um atleta pode ter uma alimentação
cuidada e não necessitar de suplementos, enquanto
alguém que come mal pode beneficiar de um acréscimo de vitaminas e minerais, mesmo que não faça
desporto. A prescrição destes complementos deve, no
entanto, ser feita por um médico porque o excesso de
certas vitaminas pode ser perigoso.
O picante causa hemorróidas
Meia verdade. As hemorróidas são varizes localizadas
no ânus.&nbsp; Resultam geralmente de predisposição
genética, prisão de ventre, oscilações hormonais e gravidez. Certos alimentos, como a pimenta-do-reino, pioram a doença hemorroidária. Para prevenir as hemorróidas há que manter um bom funcionamento intestinal,
ingerir alimentos ricos em fibra, beber água, manter o
peso ideal e, de preferência, fazer desporto.
A natação é o exercícios mais completo
Mentira. Nenhum desporto é 100% completo. Alguns
estimulam mais os músculos, outros o sistema cardiorespiratório e outros a massa óssea. O treino aeróbico da natação é excelente mas exercita pouco os ossos, que precisam de impacto e tracção para serem estimulados. Assim
sendo, a natação não serve, por exemplo, para prevenir a
osteoporose. Pesquisadores ingleses constataram que somente os exercícios de impacto (corrida) e que exercem
tracção (musculação) protegem contra esta doença.
Os desodorizantes podem causar cancro
Há duas teses. Uma diz que, ao inibirem a transpiração,
os desodorizantes impedem a eliminação das toxinas. As
que ficam no organismo causariam cancro. A outra diz que
essas que permanecem não são suficientes para desencadear uma doença cancerígena. Uma terceira teoria defende
que o cloridróxido de alumínio contido nos desodorizantes
aumenta o risco de cancro. No entanto, os últimos estudos
relacionados com o cloridróxido de alumínio não provaram que, em pequenas quantidades, esta substância esteja
relacionada com o cancro. Os testes foram feitos com a
aplicação de injecções da substância na pele.
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Deixe de tratar o seu filho como um bebé(2)
O
u seja, é importante haver balizas para manter
oleada a dinâmica familiar, mas com um adolescente os pais têm já outros papéis que não o de
disciplinadores: “Têm de guiar, de estar atentos, de
ser companheiros. Um adolescente precisa menos de
um disciplinador e mais de um orientador.”
Problema: orientar não é andar em cima, e tem de
se encontrar um equilíbrio entre estar informado e
ser controlador... Os pais passam necessariamente a
um plano secundário, têm de saber alargar a distância
que os separa dos filhos.
Dependência não é afeto
O objetivo da adolescência é que os filhos se afastem
dos pais, mas quando os pais têm os filhos como única
missão na vida, a aceitação da autonomia dos filhos
pode ser adiada. Quem não conhece mães que passam
a vida agarradas ao telemóvel? “Ó Tiaguinho, comeste
bem? Já saíste de casa? Já acabaste as aulas? Fizeste o
que te disse? Comeste o lanche que te mandei?” Não
o fazem com más intenções, mas estão a perpetuar o
modelo ’cuidador’ da infância que já não se adequa à
vida de um adolescente. E lá por ser um controlo preocupado, não deixa de ser controlo... Mas como é que
eu lido com um filho de quem já não preciso de cuidar?
“O pai ou mãe tem de reaprender a relacionar-se com
o filho não como o cuidador que foi na infância, mas
como o companheiro que é na adolescência”, defende
Eliana. “Se os pais não deixarem que os filhos façam
o seu caminho, isto pode provocar uma contrarreação:
o adolescente afasta-se mais do que seria necessário
para poder experimentar a sua independência. É importante não confundir dependência com afeto. Afeto
é abdicar das suas necessidades e medos próprios para
que os filhos possam ir à sua vida.” A superproteção
pode fazer sentir ao adolescente que não consegue tomar conta de si próprio sozinho. Mas a conquista da
autonomia não começa na adolescência, é o trabalho
de uma vida. “É na infância que cabe aos pais criar fi-

lhos desempoeirados, incentivar a autonomia (adequada à idade), mostrar que a criança é capaz, incentivá-la
à descoberta e alimentar a curiosidade”. Desculpa: os
pais dizem muitas vezes que o mundo é perigoso... Já
ninguém vai a pé para a escola, já ninguém tem uma

dor de cabeça sem ligar aos pais, já ninguém sai de de ter capacidade para aceitar o que aí vem, porque vem
casa sem telemóvel... “O mundo é perigoso, e preci- aí muita coisa diferente do que eles esperavam. Mas
samente por isso é que temos de habituar as crianças a quem mandou esperar?” (risos)
identificar e lidar com o perigo”, defende Eliana.
Conclusão: quando os filhos começam a abrir as
Estar próximo sem sufocar
asas, é fácil cair-se nos extremos: ser pais excessivaClaro que, a certa altura, cai-se no extremo oposto e aí mente protetores ou demitidos das suas funções. Mas
vem o desabafo parental n.º1 ‘Isto não é uma casa, é um não há receitas nem métodos acertados para ser pai:
hotel!’ “É normal!”, ri Eliana. “Mas precisamente por- “O ideal é estar próximo sem sufocar, acompanhar
que o tempo que se passa com os filhos é cada vez me- sem impor, criar balizas mas abrir espaço à negocianos, é que tem de ser bem aproveitado.” Os pais devem, ção. É essencial que os pais tenham capacidade para Esta
por isso, ser informados, devem procurar ajudar o filho se adaptar às circunstâncias. Ser capaz de repensar
no caminho que ele escolheu, informar-se daquilo que as suas crenças e os seus dogmas é também uma das com
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EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

Tinh

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.

faça cenas. Interesse-se: “Às vezes, os miúdos não contam nada porque acham que os pais não se interessam
ou não vão compreender. Mas se os pais tiverem esta
capacidade de se colocarem no lugar deles, a conversa
flui. A conversa faz-se de pequeninos. Mas os pais têm

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

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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O ÍNDIO QUE

SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008
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anedotas
Os alentejanos são terríveis ...
O alentejano está a comer ao balcão de um restaurante na estrada,
quando entram três motoqueiros de Lisboa, tipo “Abutres” (aqueles
gajos que vestem roupas de couro preto, cheias de coisas cromadas e que gostam de mostrar sua força quando estão em bando). O
primeiro, vai até ao alentejano, apaga o cigarro em cima do bife dele
e vai sentar-se na ponta do balcão. O segundo, vai até ao alentejano, cospe no copo dele e vai sentar-se na outra ponta do balcão. O
terceiro, vira o prato do alentejano e também vai sentar-se junto dos
outros... Sem uma palavra de protesto, o alentejano levanta-se, põe
o boné já gasto na cabeça e vai-se embora. Depois de algum tempo,
um dos motoqueiros diz ao empregado do restaurante:
- Aquele gajo não era grande homem!
- Era mesmo um banana, - remata o segundo motoqueiro.
E o empregado:
- Nem grande motorista ... acabou de passar com o TIR por cima de
três
motas que estavam ali paradas!!!
A meio de um assalto um ladrão grita para o outro:
- Vem aí a policia!
- E agora o que fazemos?
- Saltamos pela janela!
- Mas estamos no 13º andar!
- Este não é o momento para superstições!
Numa festa um empregado aproxima-se e oferece mais whisky a uma
rapariga:
- Madame, aceita outro copo?
- Não, muito obrigada, faz-me mal às pernas.
- Adormecem?
- Não. abrem-se!
Pão alentejano
Um enfermeiro do Hospital de Santa Maria, estava namorando uma
médica e ela ficou grávida!
Ele, não querendo que sua mulher soubesse, disse-lhe para pedir a
transferência para Évora.
- Como te aviso quando o bebe nascer?
- Manda um postal e escreve só “Pão alentejano”.
Passaram-se alguns meses e, um dia, quando o enfermeiro chegou a
casa, a esposa disse-lhe:
- Recebeste um postal de Évora e eu não consigo entender o significado da mensagem.
Ele leu o postal e caiu no chão com um violento ataque cardíaco. Foi
levado imediatamente para as urgências. O cardiologista perguntou à
esposa: - Aconteceu alguma coisa que possa ter causado o ataque?
- Não! Ele apenas leu este cartão postal que diz:
“Cinco pães alentejanos: Três com chouriço e dois sem” .
As calorias
são pequenos animais que moram nos roupeiros e que durante a noite apertam a roupa das pessoas.
Os problemas do nosso país são essencialmente agrícolas:
excesso de nabos; falta de tomates e muito grelo abandonado.
O trabalho
fascina-me tanto que às vezes, fico parado a olhar para ele.
O Casamento
é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre
certa e a outra é o marido.
A diferença entre Portugal e a República Checa
é que esta tem o governo em Praga e
Portugal tem a praga no governo.
O cérebro
é um órgão maravilhoso.
Começa a trabalhar logo que acordamos
e só pára quando chegamos ao emprego.
O teu computador
é como uma carroça:
tem sempre um burro à frente!!!
Chocolate
não engorda, quem engorda é você.
Velocidade
Conduzir depressa não é perigoso. Perigoso é parar de repente.
Passos Coelho está a fazer um dos seus famosos discursos:
- E a partir de agora temos de fazer mais sacrifícios!
Ouve-se uma voz na multidão: - Trabalharemos o dobro!
Passos continua: - E temos de entender que haverá menos alimentos!
A mesma voz: - Trabalharemos o triplo!
Passos prossegue: - E as dificuldades vão aumentar! Trabalharemos
o quádruplo! Passos vira-se para o chefe da segurança e pergunta:
- Quem é esse idiota que vai trabalhar tanto?
- O coveiro! - respondeu.
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514 254-0216
José Montez 514 949-3555
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ntigamente, ser corajoso era enfrentar os silvos das balas. Agora, basta enfrentar os silvos. Passos Coelho foi à Beira Alta ouvir assobiar
e só não recebeu uma medalha de valentia porque
ninguém foi suficientemente valente para lha dar.
A vida está melhor para os mariquinhas. Na qualidade de mariquinhas, recebo a notícia com grande entusiasmo.
Não sei quem batalhou para que o mundo
passasse a ser um lugar
melhor para os mariquinhas, mas não fomos
certamente nós, os mariquinhas.
Hoje é tão fácil ser corajoso que até os mariquinhas conseguem parecer
valentes. Antigamente,
ser corajoso era enfrentar os silvos das balas.
Agora, basta enfrentar os
silvos.
Passos Coelho foi à
Beira Alta ouvir assobiar e só não recebeu
uma medalha de valentia
porque ninguém foi suficientemente valente para
lha dar. Uma injustiça
que vários comentadores
procuraram reparar. Uns
chamaram a atenção para
o modo como ele suportou, de ouvidos nus, o
som estridente que provinha das bocas perversas dos
beirões. Outros enalteceram a bravura com que, rodeado de vários elementos das forças de segurança,
esgrimiu argumentos com uma temível idosa. Fracos
encómios para tão grande feito.
O herói enfrentou uma multidão traiçoeira e caprichosa. Tirando o facto de o desemprego ter aumentado, o PIB ter diminuído, a dívida pública ter crescido
e as exportações terem baixado, ninguém se lembrava de uma única boa razão para que o primeiro-
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Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira
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Aguentar como um homem
a ressonância de Helmholtz
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Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar
A VOZ DE PORTUGAL

-ministro tivesse de suportar uma vaia. Ainda assim,
infligiram-lhe o castigo injusto e terrível da sibilação.
Fizeram passar maldosamente o ar pela cavidade bucal e deixaram-no ressoar, produzindo a ressonância
de Helmholtz. E teriam sido apupos fatais, não fosse
a robustez física e moral de Passos Coelho.
Não há manual de ciência política que ajude a explicar Portugal. O Presidente da República evita assobios num dia e o primeiro-ministro enfrenta-os no

dia seguinte. A pouca atenção que os politólogos dedicaram ao apupo é lamentável. Anda o povo inteiro
a zunir e não tem quem o interprete. Há altos dignitários que fogem aos silvos e outros que os suportam,
mas ninguém explica a chinfrineira. E o facto de os
grandes palcos da política portuguesa terem sido, na
semana passada, uma escola secundária e uma feira
de queijo, parece acrescentar ao problema um toque
de bizarria que se dispensava.
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Pequenos anúncios

EMPREGOS

Companhia paisagista procura homens para trabalhar nos jardins.
Bom salário.
Carlos Fernandes
514-554-0213 ou 450-641-7389

6 de Março de 2012
1 Euro = CAD 1.320780
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

MERCEARIA

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

ALGARVE

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

IGREJAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS

514.849.2391

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

AJUDA AO DOMICÍLIO

Me. EDUARDO DIAS

Falamos françês, inglês e português
Jennifer Moutinho
514.513.9556

RESTAURANTES

LA CROIX MAUVE

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

SOLMAR

111 St-Paul E.

514.861.4562

1292 Jarry

514.721.5665

IMPÉRIO

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
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$

514.946.1988

.00*

*Taxas não incluídas. Todos os anúncios
devem ser pagos com antecedência.

514-284-1813

Procura-se pessoas
para trabalhar em
“Pavé-uni”, muros e
blocos.
514-444-4669
Companhia fundada há 40 anos
procura homens com experiência em paisagismo. Condutore
de camião e tratores sem licença especial. Sálario muito bom.
450-465-2969
Procura-se empregada de
balcão com experiência e que
fala françês a tempo inteiro.
514-382-2143
Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret, tour de piscine”
e etc.
Johanne 450-628-5472

NecrologiA

empregados

Precisa-se de uma pessoa para
limpeza. 5 vezes por semana.
514-739-8595
514-737-7398
Procura-se pessoa para limpeza
com experiência de segunda a
sexta. SFF não telefonar no sábado. 514-277-7977
Precisa-se empregados de
mesa com experiência de
mesa e de bar. 514-969-4588

aluga-se

Alugam-se quartos em “ville
d’Anjou” todos equipados (Internet, Telefone local). Disponíveis
Já.
Contactar 514-884-6186

vidente

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

Oração a Santo Expedito

(Se você está com algum Problema de difícil solução e precisa de ajuda urgente, peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos
negócios que demandam Pronta Solução e cuja
invocação nunca é tardia).
“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto ao nosso Senhor
Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição
e desespero. Vós que sois o Santo das causas
urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força,
coragem e serenidade. Atendei o meu pedido.
(fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajudai-me
a superar estas horas difíceis, protege-me de todos que possam prejudicar-me, protege a minha
família, atende ao meu pedido com urgência.
Devolva-me a Paz e a tranquilidade. Meu Santo
Expedito! Serei grata pelo resto da minha ida e
levarei o seu nome a todos os que têm fé. Muito
Obrigada. (Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria
e fazer o sinal da Cruz. Mandar publicar após o
pedido)
F.G

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

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
A VOZ DE PORTUGAL

†
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Maria de Lurdes Bettencourt Maciel
1918 – 2012

Faleceu em Montréal no dia 29 de Fevereiro
de 2012, com 93 anos de idade, Maria de
Lurdes Bettencourt, natural de Velas, São
Jorge, Açores, viúva de António dos Reis
Maciel.
Deixa na dor os(as) seus(as) filho(as) Maria (Manuel da Paz), João (Elza Maciel),
Adriana (Henrique Costa), falecido José
Henrique (Teresa) e Dulce (falecido Nuno
Pessoa), os(as) seus(as) netos(as) Maria
de Fátima (Afonso Silveira), António, David, Roberto (Ida Costa), Marco (Ramona), Nancy, Anabela (Paulo Lobo), Sandra
(António Medeiros) e Nuno Miguel, os(as)
seus(as) bisnetos(as) Linda (José Almeida),
Paulo, Leana, Tiago, Diogo e Tomás, assim
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825, rue Sherbrooke Est, Montréal QC
514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório teve lugar no domingo dia 4 de Março de 2012, das 14h às
17h e das 19h às 22h, e na segunda-feira dia 5 de Março a partir das
9 horas. Seguiu-se a missa de corpo presente às 10h00, na Igreja de
Nossa Senhora de Anjou. Foi sepultada em crypta no cemitério Le
Repos de St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†

José Pires

Faleceu em Laval, no dia 2 de Março de
2012, com 77 anos de idade, o Senhor
José Pires, natural de Água de Pau,
São Miguel, Açores, esposo da Senhora
Gilda Morais.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos/as,
Maria (José Furtado), Osvalda(Paulo
Pires), Belarmina, Rosalina(já falecido
Lester Hackett), Iria(Rui Matias), Luísa,
José (Maria Helena), Patricia (Victor
Machado), Nelson, Steven, 11netos/as,
4 bisnetos. Suas irmãs Conceição e Natália, seu irmão Manuel, cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
Missa do corpo presente Segunda Feira,dia 5 de Março 2012, às
11h00 na Igreja Nossa Senhora de Fátima em Laval. Foi sepultado
no Cemitério St. Elzéar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

20 variedade

7 DE março - 2012

Introduzindo de A a Z
Sylvio Martins
á lá vão vários meses que estou à procura
de novos produtos através da comunidade e
achei dois produtos bastante interessantes para

J

a comunidade. Há alguns meses vi e comprei o
bacalhau à brás da companhia “Tacho Pronto”.
Um prato congelado pronto a servir, só falta dar
o último toque culinário. Achei isto bastante interessante, simples e rápido para uma família
que não tem tempo de preparar um delicioso
Bacalhau à Brás. Em 10 minutos, o pode fazer.

Achei na mercearia Sá e Filhos o chá de Maracujá (assim como o dito bacalhau à brás).
Além das suas conhecidas propriedades como
calmantes, também pode ser útil em outras ocasiões, como é o caso deste chá de maracujá que
atua contra a úlcera e gastrite.
Podem ir lá comprar este maravilhoso chá em
qualquer altura nesta mercearia portuguesa.

História dos Carros eléctricos
C

Texto de Hélder Dias

urioso, atraente e fascinante esta HISTÓRIA
DE CARROS ELÉCTRICOS. Não é fácil
fazer uma viagem a este mundo maravilhoso do
carro eléctrico ,isto porque o primeiro a ser conhecido apareceu-nos por volta dos anos 1830
(1832-1839). Com efeito, o primeiro homem a ter
inventado um carro eléctrico chamava-se Robert
Anderson, um homem de negócios, um escocês.
Não era bem um carro mas sim, uma carroça se assim lhe podemos chamar!
Por volta do ano 1835, o americano Thomas Davenport construi uma pequena locomotiva eléctrica
e no ano 1838 o escocês Robert Davison inventou
um modelo muito parecido, o qual podia rolar a uma
velocidade de 6 km/h.
Estes dois inventores
não utilizavam baterias
recarregáveis. Estas só
foram inventadas em
1859 pelo francês Gaston Plante usando um
composto de “chumbo
ácido”, vindo a ser melhoradas em 1881 por
Camille Faure.
Em 1884 Thomas Parker aparece sentado
naquela que poderá ser
considerada a primeira viatura eléctrica no
mundo. (Graham Parker, neto de Mr. Parker
publicou esta fotografia
em 2009). Em 1891,o
americano William Morrison, construiu efectiva-

músico da semana

Mike Faria

mente o primeiro carro eléctrico.
Mas o “bichinho” das corridas começa a aparecer
por volta dos anos 1896 e Andrew Riker, com uma
RIKER ELECTRICA, venceu uma corrida. Um ano
depois ou seja em 1897 ,apareceram os primeiros
TAXIS ELÉCTRICOS na ruas de New York.
Em 1899, na Bélgica uma sociedade constrói “La
jamais Contente” o primeiro carro eléctrico a ultrapassar os 100 km/h ( atingiu os 105 km/h).
O carro na altura foi pilotado pelo belga Camille
Jenatzy e como tal teria que ser, calçada com pneus
Michelin.
No ano 1900, o carro eléctrico conheceu verdadeiramente os seus melhores dias... mais de um terço dos
carros em circulação eram efectivamente eléctricos ,
A VOZ DE PORTUGAL

os restantes a gasolina e a vapor. Dois anos depois em
1902 a PHAETON de WOOD, tinha uma autonomia
de 29 kilómetros e uma velocidade de 22,5 km/h.
Custava na altura cerca de 2000 dólares.
Em 1912, a produção dos carros eléctricos atinge o
seu mais alto nível, mas a introdução do FORD Modelo T, a gasolina em 1908 fez –se sentir enormemente. Em 1918 a Anderson Car Company apresenta
o seu modelo no Salão de Detroit.
A década 1920,levaria ao declínio dos carros eléctricos! a escaça autonomia, a baixa velocidade combinada com a falta de potência e o aparecimento dos
carros FORD a gasolina, duas vezes mais barata que
os eléctricos, contribui para este declino.
Em 1966, o congresso americano recomenda a
construção de veículos eléctricos para reduzir a poluição no ar. A opinião pública americana é larga-

mente a favor e com o
aumento do preço da
gasolina em 1973 (primeiro choque petrolífero, embargo da L’OPEP
contra os Estados Unidos), o momento é dos
mais favoraveis.
Em 1972,Victor Wouk
o padrinho do carro
Hybrido, construiu o
primeiro carro Hybrido
o Buick Skaylark de
General Motores(GM).
Nos dias de hoje uma
nova geração de carros
eléctricos
aparecem
em todas as partes do
planeta. Recentemente testámos o I-Miev
2012 um pequeno Mitsubishi, estilo Smart,
inteiramente eléctrico!
Um grande passo no que respeita, a protecção do
meio ambiente ele que ecológicamente falando tem
estado a ser destruído dia após dia.
Pois bem, não somente o carro é notícia mas também, o novo circuito de aprovisionamento eléctrico
da área de Montreal. Com efeito a partir da primavera deste ano este circuito estará dotado (à partida)
de 90 postos de abastecimento espalhados por várias
partes da cidade e arredores,afim que se possa fazer
a recarga eléctrica das baterias, com 240v.
No próximo verão mais trinta postos adicionais
entrarão em serviço. Deste modo os utilizadores
puderão circular tranquilos, sabendo que a todo o
momento poderão recarregar as baterias.
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Portugal durou 45 minutos
P
ode-se considerar promissor o teste da seleção
portuguesa na Polónia, um dos anfitriões do
Euro 2012. A equipa, em 4x3x3, jogou bem na 1.ª
parte, dominou, teve posse de bola e criou ocasiões de golo. Mas, uma vez mais, foi aqui que pecou: falhou em demasia.
O fado português do esbanjamento esteve bem presente em Varsóvia e Portugal só não foi para o balne-

ário a vencer por 3-1 porque Nani, por duas vezes, e
Ronaldo, em uma ocasião, fizeram tudo bem menos...
marcar.
Quem ficou à beira de um ataque de nervos foi
Hugo Almeida, sempre bem posicionado para receber a assistência dos supracitados companheiros, que
se decidiram pelo remate.
Escrevemos que Portugal podia ter ido para o intervalo a ganhar por 3-1, porque os polacos falharam
um golo por Jelen que, isolado, atirou ao lado.
Na 2ª metade, a equipa das quinas esteve pior, ao
contrário do adversário. As substituições mexeram
com a qualidade do jogo e quem se adaptou melhor
foram os polacos, que conseguiram chegar com perigo à baliza portuguesa em algumas situações. Aliás,
Patrício foi omelhor português neste período e segu-
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rou o empate. O 3º, registe-se, nos confrontos entre
as duas seleções e emque Portugal tem mais uma vitória.
Refira-se que Coentrão se lesionou na 1ª parte e teve
de ser substituído. Uma nota ainda para Nélson Oliveira que somou a primeira internacionalização pela
equipa principal.

P

ois bem caros leitores, chegámos efectivamente ao último dia de testes em Barcelona ,fechando com a chave d’ouro esta pré –temporada
da Formula 1.
Evidentemente que cabe agora ,aos engenheiros,
pilotos e todos os estrategistas de porem em prática todos os resultados dos testes efectuados e afinarem as suas máquinas para que, no 18 de Março, em
Melbourne Austrália possam arrancar para mais um
Mundial da Formula 1, o qual, estou convencido será
extremamente excitante. No último dia de treinos e
tal como acontecera na parte da manhã ,de volta as
pistas, depois de um interregno de dois anos(quase
três) o alcunhado (Ice man ) Kimi Raikkonen agora na Lotus, foi o piloto mais rápido em pista ,embora todas as outras equipas simulassem testes de
um grande Prémio. Curiosamente, a simulação de
Raikkonen e da Lotus, foi uma das que mais impressionou já que apesar de três trocas de pneus, a
diferença entre o melhor e o pior tempo nas voltas
realizadas ficaram pela magra diferença de 1.8s. Ainda assim, o melhor foi Lewis Hamilton McLaren o
qual realizou cronos quase sempre melhores que a
Lotus. Os registos de Fernando Alonso foram mais
afectados por terem sido assinaladas duas bandeiras
vermelhas, uma devido a um problema no motor da
Sauber de Kamui Kobayashi e a outra na Caterham
de Vitaly Petrov, que teve uma ligeira saída de pista.
Bruno Senna ,Williams ,permaneceu em terceiro nos
melhores tempos, mesmo não tendo rodado à tarde,
já que passou o seu monolugar a Pastor Maldonado.

Benfica recusa proposta
de 111 milhões da Olive
desportos

O

Benfica anunciou terça-feira, num comunicado
enviado à CMVM, ter recusado a proposta de
renovação de contrato com a Olivedesportos. A empresa oferecia 111 milhões de euros por um contrato
de cinco anos para a transmissão dos jogos da liga
portuguesa do clube encarnado.
«Esta proposta compreende o período de 1 de julho
de 2013 a 30 de junho de 2018 (5 épocas desportivas), e apresenta um valor global de 111 milhões de
euros», afirma o Benfica, em comunicado enviado à
Comissão do Mercado e Valores Mobiliários.
O clube acrescenta porém que «após análise da referida proposta pelo Conselho de Administração desta
Sociedade, a mesma foi rejeitada».
O clube não especifica desta forma as razões para
ter recusado a proposta da Olivedesportos. Recorde-se que o contrato que o Benfica mantém para venda
dos direitos de transmissão à empresa de Joaquim
Oliveira termina no final da próxima temporada.

Benfica: eliminar Zenit
vale mais de 4 milhões

V
Polónia: Szczesny; Piszczek, Wasilewski, Perquis e
Wawrzyniak (Boenisch, 84m); Dudka, Polanski (Matuszczyk, 81m), Blaszczykowski (Mila, 89m), Obraniak e Rybus (Peszko, 78m); Jelen (Grosicki, 67m).
Portugal: Patrício, João Pereira, Bruno Alves, Pepe (Rolando, 66m) e Coentrão (Nélson, 21m); Veloso, Moutinho (Fernandes, 46m) e Meireles; Ronaldo (Quaresma,
76m), Nani (Nélson Oliveira, 82m) e Hugo Almeida
(Postiga, 65m).

F1:Kimi Raikkonen, Lotus,
o mais rápido em Barcelona!
Texto de Hélder Dias
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Nico Hulkenberg (Force India) e Kamui Kobayashi
(Sauber) ficaram logo a seguir na frente de Lewis Hamilton, Vitaly Petrov e Michael Schumacher (Mercedes). Na Red Bull, Sebastian Vettel teve problemas
de caixa de velocidades com o RB8, que lhe permitiram apenas realizar 23 voltas, muito aquém das 121
voltas de Raikkonen ou 115 de Alonso, ficando em
último lugar da tabela de tempos. O dierctor -tecnico
da Ferrari, Pat Fry admitiu que a Ferrari não esta suficientemente competitiva para terminar no pódio em
Melbourne. “Alonso e Filipe sofreram para conseguirem o máximo de consistência para andar na frente com a Ferrari 2012”. Dizia Pat Fry. A Red Bull,
equipa campeã, modificou neste ultimo sábado o seu
monolugar ,mudando completamente a localização
dos canos de escape do RB8, tornamdo-os mais parecidos com o modelo introduzido pela rival McLaren
e Sauber. No monolugar antigo os “canos” do escape
saiam quase no final da carroçaria na descida do “capot motor” bem abaixo dos braços do triangulo superior da suspensão traseira e agora estão posicionados
lateralmente no fim das extremidades do carro. Para
melhor? A ver vamos!
A Williams também mudou o bico do seu carro
,instalando-lhe as tais chamadas “orelhas de Sreck”
que muda um pouco o aspecto aerodinâmico, lá isso
muda ,mas se vai fazer diferença na velocidade ,ficamos à espera para ver. Enfim muito trabalho feito
para poderem oferecer um espetáculo cada vez mais
agradável a todos quanto adoram este maravilhoso
mundo da alta competição automóvel .
Eis os primeiros dos últimos cronos de Barcelona: 1-K .Raikkonen; 2-F.Alonso; 3-B.Senna; 4-N.
Hulkenberg; 5-K.Kobayashi...
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encer os russos com um resultado que possibilite
a qualificação dará ao Benfica um encaixe financeiro de 4,1 milhões de euros. A vitória em si, como
é habitual, vale 800 mil euros. O apuramento permite
um encaixe bem apetecível de 3,3 milhões.
Até ao momento, o Benfica já recebeu 15,9 milhões
de euros, pelo que passar o Zenit significa aumentar
o bolo das receitas na prova milionária para o número
redondo de 20 milhões de euros.
As receitas do Benfica na Liga dos Campeões:
Participação no Play-off: 2,1 milhões
Participação: 3 milhões de euros
Jogos na fase de grupos: 3,3 milhões de euros (550
mil por jogo)
Vitórias: 2,4 milhões (800 mil euros por cada)
Empates: 1, 2 milhões (400 mil euros por cada)
Apuramento para os oitavos de final: 3 milhões de
euros
Total 15,9 milhões
Ganhos possíveis (se eliminar o Zenit)
Vitória: 800 mil euros
Apuramento para os quartos de final: 3,3 milhões
Total possível: 4,1 milhões de euros (20 milhões
ao todo)

O desejo antigo de
Berlusconi: Cristiano
Ronaldo

S

ílvio Berlusconi, dono e num futuro próximo
outra vez presidente do AC Milan, continua a
sonhar com Cristiano Ronaldo na sua equipa.
Em entrevista ao canal televisivo «Italia 7 Gold»,
Berlusconi voltou a afirmar o desejo: «Não podia
dizer-lhe que não. Mas a um preço justo, que estivesse na linha da crise económica que
afeta não só a Itália.»
Além disso, disse que gostaria de
contar também com Van Persie e
Carlos Tévez, atualmente distantes
do clube milanês por questões que
Berlusconi garante não poder controlar.

Taça de Portugal
Sporting - Nacional
Académica - UD Oliveirense

1ª Mão
2-2
1-0

2ªMão
3-1
2-2

Sporting vs Académica 2012-05-20 12:00 Oeiras

bwin Cup -

Meias finais
Gil Vicente vs SC Braga
2012-03-21
Benfica vs FC Porto
2012-03-21
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Liga dos Campeões
1-Lyon-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
Metalist - Olympiakos
Sporting - Man. City
FC Twente - FC Schalke 04
Standard Liège - Hannover 96
Valencia - PSV
AZ Alkmaar - Udinese
At. Madrid - Besiktas
Man. United - Athletic

1ª Mão
1-0
3-1
4-0
1-0
1-3
1-3
3-2
1-0

2ªMão
07/03
14/03
3-0
13/03
07/03
14/03
0-2
13/03

1ª Mão
08/03
08/03
08/03
08/03
08/03
08/03
08/03
08/03

2ªMão
15/03
15/03
15/03
15/03
15/03
15/03
15/03
15/03

Jogos amigável
Salvador 0-2 Estónia
México 0-2 Colômbia
Paraguai 1-0 Panamá
Espanha 5-0 Venezuela
Inglaterra 2-3 Holanda
Polónia 0-0 Portugal
Alemanha 1-2 França
Itália 0-1 Estados Unidos
Irlanda do Norte 0-3 Noruega
República da Irlanda 1-1 República Checa
Suíça 1-3 Argentina
Áustria 3-1 Finlândia
Grécia 1-1 Bélgica
Eslovénia 1-1 Escócia
Croácia 1-3 Suécia
Tunísia 1-1 Peru
Marrocos 2-0 Burquina Faso
Costa do Marfim 0-0 Guiné-Conakri
Dinamarca 0-2 Rússia
Roménia 1-1 Uruguai
Turquia 1-2 Eslováquia
Hungria 1-1 Bulgária
Arménia 3-1 Canadá
Rússia S21 4-1 Suécia S21
Portugal S21 2-0 Ucrânia S21
Bósnia e Herzegovina 1-2 Brasil

Liga BBVA (espanha)

P Equipa
1-Real Madrid
2-Barcelona
3-Valencia
4-Levante
5-Athletic
6-Málaga
7-Osasuna
8-Rayo Vallecano
9-Espanyol
10-Sevilla
11-At. Madrid
12-Real Sociedad
13-Real Betis
14-Getafe
15-Mallorca
16-Granada
17-Villarreal
18-Racing Santander
19-Sporting Gijón
20-Zaragoza

P
67
57
43
38
37
37
35
34
33
33
33
30
30
29
29
28
27
24
21
18

J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
22
17
12
11
9
11
8
10
9
8
8
8
9
7
7
8
6
4
5
4

E
1
6
7
5
10
4
11
4
6
9
9
6
3
8
8
4
9
12
6
6

D GM GS
2
85 21
2
73 19
6
38 29
9
37 36
6
41 32
10 36 37
6
29 39
11 36 38
10 27 34
8
27 28
8
34 31
11 27 36
13 29 35
10 25 34
10 24 30
13 22 35
10 26 38
9
21 35
14 23 48
15 21 46

Premier League (Inglaterra)

P Equipa
1-Man. City
2-Man. United
3-Tottenham
4-Arsenal
5-Chelsea
6-Newcastle
7-Liverpool
8-Fulham
9-Stoke City
10-West Bromwich
11-Norwich City
12-Sunderland
13-Everton
14-Swansea City
15-Aston Villa
16-QPR
17-Blackburn
18-Wolverhampton
19-Bolton
20-Wigan Athletic

P
66
64
53
49
46
44
39
36
36
35
35
34
34
33
30
22
22
22
20
20

Serie A (ITÁLIA)

P Equipa
1-Milan
2-Juventus
3-Lazio
4-Udinese
5-Napoli
6-Roma
7-Internazionale
8-Chievo
9-Catania

P
54
51
48
46
43
38
37
34
34

J
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
27

V
21
20
16
15
13
12
10
9
10
10
9
9
9
8
6
5
5
5
6
4

E
3
4
5
4
7
8
9
9
6
5
8
7
7
9
12
7
7
7
2
8

D GM GS
3
69 19
3
66 27
6
52 33
8
55 38
7
47 32
7
39 39
7
30 25
9
37 36
11 27 38
12 34 35
10 38 44
11 35 31
10 27 28
10 30 34
9
30 35
15 28 46
15 38 60
15 30 56
19 29 56
15 23 52

J
26
25
26
26
26
26
26
26
25

V
16
13
14
13
11
11
11
9
8

E
6
12
6
7
10
5
4
7
10

D GM GS
4
53 22
0
38 16
6
41 30
6
37 23
5
44 25
10 39 33
11 36 36
10 22 31
7
34 35

Mais uma festa do Porto na
Luz e o Braga pé ante pé
M

ais uma festa do F.C. Porto em pleno Estádio da Luz marcou de forma incontornável
a 21ª jornada da liga mas, no meio de todo o barulho que foi produzido pelo clássico, o Sp. Braga
somou mais uma vitória, a décima consecutiva (!),
alcançou o Benfica e está a apenas três pontos do
F.C. Porto.
Temos definitivamente um campeonato a três e o
facto dos minhotos não o assumirem já se tornou irrelevante.
Desta vez a ronda começou com o
prato mais apetecido: o clássico que
valia quatro pontos para o vencedor.
O Benfica tinha desperdiçado uma
vantagem de cinco pontos, o F.C.
Porto tinha sido afastado definitivamente da Europa e, pelo meio, uma
série de particulares das seleções a
baralhar as contas.
Dados que só elevavam a expetativa
que nestes jogos já é por si elevada.
E o jogo correspondeu com duas reviravoltas e um final feliz para o F.C.
Porto.
A equipa de Vítor Pereira saiu na
frente com uma «bomba» de Hulk.
A equipa da Luz respondeu com dois
golos de Cardozo. No lançamento
dos últimos dados, Jesus apostou em
Rodrigo, Vítor Pereira arriscou James e o colombiano, acabadinho de chegar de Miami, decidiu o jogo Primeiro com o golo do empate,
depois com a marcação do livre que deu origem ao
polémico golo de Maicon.
Depois de perder oito pontos em três jogos, o Benfica passava o «testemunho» ao Porto para a última
reta do campeonato (9 jornadas).
Entretanto, no dia seguinte, discretamente, o Sp.
Braga somou a décima vitória consecutiva na Choupana. Pela primeira vez na sua história, a equipa minhota fazia o pleno na Madeira batendo o Nacional
depois de já ter vencido o Marítimo.
A equipa de Leonardo Jardim até consentiu um primeiro golo, mas depois impôs-se com naturalidade,
com Lima a alcançar Cardozo, na lista dos melhores
marcadores, antes da equipa, com golos de Mossoró
e mais um de Ukra, alcançar o Benfica na classificação.
No mesmo dia à noite, o Sporting caia com estrondo
no Bonfim, com um golo de Bruno Amaro a deitar
por terra o estatuto de invencível que Sá Pinto tinha
trazido para Alvalade.
Um estatuto frágil que caiu por si só, num jogo em
que os leões colocaram em campo todas as suas fra-

gilidades, quer a defender, com os erros do costume,
quer a atacar, com uma falta de ideias confrangedora.
Matias ainda teve uma oportunidade soberana para
empatar, mas Diego disse-lhe que não, ao defender,
pela terceira vez esta temporada, uma grande penalidade.
O Sporting, que já tinha deixado escapar o Braga
(onde é que ele já vai), arriscava-se agora a também
ver fugir o Marítimo que jogava, no domingo, em

Liga Zone Sagres

Liga ORANGINA

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

P
52
49
49
38
38
32
26
25
23
22
21
21
20
17
17
15

Resultados

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
16
15
15
11
11
10
6
7
5
5
6
6
5
4
3
4

E
4
4
4
5
5
2
8
4
8
7
3
3
5
5
8
3

D GM GS
1
50 15
2
49 19
2
45 17
5
30 23
5
31 17
9
26 23
7
24 26
10 24 35
8
20 32
9
20 27
12 21 27
12 25 40
11 19 37
12 16 24
10 15 31
14 19 41

Primeira Liga - Próximos jogos

Benfica 2-3 FC Porto
Nacional 1-3 SC Braga
V. Setúbal 1-0 Sporting
Rio Ave 4-0 Beira-Mar
Feirense 1-1 Académica
Gil Vicente 1-2 P. Ferreira
V. Guimarães 1-0 Marítimo
U. Leiria 1-3 Olhanense

09/03
10/03
10/03
11/03
11/03
11/03
11/03
11/03

Marítimo-Feirense
[SportTV] 15:15
Sp. Braga-U. Leiria
[SportTV] 13:00
FC Porto-Académica [SportTV] 15:15
Olhanense-Nacional
11:00
Rio Ave-V. Setúbal
11:00
Beira-Mar-Gil Vicente
11:00
P. Ferreira-Benfica
[RTP] 13:15
Sporting-V. Guimarães [SportTV] 15:15
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Guimarães. A equipa de Pedro Martins, a par do Porto e do Braga, era uma das poucas que podia ganhar
oito pontos ao Benfica mas, tal como o Sporting, desperdiçou a oportunidade e, mais do que isso, abriu as
portas para que o Vitória se juntasse à animada luta
pelo quarto lugar.
Um golo solitário de Edgar, depois de um jejum de
quase um mês, decidiu o jogo que deixa a equipa de
Rui Vitória a seis pontos dos leões de Alvalade e dos
Barreiros.
Além do F.C. Porto e do Sp. Braga, o P. Ferreira
também foi conquistar três pontos fora de casa, com
uma surpreendente vitória em Barcelos (2-1) a compensar o desaire na semana anterior diante do Nacional. Destaque também para a goleada do Rio Ave ao
aflito Beira-Mar (4-0), com mais dois golos de João
Tomás. Em Santa Maria da Feira, a Académica esteve muito perto de voltar às vitórias (já não vence
desde 12 Dezembro), mas permitiu o empate a cinco
minutos do final.
A fechar a ronda, já esta segunda-feira, o Olhanense
foi à Marinha grande bater o Leiria por 3-1, numa
partida em que Sérgio Conceição voltou a receber ordem de expulsão.
P Equipa
1-Estoril Praia
2-Moreirense
3-Desp. Aves
4-Naval
5-Atlético CP
6-Leixões
7-Penafiel
8-Arouca
9-Santa Clara
10-U. Madeira
11-Trofense
12-UD Oliveirense
13-Freamunde
14-Belenenses
15-Sp. Covilhã
16-Portimonense

P
45
35
34
33
31
31
29
28
28
25
25
24
23
22
22
14

Resultados
Naval 2-2 Atlético CP
Estoril Praia 1-1 Penafiel
Arouca 2-2 Desp. Aves
Belenenses 1-3 Trofense
Leixões 1-0 Portimonense
U. Madeira 2-2 Freamunde
Moreirense 1-0 UD Oliveirense
Santa Clara 1-0 Sp. Covilhã

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
13
10
8
8
8
9
7
6
7
6
7
6
5
5
5
3

E
6
5
10
9
7
4
8
10
7
7
4
6
8
7
7
5

D GM GS
2
31 10
6
29 22
3
30 21
4
25 20
6
21 23
8
25 25
6
26 24
5
23 21
7
23 23
8
24 29
10 24 33
9
27 28
8
25 30
9
21 26
9
13 20
13 20 32

Próximos jogos
U. Madeira 10/03 16:00 Belenenses
Desp. Aves 10/03 16:00 Estoril Praia
Trofense 11/03 11:15 Moreirense
UD Oliveirense 11/03 15:00 Santa Clara
Atlético CP 11/03 15:00 Leixões
Penafiel 11/03 15:30 Arouca
Portimonense 11/03 16:00 Sp. Covilhã
Freamunde 11/03 16:00 Naval
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II Divisão Zona Norte 2011/12

II Divisão Zona Centro 2011/12

II Divisão Zona Sul 2011/12

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

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

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

P
48
40
37
36
35
34
33
32
31
28
26
26
24
22
12
9

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
14
11
11
11
9
9
8
8
7
7
7
6
5
5
2
1

E
6
7
4
3
8
7
9
8
10
7
5
8
9
7
6
6

D GM GS
2
26 7
4
24 16
7
31 26
8
25 26
5
36 26
6
25 16
5
32 21
6
35 33
5
30 25
8
30 31
10 20 24
8
20 23
8
27 29
10 23 32
14 25 46
15 11 39

P
48
46
40
39
36
32
32
30
30
30
29
27
22
18
17
12

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
15
14
11
12
10
9
9
6
9
9
8
7
5
4
5
3

E
3
4
7
3
6
5
5
12
3
3
5
6
7
6
2
3

D GM GS
4
37 16
4
35 22
4
24 15
7
32 22
6
32 21
8
34 35
8
33 25
4
23 23
10 26 36
10 19 26
9
27 33
9
34 32
10 28 33
12 22 29
15 22 40
16 22 42

P
46
42
42
41
39
37
31
31
31
24
24
22
21
20
18
12

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
13
13
12
13
11
9
8
8
9
6
7
5
4
4
5
2

E
7
3
6
2
6
10
7
7
4
6
3
7
9
8
3
6

D GM GS
2
38 17
6
43 16
4
33 21
7
33 23
5
42 29
3
26 15
7
26 24
7
20 21
9
29 24
10 21 22
12 21 30
10 23 36
9
18 29
10 17 30
14 17 44
14 11 37

III Divisão Série A 2011/2012

III Divisão Série B 2011/2012

III Divisão Série C 2011/2012

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

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

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

P
44
40
39
38
35
27
26
25
22
22
16
15

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
14
10
12
11
11
7
7
7
5
6
3
4

E
2
10
3
5
2
6
5
4
7
4
7
3

D GM GS
5
43 19
1
32 14
6
31 22
5
29 18
8
25 19
8
18 24
9
25 35
10 25 35
9
26 32
11 17 23
11 21 32
14 20 39

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

P
35
34
34
31
31
31
29
26
18
8
6

J
19
19
19
19
20
19
19
19
19
19
19

V
10
9
9
9
9
10
7
5
4
1
0

E
5
7
7
4
4
1
8
11
6
5
6

D GM GS
4
37 15
3
27 15
3
29 21
6
34 24
7
30 23
8
32 26
4
15 14
3
18 17
9
23 21
13 14 39
13 10 54

III Divisão Série E 2011/2012
P Equipa
P
1-Oeiras
42
2-Sintrense
38
3-Pêro Pinheiro
36
4-Fut. Benfica
34
5-Real
31
6-Sacavenense
30
7-Casa Pia
30
8-Eléctrico
29
9-SL Cartaxo
23
10-Olímpico Montijo 20
11-Alcochetense
17
12-O Elvas
12

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
12
11
9
10
9
8
8
7
6
4
3
3

E
6
5
9
4
4
6
6
8
5
8
8
3

D GM GS
3
34 19
5
34 19
3
33 22
7
27 22
8
27 26
7
33 24
7
29 22
6
18 17
10 25 41
9
29 36
10 21 32
15 21 51

P
44
37
36
32
31
30
28
27
27
22
16
13

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
13
10
11
9
9
7
7
7
7
5
4
2

P
53
36
35
35
32
31
31
28
27
23
18
4

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
16
11
10
11
10
9
9
7
7
6
5
0

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

atural de Angola, avançado centro do Benfica, foi cinco vezes o melhor marcador do
Campeonato Nacional da Primeira Divisão (139
golos) e talvez o mais elegante a marcar de cabeça.
Aos centros de José Augusto ou de Cavém, José
Águas elevava-se aprumado, com um sorriso fitando
a bola, como quem diz: «Esta já está!».
Águas tinha sempre um lugar marcado na área, com
a noção exacta do melhor momento para o salto.
Não havia no seu tempo (teria havido alguma vez?)
avançado centro tão perfeito e elegante a facturar de

D GM GS
0
47 16
7
34 23
6
30 24
8
26 23
9
35 28
8
26 24
8
32 31
7
22 21
8
15 18
10 23 32
13 19 30
17 6
45

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

P
46
46
45
41
36
24
22
22
21
19
17
15

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
14
13
14
13
11
6
6
6
6
5
4
4

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

D GM GS
3
41 15
1
37 16
4
50 19
6
50 24
7
32 27
9
22 30
11 18 28
11 23 34
12 28 42
12 20 47
12 23 41
14 20 41

P Equipa

P

J

Campeão
43
0
38
0
37
0
29
0
27
20
19
15
13
6

0
0
0
0
0
0

V

E

D

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

P
38
36
36
36
36
36
35
27
26
26
8
6

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
10
10
10
10
10
10
10
8
7
7
1
1

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

D GM GS
3
30 17
5
40 23
5
31 15
5
39 24
5
38 25
5
28 26
6
33 27
10 26 30
9
25 29
9
27 33
15 19 54
17 23 56

cabeça. Peyroteo tinha a força nos pés, José Águas
a arte na cabeça.
Cinco vezes Campeão Nacional, duas vezes Campeão Europeu, vinte e cinco jogos na Selecção Nacional com 11 golos marcados.
Estreara-se na Selecção B, no Portugal 3-1 França,
com os três golos da sua autoria.
O segundo jogo oficial pelo seu Benfica, fora no
Campo Grande com o Braga (8-2). Águas marcou
4 golos. Foi a 1 de Outubro de 1950, José Águas ia
fazer 20 anos a 9 do mês seguinte.
Finda a carreira no Benfica foi convidado pelo
Áustria FK de Viena. Tinha 33 anos,
uma honra.
Regressado a Portugal era o treinador do Atlético, campeão nacional da
2ª Divisão em 1967/68.
Cumprir o dever era o lema de José
Águas. Com a mesma dedicação com
que servia um escritório no Lobito,
era o mesmo dentro da camisola nº 9
do Benfica: leal com os adversários,
prestigiado capitão de equipa, exímio finalizador como ponta de lança.
Estreia no campeonato
24 de Setembro de 1950
Treinador: Ted Smith
Adversário: Atlético
Resultado: 2-2
Incidências: nesse dia ficou em
branco, mas na jornada seguinte,
frente ao Sp. Braga (8-2), marcou
quatro golos
Currículo
Nome completo: José Pinto Carvalho Santos Águas
Data de nascimento: 9 de Setembro
de 1930 (Lobito-Angola)
Campeonato Nacional: 5 títulos
(54/55, 56/57, 59/60, 60/61 e 62/63)
Taça de Portugal: 7 vitórias (50/51,
51/52, 52/53, 54/55, 56/57, 58/59 e
61/62)
Taça dos Campeões Europeus: 2 vitórias (60/61 e 61/62)
Selecção Nacional: 25 jogos/11 golos
Competições europeias: 21 jogos/18 golos.

III Divisão Série Açores 2011/2012
Campeonato Apuramento
0-Lusitânia
0-Praiense
0-Santiago
0-Prainha FC
Campeonato Descida
0-Boavista S. Mateus
0-Guadalupe
0-Sp. Ideal
0-U. Micaelense
0-Fayal
0-Águia CD

D GM GS
3
34 22
4
34 20
7
33 23
7
25 22
8
22 19
5
28 19
7
28 25
8
28 29
8
25 27
9
24 31
13 11 36
12 21 40

José Águas: o grande capitão
N

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

E
5
7
3
5
4
9
7
6
6
7
4
7

23

GM GS
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