
grElhaDos sobrE Carvão 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS IRO

serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

atEnção: sE não tEm sElo Da mosti 
monDialE é porquE não é mosti monDialE

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

• Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

MOSTO
CLÁSSICO

34.99$

20 litros

tinto

branCo
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Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
65 Jarry E. | 514.385.9290

1851 Ontario E. | 514.563.1211

Dois lugares para 
melhor vos servir

Vamos comer juntos!

Bifanas - Bitoque
marisco - Frango

resto Lounge
grelhados | tapas

serviço de Bar completo

desportos 3 tV ecrã gigante

sextas-feiras
dia do caçador
Venha passar um 
tempo agradável

especiais todos os dias

7467 st-hubert
tel.: 514.277.6083
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

*Termos e condições no interior do jornal

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

p.21

parabéns aos
campeões
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Festa do chicharro
A Associação Saudades da Terra Quebe-
quente festeja o seu 15º aniversário e or-
ganiza 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 514-
237-3994. “É pá espinha”.
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crÓnIca

agenda comunItárIa

Membro
oficial

Jantar sExta-fEira
sopa DE hortaliça
Cavala rEChEaDa

abErto toDos os Dias, Cartas, Dóminó
futEbol português Em DirECto 

rEsErvE o sEu lugar

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 Con-
junto Starlight. A ementa será sopa, salada, ba-
calhau à casa, sobremesa e café. 35 primaveras. 
Podem reservar o seu lugar com Lina Perreira 
514 296-4597 e Crisantina Moniz 450 688-8260.

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 -Bou-
rassa 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.

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 Eugé-
nio e Nelson com o DJ BEATZ (Brian Ferreira). 
Para mais informações ou reservas: 438-876-4220.

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

aulas de pintura a oleo 
A Casa dos Açores do Quebeque, situada no 229 Oeste da Rua Fleu-
ry informa que todos os interessados em seguirem aulas de pintura 
a oleo, podem obter todas as informações desejadas e inscreverem-
-se, através do telefone 514-388-4129.

josé cesário em montreal
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que Sua Exce-
lência o Dr. José Cesário, Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, se desloca a Montreal nos próximos dias 19 e 20 de 
Março corrente, acompanhado pela Dra. Maria João Ávila, deputada 
do PSD eleita pelo círculo de Fora da Europa. Durante a sua estadia, 
o Secretário de Estado, além de encontros com as autoridades lo-
cais, vai estar presente no Salão Nobre da Missão de Santa Cruz, no 
dia 19 de Março a partir das 17.30, e na Igreja de N. Sra. de Fátima 
em Laval, no dia 20 de Março a partir das 18.30 para encontros com 
a comunidade portuguesa aqui residente. A participação da comuni-
dade nestes dois encontros é muito bem-vinda.

Filarmónica portuguesa de mtl
A Filarmónica Portuguesa de Montreal tem a honra de receber na 
sua sede a McMaster Band de Hamilton no dia 17 de Março pelas 
18h00. A McMaster Band estará de visita em Montreal para parti-
cipar na parada de St-Patrick e é dirigida pelo o maestro português 
Gabrielo Pinto.

discussão da obra de Lídia jorge
Realiza-se no próximo dia 14 de março de 2012, quarta-feira, das 
18h30 às 20h00, na sala C- 2059 do Carrefour des arts et des scien-
ces da Universidade de Montreal, sito no 3150 rue Jean-Brillant, uma 
sessão do Círculo de Leitura Europeu, integrado este nas atividades 
do Lisez L’Europe, dedicada à análise e discussão da obra de Lídia 
Jorge Le Rivage des murmures, A Costa dos Murmúrios. Temos o 
prazer de o (a) convidar a ler o livro A Costa dos Murmúrios, obra de 
Lídia Jorge. Se, eventualmente, não conseguir ler o livro e queira par-
ticipar neste Círculo de Leitura Europeu é, igualmente, bem-vindo(a) 
e, esperamos, se sinta a posteriori motivado(a) a ler a obra de Lídia 
Jorge. Para participar nesta sessão, basta fazer a inscrição através 
de um dos seguintes contactos: vitaliadeaguilar@live.ca

portus calle,
um sucesso em montreal

Passear pelo Boulevard Saint-Laurent não im-
porta a hora nem o dia da semana, uma coisa 

é certa encontro sempre um amigo, nem que seja 
na paragem do autocarro. Falamos e somos servi-
dos em português,praticamente por todo o lado. 
A única dificuldade neste sector da cidade é o es-
tacionamento para quem possui e viaja de carro 
pessoal.
Hoje, a minha paragem foi o Restaurante Marisquei-

ra Portus Calle, que se encontra no coração do bairro 
português, que muito bem nos serve e com empre-
gados portugueses,tendo como vizinhos portugueses, 
entre outros, a redacção do Jornal A Voz de Portugal, 
Padaria e pastelaria “Les Anges Gourmets”, Banco 
Santander Totta, Desjardins Caixa Portuguesa, J & 
L Acessórios para costura, Quinqui-
lharia Açores, Joem Contabilistas, 
notarios Eduardo Dias e Luciano 
Bernardo, Agencia Funerária Alfred 
Dallaire | Memoria e na esquina do 
Saint-Laurent e Marie Anne o par-
que de Portugal.Mais português que 
isto,só em Portugal.
No passado dia 7 de Março, a con-

vite de um amigo fui almoçar ao 
Portus Calle, restaurante que fre-
quento algumas vezes durante o ano 
em almoços de negócios e para onde 
tenho convidado pessoas de outras 
nacionalidades afim de saborear as 
delícias de Portugal em Montreal, 
pois desta maneira também lhes é dado a oportunida-
de de descobrir a fina gastronomia portuguesa. 
E então o que tinha de diferente este dia 7 de Março?
O serviço foi impecável a comida uma delícia, como 

já é hábito, a diferença era simplesmente o facto de 
ser dia de  aniversário!
Foi, no dia 7 de Março de 2003 que o Portus Calle, 

nasceu para o mundo, gerado e concebido segundo o 
desejo da chefe Helena Loureiro e seus associados.
Depressa a fama do Portus Calle, e da chefe Helena, 

ultrapassaram fronteiras, raças, religiões e culturas, 
coisa raremente vista, em tão pouco tempo, ter con-
seguido tantos elogios dos mais prestigiados, órgãos 
de comunicação social, jornais, revistas, rádios e 
televisões: Le Lundi, The Gazette, La Presse, Tout 
simplement Clodine, Châtelaine, 7 Jours, Journal de 

Montréal, Métro, Canoe, M Magazine, Décormag, 
Voir, Le Devoir, Cher & Grocer e muitas outras per-
sonalidades e dos mais afamados chefes de cozinha, 
conhecedores e especialistas da arte de bem cozinhar 
e servir.
O sucesso alcançado pelo Portus Calle é o resultado 

de um grande trabalho de equipa, desde o empregado 
que acolhe os clientes, dos que servem esses mesmos 
clientes  à mesa, até ao que lava a loiça. Mas para 
que tudo seja bem-sucedido é necessário ter um bom 
Chefe, e a Helena tem vários talentos: excelente co-
zinheira e grande empresária, sempre preocupada em 
bem servir e atenta aos pormenores, que é o segredo 
para alcançar o sucesso.A Helena e o Portus Calle 
são dois nomes inseparáveis, cresceram juntos no 
mundo da culinária e da fama, tanto é que os clientes 
mais íntimos associam o nomes dizendo: O Portus 
Calle da Helena, ou então a Helena do Portus Calle ! 

A Helena nasceu na Serra de Santo António, centro 
de Portugal, próximo do santuário de Fátima,  emi-
grou para o Canada em 1988, e tem feito milagres 
com a cozinha portuguesa em Montreal, é uma gran-
de mulher, mãe, cozinheira e empresaria, é um exem-
plo a seguir. Tem sido uma incansável embaixadora 
de Portugal na província do Quebeque, para além da 
arte de saber deliciar o paladar dos seus clientes tem 
aquilo que mais aprecio no ser humano , humildade, 
simpatia e um belo sorriso nos lábios! 
Parabéns aos proprietários do Portus Calle, seus 

associados e empregados, por mais este aniversário, 
que esta data se repita por muitos mais anos, com boa 
comida e classe no bem servir, para que possa manter 
esta nobre distinção de ser o melhor Restaurante Por-
tuguês em Montreal!

Festa da primavera 
A Associação dos Pais de Montreal organiza a festa da Primavera 
no dia 24 de Março de 2012. Ementa do jantar Presunto, melão e 
queijo; Sopa de legumes e o prato principal a escolha lombo de porco 
assado acompanhado de batata aos cubos salteada e legumes ou 
coelho com batata aos cubos salteada e legumes e para finalizar so-
bremesa: Café, massa bolos, etc. Preços: Sócios 17.50 e não sócios 
$20.00. Para reservas telefone: 514-495-3284.

Texto de Mário Carvalho
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notícIas

high sChool of montrEal aDult CEntrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2

tel. 514-788-5937
inglês básiCo

informaçõEs para insCriçõEs
inglês básico - manhã

Datas: 19, 20, 21, 22 de Março 2012
            26, 27, 28, 29 de Março 2012
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas: 19, 20, 21, 22 de Março 2012
            26, 27, 28, 29 de Março 2012 
Hora:  17h00 às 19h00Um dos 

um Dos sEguintEs DoCumEntos (original uniCamEntE) é ExigiDo:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

horários Das aulas DE
inglês DE basE DE manhã E DE tarDE

Manhã: Do 2 de Abril até 26 de Junho de 2012
    De Segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 2 de Abril até 26 de Junho de 2012
    De Segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

Sítio web: www.hsmontreal.ca

um Dos sEguintEs provas DE rEsiDênCia
no (original uniCamEntE) é ExigiDo:

• Cartão de assugurança medical
• Carta de condução
• Outras provas (informar-se com os empregados)

um ano depois, ainda se
respira medo em Fukushima
O fantasma dos efeitos na saúde da radiação nu-

clear paira há um ano sobre Fukushima. Foi a 11 
de março de 2011 que a terra tremeu, desencadean-
do o enorme tsunami que, além de toda a devastação 

que provocou à passagem, ainda desencadeou uma 
crise nuclear. Yoshiko Ota não abre a janela e nun-

ca estende a roupa no exterior. Com receio de pro-
blemas congénitos, avisa as filhas: “nunca tenham 
filhos.”Assim se vive com o fantasma da radioativi-
dade, um ano depois do tsunami que desencadeou a 
posterior crise nuclear em Fukushima.”O porta-voz 
do Governo está sempre a dizer que não há efeitos 
na saúde ‘imediatos’”, sublinha a professora, de 48 
anos, em declarações à Associated Press. “Não fala 
do que vai passar-se daqui a 10 ou 20 anos. Deve 
achar que o povo de Fukushima é tolo”, lamenta. Ota 
toma comprimidos para acelerar o metabolismo, na 
esperança de expulsar a radiação do corpo. Para limi-
tar a sua exposição à radioatividade, compra vegetais 
cultivados longe dali e gasta cerca de 100 euros por 
mês em água engarrafada.Nem todos os residentes 
são tão cautelosos, mas respira-se inquietação. Mui-
tos partiram. Os que ficaram sabem que vivem com 
um inimigo invisível.

onu diz que reservas de
água doce podem acabar

Bin Laden pode ter sido 
entregue aos eua por 
ex-esposa ciumenta 
Um general paquistanês, que levou a cabo uma 

longa investigação sobre a captura do líder 
da Al Qaida, chegou à conclusão que na origem 
da operação que culminou com a morte de Osama 
bin Laden pode ter estado uma traição motivada 
por ciúmes.
Shaukat Qadir, um general reformado, passou os 

últimos oito meses a investigar a morte do líder da 
rede terrorista e garante ter tido acesso a documentos 
classificados, dos serviços secretos paquistaneses, 
incluindo a transcrição do interrogatório à mulher 
mais nova de Bin Laden, Amal Ahmed Abdel-Fatah 
al-Sada, de 19 anos, com quem casou em 1999.
A viver no complexo de Abbottabad desde 2005, 

com duas das suas esposas, incluindo Amal, Bin La-
den terá sido, segundo Shaukat Qadir, vítima de uma 
traição.
Tudo terá começado em março de 2011, quando a 

mulher mais velha, Khairiah Saber, se mudou tam-
bém para a mansão, o que terá provocado alguma 
agitação do ambiente doméstico, devido à alegada 
preferência do líder terrorista pela esposa mais jo-
vem.
Aos serviços secretos paquistaneses, Amal contou 

que Khairiah teria admitido ter “um último dever a 
cumprir para com o marido”. 
Alertado, Bin Laden terá optado por “deixar o desti-

no decidir”, conforme relatou o general à Associated 
Press.
Esta “missão” de Khairiah ter-lhe-ia sido, no en-

tanto, atribuída pela própria Al Qaeda, desejosa de 
afastar o líder, entre alegações de problemas mentais.
Os EUA já descartaram terem aproveitado qual-

quer “armadilha” para chegar a Bin Laden e ga-
rantem que chegaram ao líder terrorista pelos 
seus próprios meios.

O crescimento da população mundial e as altera-
ções climáticas colocam em causa os recursos 

de água doce se nada for feito para melhorar a sua 
gestão, de acordo com o quarto relatório mundial das 
Nações Unidas sobre o tema.
O relatório preparado em conjunto pela ONU e pela 

UNESCO, para o Fórum Mundial da Água que se 
realiza em Marselha, França, indica que o forte cres-
cimento da população mundial e as necessidades ali-
mentares desta podem colocar em causa as reservas 
de água doce no mundo.
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Continuamos a incentivar os nossos “leitores do 
presente” um serviço gratuito, para que nos en-
viem 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

BeBé do ano 2011 e 2012

Data de nascimento: 6 de dezembro de 2011
Mãe: Elizabeth Brandão
Pai: Franklin Fernandez

eliza marinha
Fernandez-Brandão

crÓnIcas

15 de março
terry costa na casa dos açores
40 anos do restaurante soLmar

17 de março
montreaL en LumIere - portus caLLe

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

paLaVras cruzadas

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 rou-
pão 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. 

vErtiCais 1. Cãozinho de luxo, pequeno, de pêlo comprido e 
lustroso. De pouca altura. 2. Acto ou efeito de misturar. 3. Indica lu-
gar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). Campo de 
cereais. Seis em numeração romana. 4. Arte de combater ou or-
denar as tropas em posições e locais favoráveis. Alvo, finalidade. 
5. Discursar. Obstruído. 6. Gemer (gír.). Vertigem. 7. Revestir. Pe-
queno 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.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Provavelmente tem estas três perguntas na ca-
beça: Austeridade para quê? Austeridade só? 

Austeridade mais o quê?. Leonor Beleza evocou-as 
esta terça-feira, em Lisboa, na apresentação do livro 
«Portugal 2020 - entre o Sucesso e a Irrelevância», 
decorrente do Projecto Farol. É neste entretanto que 
você, todos nós, entramos para projetar o país nos 
anos 20 do século XXI.
Há muito para fazer até lá - um fazer coletivo. A 

austeridade-mais-o-quê «implica mobilização de 
todos nós», como referiu a presidente da Fundação 
Champalimaud.
O livro que apresentou contou com a assinatura, en-

tre outros, de Belmiro de Azevedo, Daniel Proença 

de Carvalho e José Maria Brandão de Brito.Perso-
nalidades - pessoas - que quiseram apresentar uma 
visão para o país, divergências de pensamento à par-
te. E suscitar um debate, começando logo por uma 
carta aberta aos cidadãos, alertando que «o nível de 
formação e de conhecimento está aquém das neces-
sidades» do país e, «se esta tendência se mantiver, 
o nosso destino é o empobrecimento contínuo até à 
irrelevância». Ponto número um.
Os autores denunciam o «pacto de conivência, de 

troca de favores que se foi formando entre os cida-
dãos e Estado» e defendem um «novo contrato so-
cial». 
Como estaremos daqui a oito anos?
Os protagonistas de 2020 e anos subsequentes serão 

«empresas, indivíduos, suas instituições e organiza-
ções». «Todos nós teremos apostado em educação 
para a globalização». 
A iniciativa privada «será reconhecida pela maioria 

dos cidadãos como instrumento preferencial de de-

Veja como será portugal em 2020
senvolvimento, mantendo uma relação de coopera-
ção recíproca mas independente do Estado». E este 
«terá evoluído e será exemplo de eficácia e eficiên-
cia».
A concorrência vai aumentar, mas será um trampo-

lim para «esforços na gestão com vista ao aumento 
da produtividade e do valor dos negócios».
Os autores são otimistas e acreditam que «Portugal 

será lugar apetecível para viver e criar, nos domínios 
da arte, da ciência e da cultura». Haverá, por isso, 
uma interação entre indústrias criativas com o tecido 
empresarial e institucional. Vamos exportar conheci-
mento e ter uma cultura que aposta no mérito. 
Como chegaremos lá?

O país tem, em primeiro lugar, de subs-
tituir «uma cultura de confronto por uma 
cultura de compromisso». Compromis-
sos a sério, de décadas, «independente-
mente dos protagonistas no curto pra-
zo», de quem está nas cadeiras do poder.
Há que agir, dizem, em várias verten-

tes - sustentabilidade económica, saúde, 
cidadania e cultura, projeto educativo e 
numa justiça a tempo. «Seremos capazes 
de fazer coisas que implicam rupturas de 
uma maneira mais participada? Utilizar 
o momento de crise e de sofrimento na-
cional intenso para percebermos que al-
gumas coisas devem ser modificadas?», 
questiona Leonor Beleza, para logo de-
pois deixar um apelo: «Não nos confor-
memos, sejamos atores da nossa própria 
modificação, capazes de pensar no país 
no médio e longo prazo».

Na saúde, por exemplo, há que promover a liberda-
de de escolha do sistema de proteção, do médico e 
da tecnologia, dentro e fora do sistema público. De-
pois, ter um sistema escolar baseado igualmente na 
livre escolha, na autonomia de gestão e também em 
matéria orçamental e de recursos humanos. E ainda 
ter uma escola determinada por metas. Na justiça, 
uma área crítica, evocam-se medidas para a tornar 
mais célere e eficaz. Quanto ao quebra-cabeças da 
sustentabilidade económica, deve começar por ser 
resolvido com uma comissão para a produtividade, 
com acordos de flexibilidade, com um capitalismo 
empreendedor e institucionalizar a Magnata Carta 
Orçamental, onde se celebra o compromisso de limi-
tes à despesa pública, ao défice e à dívida.
Para isso, a sociedade precisa de tomar «consciên-

cia do sentido da crise e da necessidade de mudan-
ça». Este livro, uma notícia anti-crise, passa por ela 
para sonhar - e querer fazer- um Portugal melhor. «A 
mudança começa em nós e não nos outros».
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em destaQue

como tratar com deus?

Já temos sido confrontados com antagonistas 
que de imediato se opõem a uma pergunta 

como  a deste título:
--Se Deus não existe, que aproveitamos? Qual é o 

trato?
Excluamos desde já a palavra “tratante” porque, ad-

jectivo ou substantivo do verbo tratar, pode levar al-
guém a imaginar que vamos expor alguma coisa es-
condida no ardil dos desencontros ideológicos. Não! 
Todos nós desejamos algo de concreto para aquilo de 
cuja existência duvidamos, ou na qual nos envolve-
mos. Por exemplo, o comerciante que procura adqui-
rir uma loja por trespasse sempre pergunta quanto é o 
apuro monetário em cada mês, a renda que paga, os 
fregueses que tem, etc. Trata de adquirir o conheci-
mento necessário para os seus propósitos e conveni-
ência. Saber algo de Deus, ou conversar com Ele, é 
salutar para o espírito humano.
Os propósitos de pessoas com juízo não podem ser 

alheios ao Criador das coisas que Ele criou, e para as 
quais  tem um desenvolvimento seguro, assim como 
também progresso estabelecido. Cientistas que desco-
brem que o sucesso das suas descobertas está no pro-
gresso da criação de Deus, alegram-se no louvor que 
lhe rendem. A partícula “se”, do nosso opositor, seja 
ela pronome pessoal ou reflexo, conjunção apassivan-
te ou integral, para ser usada sobre um simples título, 
apresentará sempre um imenso currículo de interroga-
ções sem resposta. E no caso da existência de Deus 
não terá efeito concreto. Nenhuma gramática vocabu-
lar ou urdidura nominal dos fios que tecem os precon-

ceitos humanos, servem para uma real conclusão.
Henry Mottu, autor de “Les “Confessions” de Jéré-

mie”, cita as seguintes palavras de D. Bonhoeffer, 
da “Resistance et Soumission” em trato com Deus: 
--”Quem sou eu? Zombaria deste monólogo! Tu sabes 
que te pertenço, ó Deus!”
Quando não lhe pertencemos é difícil aproveitar o 

que Ele põe diante dos nossos olhos, e que a nossa 
ignorância enjeita. No Levítico, cap. 20, versos 7 e 8, 
está escrito: --”Portanto santificai-vos e sede santos, 
pois Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus 
estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos san-
tifica”.-- Porém, muitas vezes, usamos o verso ser, 
toldado de imaginação, ou suposto da nossa vaidade 
religiosa. É interessante verificar que Moisés, depois 
desta afirmação divina “Eu sou” o Senhor”, e repetidas 
vezes escrita, nunca se atreveu a perguntar: --”Quem 
és, e como nos santificas?” Deus tinha-lhe revelado a 
sua Glória, de modo que a sua razão, e as nossas situa-
ções, permitem que nos moldemos ao conceito divino 
e não às fraquezas humanas.
Recordamo-nos de um amigo que tentava molestar-

-nos com as suas afirmações de ateu confesso: --”Eu 
não necessito de Deus para me explicar, e ser distingui-
do na sociedade (que era uma povoação de um milhar 
de pessoas). Quando tenho dúvidas sobre o comando 
da sociedade, pergunto a homens da política social, e 
das suas respostas funciona a minha actividade. Não 
necessito de Deus!” Um dia foi nomeado para um 
cargo político, e o país tombou numa crise de falên-
cia. Disse-nos: --”Não sei o que fazer!... Cada um diz 
que está certo, e não há modo de nos entendermos... 
Espreita-nos a “Banca rota”! Parece que necessitamos 
dum deus que nos oriente”... Veio a converter-se, e al-
guns anos depois enontrámo-nos. A uma pergunta que 

lhe fizemos, respondeu:
--Entre os ricos, só três éramos ateus... Pusemo-nos 

de acordo em pôr Deus à prova. Servimo-nos do nosso 
dinheiro e demos impulso às empresas comerciais e 
às industriais para a resolução completa do bem-estar 
social. Agora só falta menos de um terço do dinhei-
ro que dispensamos. Afinal, Deus operou”!  Na sua 
filosofia, agora de “meio crente”, disse: --”Moisés 
afirmou que o Seu Nome se confirmava nas palavras 
“Eu Sou”; portanto, se “É”, é porque existe”!...-- Não 
o julgamos. Há muita gente que por rezar em tempo 
e termos programados, pensa que tem um saldo bem 
positivo a receber no tribunal divino. Olvidamo-nos 
frequentemente do Amor de Deus que espera a nos-
sa simples conversa, na gramática do coração para O 
louvar pelo que nos dá, ou interrogar pelo que necessi-
tamos. Mas falhamos, ou demoramos no trato que Ele 
espera de nós! Há uma passagem no cap.6 do profeta 
Miqueias, que trata do seu povo em juízo num tribu-
nal de proporções cósmicas, ou poéticas para a nossa 
alma: --”Ouvi, agora, o que diz o Senhor: Levanta-te, 
defende a tua causa perante os montes, e ouçam os ou-
teiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia, e vós, 
duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem 
controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em 
juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te en-
fadei? Responde-me!” (Miq.6:1-3).
Deus não tem que justificar-se! Que aproveitaremos 

duma conversa com Ele, em pleno amor, ou reabili-
tação de alguma falta?! Se alem do seu perdão, mais 
não tivermos, tocados por tanto Amor, emocionados, é 
certo que responderemos:
-Continuarei a crer, a amar, a construir, a semear, e 

também a sorrir de gratidão, porque, sou teu, ó Senhor, 
meu Deus! Este é o nosso melhor trato.

Texto de J. J. Marques da Silva
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Continuamos a incentivar os nossos “lei-
tores 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

BeBé do ano 2011 e 2012

Data de nascimento: 11 de Julho de 2011
Mãe: Gina Isodoro
Pai: Wilson Isodoro

zachary Isidoro raposo
tma assinala 150º aniversário do nascimento 
de schnitzler com a peça dança de roda

O Teatro Municipal de Almada assinala os 150 
anos do nascimento de Arthur Schnitzler (1862-

1931) com a estreia, a 15 de Março, de Dança de 
Roda, com encenação de Rodrigo Francisco. Trata-se 
de uma peça polémica, cuja encenação foi proibida 
pelo próprio autor no final do século XIX - a aborda-
gem das relações sentimentais entre as personagens 
chocou a sociedade vienense da altura. O espectáculo 
está em cena, na Sala Principal, até dia 1 de Abril. 
Paralelamente, no foyer do teatro é apresentada uma 
exposição biográfica de Schnitzler e Klimt (também 
nascido em 1862). No dia 31 de Março, em parce-
ria com a Embaixada da Áustria em Lisboa, o TMA 
organiza um colóquio internacional sobre o autor de 

Anatol, Dança de roda e A cacatua verde.
Dança de roda traz para o palco a roda-viva das re-

lações instáveis e permissivas entre homens e mulhe-
res, numa frenética dança de casais, com pares que 
se formam e desfazem de cena para cena, abordando 
de uma forma surpreendente as teorizações de Freud 
acerca dos impulsos sexuais e dos jogos de poder. A 
acção circular desta peça evoca a propagação da sí-
filis, uma doença sexualmente transmissível que era 
no final do século XIX um flagelo semelhante ao que 
é hoje em dia o HIV. A publicação da peça causaria 
grande controvérsia, tal como a sua primeira repre-
sentação, em 1920, levando a que, no ano seguinte, 
um tribunal de Berlim a considerasse ofensiva da 
moral pública e Schnitzler viesse a proibir a sua apre-
sentação em palcos europeus até à data da sua morte. 
O colóquio internacional de dia 31 de Março conta 

com a presença, entre outros, de Lorenzo Bellettini 
e Konstanze Fliedl, especialistas da obra de Schnit-
zler. Lorenzo Bellettini é autor do livro Schnitzler’s 
hidden manuscripts, realizado graças ao estudo do ar-
quivo com mais de 30 mil páginas de manuscritos do 
escritor austríaco que se encontra na Universidade de 
Cambridge, até esta altura desconhecidos do grande 
público. Professora de Literatura Germânica Moder-
na na Universidade de Viena, Konstanze Fliedl es-
creveu e editou numerosos estudos sobre Arthur Sch-
nitzler e as suas obras. “Erotismo e política. Arthur 
Schnitzler como um diagnosticador de seu tempo” é 
o tema da sua intervenção.
Arthur Schnitzler (1862-1931) começou a escrever 

ainda durante a infância: a sua primeira grande tenta-
tiva autoral data de 1872, quando escreveu Aristokrat 

und demokrat (Aristocrata e democrata), provavel-
mente influenciado pela peça Tempestade e tensão, 
de Schiller. Antes da publicação de Anatol (o seu 
primeiro livro, em 1893), Schnitzler tinha já escrito 
cerca de trinta peças, quinze fragmentos dramáticos e 
um largo número de poemas. Formado em Medicina 
em 1885 pela Universidade de Viena, começa a in-
teressar-se pelo estudo da psiquiatria e corresponde-
-se com Sigmund Freud. A partir de 1894, Schnitzler 
dedica-se à literatura, tendo deixado uma vasta, mul-
tiforme e significativa obra literária em língua alemã.
Rodrigo Francisco (Lisboa, 1981) colaborou entre 

2000 e 2003 no suplemento DN Jovem, do Diário 
de Notícias. Foi publicado nas colectâneas Jovens 

Escritores 2003 e 2004 organizadas pelo Clube Por-
tuguês de Artes e Ideias. Representou o País na XII 
Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Me-
diterraneo, em Nápoles, em Setembro de 2005. Foi 
vencedor do concurso dramatúrgico Maratonas de 
Escrita 2005, organizado pela Sociedade Portugue-
sa de Autores. Estreou-se na escrita para teatro com 
Quarto minguante, texto dirigido por Joaquim Be-
nite no TMA, em 2007, e na versão televisiva para 
a RTP em 2009. A peça foi publicada, em 2008, na 
revista espanhola Primer acto e, em 2009, na editora 
francesa Éditions l’Oeil du Prince. Seguiu-se Tuning, 
estreada em 2010, dirigida pelo mesmo encenador. 
Actualmente director-adjunto do TMA, Rodrigo 
Francisco tem sido assistente de encenação de Jo-
aquim Benite, com quem tem feito a sua formação 
teatral, nomeadamente nas peças D. Juan, de Moliére 
(2006), Que farei com este livro?, de José Saramago 
(2007), O Presidente, de Thomas Bernhard (2009), O 
doido e a morte, de Raul Brandão (2010), A mãe, de 
Brecht (2010) e A rainha louca, ópera de Alexandre 
Delgado (2011).
Dança de roda, de Arthur Schnitzler; encenação 

de Rodrigo Francisco; tradução José Palma Caetano; 
luz e som Guilherme Frazão; cenário e figurinos Ana 
Paula Rocha; movimento Jean Paul Bucchieri; carac-
terização Sano de Perpessac; intérpretes Ana Cris | An-
dré Gomes | Bartolomeu Paes | Catarina Campos Cos-
ta | João Farraia | Joana Francampos | Joana Hilário | 
Miguel Martins | Pedro Walter | Vera Barreto. 15 de 
Março a 1 de Abril; sala Principal M/12; horário Quar-
ta a Sábado 21h30 Terça e Domingo 16h00; Duração 
aprox. 1h20; Preço 6 a 15€; Reservas 212739360.
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centre de mecanIQue  edmond

a garagem dos portugueses de Laval,e não só

Situada no 200 do Boul des Laurentides, (a dois 
passos da Ponte Lajeunesse) os senhores  auto-

mobilistas podem encontrar aqui solucõess para 
todos os tipos de avarias mecânicas.
Propriedade do senhor Edmond Moniz, desde 1981, 

altura em que, além da mecânica também vendia ga-
zolina Shell, pois a sua garagem era então afiliada a 
esta multinacional.
No ano 2000 decidiu acabar com esta afiliação e 

dedicar-se unicamente a trabalhos de mecânica geral. 
Um serviço professional e de alta qualidade a preços 

competitivos, e como sempre acontece quando estes 
dois ingredientes se juntam, uma clientela satisfeita e 
em pleno crescimento.

Em 2005, o seu filho, Jason, juntou-se a equipa, 
afim de assegurar a continuação dos bons serviços,e 
promover o desenvolvimento de oportunidades adi-
cionais.
5 estações de servico individuais, 4 mecânicos de 

experiência, falando a nossa língua, equipamento 
moderno e eficaz, um armazem espaçioso para arma-
zenar os pneus, quer seja de Verão ou de  Inverno, um 
servico à clientela acolhedor, honesto e transparente, 

eis a chave do sucesso da familia Moniz.
Como já é do conhecimento popular a Sociedade 

Automobile do Quebeque autoriza a mudança dos 
pneus de Inverno a partir de:

15 DE MARçO

Para tal, o Centre de Mecanique Edmond, preparou 
um especial para todos os automobilistas que vierem 
a sua garagem efectuar a mudança de pneus de In-
verno.
Preço regular para as 4 rodas  $30.00
Preço especial para as 4 rodas $20.00
Não se esqueça de apresentar a página deste jornal 

para assim beneficiar deste grande especial.
E como a mais importante razão deste sucesso é de-

vida à sua clientela,proprietário e mecanicos aprovei-
tam esta oportunidade para lhes agradecer  o suporte 
e  a lealdade dos quais a sua  empreza tem sido pre-
veligiada. Conduza prudentemente e tenha um exce-
lente Verão.

Texto de Tony Saragoça
e Fotos de Rita Gomes
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Portugal tem uma invejável localização geográ-
fica, ao longo das rotas entre a Europa e os 

continentes americano e africano.
Lisboa possui todos os ingredientes essenciais para a 

realização de congressos e incentivos, com êxito garan-
tido, durante todo o ano: Um clima ameno, hotéis de 
alta qualidade, modernas instalações para todo o tipo de 
reuniões, uma variedade de circuitos e excursões, assim 
como de bons locais de diversão, desporto e lazer.
Lisboa tem uma tradição histórica e cultural com 850 

anos, que inclui muitos monumentos magníficos, ga-
lerias de arte e colecções particulares, lojas de antigui-

dades, exposições internacionais, desportos náuticos, 
campos de golfe e de ténis, centros hípicos, um casino 
de renome mundial, gastronomia e vinhos incompará-
veis, paralelamente com outras actividades destinadas 
a satisfazer qualquer segmento específico de clientela.
Lisboa tem sete colinas, uma das quais coroada com 

um castelo medieval reconstruído sobre uma antiga for-
taleza árabe; tem, também, um amante permanente - o 

rio Tejo com o seu vasto estuário em contacto com o 
Atlântico e o seu movimentado porto; tem o clima mais 
ameno da Europa, valorizado com a refrescante brisa 
atlântica e prolongadas horas de sol a brilhar; tem uma 
claridade luminosa e especial, a que os fotógrafos e 
adeptos da Natureza não resistem e que se prolonga do 
nascer ao pôr-do-sol, em direcção ao longínquo hori-
zonte no oceano; e tem, além de tudo isto, uma surpre-
endente população constituída por uma rara mistura de 
povos chegados desde as costas do Norte da Europa às 
do Mediterrâneo, em busca, ao longo dos séculos, de 
abrigo ou de meios de subsistência, e os quais conse-
guiram criar raízes, cimentar costumes próprios, formar 
uma língua, fundar uma nação e gerir um país com um 
historial de 850 anos.
Celtas, gregos, fenícios, cartagineses, romanos, visi-

godos, suevos, muçulmanos, cruzados ingleses, ger-
mânicos e mercadores flamengos, todos deram a sua 

quota-parte na construção da cidade e na caracterização 
da sua população, até que o primeiro Rei de Portugal, 
D. Afonso Henriques (coroado em 1140 no castelo de 
Guimarães), saiu vitorioso do cerco que fez, sete anos 
depois, ao castelo de Lissibona, derrotando os muçul-
manos com a ajuda da Terra Santa. Em reconhecimento 
do apoio dos cruzados, D.Afonso Henriques nomeou 
Gilbert Hastings como o primeiro bispo de Lisboa; 
construiu a igreja dos Mártires, a primeira paróquia da 
cidade, em memória dos cruzados que morreram duran-
te o cerco de cinco meses ao castelo mouro; e só mais 
tarde construiu a igreja de S. Vicente de Fora, em me-
mória dos seus cavaleiros e soldados. A mesquita (que 
já datava do período romano) foi então convertida em 
igreja cristã, sendo, ainda hoje, a Sé Catedral de Lisboa. 

E assim teve inicio a consagração da cidade à fé crista, 
há oito séculos e meio.

Terra e Mar
No século XV, a importância comercial de Lisboa 

cresceu com o movimento frequente de navios, no re-
gresso das expedições a África e a Índia, cujas rotas ma-
rítimas acabavam de ser descobertas por navegadores 
portugueses.
Lisboa tinha, então cerca de 50 mil habitantes e torna-

va-se uma das potências marítimas do Renascimento. É 
no bairro de Belém que podemos, ainda hoje, imaginar 
a riqueza desse período, bastando-nos visitar as jóias de 
pedra mandadas ali construir pelo Rei D.Manuel I.
A impressionante Torre de Belém, destacando-se à en-

trada do porto como uma fortaleza da Renascença e, nas 
proximidades, o imponente Mosteiro dos Jerónimos, 
cujo Cláustro é uma obra-prima do estilo manuelino 
– uma evolução do gótico, com decorações marítimas 
– são os expoentes máximos deste património históri-
co-arquitectónico.   Ambos os monumentos datam do 
século XVI e fazem parte do itinerário das visitas da 
cidade.
Lisboa é uma mistura harmoniosa e encantadora de be-

cos estreitos, calçadas íngremes, nos seus labirintos de 
bairros populares, interrompidos, aqui e ali, por Mira-
douros surpreendentes sobre o Tejo e sobre os telhados 
e chaminés de casas típicas e nobres, por entre flores e 
muita vegetação, que cresce nos sítios mais insólitos, 
desde os jardins, em socalcos, aos vasos e canteiros, 
dispostos nas varandas e janelas da maioria dos prédios. 
Mas Lisboa não se deixou ultrapassar pelas suas congé-
neres europeias. O complexo das Torres das Amoreiras 
representa um exemplo notável de planeamento urbano 
contemporâneo, projectando um sólido equilíbrio entre 
o antigo, o moderno e futuro.
Entre o vasto e valioso património arquitectónico da 

capital portuguesa, recomendam-se as seguintes visitas: 

Lisboa, um fantástico
destino turistico

Manuel de Sequeira Rodrigues
Director Adjunto

Casa dos Bicos (entreposto de 1523, onde se armazena-
vam as especiarias e outras mercadorias valiosas che-
gadas da Índia) agora a Fundação José Saramago abrirá 
portas na Casa dos Bicos na primavera de 2012, com 
uma exposição sobre a obra do prémio Nobel da Lite-
ratura. As ruínas do Convento do Carmo, a mais im-
portante peça de arquitectura gótica da cidade, destruída 
parcialmente pelo terramoto de 1755. O Teatro Nacio-
nal D. Maria II, dominando o Rossio – Praça D. Pedro 
IV. O Teatro Nacional S. Carlos, próximo do Chiado 
e onde se realizam os grandes espectáculos de ópera 
e ballet. O Panteão Nacional de Santa Engrácia, onde 
repousam os restos mortais dos portugueses ilustres. A 
Praça de Touros do Campo Pequeno, um bom exemplo 
arquitectónico do século XIX. Os jardins da Fundação 
Calouste Gulbenkian, rodeando o Museu com a colec-
ção particular do grande filantropo arménio, o Centro 
de Arte Moderna e os auditórios para concertos, ópera, 
espectáculos e congressos. O romântico Jardim da Es-
trela em frente da Basílica Estrela. A Rocha do Conde 
de Óbidos, onde podemos repousar no belo Jardim 9 
de Abril, do qual se desfruta uma excelente panorâmica 
sobre o porto de Lisboa, por entre os palácios da Cruz 
Vermelha Portuguesa e das Janelas Verdes, onde está 
instalado o Museu de Arte Antiga, com as suas valiosas 
colecções de pintura e artes decorativas.
O bairro de Belém é uma zona monumental e recre-

ativa, mas também é uma zona residencial com outras 
motivações e até com outros exemplares monumentos.
O palácio presidencial é do século XVII e domina a 

Praça Afonso de Albuquerque, um dos mais conhecidos 
vice-reis da Índia cuja estátua se eleva sobre as árvores, 
em permanente vigia sobre a navegação que entra e sai 
do porto. Do outro lado da calçada encontra-se o Jardim 
Botânico Colonial, que proporciona uma pausa muito 
agradável a todos os que se interessam por plantas exó-
ticas.
Lisboa vista do alto é qualquer coisa de belo, mas vai 

certamente despertar o interesse do leitor se essas ima-
gens puderem ser completadas com outras de fora para 
dentro de Lisboa, tomar uma das embarcações que as-
seguram as ligações entre as duas margens do Tejo e 
ver Lisboa de diversos ângulos, à medida que o barco 
se afasta ou aproxima do cais. Enquanto permanecer na 
margem esquerda, jante no restaurante do Teatro de Al-
mada e veja uma peça de Teatro no seu belo e moderno 
auditório onde se realizam grandes espectáculos, no re-
gresso a Lisboa atravesse a ponte sobre o Tejo e depar 
com toda a beleza da cidade a seus pés. Estes exemplos 
representam apenas uma amostra. 
É aquele turismo cultural, que tem por objectivo, entre 

um festival, a praia ou um congresso: a descoberta de 
lugares e monumentos.

Se procura onde ficar tem o hotel Mundial, (Tel.: +351 
218 842 000 - www.hotel-mundial.pt) no coração de 
Lisboa próximo de tudo, presta-se à maior liberdade 
que é andar a pé. Na Tasca do Artur pode apreciar a co-
zinha portuguesa está situado na rua do coliseu, também 
é recomendável.

Jardim da Gulbenkian

teatro de Almada
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

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

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 425$
com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 475$

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 470$

Sem contrato do tipo de saldo

FidoTROCMC

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

cLuBe caFé

Lisboa para eles não tem segredos

Texto de Manuel de Sequeira Rodrigues

A Troika está a projetar Portugal para o futuro.
Mas agora a Troika antecipa também para si 

as tendências do mercado para os próximos anos.   A 
Troika conhece a fundo o mercado, porque desenvol-
ve uma política de marketing ousada e atual.   Hoje 
sei que os assessores aprovados por José Sócrates fo-
ram aceites por Passos Coelho.   Onde é que se viu 
tamanho disparate?
Assim Portugal não poderá ter outros representantes 

no Estrangeiro.
Este é o destino sofrido do povo português, que 

em liberdade escolheu os seus representantes para 
governarem Portugal e por falta de arcaboiço par 

aguentarem sozinhos – assistimos ao desfilar dos 
seus desconcertados pensamentos.  Até Paulo Portas 
ministro dos negocios estrangeiros está a convalecer 
de boca fechada, porque não consegue competir com 
os assessores Estrangeiros da Troika.
Assim todos os projetos para bem das tendências 

políticas, economicas e sociais eles são capazes de 
lhe prestar a mais completa assessoria.   E por isso 
também fazem questão de contar com o seu trabalho 
prifissional, onde o sumo laranja paga juros do tipo 
carta de crédito.   A continuar assim, ou seja Portugal 
a ser governado apartir do Estrangeiro imagino Pas-
sos Coelho, a caminho do desemprego!... E o Alvaro 
tem mais sorte porque descobrio o fermento para fa-
bricar pasteis de nata no Canadá.
Antes de tomar decisões no mercado procure a Troi-

ka, porque eles têm respostas àgeis e precisas… Lis-
boa para eles não tem segredos e voçê vai saber tudo 
dobre o futuro, incluindo o que é uma gota fria.

TROIKA

Uma fascinante viagem de balão sobre PortugalaBc da semana 
de relaxe

Texto de Jorge Pina

O relaxe é sinónimo de descontracção. Todo 
descontraído vou escrever para os mais no-

vos... o meu email é assocque@hotmail.com e po-
dem enviar os comentários que estarei pronto a 
responder. Mas não enviam via o twitter porque 
ali já não vou há meses até por dizer a verdade 
não me lembro do meu “mot-passe”. 

Ah! Querem enviar para o facebook, para isso, é 
preciso sermos amigos e quando assim for, dar-vos-
-ei o meu nick name. 
Tudo isso a propósito desta semana de “relâche” 

onde quase um milhão de alunos estão de férias e há 
tanta coisa a fazer que até podem perder-se. 
A semana de relaxe oferece aos estudantes (aqueles 

que estudaram bem desde o início do ano ) alguns 
dias de férias merecidos que lhes permitam de des-
cansar e recarregar as energias a fim de terminar o 
ano lectivo com boas notas. 
Boa ocasião da família se reunir em activiades des-

portivas e culturais, ou mesmo numa viagem porque 
nos tempos que correm não são muitos os momentos 
onde a família junta para se sentir que o tecido fami-
liar tornou-se mais forte. 
Como arranjar meios se todo mundo sabe que nestes 

tempo da crise todas a despesas são bem pensadas: 
informando para melhorar as nossas escolhas.
1. Sabiam que as crianças não pagam pelos trans-

portes durante esta semana;
2. Há ateliers cientificos para as crianças, gratuitos 

como por exemplo à Sainte-Julie no électrium da 
Hydro-Québec;
3. FIFEM 2012, o Festival International du Film 

pour Enfants de Montréal que apresenta no Parc 
Molson, quarta-feira 7 de Março a sua projecção gra-
tuita ao ar livre;
4. O ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport que oferece já alguns anos um Programma 
d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de 
vacances (PAFACV); e 
5. A leitura nas bibliotecas do bairro ou mesmo na 

Grande Biblioteca onde espaços especias são reser-
vados aos mais novos.
Oh! Onde estão os campos ! Ainda cobertos da neve 

mais quanto é o prazer de ali marchar.
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por que piscamos os olhos?
Os olhos precisam ser irrigados constantemente, 

para isso existem as glândulas lagrimais (res-
ponsáveis pela produção das lágrimas) que se encar-
regam de manter a lubrificação correta dos globos 
oculares.

O ato de piscar serve para espalhar a lágrima por 
toda a superfície dos olhos, além de funcionar como 
um reflexo de defesa contra agentes externos, como 

poeira ou qualquer outra partícula que possa ferir a 
córnea. Os olhos são estruturas extremamente deli-
cadas e contam com uma musculatura complexa para 
garantir seu pleno funcionamento. Existem casos de 
pessoas vítimas de acidentes que perdem a capacida-

de de piscar; nesses casos, se 
não houver tratamento espe-
cializado pode-se desenvolver 
úlcera na córnea ou até mesmo 
cegueira.
Normalmente piscar é um 

ato involuntário, mas foi ob-
servado que o uso intenso de 
computadores vem causando 
sérios danos aos olhos, uma 
vez que alguns ficam tanto 
tempo concentrados na tela do 
computador que acabam “es-
quecendo” de piscar.
Os sintomas observados fo-

ram: ardência na região dos 
olhos, visão embaçada e do-
res de cabeça. É preciso ficar 
atento. Especialistas recomen-
dam um pequeno intervalo de 
20 em 20 minutos para des-

cansar os olhos. Procure olhar através da janela para 
esticar a vista e pisque diversas vezes para lubrificar 
a córnea.

Quais são os sites mais visitados 
no mundo?
O Google lança estudos sobre os sites mais visitados do 
mundo utilizando a ferramenta DoubleClick Ad Planner. 
Para chegar a esses números são combinados dados 
de diversas fontes. Vale lembrar que nessa seleção o 
Google exclui seu próprio domínio da lista. Confira abai-
xo a lista dos sites mais visitados no mundo em 2011:
1. Facebook - 880,000,000 de visitantes únicos
2. YouTube - 800,000,000 de visitantes únicos
3. Yahoo - 660,000,000 de visitantes únicos
4. Live - 550,000,000 de visitantes únicos
5. Wikipedia - 490,000,000 de visitantes únicos
6. MSN - 450,000,000 de visitantes únicos
7. Blogspot - 410,000,000 de visitantes únicos
8. Baidu - 340,000,000 de visitantes únicos
9. Bing - 340,000,000 de visitantes únicos
10. Microsoft - 340,000,000 de visitantes únicos
Em uma outra lista que cita os sites mais visitados do 
mundo, esta elaborada pela Alexa Top 500, que moni-
tora a internet mundial, Google e Facebook aparecem 
nas primeiras posições. Veja: 1 – Google; 2 – Facebook; 
3 - YouTube; 4 – Yahoo; 5 – Baidu; 6 – Wikipedia; 7 - 
Windows Live; 8 – Blogspot; 9 – Amazon; 10 - Twitter

o choro de Bebê
A mais ou menos uns dois anos atrás o meu pai 

e a mulher dele se mudaram para a casa onde 
eles estão morando agora. A casa não era velha e 
nem parecia assustadora.
Eu vou apara a casa do meu pai a cada 15 dias, pas-

sar o final de semana com ele. Eu tenho um quarto lá 
que é só meu, mas lá só moram os dois. Um pouco 
depois que eles se mudaram para lá eu fui passar o 
final de semana com o meu pai. Tudo normal, nada 
de estranho durante o dia todo. Até que eu resolvi ir 
tomar banho. Quando eu estava no meio do banho, 
eu ouvi o som de um bebe chorando. Eu achei aquilo 
estranho, já que o som parecia estar vindo de dentro 
da casa e o meu pai não ter um filho pequeno. Mas eu 
ignorei aquilo e continuei o meu banho.
No dia seguinte, teve 

aquele almoço sarado de 
domingo. No meio da tarde 
deu vontade de me aliviar 
de um pouco dele, e lá fui 
eu para o banheiro. Depois 
de um tempo lá dentro, eu 
ouvi de novo o choro de um 
bebe. Eu comecei a prestar 
atenção, e o choro, que era 
bem baixo, parecia estar 
vindo de DENTRO do ba-
nheiro mesmo! Eu acabei 
de fazer o que eu já tinha 
começado e sai de lá o mais 
rápido possível.
O tempo foi passando e 

na maioria das vezes que 
eu usava aquele banheiro 
quando ia para a casa do 
meu pai, eu ouvia o choro 
daquele bebe. Eu cheguei a comentar com o meu pai 
e a mulher dele sobre o choro, mas eles nunca tinham 
ouvido nada. Uma vez eu estava escovando os dentes 
e ouvi o bebe chorando. Eu sai correndo e chamei 
os dois para ouvir, mas quando eu voltei com eles, o 
choro tinha desaparecido.
Aquilo já estava começando a me assustar, então 

eu decidi que simplesmente não ia usar mais aquele 

banheiro. Eu comecei a tomar banho no banheiro do 
meu pai, e se precisava usar o banheiro e tinha al-
guém lá dentro, eu esperava ou usava o banheirinho 
que tinha do lado de fora de casa, na área de serviço.
Como eu não usava mais o banheiro, ninguém usava 

ele. Então a mulher do meu pai convenceu ele a re-
formar os dois banheiros, aquele e o deles, e juntar os 
dois e fazer um banheiro só e colocar uma banheira 
grande nele, e foi o que ele fez.
Quando estavam fazendo a reforma, os pedreiros fi-

zeram um buraco no chão onde ficava o meu banhei-
ro, para fazer a banheira, só que quando eles estavam 
cavando, acabaram achando um caixote de madeira, 
com o esqueleto de um bebê dentro!!! Eles ficaram 
assustados e chamaram o meu pai. O meu pai acabou 

chamando a polícia, que pegou o que sobrou do bebê 
e levou para fazer exames. Eles (os policiais) fizeram 
uma investigação sobre o bebê, fizeram perguntas 
para os vizinhos, para os antigos moradores da casa, 
mas ninguém tinha perdido um bebê ou sabia de al-
guém qe tinha perdido.
Hoje em dia eu não ouço mais o choro de bebê 

quando eu estou no banheiro.

nevoeiro
O nevoeiro é uma mistura heterogénea do ar (meio 
de dispersão) com gotículas de água (fase dispersa). 
As gotículas de água têm dimensões muito reduzidas, 
possibilitando isso a sua suspensão no ar. O factor que 
permite a formação do nevoeiro é o facto do ar junto às 
gotículas estar saturado de água. O nevoeiro trata-se de 
uma mistura coloídal.

pára-quedista
Um pára-quedista quando está em queda livre, a partir 
de determinado momento atinge uma velocidade termi-
nal. Nesse momento, a força devida à gravidade é equi-
librada pela resistência viscosa do ar. Sendo assim, o 
pára-quedista passa a mover-se com velocidade cons-
tante, não havendo aceleração.

hélio
O hidrogénio gasoso é o gás mais leve proporcionando, 
por isso, uma maior elevação para balões e aeronaves 
(Zepplin’s). Desde o acidente de Hidemburg, os balões e 
aeronaves em vez de utilizarem o hidrogénio passaram 
a usar o Hélio. Além de ser o gás mais leve a seguir ao 
hidrogénio, o Hélio é significativamente menos reactivo.

aromas dos frutos
Os ésteres de baixo peso molecular têm odores carac-
terísticos dos frutos. Por exemplo, o butanoato de butilo 
é um composto com o aroma do ananás. Da mesma for-
ma, o valerato de isoanilo tem o aroma da maçã. Estes 
ésteres são largamente utilizados na indústria alimentar 
como aromas sintéticos.

dióxido de titânio
O dióxido de titânio tem inúmeras aplicações quando fi-
namente dividido. Pode ser utilizado para dar opacidade 
e brancura a tintas, ao papel, sendo também possível 
ser utilizado em componentes electrónicos. Além disso, 
quando finamente dividido, este óxido pode ser utiliza-
do nos aviões de acrobacia produzindo rastros de fumo 
branco.
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Através do seu Anjo, 
conheça quem lhe 
quer bem, quem é o 
seu inimigo e o seu 
verdadeiro Amor. 
Somos um grupo de 
teólogos, Astrólogos 
e Parapsicólogos. 
Somos professionais 
que nos fusionámos 
com estes seres de 
luz. Dê aos Anjos uma 
oportunidade. 30 Anos 
de experiência.

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.

toda a minha fa-
mília veio do meu 
país para con-
nosco celebrar  
o nascimento do 
primeiro bébé. Um sonho 
que se tornou realidade, 
depois de muitos anos de 
frustrações, encontrei final-
mente a boa pessoa que me 
ajudou. CLAUDiA

tenho sido um 
homem de negó-
cios com sucesso, 
mas á um ano para 
cá,tudo começou a 

ir mal. Estava  à beira de de-
clarar falência. Visitei o Anjo 
e ele livrou-me da bruxaria 
que o meu vizinho me tinha 
rogado. JACOB

Voltámos a viver como 
uma família outra 
vez,depois de saírmos 
da bancarota, devido 
a um ritual voodoo que nos ti-
nha destruído. Agora estamos 
de saúde e protegidos contra as 
más influências.

Especialistas em trabalhos 
oscuros, retirar bruxedos, 
desbloquear a sortee prote-
ger de toda a especie de ini-
migos. Só se aceitam casos 
difíceis por referencia.

514-803-8230
Known for fast results and excellent 
query that will tell you all thanks to 
his gift of birth.

Funciona 
100%
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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

Graças às novas tecnologias, assis-
timos através da internet, a deze-

nas de danças e de bailinhos de Carna-

val que passaram nos vários salões da 
ilha Terceira, do 18 ao 21 de Fevereiro. 
Mas não há nada como apreciar uma 
dança de Pandeiro ao vivo. A Asso-
ciação Portuguesa do Espírito Santo 
de Hochelaga, proporcionou-nos essa 
felicidade em convidando, através do 

Manuel de Fátima, a Dança do Sport 
Club Lusitânia, de Toronto, intitulada 
“Tempestade Amorosa”, da autoria de 
Hélio Costa. Para aqueles que desco-
nhecem, é o humorista e escritorter-
ceirense que há mais de trinta anos es-
creve assuntos para este tipo de teatro 
popular. Este ano escreveu 46, entre os 
quais 16, foram destinados à diáspo-
ra açoriana. Sábado passado, no salão 
de festas desta prestigiosa agremiação 
a este de Montreal, dava a impressão 
de estarmos na ilha de Jesus. A dança 
com 28 elementos, três mestres, Artur 
Freitas, Luísa Fraga e Taylor Dias, que 

com os seus cinco aninhos, puxa pan-
deiro como gente grande,25 músicos e 
personagens. Depois de terem actuado 

no centro comunitário de Anjou foram 
até a Hochelaga nos mostrar o seu “sa-
voir-faire”. O enredo relata a história 
de um casal de imigrantes que mandou 
as filhas de férias à ilha. Regressaram 

assocIação portuguesa do espírIto santo

dança de pamdeiro
Texto de Antero Branco
e fotos de Tony Menezes

todas as três com namorados e pron-
tas para casar. Os pais acabaram por 
mandar buscar os rapazes, mas com a 

condição de irem trabalhar para a cons-
trução. Um deles tinha como profissão 
ir a todas as touradas, o segundo toca-
va música na Filarmónica de S. Brás e 
saía nas danças e o terceiro, Micaelen-

se, de verão dormia até ao meio- dia e 
de inverno, o dia inteiro. Por estarem 
habituados à boa vida, depressa perde-
ram o emprego e meteram-se com uns 
homossexuais, da rua do “bilhica”. Um 
enredo muito divertido, com um exce-
lente elenco de autores, principalmente 
os namorados e a mexeriqueira que se 
metia na vida da vizinhança. Fizeram 
rir a assistência do princípio ao fim. 
Durante o serão, conversando com o 
Artur Freitas, fiquei sabendo que ele é 
que tinha ensaiado e composto as can-
tigas do baile e os arranjos musicais fo-
ram da autoria do grupo. Já estão a pre-
parar um drama para a Páscoa. Espero 
que o venham apresentar a Montreal. 
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estrela do oceano e o 
“dia Internacional da mulher”

Dia 8 de Março de 2012, por quase todo o Mundo 
se festejou o “Dia Internacional da Mulher”. O 

Restaurante “Estrela do Oceano” também celebrou 
o “D.I.M” o qual, já o faz pelo 9° ano consecutivo. 

Casa cheia. A comida estava espectacular, no dia se-
guinte, ainda houve quem se dirigisse ao Sr. Francis-
co, (proprietário) a elogiar, (o tão delicioso) jantar. 
Falando com algumas das Senhoras presentes, sobre 
a opinião deste dia, (as respostas na geral muito idên-
ticas) achavam que era um dia comemorável, pela 
emancipação da “Mulher”, pelo facto desta mesma 
se poder evidenciar com postos de trabalho, que 
antigamente só o homem os podia exercer. Não só 
politicamente, mas assim como nas obras, nas esta-

ções de serviço, condutoras de autocarros etc..Enfim 
tudo o que está ao alcance do Ser Humano. A Mulher 
não podia sair de casa, principalmente sozinha era 
julgada de tudo e por todos felizmente, tempos que 

já la vão,“Liberdades” que atingem talvez para ¾ da 
população mundial aonde ¼ destas Mulheres vivem 
submersas na escuridão e outras aos olhos do mundo 
à espera desta tal dita a “Emancipação”. Mas, além 
disto tudo, o mais importante é realmente ser mulher, 
com grande “M”, tanto a nível profissional, como a 
nível familiar. O saber pôr-se no seu lugar sem preju-
dicar “A,B ou C” respeitar, saber optar pelos momen-
tos certos, na altura certa, o que muitas vezes não lhe 
é fácil. Lutar, por um futuro ainda melhor, conviver e 

divertir-se, “Sim” o que aconteceu na Estrela do Oce-
ano, grandes grupos de mulheres se juntaram, desde 
as mais jovens (12 anos) às mais idosas (88 anos) 
todas dançaram com grande animação ao som da mú-
sicado DJ XMEN Carlos Fróias e Eddy Sousa. Jor-

delina Benfeito (a cotovia açoriana, assim nomeada 
pelo nosso ex-director do jornal António Vallacorba) 
que cantou: “Mãe, Mulher, Senhora”, “O Xaile de 
Minha Mãe” entre outras, fazendo sentir no coração 
de algumas de nós, a saudade, e, ao mesmo tempo o 
orgulho de “Ser Mulher”. Mas a festa não ficou por 
aqui, os proprietários do restaurante, Alcindo Alves, 

Francisco Godinho, Manuel Barros e as suas esposas 
Gabriela, Ocelina e Rosália, sortearam três prémios 
de presença e ofereceram mais três prémios à “Mu-
lher” mais jovem e às duas mais idosas, mais tarde 
foi oferecido um porto a todas as mulheres fazendo 
um brinde a este dia “Dia Internacional da Mulher”  
com um breve discurso de agradecimento pelo Sr. Al-
cindo Alves. A noite decorreu lindamente, com muita 
alegria, camaradagem e em especial muitos pulos. 
Foi pular até cansar. A toda esta equipa da “Estrela 
do Oceano” desde proprietários, cozinheiros, empre-
gados de mesa e artistas um bem-haja e continuação 
de muito sucesso.

Texto de Elisa Rodrigues
Fotos de Tina Rodrigues
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a caminho de uma
nova confederacão

Dois documentos apresentados na Conferên-
cia Constitucional de Ottawa, vem dar provas 

graves das situação que se atravessa. Os dois docu-
mentos deixam muito espaço em aberto que possa 
remover qualquer questaõ a esta altura sobre a possi-
bilidade — não falando na probabilidade — de uma 
rutura. Todavia, existe entre os dois documentos um 
mundo de diferença, o qual demonstra por si próprio 
a mais viva ilustração da natureza complexa do pro-
blema canadiano.
O documento apresentado pelo Governo Federal nao 

tern nem idealismo nem realismo. No capitulo sobre 
direitos de lingua, vai mais além do que nenhum Go-
verno Federal tem feito desde 1867... O simples fac-
to de que Ottawa parece disposta a procurar modos 
imprecedentes de representação em instituições tais 
como o Senado e o Tribunal Supremo, mostra segura 
indicação do desejo de compartilha. Até mesmo no 
assunto de poderes que Ottawa necessita para a fun-
ção do governo central, deve-se reconhecer que em 
qualquer outra nação federal, à excepção do Canadá, 
as reclamações do Quebec seriam aceites como razo-
áveis e sensatas. Qualquer governo central que não 
deseja ser outra coisa mais do que uma estação de 
correios, teria tido aspirações de natureza semelhan-
te. Mas, contudo, há qualquer coisa que falta neste 
documento... nas 49 páginas do mesmo, de texto 
cuidadosamente elaborado, não se encontra qualquer 
alusão a situação única resultante da presença, den-
tro da raia da Confederação, de uma entidade política 
muito especial com o nome de Quebec...
Seguindo o exemplo do documento de Ottawa, 

Quebec está totalmente inspirada pela ideia de igual-
dade. Mas para esta ideia, o documento de Quebec 
junta uma dimensão que está completamente ausen-
te do documento federal — a dimensão política. No 

que respeita a certas passagens mais importantes do 
documento Laurendeau_Dunton, que Ottawa aparen-
temente esqueceu, o Governo de Quebec relembra a 
existência própria, em Quebec, de uma “sociedade 
distinta”. Isto é, em si próprio, um factor político que 
complica muito sériamente problemas que no mo-
mento preciso em que parecia ser capaz de se resol-
verem não o são.
Se não fosse por este facto, a posição de Ottawa em 

assuntos de control económico, distribuição e poder 
fiscal e representação no estrangeiro, seria justificada 
por si própria pelos seus méritos evidentes. Pelo con-
trário, e porque este facto existe, nasceu em Quebec 
azo a reclamações politicas que parecem injustificá-
veis para milhares de Canadianos... Reclamações tais 
como as formuladas por Quebec devem logicamente 
esta provincia a exigências, ou talvez melhor, procla-
mação da sua independência. Mas Quebec não acre-
dita em deixar-se arrastar por este caminho. Esta quer 
uma autonomia razoável e original, uma autonomia 
que lhe permita assegurar o seu desenvolvimento em 
todos os dominios onde a sua identidade esteja vital-
mente implicada. Ela deseja igualmente e ao mesmo 
tempo continuar a participar mais profundamente no 
sistema federal. E ela está pronta, não importando o 
que se possa dizer, de pagar o preço exigido, contanto 
que as condições sejam razoáveis...
Para compreender que Quebec não pode simples-

mente ser uma provincia como as outras, dependerá, 
em última análise, no sucesso das negociações. Se, 
para além da leitura dos documentos, discernirmos 
do espírito em que estes foram compostos e do tom 
em que estes foram representados, não existirá razão 
para ser pessimista. Ninguém na primeira conferên-
cia deixará levar-se por pensamentos de rotura. Mas 
os dois mundos estão lá. Qualquer esforço com vista 
a uma solução do problema terá que principiar pela 
admissão de que eles existem.

CLAUDE RYAN (Canadian Scene)

é preciso apoiar a comissão desportiva do cpm
No passado dia 28, realizou-se neste Clube, a pe-

dido da sua Comissão Desportiva, uma reunião 
exclusiva às colectividades congéneres, comercian-
tes, industriais, rádio e imprensa da nossa comunida-
de afim de lhe serem expostas as novas disposições 
a tomar futuramente quanto à sua equipe de futebol.
Lamenta-se profundamentes a ausência da quase 

totalidade dos nossos comerciantes e industriais que 
não compreendem certamento o alto significado e os 
interesses que possam advir para todos os portugue-
ses de uma forte e bem organizada equipe de futebol 
em Montreal.
Falaram diversas entidades da respectiva Comissão 

Desportiva sobre o que se propõem fazer, tendo no 
final das suas alocuções estabelecido vivo e amigá-
vel colóquio com alguns presentes que fizeram vá-

rias perguntas, demonstrando assim o interesse que 
tal asunto lhes provocou.
Seguidamente foi servido a todos os presentes um 

copo d’água que serviu de pretexto para se trocarem 
novas e amigáveis impressões, tudo levando a crer 
que o fim em vista foi completamente atingido.
Pela nossa parte estamos certos de que a actual Co-

missão Desportiva — tudo caras novas no C.P.M.— 
vai fazer uma obra de harmonia com a sua capacida-
de organizadora, construindo uma equipa de futebol 
que possa ser motivo do natural orgulho de toda a 
comunidade portuguesa.
Apelamos com todo o nosso entusiasmo não só para 

a boa compreensão, como para a melhor colaboração 
que os nossos caros leitores possam emprestar a esta 
obra, que sera, afinal, de nós e para todos nós.

abertura do major
estabelecimento português de montreal
A Comunidade Portuguesa de Montreal passa nes-

te momento uma excelente fase de Progresso no 
campo comercial. Ainda há poucos anos a nossa ac-
tividade comercial era quase nula e já hoje podemos 
registar mais de duas dúzias de empresas genuina-
mente lusíadas. Cabe agora aos nossos compatriotas 
Srs. António Noivo e Miguel Barardo a oportunidade 
de avolumarem essa actividade, através do espaçoso 
super-mercado (Pombalense) que vão abrir no n° 115 
da rua Rachel Este, no próximo dia 20 do corrente. 

Por amabilidade dos proprietários, visitámos as no-
vas instalações, que serão, sem sombra de dúvida, as 
mais amplas e mais modernas na colónia montrea-
lense. 
A secção de Talho está montada com todo o rigor de 

higiene, as instalações de frutas e legumes são mo-
derníssimas, havendo imenso espago disponível para 
a secção de mercearia. Daqui auguramos aos nossos 
patrícios os maiores êxitos, neste empreendimento 
que honra a presença portuguesa nesta cidade.
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E fui! Um bom prato de comida 
portuguesa, uma boa conversa 

e um tarde bem passada, para que-
brar a monotonia e encurtar a sema-
na. 
A entrega de corpo e alma deste gru-

po de colaboradores fantástico que dá 
o seu melhor para que todos os sabores 
fiquem a gosto resulta num acção que 
já leva 4 anos! Mas antes disso ouve 
um coração de bondade imensa, do Sr. 
Padre José Maria Cardoso que decidiu 
criar este almoço para todos os que 
queiram quebrar a semana e poder sair 
para almoçar, jogar um pouco de Bingo 
e acima de tudo conviver! 
A preparação deste almoço começa 

no dia antes onde têm que ser feitas as 
compras e assegurar que haverá todos 
os ingredientes e em quantidade sufi-
ciente. Por isso é fundamental uma 
reserva para todas as novas caras que 
queiram aparecer! Serão bem vindos e 

prometo que bem recebidos e servidos! 
Ainda na Terça-feira são feitas as so-
bremesas, prepara-se a sala e deixa-se 
os ingredientes para a salada prontos. 
Quantas mais mãos ajudam, mais de-
pressa se termina.
Torna-se hábito a casa cheia com cer-

ca de 100 a 120 pessoas todas as Quar-
tas-feiras na Igreja Missão Santa Cruz. 
E para servir tanta gente o dia começa 
ás 7h onde depressa tachos e panelas 
começam a encher-se de cheiro e cor 
num trabalho de equipa fantástico co-
ordenado pela Dona Olga. Uma equi-
pa mista, sempre sorridente onde daria 
jeito mais homens para os trabalhos 
mais pesados. 

Ao meio dia, enquanto se serve o pão 
e os pratos de sopa a sala enche-se. 
Enquanto na sala as conversas surgem 
como cerejas, na cozinha serve-se a sa-

lada e o prato principal e começam-se 
a lavar os pratos que já vêm vazios. A 

ajuda de cada um na separação dos ta-
lheres no final da refeição permite que 
a equipa na cozinha faça mais e melhor.
Anima-se a conversa e a boa dispo-

sição acompanhadas de umas garfadas 
de filete de peixe com arroz de tomate, 

e na cozinha preparam-se para servir a 
sobremesa.
O café acompanha-se com Bingo e 

bailarico para todos os pés até ás 3 ho-
ras. 
No final arruma-se e limpa-se tudo e 

a restante comida dá-se ás familia mais 
carenciadas. 
A comida é gabada por todos e orgu-

lha quem se dedica com amor a esta 
causa nobre que serve a comunidade 
e todos aqueles que mesmo de longe 
saiem de casa para «comer connosco»! 
Este grupo habitual ainda privilegia de 
saídas em grupo dinâmicas e diferentes 
como ao cinema, ao Cirque du Soleil 
e a próxima que terá lugar dia 21 de 
Março ás «Cabanes à sucre» no Mont-
-Saint-Grégoire.

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

Courti er immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«O que, especialmente, diferencia o homem é que ele sabe

distinguir o bem do mal, o justo do que não o é» -Aristóteles

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo» - Jan Neruda

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

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

5-Quando várias ofertas são apre-
sentadas 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

6-Quanto tempo tem um compra-
dor para inspeccionar o edifício?
  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

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

8-Durante a venda de uma pro-
priedade, um vendedor deve de-
clarar danos causados pela água
    a) Não, se os reparos foram
        feitos;
    b) Sim, sempre
    c) Sim, somente se o comprador
        solicita a informação.

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

É com empenho, dedicação e com-
petência que irei procurar a melhor 

solução para garantir  
a venda OU a compra 

da sua casa.

comunIdade

Texto e Fotos de
Rita Gomes

Vamos comer juntos!
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CarnEiro
Carta Dominante: O Mágico, que significa Ha-
bilidade. Amor: Harmonia na sua relação. Com 
os nossos pensamentos e palavras criamos o 

mundo em que vivemos! saúde: Consulte regularmente 
o dentista. Dinheiro: Cuidado com investimentos.
números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

touro
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa 
Poder. Amor: Seja seletivo nas suas amizades. 
Plante hoje sementes de otimismo, amor e paz. 

Verá que com esta atitude irá colher mais tarde os frutos 
da alegria. saúde: Problemas de rouquidão.
Dinheiro: Seja prudente no local de trabalho.
números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEos
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: O amor paira no ar. 
Procure intensamente sentimentos sólidos e du-

radouros, espalhando em seu redor alegria e bem-estar!
saúde: Nada o preocupará a este nível. 
Dinheiro: Época pouco favorável. 
números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CaranguEJo
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Deixe que os outros se aproximem 
de si. Olhe tudo com amor, assim a vida será 

uma festa! saúde: A saúde é o espelho das suas emo-
ções. Dinheiro: Período favorável.
números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEão
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Dis-
cussão, Negociação Difícil. Amor: Tenha mais 
contacto com familiares. A verdadeira beleza não 

é visível aos olhos, pois está no coração! saúde: Faça 
uma caminhada por semana. Dinheiro: Sem sobressal-
tos. números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

virgEm 
Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Organize um jantar de amigos. 
Aproveite ao máximo os momentos de alegria 

para agradecer a Deus tudo o que tem! saúde: Evite a 
rotina. Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

balança 
Carta Dominante: Valete de Espadas, que sig-
nifica Vigilante e Atento. Amor: poderá começar 
uma nova amizade ou um novo relacionamento.  

saúde: Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: 
Boa capacidade de resolução de conflitos e gestão de 
recursos. números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EsCorpião
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Possível desilusão 
com alguém próximo. Dê a mão a quem dela pre-

cisa.  saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Não se distraia.
números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sagitário
Carta Dominante: O Eremita, que significa Pro-
cura, Solidão. Amor: Procure estar calmo. Não 
se canse a viver agitado! saúde: Poderá ter 

problemas respiratórios. Dinheiro: Tudo estará a correr 
bem. números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CapriCórnio
Carta Dominante: A Força, que significa Força, 
Domínio. Amor: Não dê importância a comen-
tários. Sentir-se-á um pouco sozinho no mundo, 

mas não é bem assim, afinal tem tanta gente que gosta 
de si. saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis.
Dinheiro: Não se precipite ao fazer compras.
números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

aquário
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Principio do Amor, Grande Alegria. 
Amor: Dê atenção às pessoas mais velhas da 

sua família. 
saúde: Não esforce as suas pernas. 
Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha; de-
sempenhe o seu papel de coração aberto e com um sor-
riso na cara!
números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEixEs
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Não ligue ao que as outras pessoas di-

zem. O pensamento positivo é o melhor remédio para 
qualquer mal. saúde: Tendência a dores de garganta.
Dinheiro: Possível aumento.
números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

saúde

dores de cabeça:
como se livrar da sua
Pelo menos uma vez na vida, todos nós sentimos 

uma. Mas nem todas são iguais e algumas até 
podem ter origem no abuso de analgésicos. Co-
nheça os principais tipos, as soluções terapêuticas 
e o que pode fazer para as prevenir.
Como é que podemos descrever uma dor de cabeça? 

Pode ser aquela dor que mais se assemelha a uma 
pressão sobre o crânio e que faz com que o seu dia 
custe muito mais a passar. Ou a enxaqueca que até 
consegue pressentir chegar e que a faz sentir-se doen-
te, enjoada e incapaz de fazer seja o que for, a não ser 
deitar-se num lugar silencioso e escuro. Ou aquela 
dor de cabeça que aparece todos os dias a meio da 
tarde e a impede de se concentrar no seu trabalho e a 
leva a tomar analgésicos quase todos os dias. Ou pior, 
mas muito mais rara: a dor que a acorda a meio da 
noite e que, numa questão de segundos, se torna into-
lerável como um ferro em brasa, obrigando-a a andar 
no quarto de um lado para o outro agarrada à cabeça. 
Quase todos sofremos uma dor de cabeça mais ou 
menos intensa ao longo da vida. Mas para algumas 
pessoas a intensidade e frequência das crises torna-as 
num verdadeiro pesadelo.
MAIS FREQUENTES NAS MULHERES
As dores de cabeça, ou cefaleias, não são todas 

iguais. “A grande maioria não tem outra causa por 
trás; são já, em si próprias, uma doença. São as cha-
madas cefaleias primárias”, 
afirma Jorge Machado, neuro-
logista e presidente da Socieda-
de Portuguesa de Cefaleias. “A 
pequena percentagem de dores 
de cabeça que são tradução de 
outra doença, chamam-se cefa-
leias secundárias: é o caso de 
quem sofre de refração ocular 
e passe um dia ao computador, 
quem faça um traumatismo 
craniano ou tenha um tumor 
cerebral (raríssimo). O grande 
medo das pessoas é que a sua dor de cabeça possa 
ser tradução de outra doença – sobretudo um tumor 
– mas em mais de 95% dos casos são primárias. É 
raro que uma pessoa com uma dor de cabeça intensa 
e um exame neurológico normal tenha uma cefaleia 
secundária.”
Se para despistar a diabetes basta uma análise ao 

sangue, não há nenhum exame analítico, eletrofisio-
lógico ou imagiológico que permita diagnosticar do-
res de cabeça primárias. “Mas uma história clínica 
bem feita e um exame neurológico normal permitem-
-nos fazer o diagnóstico, com uma grande dose de 
certeza, do tipo de cefaleia primária que o doente 
tem, seja ela enxaqueca, dor de cabeça tipo tensão 
(as mais frequentes), ou cefaleia em salvas, esta mais 
rara (ver caixa).”
Quase todos os tipos de dores de cabeça são mais 

comuns nas mulheres, à exceção da cefaleia tipo sal-
vas. “Os fatores hormonais são um potente estímu-
lo desencadeante de crises”, explica o neurologista. 
“Grande parte das senhoras tem-nas durante o perí-
odo fértil da vida. O principal fator para aparecerem 

é a baixa abrupta dos níveis de estrogénios em circu-
lação, antes e durante a menstruação. Se tomarem a 
pílula e não fizerem a habitual paragem da toma não 
têm período. Essa, aliás, é uma das estratégias tera-
pêuticas que usamos com as senhoras que tomam a 
pílula e têm crises sobretudo durante a menstruação. 
Depois da menopausa, na maioria dos casos, as crises 
desaparecem porque deixa de haver essa oscilação.”
O único tipo de dor de cabeça mais comum entre 

os homens é a cefaleia em salvas, que afeta três em 
cada mil pessoas. “A sua dor está descrita como sen-
do uma das dores mais intensas que se podem sentir.” 
Estudos recentes chamaram a atenção para as altera-
ções que as pessoas que sofrem deste tipo de cefaleia 
apresentam no hipotálamo, a parte do cérebro que 
controla o nosso relógio biológico.
CUIDADO COM A 
MEDICAçÃO EM EXCESSO
“A cefaleia do tipo tensão é a mais frequente, afe-

tando 78% dos adultos ao longo da vida. É aquela 
que as pessoas referem como ‘dor de cabeça normal’. 
Não há dores de cabeça ‘normais’, o normal é não as 
ter”, observa Jorge Machado. Pode ser desencadeada 
por stresse ou por uma má postura enquanto trabalha 
ao computador, que aumenta a tensão nos músculos 
do couro cabeludo e pescoço. “É muito menos in-
capacitante que a enxaqueca, embora, em termos de 

saúde pública não seja menos 
importante porque ainda leva 
menos as pessoas ao médico. 
Conduz a outra situação terrí-
vel, que é a dor de cabeça por 
uso excessivo de medicação. 
As cefaleias de tensão e a en-
xaqueca são as únicas dores 
em que a medicação usada 
para a aliviar pode agravá-la, 
se tomada em excesso. É a ma-
neira melhor de se passar de 
uma dor de cabeça episódica a 

uma crónica.” Por isso, não tome comprimidos para 
a dor de cabeça mais do que duas vezes por semana 
(10 ao mês) se não quer que ela passe a ser crónica 
e diária.
O ácido acetilsalicílico, o paracetamol, a codeína e 

o ibuprofeno, os analgésicos mais comuns de ven-
da livre, mas também os medicamentos para tratar a 
enxaqueca (triptanos e ergotamina), estão associados 
a este problema. Pensa-se que isto acontece porque, 
ao longo do tempo, os analgésicos vão alterando os 
sistemas de sinalização da dor situados no cérebro, 
que se habituam aos efeitos da medicação; esta passa 
a ser necessária em doses cada vez maiores. Embora 
não seja exatamente igual, uma dor de cabeça des-
te tipo pode surgir devido ao consumo excessivo de 
bebidas com cafeína – café, chá ou bebidas ‘energi-
zantes’.
“MALDITA ENXAQUECA!”
Uma em cada sete pessoas – 15% das mulheres em 

idade fértil e 10% dos homens – sofre de enxaqueca. 
As mulheres têm três vezes mais probabilidades de 
vir a desenvolvê-la. Pode ser

Advogados Portugueses em Portugal
(Continente e Ilhas)

SOLEDADE E RUI CORREIA
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NO CANADÁ DURANTE O MÊS DE MAIO
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O nosso dia! No fundo todos são 
«O dia da mulher»!

Gostaria de vos dizer que neste dia 
não se celebra a igualdade dos sexos 
pois este dia surgiu em 1909 nos Es-
tados Unidos em memória do protesto 
contra as más condições de trabalho 
das operárias da indústria de vestuário 
em NY.

Mas no fundo o que seria dos homens 
sem as mulheres? Na Islândia a 24 de 
Outubro de 1975, as mulheres da Is-
lândia fizeram uma greve durante todo 
o dia, do trabalho ou de casa e nada 
funcionou na Islândia! Neste momen-
to na nossa sociedade podemos dizer 
que temos as mesmas oportunidades 
que os homens e que somos realmente 
diferentes dos homens, mas isso é fan-

tástico porque por isso criamos e sus-
tentamos a vida!
Dia 8 de Março de 2012, saíram de 

casa sem o marido e os restos do jan-
tar do dia anterior no frigorifico. Não 
há mulheres na cozinha, porque a noi-
te foi das mulheres! Sabemos fazer a 
festa sem os homens, sabemos comer e 

beber bem e sabemos encher a pista de 
dança com ritmo! 
Na sala da Tasca apenas a entrada dos 

empregados foi permitida. De quatro 
pratos á escolha a muita música anima-
da, aquecemos a sala e fizemos derreter 
a neve que caía lá fora.
Um brinde a todas as mulheres e umas 

bonitas palavras de Maria Emília Da-
costa:
«Quando o ar aquece, as aves elevam-

-se nos ares e pairam sob o azul dos 
céus. Algumas distanciam-se sem, no 
entanto, deixar de pertencer ao bando, 
apenas buscam novas pistas para poder 

comunIdade

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 con� am em nada. São pessoas 

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUçÃO

TODAS AS DOENçAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAIS:

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

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

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

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

Depois de muito sofri-
mento, estamos de novo 
reunidos. a nossa rela-
ção foi destruída pela má 
infl uencia e vingança da 
mulher do meu ex marido.
Graças a Deus tudo está 
agora resolvido e a nossa relação  vol-
tou a ser boa. Obrigado SHAMAn por 
nos teres ajudado. MiMi.

O meu marido era um ho-
mem muito amoroso e 
comprehensível,mas tornou-
-se muito agressivo e in-
diferent para com a nossa 
família. Eu e os meus fi lhos 
sofremos muito. Obrigado 
SHAMAn, pois graças a ti, 
reconheci o inimigo que que-

ria destruír o nosso lar. Obrigada por tudo. 
sofia. 

A minha saúde era fantástica´mas 
com o tempo começou a deterio-
rar-se muito. Consultei vários 
doutores e nenhum me pode 
ajudar. Depois de ver o SHAMAn 
os meus olhos abriram-se e ele 
disse-me que o meu ex tinha pos-
to qualquer coisa de mau ao pé 
da minha casa. Depois de várias 
rezas ele conseguiu livrar-me disso. Agora 
a minha saúde é óptima  de novo, graças ao 
shaman.KsEnia

Pedi fi nalmente a minha 
namorada em casamento e 
começá-mos os preparati-
vos para o casamento.tudo 
ia bem. De repente a mionha 
namorada mudou,tornou-se 
insuportável ao de anular-

mos o nosso casamento. Obrigado SHA-
MAn por nos teres libertado da magia 
negra que lhe tinha sido imposta por uma 
pessoa no seu passado. KYRAL

514-386-0008

Texto e Fotos de
Rita Gomes

a noite do salto alto!
continuar o caminho traçado e por tra-
çar. Voar mais alto e mais longe, fazen-
do um tempo de serenidade e de paz. É 
isto ser MULHER!»
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Numa conferência de imprensa, após a tragédia das 
cheias na Madeira de 2010, o Primeiro Ministro José 
Sócrates, solidário e numa tentativa de se aproximar 
dos Portugueses e dos Madeirenses em particular (e 
ficar bem na fotografia claro), informa:
- Vou-me reunir pessoalmente com as vítimas desta 
tragédia…!
Após o discurso, um dos jornalistas presentes na con-
ferência diz:
- Mas, senhor Primeiro Ministro… Não acha que esta 
gente já sofreu o suficiente?!

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

2
9

2

9

4

a abstenção violenta 
da oposição favorável

António José Seguro é aquilo que os cientistas polí-
ticos mais argutos têm definido como “um totó”. 

Bem sei que certos filósofos resistem a esta categori-
zação e preferem incluir Seguro no grupo dos choni-
nhas. Mas creio que o diagnóstico de totó tem tido mais 
e melhores aderentes. O problema não é António José 
Seguro ter menos carisma, capacidade mobilizadora e 
poder de persuasão do que a maior parte dos políticos. 
O problema é ter menos carisma, capacidade mobili-
zadora e poder de persuasão do que a maior parte dos 
seminaristas. Agora, com a licença do leitor, vou mudar 
o tom para a ironia. Receio que apoucar António José 
Seguro num registo meramente sarcástico possa tornar-
-se demasiado fácil. Aqui vamos:
Portugal está tão bem servido no governo e na oposi-

ção que começo a ter pena da crise. Há tantas e tão boas 
soluções a serem concebidas que a dificuldade é esco-
lher uma, mas vou optar pela que me parece mais eficaz 
- os pastéis de nata que me desculpem. Tendo em con-
ta o difícil período em que o país se encontra, António 
José Seguro entrou imediatamente em acção e tomou 
uma medida drástica: fechou o Gabinete de Estudos do 
PS e abriu o Laboratório de Ideias do PS. Oh, ruptura! 
Oh, novidade! Operada por um político menos hábil, 
esta mudança teria provocado um sobressalto social de 
consequências imprevisíveis, mas Seguro consegue fa-
zer com que o gesto mais ousado transforme a realidade 
sem a perturbar. A bem dizer, a realidade nem acorda. 
Seguro já tinha cunhado o conceito de “abstenção vio-

lenta”, que é uma forma de, brusca e malevolamente, 
não fazer rigorosamente nada. Para usar uma imagem 
que torne esta subtileza política acessível ao público, a 
abstenção violenta é o equivalente ao Rambo em esta-
do comatoso: vê-se que é violento, mas está sossegado. 
Mas a transformação de um gabinete de estudos num 
laboratório de ideias eleva a ousadia política a patama-
res que estão por parametrizar.
Confesso que estou um bocadinho cansado da ironia. 

Talvez o recurso à caricatura e ao exagero seja o mais 
adequado para definir o projecto do novo Laboratório 
de Ideias. O organismo propõe-se apresentar um pro-
grama político para o PS. Como os tempos requerem 
propostas alternativas urgentes, contam ter tudo pronto 
em 2015. E será um programa para executar até 2024. 
É um projecto interessante. Em 2024, António José Se-
guro terá 62 anos. O que é estranho, porque ele parece 
ter 80 agora. Mas, a partir de hoje, basta-lhe esperar três 
anos para saber como se resolve esta crise. Depois, terá 
de ser eleito duas vezes para aplicar o programa que ain-
da não está pronto. Se não conseguir, acredito que Se-
guro levará a cabo um protesto violento que consistirá 
em beber três copos de leite morno seguidos. Mas, caso 
seja bem-sucedido, temos a vida resolvida até 2024. É 
uma tarefa difícil, mas menos ambiciosa do que se es-
peraria. Não parece estar nos planos de Seguro ter uma 
proposta para o Portugal de 2070, o que é pena. Talvez 
o Laboratório de Ideias, que nasceu dos escombros do 
Gabinete de Estudos, dê lugar a uma Oficina de Projec-
tos, que possa dedicar-se a planear a segunda metade do 
século XXI.

Texto de Mario Carvalho

o extraordinário
A estreia do actor foi uma decepção. O empresário che-
ga ao pé dele e diz-lhe, secamente:
— O senhor foi extra ordinário.
— Oh! Isso é favor seu! Fez-se o que se pôde. Mas 
fico-lhe imensamente grato. Se o senhor me acha ex-
traordinário, enfim... posso ter esperanças.
— Eu não disse extraordinário. Eu disse extra ordinário!

Que mais lhe disseste?
Sentado num café, um actor célebre, de grande pre-
sença de espírito, discute com a mulher. Esta, fora de 
si, grita-lhe:
— És um estúpido, o mais abjecto de todos os sapos!
Os clientes do café voltam-se, interessados. E o mari-
do, imediatamente:
— Formidável, querida! E que mais lhe disseste ainda, 
além disso?

Às seis em ponto
Um empresário pouco pontual telefona a Vasco San-
tana è pede-lhe que esteja às seis horas em ponto no 
Parque Mayer.
— Às seis em ponto? — diz Vasco Santana — Está 
bem. E a que horas é que você lá está?

adVInhas
1. O que é, o que é, que cai em pé e corre deitada ?   
Pensou que fosse a chuva, né? Mas é a Minhoca! (Con-
tribuição do Felipe Augusto Miguel Ramos, 10 anos)

2. O que é, o que é, que tem rabo de porco, mas não é 
porco. Pé de porco mas não é porco. Costela de porco, 
mas não é porco? Feijoada

3. O que é o que é, que quanto mais cresce, menos se 
vê? A Escuridão

4.  O que é, o que é, que quanto mais se tira, maior 
fica? Buraco

5.  O que é, o que é, que tem cabeça, mas não é gente. 
Tem dente, mas não é pente? Alho

adVInha essa

“tu andaste, eu andei,
tu correste, eu corri,

tu comeste e bebeste;
e eu não comi nem bebi,
e vou dar contas de ti.”

tony saragoça 65 anos, um 
só sonho jogar ao golfe

As filhas do Tony Saragoça, director do jornal, A 
Voz de Portugal, decidiram pregar uma partida 

(surpresa) ao “velho” pai. Em segredo reuniram al-
guns familiares e amigos no Restaurante Beira Mar 
situado em Laval no 4357 Boul. St-Martin, para jun-
tos festejarem o 65ᵒ aniversário do Tony, agora com 
esta idade, passou de adulto para a idade do idoso, 
“velho”, há quem diga que é mais bonito dizer ter-

ceira idade, de uma forma ou de outra, agora posso 
dizer que é um “velho” amigo e já pode usufruir de 
muitos descontos, porque quando se tem esta idade, 
a primeira coisa que se quer é receber o primeiro che-
que da pensão. Enfim, depois de ter pago tanto ao 
governo, agora é o governo que lhe vai pagar, para 

ter tempo disponível para jogar o golfe quando bem 
quiser, esta é que é uma rica vida a dele. 
É natural, que, com esta idade já poucos desportos, 

pode praticar, a não ser o golfe, e, alguns passeios à 
noite de mão dada com a esposa!

Mas há uma coisa que um homem aprecia sempre! 
É o Biquíni, além dos 65 anos contínua a animar os 
olhos dos homens!
Criado em 26 de Junho de 1946 pelo estilista Louis 

Reard, as “duas-peças” comemoraram em 2011, 65 
anos. Outrora, símbolo da libertação feminina é, nos 
dias de hoje, o sinónimo de uma mulher confiante e 
confortável na sua própria pele.
Uma das mais revolucionárias peças de vestuário, 

que tanto agrada aos olhos de um homem. Numa pes-
soa, poderia ser a idade de reforma. Mas em relação 
ao biquíni, a pergunta é, se mantém o encanto! Já tem 
65 anos mas contínua na moda.
Ao início era escandaloso, chegou mesmo a ser 

proibido pela igreja católica, no final da segunda 
Guerra Mundial. Hoje, a história é outra. Várias for-
mas, cores e feitios, para um acessório que se tornou 
indispensável, nesta época de Verão.
Como é tão lindo um biquíni, no corpo de uma mu-

lher!
Parabéns Tony Saragoça, que esta data se repita por 

muitos anos, e, com muita saúde!
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$11.00*

514-284-1813

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA

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
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

ENSINO

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

IGREJAS

SERVIÇOS CONSuLARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

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
Centro Acção Sócio Com.       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

ASSOCIAÇÕES E CLuBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
AJUDA AO DOMICÍLIO
LA CROIX MAUVE
Falamos françês, inglês e português
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo.
rosa

514 278.3956

VIDENTE

EMPREGADOS

13 de Março de 2012
1 Euro = CAD 1.309910

*taxas não inCluíDas. toDos os anúnCios 
DEvEm sEr pagos Com antECEDênCia.

ALuGA-SE

Companhia paisagista procura ho-
mens para trabalhar nos jardins. 
Bom salário.

Carlos fernandes
514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de pessoas trabalha-
doras no domínio do “Pavé-uni” 
para “pose, muret, tour de piscine” 
e etc. 

Johanne 450-628-5472

Companhia fundada há 40 anos 
procura homens com experiên-
cia em paisagismo. Condutore 
de camião e tratores sem licen-
ça especial. Sálario muito bom. 

450-465-2969

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

COMPRA-SE

Procura-se pessoas 
para trabalhar em 

“Pavé-uni”, muros e 
blocos.

514-444-4669

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

†

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 ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

ASTRÓLOGO – CuRANDEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

falo
Português

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 e 
quinta-feira. Deve falar um pouqi-
nho de Inglês. SFF não telefonar 
no sábado. 514-277-7977

M E M O R A N D U M
1º aniversário

Manuel da Conceição Rocha
Deixando em dor a sua esposa, Maria Andra-
de, o seu filho Pierre Rocha(Caroline Roy), 
a sua filha Suzanne Rocha(Hugo Gauthier 
Dion), seu neto Matteo Rocha Dion, a sua mãe 
Maria Conceição Rocha, seus irmão(ãs) assim 
como restantes familiares e amigos.
Haverá uma missa pelo seu aniversário de fa-
lecimento na Igreja Santa Cruz no dia 25 de 
Março de 2012 às 11h30.

irene morais
courtier immobilier
Cel.: 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

FABREVILLE
MLS 8654773

Magnífi ca vivenda des-
tacada de 2008. 

Três quartos, duas CDB, 
cave acabada, ar condi-
cionado, alarme, cerca 

da auto-estrada 13 e 15 
e de todos os serviços. VENDIDO

SCHWARtZ’S
Procura empregados a tem-
po inteiro e a tempo parcial, 

para trabalho geral. 
Contactar Frank
(514) 842-4813

Antonio Janeiro
1927 – 2012

Faleceu em Montreal no dia 10 de Março de 
2012, com 84 anos de idade, Antonio Janeiro, 
natural de Porto Formoso, São Miguel, Aço-
res, Portugal, esposo de Terezinha Bastos 
Pereira.
Deixa na dor sua esposa, os seus fi-
lhos/as Manuel(Mariana), José(Nycole), 
Guiomar(Maria), Margarida(John), António 
Jr.(Lise), Roberto(Diane), Daniel(Denise), 
Fernanda(Giuseppe), seus netos/as Philip, 
Patrick, Kevin, Stephanie, Kimberly, Jasmine, 
Chanell, Dominic e Luca, sua irmã Maria Da 
Luz Furtado, cunhados(as), sobrinhos(as), assim como restantes fa-
miliares e amigos. 

Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
1120, rue Jean-talon E., Montréal QC
514-277-7778  www.memoria.ca
pedro alves

A missa de corpo presente foi celebrada na terça-feira 13 de Março 
de 2012 às 10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo para o cemitério 
Notre Dame des neiges onde foi a sepultura.
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.

† Luis Carlos Brum
Faleceu em Montreal no dia 6 de Março de 
2012, com 59 anos de idade,o senhor Luis Car-
los Brum, natural de São Vicente Ferreira,São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor, sua esposa, senhora Maria Ma-
nuela Furtado, seus filhos/as Sónia (Fernando 
Faria) Michael (Sandra Faria) Carrie, Tiffany e 
Derek, suas netas Maika e Alycia, seus irmãos/
ãs Conceição, Fátima, José Miguel, Herminia e 
seus conjugues, cunhados/as, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.

Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
1120, rue Jean-talon E., Montréal QC
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins

Missa do corpo presente foi sexta-feira, dia 9 de Março de 2012, às 
10h00, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado em crypta no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.
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.

Procura-se mulher para limpeza 
em Côte-st-Luc as sextas-feiras e 
possivelmente dois meio dias se-
gunda e quarta feira.

Carole: 514-880-5727 ou
514-481-8889

Procura-se pessoa fiável e meticu-
loso: na limpeza domésticas, lava-
gem da roupa e passar a ferro com 
referências. 2-3 dias por semana. 

514-944-3863

$11.00*

514-284-1813

*taxas não inCluíDas. 
toDos os anúnCios 

DEvEm sEr pagos Com 
antECEDênCia.

† Maria da Camara
Faleceu em Montreal no dia 7 de Março de 
2012, com 96 anos de idade, a senhora Ma-
ria da Camara, natural de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor, seus filhos/as Amélia 
Ferreira(Faustino Ferreira), Onofre Martins 
(Goretti Martins), Maria José Belbuto(José Bel-
buto), suas netos/as, familiares e amigos.
A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes as-
sociaram neste momento de dor. A todos o nos-
so obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

prECisa-sE pEssoa 
Com Exp. 2 a 3 Dias 

por sEmana para sE 
oCupar DE um sEnhor 

não autonomo 
DurantE o Dia. tErá 

quE tEr habilitaçõEs 
nECEssárias. para 
mais informaçõEs 
ContaCtar maria 

olivEira 514-382-4258 
EntrE as 13h30 

E as 20h.

Precisa-se empregados de mesa 
com experiência de mesa e de 

bar. 514-969-4588
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ingrEDiEntEs:
(para Duas pEssoas)
Azeite 
20 Camarões (16-20)
1/4 Cebola
4 dentes de Alho
1 colher de sopa 
   de massa de malagueta
1oz Macieira
150 a 200ml de Cerveja
Salsa
Coentros
Sumo de limão
1 colher de sopa Manteiga
Sal qb

prEparação:
Descascar os camarões e dar um golpe nas costas 
para limpar a tripa. Aquecer o azeite na frigideira. 
A fogo vivo, passar os camarões dos dois lados. 
Junta-se a cebola, deixa-se colorar um pouco e 
depois mete-se o alho picado. 

Quando o alho tiver dourado, flameja com Maciei-
ra ou com outro tipo de Brandy. Seguidamente, 
junta-se a cerveja e o resto dos ingredientes. 

Deixa-se reduzir até ficar a sua consistência cre-
mosa.

VarIedade

03:00  BOM DIA PORTUGAL   
06:00  PRAÇA DA ALEGRIA  
09:00  JORNAL DA TARDE   
10:17  ZIG ZAG   
 TIC TAC TALEShistórias
 GOMBBY  
 ILHA DAS CORES  
11:11  COUTO & COUTADAS
11:42  PORTUGAL
 NO CORAÇÃO  
14:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:59  LER +, LER MELHOR
15:09  O PREÇO CERTO (R/)   
16:00  TELEJORNAL   
17:00  30 MINUTOS
17:30  OS COMPADRES  
18:01  COM CIÊNCIA  
18:30  O ELO MAIS FRACO  
19:15  CORRESPONDENTES
19:49  LER +, LER MELHOR
20:00  24 HORAS  
21:16  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
22:11  TELEJORNAL MADEI-
RAGRAVADO  
22:46  TELEJORNAL AÇORES
23:19  TRIO D´ATAQUE(R/)   
00:30  VER DE PERTO(R/)    
01:12  24 HORASGRAVADO
01:43  O ELO MAIS FRACO(R/)   
02:15  LER +, LER MELHOR
02:30  A HORA DE BACO(R/)   

03:00  BOM DIA PORTUGAL   
06:06  PRAÇA DA ALEGRIA   
09:00  JORNAL DA TARDE   
10:16  ZIG ZAG   
 TIC TAC TALEShistórias
 GOMBBY  
 ILHA DAS CORES  
11:15  COM CIÊNCIA(R/)   
11:44  PORTUGAL
 NO CORAÇÃO  
14:00  PORTUGAL EM DIRETO  
15:00  LER +, LER MELHOR
15:06  O PREÇO CERTO (R/)   
16:00  TELEJORNAL   
17:01  HISTÓRIAS QUE
 A VIDA CONTA
17:26  VELHOS AMIGOS  
18:09  A HORA DE BACO  
18:36  O ELO MAIS FRACO  
19:27  PALAVRAS PARA QUÊ?  
20:00  24 HORAS  
21:16  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
22:08  TELEJORNAL MADEIRA
22:44  TELEJORNAL AÇORES
23:15  INESQUECÍVEL
00:36  30 MINUTOS
01:08  24 HORASGRAVADO
01:38  O ELO MAIS FRACO(R/)   
02:29  PALAVRAS
 PARA QUÊ?(R/)

01:00  BOM DIA PORTUGAL   
04:00  PRAÇA DA ALEGRIA  
07:00  JORNAL DA TARDE   
08:15  ZIG ZAG   
 TIC TAC TALEShistórias
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG   
09:15  BIOSFERA (R/) 
09:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO
12:00  PORTUGAL EM DIRETO   
13:00  LER +, LER MELHOR
13:15  O PREÇO CERTO  
14:00  TELEJORNAL   
15:00  GRANDE ENTREVISTA  
15:30  HÁ CONVERSA
16:30  O ELO MAIS FRACO  
17:15  ESTRANHA FORMA DE 
VIDA - UMA HISTÓRIA DA MÚ-
SICA POPULAR PORTUGUESA   
17:45  LER +, LER MELHOR 
18:00  24 HORAS  
19:15  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
20:00  TELEJORNAL MADEIRA
20:30  TELEJORNAL AÇORES
21:30  PAI À FORÇA  
22:00  ESTADO DE GRAÇA  
23:00  24 HORAS(R/) 
23:30  O ELO MAIS FRACO  
00:15  LER +, LER MELHOR
00:30  ESTRANHA
 FORMA DE VIDA 

03:00  BOM DIA PORTUGAL   
06:00  PRAÇA DA ALEGRIA   
09:00  JORNAL DA TARDE   
10:16  ZIG ZAG   
 TIC TAC TALEShistórias
 ILHA DAS CORES  
 ZIG ZAG   
11:30  PROVA DOS 3(R/) 
11:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO
14:00  PORTUGAL EM DIRETO   
15:00  LER +, LER MELHOR
15:15  O PREÇO CERTO  
16:00  TELEJORNAL   
17:00  SEXTA ÀS 9
18:00  HISTÓRIA ESSENCIAL
 DE PORTUGAL
18:30  ESTADO DE GRAÇA(R/)   
19:15  PORTUGAL DE NEGÓCIOS
19:45  LER +, LER MELHOR
20:00  24 HORAS  
21:16  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
22:15  TELEJORNAL MADEIRA
22:45  TELEJORNAL AÇORES
23:00  FUTEBOL: 
LIGA ZON SAGRESDiferido
Benfica vs Beira Mar
00:30  NICO À NOITE  
01:00  24 HORASGRAVADO
02:15  LER +, LER MELHOR
02:30  PORTUGAL NEGÓCIOS

03:00  ÁFRICA 7 DIAS  
03:30  CONSIGO
04:00  BOM DIA PORTUGAL
05:00  ZIG ZAG   
05:45  UM DIA NO MUSEU
06:15  PORTUGUESES 
 PELO MUNDO
07:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
09:00  JORNAL DA TARDE   
10:15  ZIG ZAG   
11:00  HISTÓRIAS QUE
 A VIDA CONTA(R/) 
11:30  DESPORTO 2  
12:45  MODALIDADES MEMÓRIA
13:00  ATLÂNTIDA (AÇORES)
14:30  CONTACTO CALIFÓRNIA
15:00  ESCAPE .TV- SIC(R/) 
15:15  PAI À FORÇA(R/)   
16:00  TELEJORNAL   
17:00  A VOZ DO CIDADÃO   
17:15  DANÇA NA PRAÇA 2012  
19:30  TEMPOS MODERNOS RTPI
20:00  24 HORAS  
21:15  OS COMPADRES  
22:00  TELEJORNAL MADEIRA
22:30  TELEJORNAL AÇORES
23:00  HISTÓRIA ESSENCIAL
23:30  HERMAN 2012  
00:30  MUSICAL
01:00  24 HORAS
01:30  CONTACTO  CALIFÓRNIA
02:00  AVENIDA DA LIBERDADE 

03:00  ÁFRIC@GLOBAL  
03:30  UNIVERSIDADE ABERTA
04:00  BOM DIA PORTUGAL 
 FIM DE SEMANA  
05:00  ZIG ZAG   
06:00  MODALIDADES
 MEMÓRIA(R/) 
 Henrique Baixinho
06:15  EUCARISTIA DOMINICAL  
07:15  CUIDADO COM A LÍNGUA!
07:30  PODIUM  
09:00  JORNAL DA TARDE   
10:15  ZIG ZAG   
11:00  ESPECIAL SAÚDE
11:30  CINCO SENTIDOS  
13:00  FUTSAL
 Sporting vs Braga
14:30  UM DIA NO MUSEU
15:00  POPLUSA   
16:00  TELEJORNAL  
17:00  A FESTA É NOSSA  
19:15  MAGAZINE BRASIL
 CONTACTO(R/)   
19:45  VER DE PERTO  ESTREIA
20:00  24 HORAS  
21:15  VELHOS AMIGOS  
22:00  TELEJORNAL MADEIRA
22:30  TELEJORNAL - AÇORES
23:00 AUREA AO VIVO 
 NO COLISEU  
00:00  PORTUGAL LOW COST  
00:30  TEMPOS MODERNOS

03:00  BOM DIA PORTUGAL   
06:00  PRAÇA DA ALEGRIA   
09:00  JORNAL DA TARDE   
10:16  ZIG ZAG   
 TIC TAC TALEShistórias
 ILHA DAS CORES  
 GAWAYN  
11:16  GOSTOS E SABORES  
11:45  PORTUGAL
 NO CORAÇÃO   
14:00  PORTUGAL EM DIRETO  
15:04  LER +, LER MELHOR (R/) 
15:11  O PREÇO CERTO (R/)   
16:00  TELEJORNAL   
16:45  FUTEBOL: 
LIGA ZON SAGRES
Gil Vicente vs Sporting
18:30  O ELO MAIS FRACO  
18:45  BEST OF PORTUGAL
19:15  CONTACTO-N. INGLATERRA
19:45  LER +, LER MELHOR (R/) 
20:00  24 HORAS  
21:06  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
22:07  TELEJORNAL MADEIRA
22:43  TELEJORNAL AÇORES
23:00  PRÓS E CONTRAS
01:15  BEST OF PORTUGAL
01:45  24 HORAS
02:15  LER +, LER MELHOR
02:30  CONTACTO
 -N. INGLATERRA(R/)   

quarta-fEira quinta-fEira sExta-fEira sábaDo Domingo sEgunDa-fEira tErça-fEira

programação semanal da rtpI

receIta do cheFe

FRANK DA ROCHA

carnaval no centro
comunitário de anjou

Fomos convidados a assistir a uma noite de 
Carnaval no Centro Comunitário do Divino 

Espirito Santo em Anjou. Boa comida, muita mú-
sica, dança, teatro, convívio, alegria e beleza! 
Os bailinhos carnavalescos são uma tradição única 

na ilha Terceira, Açores. São uma forma de teatro po-
pular que movimenta milhares de artistas amadores. 
Aqui no Canada não serão esses milhares de artistas, 
mas são algumas centenas que ano apos ano se envol-
vem nestas tradições. 
A sala estava bem constituída com muita gente, 

alegres e satisfeitos, dispostos a passarem uma noi-
te muito divertida, e decerto, com muitas gargalha-
das. Eis que logo a seguir ao jantar a sala começou 
a encher-se com os membros do Clube Lusitânia de 
Toronto. Cerca de trinta participantes vestidos a rigor 
para a peça “Tempestade Amorosa” escrita por Hélio 
Costa, das Lajes, ilha Terceira, Açores e música do 
grupo organizaram-se de acordo com o tema e come-
çaram a sua atuação. O grupo contou com Armandi-

no Cunha ao acordeão, Noélia ao violão, Paulo Pato 
ao bandolim, José Tavares ao Saxofone alto, Artur 
Freitas ao pandeiro, Luísa Fraga ao pandeiro e o pe-
quenito de 6 anos Tyler Dias também ao pandeiro. 
Na verdade foi uma peça muito divertida relatando 
a aventura de três irmãs que foram de Toronto à Ter-
ceira. Lá, enamoraram-se e mais tarde os namorados 
vieram para Toronto. Trabalhar não era para eles. 
Peça muito curiosa. interessa que se dê continuidade 
às nossas tradições e que a juventude saiba preservar 
este legado de valor e interesse inigualáveis.
Há pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, 

há as que veem as coisas acontecer, há as que pergun-
tam o que aconteceu, há as que criticam o que aconte-
ceu, as que elogiam o que aconteceu e por último há 
as que relatam o que aconteceu e deixem-me afirmar 

que gostei de estar na plateia e viver intensamente o 
espetáculo, quase sentindo-me parte do mesmo.
Tive a sorte de poder apreciar a dança do Clube Lu-

sitânia de Toronto, para agora fazer uma pequena rec-
trospectiva, elogiando todo o trabalho desenvolvido 

pelos intervenientes, uns melhores outros piores, mas 
sempre com vontade de agradar ao público presente 
e sobretudo de preservar esta tradição interessantíssi-
ma que é o Carnaval na Ilha Terceira.
No ar ficou a promessa de que para a Páscoa este 

grupo voltará a Montreal com a dança da espada. Pa-
rabéns ao grupo e ao Centro Comunitário de Anjou 
por dar a oportunidade aos sócios e amigos de passar 
uma noite bem passada e onde se dá a continuidade 
às tradições açorianas. 
Nesta noite de danças e alegria celebraram-se as 

sessenta e duas primaveras de Luís Sousa, socio e 
amigo desta agremiação. Muitos anos de vida são os 
meus votos.  
O serão continuou e podemos admirar a bonita voz 

de Jason Coroa. Este é um jovem com um futuro mu-
sical bastante risonho. Jimmy Faria continuou a ani-
mar o serão.
Já á saída, ainda tive a oportunidade de ouvir as bo-

nitas vozes do “novo duo”, Isabel Coroa e Maria Ca-
bral, ao qual se juntou também o Jason Coroa.
E… nós, cá estamos para dar continuidade às tradi-

ções festivas.

Texto de Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

camarão
com macieira

SR. JiAWARA
Vidente espiritual

Realmente competente na sua eficiência, 
resolve os vossos problemas qualquer 
seja e Aumenta a sua sorte, amor duradou-
ro, protecção, sucesso nos seus negócios. 
Exame, impotência sexual. 

Resultado garantido na mesma semana 
Metro Henri-Bourassa | tel.: 514.777.7238
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alargamento: juristas reprovam
um processo polémico
Contrato em vigor até 2013 complica a decisão 

da Liga; FPF terá de entrar na mesa de nego-
ciações; Conselho Nacional de Desporto é a última 
instância.
A polémica que envolve o alargamento de clubes 

na Liga «veio para ficar», na opinião dos dois juris-
tas especializados em Direito Desportivo. Há muitas 
questões a resolver, passos a dar e um contrato em 
vigor a funcionar como obstáculo à alteração.
É isso que nos explica Lúcio Correia. «A decisão 

não é automática, não entra logo em vigor. Existe um 
contrato que regula as relações entre a Liga e a Fede-
ração e que tem a duração de quatro anos [estende-se 
até Junho de 2013]», diz ao Maisfutebol/TVI.
Este contrato prevê a colocação de 16 clubes em 

cada um dos escalões profissionais, o que levanta 
desde logo um conflito de intenções.
Lembra-se da última liga com 18 clubes?
«Federação e Liga vão ter de negociar as alterações 

ao contrato», avisa Lúcio Correia. «Só depois, se for 
alcançado um acordo, é que será submetida à assem-
bleia geral da federação. Caso não cheguem a acordo, 
entra em cena o Conselho Nacional de Desporto.»
O cenário é perfilhado por João Trindade. «Esse 

contrato é mais um obstáculo. Assim não pode ser, 
não se pode ceder desta forma a um compromisso 
eleitoral. Diria mesmo que estamos perante um erro 
muito grande. Espero que a FPF não aprove esta de-
cisão.»
«Esta decisão abre um precedente enorme», alerta 

também Lúcio Correia. «A Liga pode aprovar o nú-
mero de clubes, mas a altura e a forma como foi feito 
levanta algumas dúvidas quanto à legalidade, pois 
estamos quase no final da época. Isso pode afetar a 
verdade desportiva.»

Alargamento aprovado sem descidas
Mais incisivo é João Trindade, em relação a este úl-

timo ponto. «Decidir a oito rondas do fim tora tudo 
mais escandaloso. É de lamentar e não enriquece 
nada os dirigentes que lideram as organizações. Tudo 
isto acaba por descredibilizar o futebol.»
Menos verosímil é a vontade exprimida por Rui Al-

ves: impugnar a AG. «As assembleias gerais da Liga 
e da Federação não são impugnáveis, ao abrigo da lei 

de base do regime jurídico. A não ser que se verifique 
um caso de viciação, ou de ilegalidade na constitui-
ção da assembleia», esclarece Lúcio Correia.
E o papel do presidente da FPF no meio de tudo 

isto? «Fernando Gomes terá uma palavra a dizer e vai 
ouvir os clubes, que terão os seus fundamentos fortes 
para terem avançado para esta decisão.»
O Maisfutebol sabe, porém, que Fernando Gomes 

tem muitas reservas sobre o assunto e que ainda se-
mana se irá reunir com os sócios da federação.

No passado dia 12 de Fevereiro a equipa de jovens 
Luso-Canadianos do Club Panellinios participou 

num grande torneio de futebol no Bois-de-Boulogne 
em Laval, onde estavam inscritas 12 equipas de cate-
goria U13 AA. 
A 15 minutos do primeiro jogo a equipa ficou sem o 

seu atacante Brandon Morales que saiu lesionado no 
tornozelo e que já não pode continuar no torneio. A 
equipa não desanimou e uniu energias para sair ven-
cedora e subir ao pódio como campeões! O empenho 

grande torneio de futebol no
Bois-de-Boulogne em Laval

e mérito destes jogadores foram enormes e os seus 
olhos brilhavam de tanta felicidade. 
Nesse mesmo fim-de-semana, o capitão de equipa 

Brandon Moleirinho, festejou com a equipa os seus 
13 anos de idade, jogando com a camisola número 
13 e saboreando 13 golos que a equipa marcou no to-
tal durante o torneio sem sofrer nenhum. Este grande 
torneio ficará para sempre na memória deles! 
O treinador Luis Timoteo, responsável da equipa, 

agradece imenso à equipa de staff Adérito Rodrigues e António Silva, aos treinadores dos guarda-redes 
Sem Absolu, ao preparador mental Jean-Paul La-
mond, ao Coordenador Simão Mateus Mendes e ao 
agente desportivo, pelo trabalho magnífico e dedica-
ção pela equipa. 
Também um agradecimento especial à comunidade 

portuguesa e à caixa Desjardins dos Portugueses de 
Montreal que mais uma vez vão apoiar a nossa equipa 
a participar no maior torneio do mundo (Mundialito) 
pela terceira vez consecutiva,  a realizar no Algarve 
- Portugal, no próximo dia 26 de Março onde estarão 
cerca de 4 mil jogadores.

mourinho, o Benfica e
a felicidade por messi
Avançado acredita que o treinador vai ficar no 

Real Madrid.
Cristiano Ronaldo acredita que José Mourinho se-

guirá no Real Madrid: «Mou vai continuar connosco», 
disse, enquanto o treinador, ao seu lado, acenava com 
a cabeça. Na conferência de imprensa de antevisão ao 
jogo com o CSKA de Moscovo, a contar para a segun-
da mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, 
o português acrescentou que em qualquer dos casos, 
«o Real Madrid é mais importante» que ambos. O jo-
gador respondeu assim à questão sobre quem é mais 
importante nos «merengues», depois de ontem Messi 
ter considerado Guardiola ainda mais imprescindível 
do que si próprio, no Barcelona. «Cresço todas as tem-
poradas. Estou muito contente por estar com este trei-
nador. Aprendo sempre algo de novo, ano após ano», 
explicou. O português falou sobre as opções da equipa 
russa e disse que todos podem ganhar a Liga dos Cam-
peões: «No futebol tudo é possível. Mas não será este 
ano, porque queremos ganhar.» No que diz respeito 
à possibilidade de defrontar o Benfica nos quartos de 
final, o futebolista sublinha que só pensa no presente. 
«Se amanhã não ganhamos a uma equipa difícil, esta-
mos fora. Seria bonito defrontar o Benfica, mas o que 
eu quero é passar aos quartos», sublinhou.
Ronaldo desvalorizou ainda a competição permanen-

te com Lionel Messi. «Não me importo com o que os 
outros fazem. Importa-me é a minha equipa. Os golos 
não me dizem nada. O que me preocupa é o difícil jogo 
de amanhã. Fiquei feliz com os seus cinco golos, é o 
futebol. Não sei se serei capaz de o fazer, mas espero 
que sim.» O avançado acredita que a equipa pode con-
tinuar no bom rumo que leva, mas não faz promessas, 
e ainda agradeceu o apoio dos adeptos «Sou o mesmo 
desde que cheguei, com defeitos e virtudes. E assim 
vou crescer como jogador e pessoa. Talvez sinta mais 
carinho nos últimos tempos, e isso é novo, o que me 
faz ficar contente», admitiu.

RESULTADOS DO TORNEIO 
11 E 12 FEVEREIRO 2012

Classificações:
FC Challenger 0-4 Panellinios
Fabrose Fusion 0-2 Panellinios

Panellinios 4-0 Saint-Laurent FC
Semi-final:

Panellinios 2-0 Fc Challenger
Final:

Panellinios 1-0 CSRDP Senators
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LIga dos campeões

1-Lyon-APOEL (3-4) G.P   1-0   0-1
2-Napoli-Chelsea   3-1 14/03
3-Milan-Arsenal   4-0   3-0
4-FC Basel-Bayern München   1-0 13/03
5-Bayer Leverkusen-Barcelona   1-3   1-7
6-CSKA Moskva-Real Madrid   1-3 14/03
7-Zenit-Benfica   3-2   0-2
8-Marseille- Internazionale   1-0 13/03

1ª Mão           2ªMão

LIga ueFa

Metalist - Olympiakos 08/03 15/03
Sporting - Man. City 08/03 15/03
FC Twente - FC Schalke 04 08/03 15/03
Standard Liège - Hannover 96 08/03 15/03
Valencia - PSV 08/03 15/03
AZ Alkmaar - Udinese 08/03 15/03
At. Madrid - Besiktas 08/03 15/03
Man. United - Athletic 08/03 15/03

1ª Mão           2ªMão

LIga BBVa (espanha)

1-Real Madrid 70 26 23 1 2 88 23
2-Barcelona 60 26 18 6 2 75 19
3-Valencia 44 26 12 8 6 40 31
4-Málaga 40 26 12 4 10 37 37
5-Osasuna 38 26 9 11 6 31 40
6-Levante 38 26 11 5 10 37 37
7-Athletic 37 26 9 10 7 42 34
8-Espanyol 36 26 10 6 10 32 35
9-At. Madrid 36 26 9 9 8 36 31
10-Rayo Vallecano 34 26 10 4 12 37 43
11-Real Sociedad 33 26 9 6 11 30 36
12-Sevilla 33 26 8 9 9 27 29
13-Getafe 32 26 8 8 10 27 35
14-Mallorca 30 26 7 9 10 26 32
15-Real Betis 30 26 9 3 14 31 38
16-Granada 28 26 8 4 14 22 37
17-Villarreal 27 26 6 9 11 27 40
18-Racing Santander 24 26 4 12 10 21 37
19-Sporting Gijón 24 26 6 6 14 24 48
20-Zaragoza 18 26 4 6 16 21 49

P Equipa P J V E D GM GS

premIer League (IngLaterra)

1-Man. United 67 28 21 4 3 68 27
2-Man. City 66 28 21 3 4 69 20
3-Tottenham 53 28 16 5 7 52 34
4-Arsenal 52 28 16 4 8 57 39
5-Chelsea 49 28 14 7 7 48 32
6-Newcastle 44 28 12 8 8 40 41
7-Liverpool 39 27 10 9 8 30 26
8-Sunderland 37 28 10 7 11 36 31
9-Everton 37 27 10 7 10 28 28
10-Fulham 36 28 9 9 10 37 37
11-Swansea City 36 28 9 9 10 31 34
12-Norwich City 36 28 9 9 10 39 45
13-Stoke City 36 28 10 6 12 27 39
14-West Bromwich 35 28 10 5 13 34 37
15-Aston Villa 33 28 7 12 9 31 35
16-Blackburn  25 28 6 7 15 40 60
17-Bolton 23 28 7 2 19 31 57
18-QPR 22 28 5 7 16 29 48
19-Wolverhampton 22 28 5 7 16 30 58
20-Wigan Athletic 21 28 4 9 15 24 53

P Equipa P J V E D GM GS

serIe a (ItáLIa)

1-Milan 57 27 17 6 4 55 22
2-Juventus 53 27 13 14 0 39 17
3-Lazio 48 27 14 6 7 42 33
4-Napoli 46 27 12 10 5 50 28
5-Udinese 46 27 13 7 7 37 24
6-Roma 41 27 12 5 10 40 33
7-Internazionale 40 27 12 4 11 38 36
8-Catania 38 27 9 11 7 35 35
9-Bologna 35 27 9 8 10 29 31
10-Chievo 34 27 9 7 11 22 33
11-Palermo 34 27 10 4 13 39 44
12-Atalanta 33 27 9 12 6 31 29
13-Genoa 33 27 9 6 12 35 48
14-Fiorentina 32 27 8 8 11 27 28
15-Siena 32 27 8 8 11 32 28
16-Cagliari 31 27 7 10 10 26 35
17-Parma 31 27 7 10 10 33 42
18-Lecce 25 27 6 7 14 30 44
19-Novara 20 27 4 8 15 22 46
20-Cesena 17 27 4 5 18 16 42

P Equipa P J V E D GM GS

1-FC Porto 53 22 16 5 1 51 16
2-Benfica 52 22 16 4 2 51 20
3-SC Braga 52 22 16 4 2 47 18
4-Marítimo 41 22 12 5 5 32 24
5-Sporting 41 22 12 5 5 36 17
6-V. Guimarães 32 22 10 2 10 26 28
7-Olhanense 27 22 6 9 7 28 30
8-Nacional 26 22 7 5 10 28 39
9-Rio Ave 24 22 7 3 12 24 27
10-Gil Vicente 23 22 5 8 9 20 33
11-Académica 23 22 5 8 9 21 28
12-P. Ferreira 21 22 6 3 13 26 42
13-V. Setúbal 20 22 5 5 12 19 40
14-Beira-Mar 20 22 5 5 12 17 24
15-Feirense 17 22 3 8 11 16 33
16-U. Leiria 15 22 4 3 15 20 43

P Equipa P J V E D GM GS
LIga zone sagres

Resultados
Marítimo 2-1 Feirense
SC Braga 2-1 U. Leiria

FC Porto 1-1 Académica
Olhanense 4-4 Nacional
Rio Ave 3-0 V. Setúbal

Beira-Mar 1-0 Gil Vicente
P. Ferreira 1-2 Benfica

Sporting 5-0 V. Guimarães

Primeira Liga - Próximos jogos
16/03 Nacional-FC Porto [SportTV] 13:00
16/03 Benfica-Beira-Mar [SportTV] 16:15
17/03 U. Leiria-Rio Ave                  12:00
17/03 Feirense-Sp. Braga [SportTV] 16:15
18/03 Académica-P. Ferreira                  12:00
18/03 V. Setúbal-Marítimo [SportTV] 15:00
18/03 Guimarães-Olhanense [SportTV] 16:15
19/03 Gil Vicente-Sporting       [RTPI] 16:15

1-Estoril Praia 45 22 13 6 3 31 12
2-Desp. Aves 37 22 9 10 3 32 21
3-Moreirense 35 22 10 5 7 30 24
4-Atlético CP 34 22 9 7 6 22 23
5-Naval 34 22 8 10 4 26 21
6-Penafiel 32 22 8 8 6 28 25
7-Leixões 31 22 9 4 9 25 26
8-Arouca 28 22 6 10 6 24 23
9-Santa Clara 28 22 7 7 8 23 24
10-Trofense 28 22 8 4 10 26 34
11-UD Oliveirense 27 22 7 6 9 28 28
12-U. Madeira 26 22 6 8 8 26 31
13-Freamunde 24 22 5 9 8 26 31
14-Belenenses 23 22 5 8 9 23 28
15-Sp. Covilhã 22 22 5 7 10 14 22
16-Portimonense 17 22 4 5 13 22 33

P Equipa P J V E D GM GS
LIga orangIna

Resultados
U. Madeira 2-2 Belenenses
Desp. Aves 2-0 Estoril Praia

Trofense 2-1 Moreirense
UD Oliveirense 1-0 Santa Clara

 Atlético CP 1-0 Leixões
Penafiel 2-1 Arouca  

Portimonense 2-1 Sp. Covilhã 
Freamunde 1-1 Naval

Próximos jogos

Estoril Praia 17/03 U. Madeira
Belenenses 17/03 UD Oliveirense

Naval 18/03 Trofense
Leixões 18/03 Freamunde

Arouca 18/03 Portimonense
Sp. Covilhã 18/03 Atlético CP

Moreirense 18/03 Penafiel
Santa Clara 18/03 Desp. Aves

LIgue 1 (França)
P Equipa P J V E D GM GS

1-Paris SG 58 27 17 7 3 50 27
2-Montpellier 57 27 17 6 4 52 26
3-Lille 47 27 12 11 4 46 31
4-Saint-Étienne 46 27 13 7 7 35 29
5-Rennes 44 27 12 8 7 37 31
6-Toulouse 44 27 12 8 7 29 24
7-Lyon 43 27 13 4 10 43 35
8-Marseille 39 27 10 9 8 34 27
9-Bordeaux 39 27 10 9 8 33 30
10-Évian TG 33 27 8 9 10 39 40

Não falta emoção e competitividade a este cam-
peonato. Do princípio ao fim da classificação. 

Os três primeiros estão separados por um ponto 
- F.C. Porto ainda à frente de Benfica e Sp. Bra-
ga -, o último (Leiria) está a 12 pontos do sétimo 
(Nacional). Muita coisa ainda vai acontecer, na-
turalmente, mas nesta ronda sobra já muito para 
contar.
O grande perdedor do fim de semana é, indiscutivel-

mente, o F.C. Porto. A superioridade emocional arre-
cada com a vitória na Luz liquefez-se numa exibição 
desconsoladora frente à Académica. Empate a uma 
bola, logrado já no período de descontos e através da 
marcação de uma (justa) grande penalidade.
Melhor fizeram Sp. Braga e Benfica, os diretos per-

seguidores. Sem atingirem níveis de brilhantismo, 
venceram por 2-1 e aproveitaram a escorregadela 
inesperada do F.C. Porto. Em Paços de Ferreira as 
águias estiveram a perder, podiam perfeitamente ter 
levado com o segundo golo, mas o talento de Nico 
Gaitán e Bruno César (além de Nélson Oliveira) tudo 
resolveu em menos de cinco minutos.
Já o Braga beneficiou de um golo mal anulado a 

Bruno Moraes para chegar à sua 11ª vitória conse-
cutiva. O Leiria apresentou uma oposição superior à 
que seria de esperar mas, facto são factos, continua 
no último lugar e agora a cinco pontos do primeiro 
clube acima da linha de água.
E o que dizer da goleada aplicada pelo Sporting ao 

V. Guimarães? Na melhor exibição, de longe, do rei-
nado de Sá Pinto, os leões reencontraram-se com a 
magia exalada entre Setembro e Novembro. Izmai-
lov, Van Wolfswinkel, Matías e, acima de todos os 
outros, Jeffrén. O espanhol, massacrado por lesões 
musculares, fez dois golos e comprovou a sua enor-
me qualidade.

F.c. porto escorrega em casa
e permite a aproximação de
sp. Braga e Benfica

O melhor jogo, ou pelo menos o mais espetacu-
lar, realizou-se em Olhão. Oito golos, quatro para 
cada lado, no empate de loucos entre Olhanense e 
Nacional. Um resultado sem grandes consequências 
na classificação das equipas, mas a ilustrar dois es-
tados de espírito bem tranquilos. Curiosamente, os 
dois treinadores principais não estiveram no respe-
tivo banco de suplentes (Sérgio Conceição e Pedro 
Caixinha suspensos).
Muito relevantes nas contas da manutenção foram 

os triunfos de Rio Ave e Beira-Mar. Os vilacondenses 
voltaram a vencer em casa e a marcar muitos golos. 
Depois dos 4-0 na semana passada ao Beira-Mar, este 
domingo 3-0 ao Setúbal. E os aveirenses, já agora, 
ganharam depois de três meses sem saber o que isso 
era: 1-0 ao Gil Vicente.
Resta falar do Marítimo-Feirense. Sem surpresa, 

mas com dificuldade e sofrimento, a equipa insular 
triunfou por 2-1 e continua ombro a ombro com o 
Sporting. Fidelis foi o herói salvador, ao marcar já no 
tempo de descontos.

deco faz 50º jogo pelo Flu
A receção ao venezuelano Zamora, para a Taça Li-

bertadores, deve assinalar o 50º jogo de Deco 
com a camisola do Fluminense. Dezanove meses 
depois de ter chegado às Laranjeiras, 
o antigo internacional português está 
longe de mostrar arrependimento pelo 
caminho seguido após a rescisão com 
o Chelsea.
«Estou feliz nas Laranjeiras, e é bom 

ver que os adeptos também estão con-
tentes. Foi bom ter voltado ao Brasil 
e conquistar isso. Identifico-me com 
o clube, e não esperava isso. Mas no 

futuro vai ser muito bom recordar isto», disse o joga-
dor, citado pelo «Globoesportes».
Mesmo condicionado por vários problemas físicos, 

no primeiro ano de ligação ao Flu, 
Deco contribuiu para o título brasi-
leiro. Nos últimos meses o médio 
ofensivo tem jogado com maior re-
gularidade, e tem estado em desta-
que. Ainda na passada quinta-feira 
fez um golo e uma assistência na 
vitória alcançada pelo «tricolor» na 
Bombonera, diante do Boca Juniors 
(1-2)
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desporto

1-Varzim 49 23 14 7 2 28 9
2-Chaves 43 23 12 7 4 29 17
3-Fafe 40 23 12 4 7 33 26
4-Mirandela 38 23 10 8 5 41 26
5-Ribeira Brava 37 23 11 4 8 26 27
6-Limianos 35 23 9 8 6 27 18
7-Ribeirão 34 23 8 10 5 32 26
8-Tirsense 33 23 8 9 6 32 23
9-M. de Cavaleiros 32 23 8 8 7 36 35
10-Famalicão 29 23 8 5 10 21 24
11-Marítimo B 28 23 7 7 9 30 32
12-Camacha 26 23 6 8 9 20 25
13-Lousada 25 23 6 7 10 25 32
14-Vizela 25 23 5 10 8 28 30
15-Merelinense 12 23 2 6 15 26 51
16-AD Oliveirense 9 23 1 6 16 11 44

P Equipa P J V E D GM GS

II dIVIsão zona norte 2011/12

1-Tondela 49 23 15 4 4 38 17
2-Sp. Espinho 49 23 15 4 4 37 23
3-Boavista 42 23 13 3 7 35 22
4-Operário 40 23 11 7 5 24 16
5-Amarante FC 36 23 10 6 7 32 23
6-Coimbrões 33 23 7 12 4 25 24
7-S. João Ver 33 23 10 3 10 29 38
8-Gondomar 33 23 10 3 10 20 26
9-Aliados Lordelo 32 23 9 5 9 35 28
10-Cinfães 32 23 9 5 9 28 33
11-Padroense 29 22 8 5 9 33 36
12-Anadia 27 23 7 6 10 35 34
13-Angrense 22 23 5 7 11 28 34
14-Paredes 18 23 5 3 15 23 41
15-Oliv. Bairro  18 22 4 6 12 21 30
16-Madalena 15 23 4 3 16 24 42

P Equipa P J V E D GM GS

II dIVIsão zona centro 2011/12

1-Torreense 47 23 13 8 2 39 18
2-Oriental 45 23 14 3 6 45 16
3-Carregado 42 23 12 6 5 45 30
4-Pinhalnovense 42 23 13 3 7 35 25
5-Fátima 42 23 12 6 5 34 24
6-Mafra 37 23 9 10 4 26 16
7-E. Vendas Novas 34 23 10 4 9 31 24
8-Louletano 34 23 9 7 7 21 21
9-Sertanense 31 23 8 7 8 26 26
10-Juventude Évora 27 23 8 3 12 24 31
11-1º Dezembro 24 23 6 6 11 22 25
12-At. Reguengos 23 23 5 8 10 24 37
13-Monsanto 21 23 4 9 10 18 31
14-Tourizense 21 23 4 9 10 18 31
15-Moura 19 23 5 4 14 19 46
16-Caldas 13 23 2 7 14 12 38

P Equipa P J V E D GM GS

II dIVIsão zona suL 2011/12

1-Santa Maria 45 22 14 3 5 43 19
2-GD Joane 42 22 13 3 6 33 23
3-Vianense 41 22 10 11 1 32 14
4-Bragança 38 22 11 5 6 30 20
5-Vilaverdense 38 22 12 2 8 27 20
6-Maria da Fonte 30 22 8 6 8 23 26
7-Esposende 26 22 7 5 10 27 40
8-Marinhas 25 22 6 7 9 27 32
9-Melgacense 25 22 7 4 11 26 37
10-FC Amares 22 22 6 4 12 17 24
11-Fão 19 22 4 7 11 22 32
12-Cerveira 15 22 4 3 15 20 40

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe a 2011/2012

1-Cesarense 44 22 13 5 4 34 26
2-Infesta 39 22 12 3 7 37 23
3-Sousense 38 22 10 8 4 34 20
4-AD Grijó 34 22 10 4 8 24 20
5-Vila Real 33 22 9 6 7 26 23
6-Rebordosa 31 22 7 10 5 28 19
7-Serzedelo 31 22 8 7 7 30 25
8-Vila Meã 28 22 7 7 8 25 27
9-Sp. Mêda 27 22 7 6 9 28 31
10-Leça 23 22 5 8 9 25 32
11-Alpendorada 17 22 4 5 13 11 36
12-Sp. Lamego 13 22 2 7 13 22 42

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe B 2011/2012

1-Bustelo 39 22 11 6 5 43 25
2-Avanca 39 22 11 6 5 41 23
3-Ac. Viseu 38 22 10 8 4 31 21
4-Sampedrense 38 22 11 5 6 34 27
5-Alba 37 22 10 7 5 32 16
6-AD Nogueirense 36 22 10 6 6 39 27
7-Penalva Castelo 36 22 10 6 6 28 27
8-Oliv. Frades 29 22 8 5 9 27 30
9-AD Sanjoanense 29 22 8 5 9 29 34
10-Oliv. Hospital 27 22 8 3 11 26 31
11-Canas Senhorim 9 22 1 6 15 20 55
12-Valecambrense 6 22 1 3 18 24 58

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe c 2011/2012

1-Sourense 37 20 10 7 3 30 21
2-Benf.C.Branco 35 20 10 5 5 38 17
3-Tocha 35 20 9 8 3 28 16
4-Sp. Pombal 34 20 10 4 6 36 25
5-Pampilhosa 32 20 10 2 8 33 27
6-Marinhense 31 20 9 4 7 30 23
7-Beneditense 29 20 6 11 3 19 17
8-Peniche 29 20 7 8 5 15 15
9-Ginásio de Alcobaça 21 20 5 6 9 24 21
10-At. Riachense 8 20 1 5 14 14 40
11-Bombarralense 6 20 0 6 14 10 55

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe d 2011/2012

1-Oeiras 43 22 12 7 3 34 19
2-Sintrense 38 22 11 5 6 35 22
3-Pêro Pinheiro 37 22 9 10 3 33 22
4-Fut. Benfica 37 22 11 4 7 32 25
5-Real 34 22 10 4 8 28 26
6-Casa Pia 33 22 9 6 7 31 23
7-Eléctrico 32 22 8 8 6 21 18
8-Sacavenense 30 22 8 6 8 34 26
9-SL Cartaxo 26 22 7 5 10 28 43
10-Olímpico Montijo 20 22 4 8 10 32 41
11-Alcochetense 17 22 3 8 11 21 33
12-O Elvas 12 22 3 3 16 23 54

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe e 2011/2012

1-Farense 56 22 17 5 0 52 17
2-Esp. Lagos 37 22 11 4 7 36 25
3-Sesimbra 35 22 10 5 7 30 25
4-Quarteirense 35 22 11 2 9 27 25
5-Messinense 34 22 10 4 8 28 25
6-Aljustrelense 34 22 10 4 8 33 31
7-Fabril Barreiro 33 22 10 3 9 36 29
8-Lagoa 30 22 8 6 8 21 19
9-U. Montemor 29 22 7 8 7 23 22
10-Pescadores 23 22 6 5 11 24 37
11-Redondense 19 22 5 4 13 21 32
12-Despertar SC 4 22 0 4 18 7 51

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe F 2011/2012

1-Pontassolense 49 22 15 4 3 45 15
2-Caniçal 48 22 15 3 4 53 21
3-Machico 46 22 13 7 2 38 20
4-Portosantense 41 22 13 2 7 52 27
5-Câmara de Lobos 39 22 12 3 7 36 28
6-Est. Calheta 27 22 7 6 9 26 31
7-1º Maio Funchal 25 22 7 4 11 27 35
8-Cruzado Canicense 22 22 6 4 12 18 32
9-CF Andorinha 21 22 6 3 13 29 46
10-AD Porto Cruz 20 22 5 5 12 25 41
11-B. da Argentina 19 22 5 4 13 20 49
12-UD Santana 15 22 4 3 15 21 45

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe madeIra 2011/2012

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVIsão sérIe açores 2011/2012

Campeonato Apuramento Campeão
0-Lusitânia  43 0 0 0 0 0 0
0-Praiense  38 0 0 0 0 0 0
0-Santiago  37 0 0 0 0 0 0
0-Prainha FC  29 0 0 0 0 0 0
Campeonato Descida
0-Boavista S. Mateus  27 0 0 0 0 0 0
0-Guadalupe  20 0 0 0 0 0 0
0-Sp. Ideal  19 0 0 0 0 0 0
0-U. Micaelense  15 0 0 0 0 0 0
0-Fayal  13 0 0 0 0 0 0
0-Águia CD  6 0 0 0 0 0 0

Vítor Baía: campeão dos campeões

Símbolo do FC Porto. Vítor Baía é considera-
do um dos maiores guarda redes da história 

do futebol mundial. Venceu 33 competições com 
as camisolas do FC Porto e FC Barcelona, numa 
carreira impar em que só faltou um grande su-
cesso com a camisola das quinas...
Com 33 títulos conquistados, Vítor Baía é o joga-

dor mais titulado na história do futebol mundial.

Começou a carreira na Aca-
démica de Leça, juntamente 
com o seu amigo Domingos 
Paciência, que o acompa-
nhou na ida para o FC Porto, 
quando ambos tinham ape-
nas 13 anos.
Aos 19 anos estreou-se 

de dragão ao peito contra o 
Vitória de Guimarães. A ti-
tularidade no Porto custou-
-lhe a oportunidade de jogar 
o Campeonato Mundial de 
Juniores em 1989, perdendo 
a possibilidade de sagrar-se 
campeão mundial juntamen-
te com os colegas com quem 
tinha feito todo o percurso 
nas selecções jovens.
Estreou-se na Selecção A 

com 21 anos num jogo frente 
aos Estados Unidos, na pri-

meira de 80 internacionalizações que o tornam no 
mais internacional guarda-redes português de todos 
os tempos.
Esteve presente no Euro 96, o que a juntar aos tí-

tulos conquistados com o FC Porto despertaram a 
cobiça dos gigantes europeus. Em 1996 mudou-se 
para Barcelona com Bobby Robson, que tinha sido 
seu treinador no Porto.

Conquistou uma Taça das Taças com os blau-
grana, mas na época seguinte, após uma lesão, 
foi afastado por Louis Van Gall.
No banco, desiludido, regressou a Portugal e 

ao seu Porto em 1999. Veio a tempo de festejar 
o Penta Campeonato azul-e-branco, e no ano 
seguinte brilhou no Euro 2000 juntamente com 
a selecção que chegou às meias-finais.
Em 2002 guardou a selecção nacional no mun-

dial da Coreia e do Japão de má memória, aca-
bou por ser afastado da selecção por Luís Filipe 
Scolari, vendo-se assim impedido de jogar o 
Euro em casa e quem sabe, de ultrapassar as 
100 internacionalizações.
Contudo, nem tudo foi mau neste período. 

Vencendo tudo que havia para vencer no 
Porto de Mourinho: Campeonato, Taça de 
Portugal, Liga dos Campeões, Taça UEFA, 
foi considerado o melhor guarda-redes da 
Europa pela UEFA em 2004.
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