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

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

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

A VOZ DE PORTUGAL

BRAS IRO

*Termos e condições no interior do jornal

Dois lugares para
melhor vos servir
65 Jarry E. | 514.385.9290
1851 Ontario E. | 514.563.1211

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

8261 BOUL. ST-LAURENT

514-389-0606

Troque o vosso telefone
e economize

50 anos ao serviço da comunidade

grelhados sobre carVão

Prop.: Elvis Soares

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

ANO 51 Nº46

21-03-2012

Joaquim Pedrosa condecorado com
medalha das comunidades portuguesas P.7

A

os 65 anos de idade e depois de estar há 22 anos radicado no Canadá, em Quebeque, Joaquim Pedrosa foi condecorado pelo
Governo da República Portuguesa com a medalha de mérito das comunidades portuguesas no grau OURO.

Bifanas - Bitoque
Marisco - Frango

serviço de Bar Completo

José Cesário em Montreal

Impact de Montreal
-De Ontem a Hoje-

Resto Lounge
grelhados | tapas
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

A

comunidade portuguesa recebeu, no salão Nobre da Missão de Santa Cruz, na passada segunda-feira, a visita do Dr.
José Cesário, Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas que se fez acompanhar pela Maria João Ávila, deputada na
Assembleia da República pelo círculo fora da Europa. P.12

P.22-23
serviço de análise do seu vinho
MOSTO
CLÁSSICO

Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

34

.99$

20 litros

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO
tinto

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

branco • Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

atenÇão: se não tem selo da mosti
mondiale é PorQue não é mosti mondiale

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

Pinkalicious

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

Aulas de pintura a oleo

A Casa dos Açores do Quebeque, situada no 229 Oeste da Rua Fleury 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.

Aulas de Zumba!

A Associação portuguesa de Laval, já começou
a dar aulas de Zumba! todas as segundas-feiras
para a nossa comunidade e seus amigos! Vamo-nos manter em forma com o som da música latina, aprendendo os movimentos da dança latina e
fazer algum cardio. Tome a sua resolução 2012,
ficando em forma ao mesmo tempo!
Para mais informações: 514-296-4597.

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 sobremesa: Café, massa bolos, etc. Preços:
Sócios 17.50 e não sócios $20.00.
Para reservas telefone: 514-495-3284.

Clube Oriental Português de Mtl

O Clube Oriental organiza mais um evento sábado dia
31 de Marco pelas 19h30 o Baile da Pinha com o Conjunto Tropical serão coroados os reis da noite ementa
bacalhau no forno, sopa, salada e sobremensa não
faltem a este lido evento e no dia 14 de abril o Rancho
Foclorico Verde Minho celebra o seu 15º anivesário no
Clube Oriental a onde nao faltara os sons das consertinas todos são bem-vindos.
Para mais informações ou reservas contactar 514-342-4373.

Festa da Luz

A organização do Pão de Santo António da
Missão de Nossa Senhora de Fátima organiza a Festa da Luz no 21 de Abril pelas
19h00. A festa será animada por DJ Jeff
Gouveia. Ementa: Sopa, cozido a portuguesa, sobremesa, chá e café. 30 Luz, e 6
a 12 anos: 15 Luz.
Para mais infomações: Lina Pereira:
514-296-4597 e Crisantina Moniz 450
688-8260.

advinhas
1. O que é, o que é, que cai em pé e corre deitada ?
2. O que é que nasce grande e morre pequeno?
3. O que é, o que é que tem cabeça mas não é gente
tem bico mas não é criança?
4. O que é, o que é, um pontinho vermelho na porta?
5. O que é, o que é? Tem cabeça, mas não tem cabelo,
tem tempo, mas não tem folga?
6. O que é, o que é, que quanto mais se olha menos
se vê?

O poder do pensamento positivo

P

Texto de Augusto Machado

ara uma vida mais feliz devemos procurar
dentro de nós, e à nossa volta, mudar o nosso pensamento pessimista: pensar na vida e não
na morte; na felicidade e não na infelicidade; na
alegria e não na tristeza; na esperança e não no
desespero. Seja lá o que for que nos aconteça amanhã, é importante cuidar do nosso jardim hoje, da
nossa vida, e plantar as flores... Sejamos optimistas!... Tristezas não pagam dívidas - e um sorriso
dá muita mais luz que a electricidade e não custa
nada!...
É verdade que as pessoas têm razão para andarem
deprimidas, cabisbaixo e tristes por causa da crise
económica em que o país está mergulhado; o elevado número de desempregados, o endividamento das
famílias e, claro, a falta de dinheiro para fazer face
à vida – são já muitos os casos em que as pessoas
perdem a casa, o carro e outros bens por não poderem pagar as prestações. Compreende-se que não
seja fácil aceitar o que está acontecer às pessoas...
Mas a vida continua, e entrarmos em lamentações e
desesperos não ajuda a resolver absolutamente nada,
é como caminhar a passos largos para um salve-se
quem puder generalizado. E, sobretudo, o comportamento egoísta e indiferente dos mais jovens. Explico: Recentemente, passei algumas semanas aí em
Montreal, cidade que desde 1958, quando aí cheguei,
adoptei como a minha cidade favorita no Canadá.
E que tem a ver Montreal com o título deste texto?
Perguntará o leitor. Muito. É que não é apenas a cidade em si são os seus habitantes, esse ‘Mosaíque´
de diferentes culturas e etnias oriundas de diferentes
partes do Globo e que felizmente, se entendem muito
bem mas, sobretudo, o civismo que existe entre os
cidadãos.
Em Montreal, habituei-me a utilizar os transportes

públicos, bus e Metro e é de louvar a educação dos
utentes, especialmente os mais jovens que prontamente cedem os seus lugares a pessoas deficientes
ou a idosos. Ao contrário do que acontece, pelo menos aqui na região do Norte do país, onde viajo com
frequência de comboio, raramente um passageiro
saudável e jovem cede o seu assento a outra pessoa
com dificuldade de mobilidade. Mas o que incomoda
ainda mais é a atitude dos mais novos e a falta de respeito pelos outros e exemplos não faltam: à chegada
do comboio à estação, eles são sempre os primeiros
a entrar e a ocupar os lugares vazios, os mais velhos
e deficientes ficam sempre para trás; o menino e/ou
menina ocupa logo os dois lugares, porque a sua mochila também tem que ir no assento ao seu lado, ou
se não tem mochila ou saco de compras então o jovem passageiro regala-se a estender-se utilizando o
outro assento para dormir a sesta. Enquanto um outro
passageiro velhote, de bengala, abana a cabeça, olha
para o tecto da carruagem e diz: “Ai meus amigos
ao que chegámos, já ninguém tem respeito pelos velhos”. E responde um outro idoso também apoiado à
sua bengala: “Ó tio Zé, não vale a pena incomodar-se, quando eles tiverem a nossa idade e debilitados
como nós, outros lhes hão-de fazer o mesmo”.
Com o aparecimento das novas tecnologias onde
os adolescentes têm acesso a todo o tipo de conteúdos através do monitor do seu computador e
outros gadgets, muitosjovens passam, em média,
entre oito a dez horas por dia isolados, refugiados
nos seus quartos tornando-se, em muitos casos,
egocêntricos, com personalidades bastante difíceis, principalmente nas relações sociais em geral.
Na mente destes jovens, o poder do pensamento
positivo para praticarem boas acções no meio social onde estão inseridos não existe. É pena, porque com este tipo de comportamento o mundo deles amanhã não será melhor.

Emigrante obrigado a dividir
lotaria de 29 milhões de euros
D
esde 2007 que Américo Lopes, português emigrado nos EUA, jogava na lotaria com cinco
colegas de trabalho, também, eles portugueses. No
entanto, quando em 2009 lhes saiu um prémio de 29
milhões de euros, não quis dividir o montante. No entanto, foi agora condenado por um tribunal de “New
Jersey” a fazê-lo.
À saída do tribunal, António Lopes alegou que tinha
sido “roubado” pelos colegas, uma vez que a combinação de números vitoriosos tinha resultado de uma
aposta individual. No entanto, os cinco colegas, que

também trabalhavam no ramo da construção civil,
alegaram que era Américo Lopes o responsável por
colocar o boletim todas as semanas e que o prémio
tinha resultado da aposta de todos.
Um juiz acabou por dar razão aos queixosos e,
como tal, juntamente com Américo Lopes, cada um
receberá cerca de cinco milhões de euros. E ainda terão de pagar impostos sobre esse valor. Para os mais
curiosos, aqui fica a combinação que originou tanta
polémica: 08-21-29-34-37-15.

Silva, Langelier & Pereira inc.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

www.jassure.ca

Alain Côté O.D.

Seguros gerais

seguros online

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

No Cais do Sodré há mais do que uma
praia escondida debaixo do asfalto

A

enorme rampa servia no século XVI para lançar barcos ao rio.
A descoberta tem menos de um mês. Os arqueólogos encontraram uma enorme rampa de lançamento de
barcos do séc. XVI junto ao mercado da Ribeira, em
Lisboa. Feita com troncos de madeira sobrepostos, a
estrutura ocupa 300 metros quadrados e data de uma
época em que a cidade sofria os efeitos de sucessivos
surtos de peste e epidemias, graças aos contactos com
outras gentes proporcionados pelos Descobrimentos.
Para continuar a trazer de além-mar o ouro, a pimenta
e o marfim que lhe permitiam pagar as contas, o reino investia na construção naval, e a zona ribeirinha da
cidade foi designada como espaço privilegiado de estaleiros. Os relatos da altura dão conta de uma cidade
cheia de escravos vindos de além-mar, mas também
de mendigos fugidos do resto do país para escapar à
fome. Os arqueólogos nem queriam acreditar na sua
sorte quando depararam com a rampa enterrada no
lodo debaixo da Praça D. Luís, a seis metros de profundidade, e muito provavelmente associada a um estaleiro naval que ali deverá ter existido. “É impressionante: é muito difícil encontrar estruturas de madeira
em tão bom estado”, explica uma das responsáveis da
escavação, Marta Macedo, da empresa de arqueologia
Era.No Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico o achado também tem sido motivo de conversa, até porque os técnicos desta entidade
foram chamados a acompanhar os trabalhos, que estão
a ser feitos no âmbito da construção de um parque de
estacionamento subterrâneo. A subdirectora do instituto, Catarina de Sousa, diz que esta e outras estruturas
encontradas são, apesar de muito interessantes, perecíveis, pelo que a sua conservação e musealização na
Praça D. Luís é “praticamente inviável”. Como a escavação ainda não terminou, os arqueólogos acalentam
a esperança de ainda serem brindados, em níveis mais
profundos, com algum barco submerso no lodo, como

já sucedeu ali perto, tanto no Cais do Sodré como no
Largo do Corpo Santo e na Praça do Município. «É
possível isso acontecer», admite Catarina de Sousa.
Musealização em estudo
No séc. XVI toda a zona entre o mercado da Ribeira
e Santos era de praias fluviais. Mas não era para lazer
que serviam os areais banhados pelo Tejo. Na História de Portugal coordenada por José Mattoso, Romero
Magalhães conta como, poucos anos após a primeira
viagem de Vasco da Gama à India, “a zona ribeirinha
da cidade é devassada pelos empreendimentos do monarca [D. Manuel I] e dos grandes armadores”. Depressa surgem conflitos com a Câmara de Lisboa, ao
ponto de o rei ter, em 1515, retirado ao município a liberdade de dispor das áreas ribeirinhas para outros fins
que não os relacionados com o apetrecho e reparação
das naus, descreve o mesmo autor. São as chamadas

tercenas, locais dedicados à função naval e representados em vários mapas da época. Mais tarde a mesma
designação passa a abranger também o lugar onde se
produziam e acondicionavam materiais de artilharia.
O espólio encontrado pelos arqueólogos inclui
uma bala de canhão, um pequeno cachimbo, um
pião, sapatos ainda com salto - na altura os homens também os usavam -, restos de cerâmica e
uma âncora com cerca de quatro metros de comprimento, além de cordame de barco. Também há
uma casca de coco perfeitamente conservada, vinda certamente de paragens exóticas para as quais
os portugueses navegavam.
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Portugal está à beira
de um ‘tsunami’
demográfico

A

presidente da Comissão Nacional do Ano Europeu
do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre
Gerações, Joaquina Madeira, disse hoje que Portugal está
à beira de ‘um tsunami’ demográfico.
“Esta questão da demografia é um ‘tsunami’ e andamos um bocadinho distraídos. No Norte da Europa já se
estão a tomar medidas e nós, povos do Sul, estamos à
espera de ver a cara ao mau tempo para agir”, criticou a
responsável, no decorrer de uma conferência organizada

pela Cáritas, cujo Conselho Geral está reunido em Leiria
desde sexta-feira. “Temos que ter mais filhos e os jovens
têm que ter estabilidade para se reproduzirem”, defendeu.
Joaquina Madeira alertou que Portugal não está a repor a
demografia e que até 2050 “os últimos números apontam
para um duplicação da percentagem de idosos. A presidente da Comissão Nacional do Ano Europeu do Envelhecimento Activo frisou ainda que se em 2001 foram
registadas mais de 300 pessoas com 100 ou mais anos,
em 2050 prevê-se que atinjam esta idade cerca de 6400
idosos. “Esta longevidade tem que ser vista como uma
vitória para a humanidade”, frisou, contudo, sustentando
que “é necessário mudar o paradigma de que as pessoas
depois da reforma deixam de ser produtivas”.

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
um dos seguintes ProVas de residência
no (original unicamente) é exigido:
• Cartão de assugurança medical
• Carta de condução
• Outras provas (informar-se com os empregados)

horÁrios das aulas de
inglês de base de manhã e de tarde
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
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A Petição

fotos da semana

F

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. Parte inferior ou pendente de certas peças de vestuário. Fora em socorro. 2. Tecido de seda lustrosa. Que é de bronze. 3.
Pessoa extremista. Trabalho penoso. 4. Reduzir a fio. Ecoa. Contr. da
prep. a com o art. def. o. 5. O espaço aéreo. Escrever em verba ou à
margem. 6. Jornada. Progenitor. 7. Beber à saúde de. Crença religiosa.
8. Exprime a ideia de dois, duas vezes (pref.). Sufixo diminutivo. Acreditar. 9. Membro guarnecido de penas que serve às aves para voar.
Fibra do fruto do coqueiro, de que se fazem passadeiras, capachos,
escovas, cordas, cabos, amarras. 10. Tecido. Conforme à norma ou à
regra comum. 11. Recrutar. Fileira.
Verticais 1. Mergulhar, lançar dentro. Tipo de roupão que se usa
por cima do vestuário para o proteger. 2. Dar balidos. Borda de vidro
cortada obliquamente. 3. Pequena ulceração das mucosas. Caminhar.
Naquele lugar. 4. Errante. Aquelas. 5. Fruto da ateira. Dianteira do navio. 6. Aqui. A si mesmo. Direcção Assistida (abrev.). Sódio (s.q.). 7.
Imbecil. Coloração da face. 8. Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar, providência (prep.). Abranger. 9. Cólera. Lamento.
Concordância dos sons finais de dois ou mais versos. 10. Sortear por
bilhetes numerados. Fúnebre. 11. Grande cão de fila. Glóbulo duro,
brilhante e nacarado, que se forma no interior de certas conchas.

Texto de Hélio Bernardo Lopes

oi finalmente entregue na Assembleia da República a petição intitulada, PEDIDO DE DEMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
referido ao Presidente Cavaco Silva, e que recolheu mais quarenta mil assinaturas de peticionários, certamente quase todos portugueses.
Este movimento social, de raiz política, teve, no meu
entendimento, duas causas: uma de raiz geral e mais
longínqua no tempo, e outra de natureza mais específica e muitíssimo
mais recente. A primeira, como todos
terão
percebido,
tinha uma natureza
difusa, cumulativa
lenta, e nunca teria
sido suficiente para
mobilizar
tantos
portugueses ao redor desta iniciativa.
Tal movimento de
tantos portugueses
só pôde iniciar-se
por via das infelizes
considerações do
Presidente da República em torno do
custo de vida atual,
sem precedentes, e
que, pelas suas palavras, também o
atingiria.
Simplesmente, os
que assinaram esta
petição, se acaso
dispunham de algum conhecimento político-constitucional, sempre terão percebido que tal iniciativa
possuía, tão-só, um caráter simbólico, embora deveras importante, sobretudo, perante o enorme número
de portugueses que veio a subscrever a referida petição. Ou seja, o seu valor foi essencialmente simbólico, mas ficará a marcar a História da III República
Portuguesa, para lá do mais, pela sua singularidade
e por se inserir num movimento tradutor de uma desilusão profunda que assentou arraiais junto de uma
imensidão de portugueses em torno da qualidade política do exercício da função presidencial por parte de
Aníbal Cavaco Silva.

Advogados Portugueses em Portugal
(Continente e Ilhas)

Soledade e Rui Correia
Agora tembém presentes nos Açores

Telefone: 011 351 262 843744
Telemov: 011 351 965 241718
Contacto em Montreal: 438 580 8510
Contacto em Toronto: 416 892 0282
soledadecorreia@gmail.com
rruicorreia@gmail.com
NO CANADÁ DURANTE O MÊS DE MAIO

22 de Março
Dr. Alzira silva na casa dos Açores
24 de março
Montreal en Lumiere: paula vasconcelos
ccafrica: angola
A VOZ DE PORTUGAL

Torna-se, porém, claro que ao Presidente Cavaco
Silva não poderão nunca ser assacadas responsabilidades por traição à Pátria, ou por denegação de
justiça ou por atentado contra o Estado de Direito.
De resto, e sobre este último tema, convém que se
tenham presentes as palavras do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a propósito do caso com
que se tentou envolver o anterior Primeiro-Ministro,
José Sócrates.
De quanto se pode hoje compreender sobre o estado
de espírito da coletividade nacional, a generalidade
dos portugueses, até onde a consigo medir, não re-

agiria com tristeza à saída de funções do Presidente
Cavaco Silva, mas não por ter cometido um qualquer
ilícito, sim porque o que muitos dele esperavam em
matéria do exercício da função presidencial se saldou
numa profunda desilusão.
A petição está, pois, aí, e foi ontem mesmo entregue na Assembleia da República. Mostrou-se, deste
modo, ao País e aos portugueses, mas também aos
que, do lado de fora, acompanham a vida política portuguesa, que uma excelente e representativa
amostra de portugueses, muito para lá do tradicional
desinteresse nacional pela vida pública, mostrou o
seu desagrado profundo pelas afirmações do Presidente Cavaco Silva, dada serem pouco claras, completamente ilógicas e revelando um distanciamento
da realidade duríssima da vida dos portugueses destes dias. Infelizmente, esta projetar-se-á por muitos
dos futuros anos.
Tal como pude já escrever, até por vezes diversas, a
escolha de Aníbal Cavaco Silva para o cargo cimeiro
de Presidente da República, foi o maior erro dos portugueses desde a manhã de 25 de Abril de 1974. Mas
o erro está cometido e há agora que tê-lo presente
no futuro, não voltando a cair na sua repetição. Isto
mesmo é quanto se pode inferir do resultado vasto,
absolutamente singular, desta petição.
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Proud to be Portuguese
Canadian e os Açores,
Presente e Futuro
N

Texto de Rita Gomes
e Foto de Sylvio Martins

o passado dia 11 de Março assistiu-se na Casa
dos Açores a duas palestras, uma por Terry
Costa acerca do The Proud to be Portuguese Canadian e outra por Alzira Silva acerca dos Açores
- Presente e Futuro.
Terry Costa falou acerca deste projeto que acima
de tudo vem expressar o orgulho em ser português-canadiano. Tem como principais objectivos incentivar jovens Luso-canadianos e todos os seus amigos
a gostarem e serem orgulhosos da cultura Portuguesa
nos dias de hoje; bem como promover a integração
e reforçar a ligação entre os portugueses residentes
com a vida social, cultural, política e económica do
Canadá e fomentar a cultura portuguesa através da
apresentação de artistas e outros agentes culturais.
Esta iniciativa é da responsabilidade de Mirateca
Arts e On Your Mark, do Working Women’s Community Centre, com a coordenação Terry Costa e conta
com o apoio financeiro do Governo de Portugal.

Esta conferência e festival cultural terão lugar em
Toronto de 15 a 25 de Março e conta com as novas
gerações para dar vida a este evento que apresenta o
melhor que Portugal tem para oferecer!
A conferência principal teve lugar no passado Sábado, dia 17 de Março, no MOD Club Theatre e contou
com o Chef Network´s Carmen Correia, a cantora
Suzana da Camara, o modelo Woodrow Monteiro,
entre outros. As festividades culturais, que incluem
uma série de performances de músicos portugueses
do Canadá, vai continuar durante toda a semana em
vários locais.

EM DESTAQUE
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músico da semana

Valdir Oliveira

século XX, e em 2011 alcançou-se 246.102 habitantes.
Relativamente à mão-de-obra o total de população
empregada é de 107.557 em 2011 e a taxa de actividade é de 49.5% sendo que em 1995 era de 39.9%. A
taxa de desemprego anual em 2011 foi de 11.5% nos
Açores e de 14.8% no Continente. Através do programa pro-emprego tem sido possível dar resposta a
80% das solicitações que dão entrada nos Centros de

Emprego e Qualificação Profissional.
As estratégias para a empregabilidade dos jovem
tem passado pela aposta na formação profissional,
nos planos de transição para a vida activa e alguns
programas de estágios como o programa Leonardo
Da Vinci.
Como medidas de apoio às empresas aposta-se na
bonificação de juros em linhas de crédito, fomento à
coesão regional, sistema de incentivos (SIDER - Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores), micro-créditos e programas de apoio
à agricultura e à pesca.
A rede de apoio social apresenta qualidade nas infra-estruturas e apoio prestados, diversificação dos
apoios disponibilidades e dos grupos alvo das políticas sociais assim como na descentralização de valências por todas as ilhas e concelhos ligadas ao ensino,
saúde, desporto, casas do povo, locais de apoio e de
convívio, movimentos associativos e bens culturais.
Ligado à Natureza tem-se dado importância ao tratamento dos vários tipos de resíduos e aos centros

Convidamos as filarmónicas a nos contactar para organizar um secção de fotografias para continuar a apresentação de todos nossos músicos à comunidade

casal da semana

Agência de Viagens

Lisboa
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Para assistir a este evento, você precisa de enviar um
e-mail para: proudtobeportuguesecanadian@gmail.
com ou ligar para 416-732-2136 . Somente aqueles
que se inscreverem serão autorizados a participar. A
entrada é gratuita.
Aqueles que não podem estar presentes em Toronto
podem sempre juntar-se ao grupo do facebook: Proud
to Be Portuguese Canadian ou saber mais na página
web: www.portuguesecanadian.com.
Alzira Silva falou-nos sobre dados bastante interessantes e importantes acerca do presente dos Açores e
do seu Futuro.
Começou por falar acerca da evolução demográfica
das últimas duas décadas que se caracterizou por um
crescimento moderado, contrariando a tendência do

de interpretação da Natureza, que são estruturas de
apoio que contribuem para o conhecimento da fauna,
avifauna, flora, geologia, vulcões e história natural.
Os parques naturais da ilha, encontram-se agora estruturados e disponíveis para se desfrutar da beleza
da paisagem, da saúde que nos dão, do agrado de se
descobrir trilhos recuperados, ribeiras limpas e de ter
o prazer de oferecermos esse valor turístico.
Revalorizou-se o Mar com a sensibilização, e a investigação (contributo da Universidade dos Açores)
respeitando-se o seu potencial científico, económico,
político e desportivo. Valoriza-se também a importância que o Mar tem como reconhecimento do nosso
potencial nacional e europeu e claro mundial!
Terminou a palestra concluindo que o desemprego
é um problema que afecta a maior parte do mundo
ocidental mas relembra que os Açores tem tido um
grande desenvolvimento nos últimos anos.
A VOZ DE PORTUGAL

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

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual
Serviço personalizado

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

VENHAM VISITAR-NOS
E������ �� ��� ������� ������ ... ��������-���:

355 Rachel Este • Montreal (QC) H2W 1E8
Tel.: 514.844.3054 • Fax: 514.844.4924
e-mail: jose.alexandre@qc.aira.com
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Bebé do ano 2011 e 2012

Zachary Isidoro Raposo

Subsídio? Só com
2 anos de descontos
P
assou para dois anos, em vez de um – inicialmente previsto pelo Governo –, o período de
descontos exigido aos trabalhadores independentes que podem vir a auferir do novo subsídio de
desemprego. Assim, a medida só terá efeitos práticos em 2013.

As reações não se fizeram esperar. Os movimentos
Ferve e Precários Inflexíveis consideram que a lei,
publicada ontem, é “um insulto” e pedem mais fiscalização.
“É gozar com as pessoas, dizer-lhes que têm que
viver com a precariedade e ainda têm que aceitar que
se façam leis a fingir que as vão abranger”, disse à
agência Lusa Tiago Gillot, dos Precários Inflexíveis.
Adriano Campos, do Ferve, considera que o diploma
é uma “desilusão paramuitos milhares de trabalhadores que estão à porta do despedimento”.
Apesar das alterações, mantém-se a regra base
que determina quem tem direito à prestação: só
os recibos verdes que concentrem 80% ou mais
da sua prestação de serviços numa única entidade
patronal têm direito, caso fiquem sem trabalho.
Data de nascimento: 11 de Julho de 2011

Mãe: Gina Isidoro
Pai: Wilson Raposo

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

A VOZ DE PORTUGAL
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Joaquim Pedrosa condecorado com
medalha das comunidades portuguesas
A

os 65 anos de idade e depois de estar há 22
anos radicado no Canadá, em Quebeque, Joaquim Pedrosa foi condecorado pelo Governo da
República Portuguesa com a medalha de mérito
das comunidades portuguesas no grau OURO.
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José de Almeida Cesário deslocou-se a Almeirim
e ao Salão Nobre da Câmara Municipal para condecorar este almeirinense que embora fora da cidade
há mais de 20 anos, nunca cortou com as suas raízes

nem deixou enaltecer as riquezas da região do Ribatejo na sua área geográfica de acolhimento.
Rodeado por amigos, familiares, Velha Guarda do
folclore de Almeirim, direção do Rancho Folclórico
de Fazendas de Almeirim e presidente de Junta de
Freguesia de Fazendas de Almeirim, Joaquim PedroPara todo o Mundo fui condecorado pelo senhor José Cesário Secretário das Comunidades Portuguesas com medalha de mérito das
Comunidades, no grau ouro a mais alta Condecoração das Comunidades. Pelo motivo de
faltar muito tempo para regressar ao Canadá
fui condecorado em Almeirim. Fiquei contente pois foi de Almeirim o Presidente da C.M.A.
esteve sempre de portas abertas. Dedico esta
condecoração à minha esposa, filhas, genros e
netos, a todos os Ranchos Folclóricos da Comunidade, Associações e Clubes assim como a
toda a comunidade, amigos e aos residentes de
Anjou e entidades oficiais.
sa disse estar feliz pelo momento e sobretudo por ter
acontecido em Almeirim e ao lado do presidente da
Câmara Municipal de Almeirim, José Sousa Gomes,
pessoa que sempre apoiou as suas iniciativas e que
colaborou na promoção das suas actividades no Canadá.
O presidente, que confirmou uma amizade de longa data, enalteceu as qualidades de Joaquim Pedrosa
enquanto Almeirinense mas também enquanto emigrante sempre empenhado em promover o encontro
e a proximidade entre os portugueses radicados no
Canadá com destaque para Quebeque e Montreal.
Enquanto condecorava Joaquim Pedrosa, José Cesário acrescentou ainda o facto de serem cada vez

A VOZ DE PORTUGAL

mais necessárias pessoas com o dinamismo, empenho e dedicação de Joaquim Pedrosa, que está sempre pronto para apoiar a comunidade emigrante não
só oriunda da região do Ribatejo mas de todo o país.
A Velha Guarda de Almeirim presenteou o homenageado com um ramo de flores, um gesto simbólico de
agradecimento, pela forma extraordinária com que
foram recebidos no Canadá aquando de uma visita
do grupo de folclore após um convite seu.
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Frank da Rocha, um
dos grandes cozinheiros

receita do chefe

Filet Mignon com
Queijo de Cabra
e Vinho do Porto

rank da Rocha é um dos grandes cozinheiros
portugueses que tem o prazer de temperar
Montreal.
Começou desde cedo seguindo as pisadas de alguns
familiares e especialmente os conselhos do Chefe
Norberto Lima na cozinha da Associação Portuguesa do Divino Espírito Santo de Hochelaga. Decidiu
após alguns anos de restauração aperfeiçoar a técnica
frequentando um curso de cozinha Francesa e Italiana no Instituto de Turismo e Hotelaria do Quebeque
em Montreal, em 2001, onde aprendeu também pastelaria, gestão, higiene e segurança no trabalho, entre
outros.
Nestes 19 anos como cozinheiro acha importante

A sua qualidade e perseverança em querer aperfeiçoar levou-o a trabalhar em sítios conceituados como
no Latini por 3 anos, Estrela do Oceano, Hôtel de
L’institut, Aquaemotions(em Angra do Heroísmo),
Tasca e hoje pode fazer o que gosta na cozinha.
Os pratos que mais gosta de fazer são mariscos,
massas e grelhados no carvão. Tendo estudado enfermagem e depois nutrição na escola de Hotelaria, consegue fazer pratos equilibrados e saudáveis. É apologista de pratos bem confeccionados em oposição aos
FastFood que tanto cativam gerações para uma alimentação errada e cheia de excessos que conduzem a
grandes problemas de saúde como a obesidade. Hoje
em dia já se consegue comer bem por um preço acessível e ser-se melhor atendido e mais rapidamente do
que nas cadeias de FastFood.
Gosta especialmente da comida portuguesa pelos

para o seu crescimento como cozinheiro e em sequência do que aprendeu na escola, poder frequentar
diferentes restaurantes para poder trabalhar com diferentes chefes e enriquecer a sua cultura de culinária
em restaurantes comida portuguesa, asiática, grega,
italiana. Desta forma é como frequentar um curso
novo sempre que muda de restaurante e privilegia
assim de novas técnicas conciliando sabores e equilibrando pratos vindos de culturas diferentes.

seus sabores e temperos. O seu cozinheiro favorito é
Jean Paul Grappe e procura sempre que possível novas referências para novos pratos, recorrendo a sites
de confrarias, a programas televisivos como “Food
Network” e à sua Bíblia da cozinha o livro “Larousse Gastronomique”. Quando cozinha para si gosta de
ir comendo, enquanto come vai acompanhando com
vinho e um dos seus pratos favoritos é canguru com
vinho do Porto.

F
Ingredientes:
(para duas pessoas)
- Filet Mignon
- Queijo de Cabra (Seco)
- Presunto (1Fatia)
- Vinho do Porto (150ml)
- Molho Demi-Glace
(1 concha)
1 Cebolinho

Texto de Rita Gomes
e Foto de Sylvio Martins

Preparação:

FRANK DA ROCHA

Tempera-se a carne c/
sal e pimenta.
A fogo vivo, frita-se
bem a carne dos dois

lados.
Numa tigela, mistura-se o queijo com o presunto cortado aos quadradinhos.
Põe-se a mistura de queijo sobre a carne e
vai ao forno para derreter o queijo e acabar
de cozer a carne.
Numa frigideira, derrete-se a manteiga para
refogar o cebolinho.
Junta-se o vinho do porto, deixa-se reduzir a
metade e por fim adiciona-se o molho (demi-glace) sobre o queijo e a carne.
Servir com batata arrozada e legumes salteados. Bom Apetite!

SR. JIAWARA
Vidente espiritual

Realmente competente na sua eficiência,
resolve os vossos problemas qualquer
seja e Aumenta a sua sorte, amor duradouro, protecção, sucesso nos seus negócios.
Exame, impotência sexual.
Resultado garantido na mesma semana

Metro Henri-Bourassa | Tel.: 514.777.7238

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
03:00
06:06
09:00
10:16
11:13
11:42
14:00
15:00
15:07
16:00
17:00
17:33
18:22
18:48
19:38
20:00
21:17
22:13
22:49
23:21

00:47
01:19
01:49
02:39

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
COM CIÊNCIA(R/)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO (R/)
TELEJORNAL
LINHA DA FRENTE
VELHOS AMIGOS(R/)
A HORA DE BACO
O ELO MAIS FRACO
PALAVRAS PARA QUÊ?
24 HORAS
O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
INESQUECÍVEL
Convidados:
Camilo Oliveira, Paulo
Marcelo, Susy Paula
30 MINUTOS
24 HORASGRAVADO
O ELO MAIS FRACO(R/)
PALAVRAS PARA QUÊ?

QUINTA-FEIRA
03:00
06:00
09:00
10:15

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
TIC TAC TALEShistórias
ILHA DAS CORES
ZIG ZAG
11:15 BIOSFERA (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 GRANDE ENTREVISTA
17:30 HÁ CONVERSA
18:30 O ELO MAIS FRACO
19:15 ESTRANHA FORMA DE
VIDA - UMA HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR PORTUGUESA
19:45 LER +, LER MELHOR
20:00 24 HORAS
21:15 O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
22:00 TELEJORNAL MADEIRA
22:30 TELEJORNAL AÇORES
23:30 PAI À FORÇA
00:00 ESTADO DE GRAÇA
01:00 24 HORAS(R/)
05:30
01:30 O ELO MAIS FRACO
02:15 LER +, LER MELHOR
02:30 ESTRANHA
FORMA DE VIDA

SEXTA-FEIRA
03:00
06:00
09:00
10:16

11:30
11:45
14:00
15:00
15:15
16:00
17:00
17:45
18:15
19:15
19:45
20:00
21:16
22:15
22:45
23:00
00:15
01:00
01:30
02:15
02:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
TIC TAC TALEShistórias
ILHA DAS CORES
ZIG ZAG
PROVA DOS 3(R/)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
SEXTA ÀS 9
HISTÓRIA ESSENCIAL
DE PORTUGAL
ESTADO DE GRAÇA(R/)
PORTUGAL DE NEGÓCIOS
Luís Portela
LER +, LER MELHOR
24 HORAS
O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
NICO À NOITE
LIBERDADE 21
24 HORASGRAVADO
GRANDEREPORTAGEM-SIC
LER +, LER MELHOR
PORTUGAL
NEGÓCIOS(R/)

SÁBADO
03:00
03:30
04:00
05:00
05:45
06:15
07:00
09:00
10:15
11:00
11:45
12:45
13:00
14:30
15:00
15:15
16:00
17:00
17:15
19:00
19:30
20:00
21:15
22:00
22:30
23:00
23:30
00:30
01:00
01:30
02:00

ÁFRICA 7 DIAS
CONSIGO
BOM DIA PORTUGAL
ZIG ZAG
UM DIA NO MUSEU
VIAGEM AO CENTRO
DA MINHA TERRA(R/)
PORTUGALSEMFRONTEIRAS
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
HISTÓRIAS
PODIUM
MODALIDADES MEMÓRIA
ATLÂNTIDA/MADEIRA
AUSTRÁLIA CONTACTO
ESCAPE .TV- SIC(R/)
PAI À FORÇA(R/)
TELEJORNAL
A VOZ DO CIDADÃO
FUTEBOL
UM DIA NO MUSEU
MODA PORTUGAL 2
24 HORAS
OS COMPADRES
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
HISTÓRIA ESSENCIAL
ONE (HER)MAN SHOW
MEMÓRIA DE AUTORES
24 HORASGRAVADO
AUSTRÁLIA CONTACTO
AVENIDA DA LIBERDADE
A VOZ DE PORTUGAL

DOMINGO
03:00 ÁFRIC@GLOBAL
03:30 UNIVERSIDADE ABERTA
04:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 ATLETISMO
07:30 PODIUM
09:00 JORNAL DA TARDE
10:15 ZIG ZAG
11:00 ESPECIAL SAÚDE
11:30 CINCO SENTIDOS
13:00 FUTSAL
Boavista vs Belenenses
14:30 UM DIA NO MUSEU
15:00 POPLUSA
16:00 TELEJORNAL
17:00 A FESTA É NOSSA
19:45 VER DE PERTO
20:00 24 HORAS
21:15 VELHOS AMIGOS
22:00 TELEJORNAL MADEIRA
22:30 TELEJORNAL AÇORES
23:00 FUTEBOL: LIGA ZON SAGRESDiferido
00:45 MODA PORTUGAL 2
01:00 24 HORASGRAVADO
01:30 LINHA DA FRENTE(R/)
02:00 MOEDA DE TROIKA

SEGUNDA-FEIRA
03:00
06:00
09:00
10:16

11:16
11:45
14:00
15:04
15:11
16:00
17:00
18:00
18:30
19:45
20:00
21:06
22:07
22:43
23:00
01:15
01:45
02:15
02:30

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

TERÇA-FEIRA
03:00
06:00
09:00
10:17
11:11
11:42
14:00
14:59
15:09
16:00
17:00
17:30
18:01
18:30
19:15
19:49
20:00
21:16
22:11
22:46
23:19
00:45
01:12
01:43
02:15
02:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
COUTO & COUTADAS
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO (R/)
TELEJORNAL
30 MINUTOS
OS COMPADRES
COM CIÊNCIA
O ELO MAIS FRACO
CORRESPONDENTES
LER +, LER MELHOR
24 HORAS
O TEU OLHAR
(TELENOVELA)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
TRIO D´ATAQUE(R/)
O GRANDE
TEATRO DO MUNDO
24 HORASGRAVADO
O ELO MAIS FRACO(R/)
LER +, LER MELHOR
CORRESPONDENTES
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Escolas de Samba Rio de Janeiro
N

Texto de Daniel André

o passado Domingo dia 19 de Fevereiro, mais
de 70 000 espectadores assistiram no Sambódromo do Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro, ao
primeiro dia de desfiles das escolas de samba cariocas. No total, 7 escolas desfilaram com muita fantasia e alegria entre as 9 horas da noite e 7 horas
da manhã. Um comité de júris, avaliaram cada uma
delas baseando-se em vários critérios, nomeadamente, a originalidade e o respeito do tema principal. No

desfile, todas as escolas brilharam, sobretudo a Beija-Flor (a grande vencedora do ano passado) porque
recebeu muitos aplausos e gritos do público que estava de pé nas arquibancadas e camarotes do Sambódromo. No que diz respeito á criatividade, a escola
de samba de Vila Isabel que tinha como tema o continente africano e Angola, criou uma grande surpresa
quando apresentou, já ao nascer do sol, magníficos
carros iluminados e belas coreografias.

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

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

FidoTROC

MC

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

A primavera
de tablets
Texto de Jorge Pina
enho sobre as minhas pernas um R40, o antigo
ThinkPad da IBM peça enorme e sinto o calor
que liberta, mesmo assim é um grande amigo que
devo reconhecer a sua fiabilidade. Faz já alguns anos
que o possuo e temos trabalhado conjuntamente, até
viajamos juntos quer a Portugal como aos Estados
Unidos bemvos posso dizer, se não fosse o seu peso,
jamais me passaria pela cabeça de pensar nos novos
tablets que a Apple lhes chama iPad. A empresa de
Steve Jobs lançou esta semana a sua última versão,

T

com alguns entendimentos Fido
de 3 anos2

Economize 425$

Economize 475$

Sem contrato do tipo de saldo

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

isto é o iPad 3 que ela garante uma potência acrescida, a possibilidade de se conectar às redes celulares
4G e uma qualidade de imagem superior com o seu
famoso ecrã “retina display”. Tudo isso, melhorias
relativas au iPad 2 que foram vendidos pelo mundo
inteiro, centenas de milhões, depois do seu lançamento em 2010.

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

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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Economize 470$
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10 dicas e curiosidades

curiosidades

24 verdades que
podem mudar sua vida
01 - O nome completo do Pato Donald é: Donald
Fauntleroy Duck.
02 - Em 1997, as linhas aéreas americanas economizaram US$ 40.000 eliminando uma azeitona
de cada salada.
03 - Uma girafa pode limpar suas próprias orelhas
com a língua.
04 - Milhões de árvores no mundo são plantadas
acidentalmente por esquilos que enterram nozes e
não lembram onde eles as esconderam.
05 - Comer uma maçã é mais eficiente que tomar
café para se manter acordado.
06 - As formigas se espreguiçam pela manhã
quando acordam.
07 - As escovas de dente azuis são mais usadas
que as vermelhas.
08 - O porco é o único animal que se queima com
o sol além do homem.
09 - Ninguém consegue lamber o próprio cotovelo,
é impossível tocá-lo com a própria língua.
10 - Só um alimento não se deteriora: o mel.
11 - Os golfinhos dormem com um olho aberto.
12 - Um terço de todo o sorvete vendido no mundo
é de baunilha.
13 - As unhas da mão crescem aproximadamente
quatro vezes mais rápido que as unhas do pé.
14 - O olho do avestruz é maior do que seu cérebro.
15 - Os destros vivem, em média, nove anos mais
que os canhotos.
16 - O “quack” de um pato não produz eco, e ninguém sabe porquê.
17 - O músculo mais potente do corpo humano é
a língua.
18 - É impossível espirrar com os olhos abertos.
19 - “J” é a única letra que não aparece na tabela
periódica.
20 - Uma gota de óleo torna 25 litros de água imprópria para o consumo.
21 - Os chimpanzés e os golfinhos são os únicos
animais capazes de se reconhecer na frente de
um espelho.
22 - Rir durante o dia faz com que você durma
melhor à noite.
23 - 40% dos telespectadores do Jornal Nacional
dão boa-noite ao William Bonner no final.
A última e mais impressionante:
24 - Aproximadamente 70 % das pessoas que
lêem este artigo tentam lamber o cotovelo.
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2012: será o fim do mundo?
O
ano de 2012 começou marcado por profecias
do fim do mundo. Corre na internet que a
data exata para o possível apocalipse seria o dia
21 de dezembro de 2012. Mas por que esses rumores de que o mundo acabará em 2012?

marcaria o fim dos tempos. Cientificamente falando,
a professia Maia do fim do mundo é um mito e incluvie a Nasa, Agência Espacial Americana, já se manifestou sobre o tema.
Segundo a Nasa, o mundo não vai acabar em 2012.

A explicação para essa teoria de fim do mundo seria
o calendário Maia, antiga civilização conhecida por
previsões astrológicas. Segundo a Teoria Maia, uma
série de eventos terríveis, como a colisão de meteoros e planetas com a Terra, aconteceriam neste ano.
Em 2012, o calendário Maia vai acabar, mas isso
não significa que os Maias acreditassem que isso

O que acontecerá este ano é uma tempestade solar
que pode afetar as telecomunicações temporariamente, como os GPSs e os celulares.
E, em relação ao calendário Maia, muitos historiadores e pesquisadores acreditam que o a contagem do tempo se reinicia após o término do calendário.

Origem e Fim do Megaupload
O
Megaupload era um serviço mundial de download e upload de arquivos na Internet. Até 2008,
o site tinha um sistema de slots que
proibia que os usuários não associados fizessem downloads, mas o
sistema foi removido e o serviço
passou a ser gratuito e aberto a todas as pessoas.
O Megaupload era famoso entre
os internautas e estava disponível
em 18 idiomas. Em 2009 o site passou por uma reformulação.
Mas o sucesso da página terminou
de forma inesperada no dia 19 de janeiro de 2012,
após o FBI determinar que o site saísse do ar por vio-

lar a lei de direitos autorais.
Os donos do site também foram acusados por extorsão e lavagem de dinheiro. Procuradores federais do estado da Virgínia,
nos Estados Unidos, foram os responsáveis pelo fechamento deste que foi
um dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo.
Todos os funcionários da companhia
foram indiciados pelos supostos crimes. O site é acusado de não pagar
mais de US$ 500 milhões em direitos
autorais de filmes e outros conteúdos.
Sete funcionários do site foram presos nos Estados
Unidos, quatro na Nova Zelândia e um na Austrália.

O que são motores
2 tempos e 4 tempos?
O
s motores denominados 2 tempos são encontrados em jet skis, aeromodelos, motosserras,
entre outros equipamentos. Eles não têm válvulas
de admissão e escapamento, o que simplifica sua construção e reduz seu peso
consideravelmente.
Já os motores chamados 4 tempos estão
presentes em carros e caminhões. Eles
podem ser movidos à gasolina e à diesel e são classificados como motores de
combustão interna. Em relação às vantagens e desvantagens de cada um dos motores, podemos dizer que:
Motores 2-tempos têm uma explosão a
cada giro do virabrequim, eles podem funcionar em qualquer posição, são leves e
muito úteis, mas eficientes em determinadas condições.
Motores 4-tempos têm combustão nos intervalos
dos giros, o que promove um ganho significativo de
potência, mas esses motores podem ter problemas
com o fluxo de óleo.
O motor 2-tempos também é mais barato de produzir. No entanto, eles não são muito utilizados em
carros porque a sua eficiência diminui mais acentuadamente quando variam as condições de rotação, altitude e temperatura. Veja abaixo como funcionam os
motores 2 e 4 tempos:
A VOZ DE PORTUGAL

Motor 2 tempos: Seu ciclo é constituído por dois
tempos. O próprio pistão funciona como válvula deslizante. No primeiro tempo, o pistão sobe comprimindo a mistura no cilindro e produzindo rarefação no cárter. Depois acontece a
ignição e a combustão da mistura.
No segundo tempo, os gases da combustão se expandem, fazendo o pistão
descer, comprimindo a mistura no cárter.
O pistão abre a janela de exaustão, permitindo a saída dos gases queimados.
Motor 4 tempos: O funcionamento do
motor acontece por meio da repetição
de ciclos, com quatro etapas. O primeiro tempo é o da admissão, onde acontece
o movimento do pistão do Ponto Morto
Alto para o Ponto Morto Baixo com a válvula de admissão aberta.
O segundo tempo é o da compressão, onde o movimento do pistão do Ponto Morto Baixo para o Ponto
Morto Alto acontece com as duas válvulas fechadas.
O pistão comprime a mistura de ar e combustível.
No terceiro tempo, chamado tempo motor, ocorre
a ignição, quando a vela produz a faísca. O quarto,
e último tempo, é o da exaustão, que corresponde à
subida do pistão do Ponto Morto Baixo para o Ponto
Morto Alto com a válvula de escapamento aberta.
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CENTRO INTERNACIONAL DE LOS ANGELES

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

Funciona
Através do seu Anjo,
100%
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.
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Tenho sido um
homem de negócios com sucesso,
mas á um ano para
cá,tudo começou a
ir mal. Estava à beira de declarar falência. Visitei o Anjo
e ele livrou-me da bruxaria
que o meu vizinho me tinha
rogado. JACOB

Toda a minha família veio do meu
país para connosco celebrar
o nascimento do
primeiro bébé. Um sonho
que se tornou realidade,
depois de muitos anos de
frustrações, encontrei finalmente a boa pessoa que me
ajudou. CLAUDIA

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

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

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

514-803-8230
A VOZ DE PORTUGAL
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José Cesário em Montreal
comunidade portuguesa recebeu, no salão Nobre da Missão
de Santa Cruz, na passada segunda-feira, a visita do Dr. José Cesário,
Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas que se fez acompanhar pela Maria João Ávila, deputada na Assembleia da República pelo
círculo fora da Europa.
Depois das boas vindas dadas pelo
Padre José Maria Cardoso, José Cesário tentou esclarecer as dificuldades
que Portugal está a atravessar. Diz que
o nosso país passa, presentemente, por
uma grande crise. Que é muito difícil
ajudar as pessoas que perdem os seus
empregos ou que andam à procura de
um. É Que infelizmente o problema não
é só nosso. A crise é a nível da Europa
e até mesmo mundial. Garante que o
governo não vai baixar os braços. Que
se terá de fazer reformas e que algumas
delas não vão ser populares, mas que

o rigor levará tudo isto a “bom porto”.
Que será impossível ultrapassar todas
essas dificuldades sozinhos. Vai ser
necessário a mobilização de todos, incluindo a dos 5 milhões de portugueses
que vivem no estrangeiro. Que no contexto da lusofonia em que somos mais
de 240 milhões a falar a língua de Camões, mais do que francês, alemão ou

diais, as relações têm de ser muito mais
aprofundadas para que as exportações
aumentem.
No final do ano passado, sectores
como as do calçado, cortiça, mobiliário e confecções, devido à qualidade
ter melhorado, venderam mais do que
nunca. Agora com as novas tecnologias os funcionários dos consulares e
embaixadas vão poder deslocar-se a
lugares com alguma concentração de
cidadãos e recolher dados biométricos para os cartões de cidadão, para

italiano, no mundo. Essa ligação com a
diáspora é fundamental para abrir novos mercados ou de os melhorar. Com
países como Angola e o Brasil que são
grandes potências económicas mun-

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

os passaportes, até mesmo registos e
o recenseamento. O cônsul Geral de
Montreal, Dr. Fernando Demée de Brito, aproveitou a ocasião para anunciar
e pedir à comunidade para divulgar que
na próxima quarta-feira dia 4 de Abril,

às 19H00, vai estar em Sainte-Thérese
juntamente com o chanceler, Sr. David Pereira para uma sessão de esclarecimento sobre o assunto. Este ano, o
Instituto de Camões vai passar a dar os
manuais escolares às escolas de língua
portuguesa no mundo. E pela primeira
os alunos vão dispor, para aqueles que
o desejarem, de uma certificação, do
ministério de educação do Quebeque,

da aprendizagem da língua de herança.
No final esclareceu algumas questões
que foram postas pela numerosa assistência. Durante o convívio tive o prazer de conversar com a deputada Maria
João Ávila que substituiu José Cesário. Senti orgulho quando ela me disse
que era natural da ilha Terceira e ainda
por cima de Angra do Heroísmo. Emigrou para a área de New Jersey com
13 anos. Desde muito cedo envolveu-se no meio associativo e aonde esteve
envolvida, inúmeros anos, no lar dos
Leões de Newark. Com ela na Assembleia da Republica, estaremos muito
bem representados.

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

Amélia Tavares

Courti
er immobilier
Courtier
immobilier agréé
agréé

Telemóvel:
Telemóvel: 514-892-6833
514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos
Conversamos imobiliário
imobiliário porque
porque

« Saber é poder »

-- Sir
Sir Francis
Francis Bacon
Bacon

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

5-Quando várias ofertas são apresentadas a um vendedor, ele deve:
a) Responder a todas as ofertas
b) Deve inicialmente responder à
primeira oferta recebida
c) Pode responder à oferta de sua
escolha
d) Idealmente, responder a todas
as ofertas

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

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

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

da semana
«A curiosidade do espírito
na busca da
de princípios
Pensamento
semana certos é o primeiro

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

A

Texto de Antero Branco
e fotos de Sylvio Martins

passonão
para
conquista
sabedoria».«Quem
sabea nada
tem de da
acreditar
em tudo»(Sócrates)
- Jan Neruda
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.99% GOMES
*

António

* Inscripção e venda.

0
+1P0ar0
a o notário
$

NÃO PROCuRA MAIS!
APROVEITE A MINHA
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

uRGENTE

PRECISA-SE
DE CASAS
PARA
VENDER
TEMOS
CLIENTES
SÉRIOS

AVALIAÇÃO
GRATuITA

TELEFONA-ME

514-246-9008
INFORMEM-SE SOBRE AS
VANTAGENS DE
TRABALHAR JuNTOS
A VOZ DE PORTUGAL
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Recordando o nosso passado, 1971

Duas Delegações do Banco
Pinto & Sotto Mayor em
Montreal e Toronto
Texto de Armando Barqueiro

Portugalíssimo
Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

Linha aberta:
514.483.2362

Contacto publicitário: 514.366.2888

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

rvelosa@videotron.ca

*Abertura prevista para Maio
“Estamos sempre mais perto dos que estao mais
longe”.
Este é o lema do Banco Pinto & Sotto Mayor,
uma das mais poderosas entidades comerciais da
banca portuguesa e, porventura, a que mais atenção tern dedicado a emigração lusa espalhada pelos cinco continentes.
Consciente do valor económico que representam
hoje os núcleos portugueses, nos vários países onde
a tenacidade lava milhares de compatriotas nossos à
busca de novos horizontes e melhor futuro, tem vindo o Banco Pinto & Sotto Mayor a estabelecer sucursais em vários territórios estrangeiros. Desta vez cabe
a vez ao Canadá, com uma agência
em Toronto e outra em Montreal.
A responsabilidade do estabelecimento das sucur sais fora do país tem
recaído sobre o Sr. Alfredo Jardim,
Director do Departamento Estrangeiro daquele banco. O Sr. Jardim
dispôs-se a prestar alguns esclarecimentos ao nosso jornal, solicitados
por nos parecer que o público terá
interesse em conhecer pormenores
de uma iniciativa comercial que
vem valorizar a colonia, e afirmar-se
como uma instituição de interesse
directo para a população portuguesa.
Segundo as suas próprias palavras,
“a abertura da Delegação Pinto &
Sotto Mayor é o prolongamento de
um trabalho europeu, cuja utilidade
está já comprovada. Os servigos quo
pode prestar não têm limite, pois no
campo económico a finalidade da
imigração é, essencialmente, a poupança, e o banco é uma exigência da
própria imigração. O banco procura
estreitar as ligações comerciais entre os dois países,
serve as comunidades através de conselhos, completa aos serviços burocráticos consulares sem a ales se
sobrepor e providencia toda uma vasta gama de facilidades de que uma banca moderna dispoe. Para já, a
nossa Delegação possue autorização para transferências, câmbios, créditos, gestão de empresas e títulos
e obrigações. Solicitámos também permissão para o
ramo de depósitos, mas não obtivemos ainda autorizagao”.
Entre um golo de “whisky”, o nosso interlocutor
desenvolvia as suas explicações, as quais revelavam
urn profundo conhecimento do fenómeno bancário.
“Veja que o nosso banco tem um serviço domiciliário de transferências, com 70 viaturas cobrindo todo

ASTRÓLOGO – CuRANDEIRO

PROF. MESTRE AIDARA

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

514-374-2395
A VOZ DE PORTUGAL

falo
Português

o território continental. Só no Ultramar possuimos
90 agencias (em Angola e Moçambique) e, por força
da nossa vinda para o Canadá, vamos instalar uma
sucursal em Ponta Delgada, que servirá os açorianos
aqui radicados. Aproveito para realçar que nos dias
de hoje, a educação bancária de um povo é uma necesidade e reflecte-se no próprio país. Para a ministrar a
preciso funcionários competentes, que saibam aconselhar correctamente os interessados na aplicação
adequada dos seus capitais”.
Instado sobre as intenções do Banco Pinto & Sotto
Mayor, em relação à vida das colónias portuguesas
do Canadá, disse-nos o Sr. Alfredo Jardim:
“O nosso banco tem, desde o primeiro dia, apoiado
as iniciativas válidas das áreas onde actua. As colectividades culturais, recreativas e desportivas podem
contar sempre com a colaboração que for possível

prestar-lhes, pois esse será um veículo de comunicação entre o nosso país e a sociedade local. Temos
planeado trazer ao Canadá a equipa de honra do
Sporting ou de outro clube de nomeada, e pensamos
fazes deslocar aqui uma grande caravana artística, a
exemplo do que fizemos já na Europa.
“A nossa vinda para este pais, com instalações próprias e pessoal técnico, é por si só uma iniciativa que
necesita do apoio da comunidade. Sem essa cooperação reciproca, todas as perspectivas que estão por nós
estruturadas serão impossíveis de levar a bom termo.
E eu não acredito nesta hipotese”.
Havíamos chegado ao fim, com os elementos que o
nosso gentilíssimo entrevistado nos facultou. O sagaz Director Alfredo Jardim não anda pelo mundo a
brincar aos “banquinhos”, com publicidade artificial
que a nada conduz. Ele sabe o que quer e para o que
vem.
As sucursais Pinto & Sotto Mayor em Montreal
(3680 St. Lawrence Blvd.) e em Toronto (890 Dundas Street West), vão já em Maio ser uma realidade.
Com pessoal experiente vindo da Europa, com uma
digna sala de reuniões para uso dos importadores e
um servico de Telex ligado directamente a Portugal.
Esta é uma vitória das comunidades portuguesas no
Canadá.
Quererá alguem para Progresso?
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40º Aniversário e o 40º Festival Abril em Portugal
Do 1 de Abril ao 10 de Junho
O Grande artista Convidado: Toy

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

A VOZ DE PORTUGAL
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Fado e Fadistas,… para sempre
D

Texto de Tony Saragoça

esde a minha pequena infância que este tipo
de expressão musical me fascina.
Nesses anos passados numa pequena aldeia do centro litoral, devido aos escassos meios financeiros que
a população tinha, casa que tivesse o luxo de possuir
um rádio era famosa e conhecida de todos pois essa
mesma residência, corria o risco de se tornar no clube
social da povoação, sobretudo a certas horas do dia.
Três estações de rádio conquistavam particularmente a atenção do Zé-povinho: A emissora nacional com

os seus variados mas escassos programas de música
popular (fados incluídos) pois já nessa altura a influência da música estrangeira se começava a fazer
sentir, a rádio clube de Portugal com os seus «parodiantes» e claro a rádio renascença com os programas
a tendência religiosa, “missa e terço” em destaque
para aquela maioridade de ferventes católicos de que
a nossa aldeia era orgulhosa.
Veio a imigração (anos 50) e meu tio Fernando
aproveitou para ser o pioneiro a aventurar-se nessa
chamada para um mundo melhor. Depois do temeroso e triste choque que essa partida causava, não só
para ele como para todos aqueles que posteriormente
seguiriam o mesmo rumo.
A geração de hoje não terá uma ideia do que uma
partida, seja de barco ou de avião, para terras totalmente desconhecidas causava dramatismo nas
famílias e vizinhos do aventureiro. Presenciar aquela
despedida era, para aqueles
que já tinham idade e maturidade de perceberem o que
se estava a passar, uma cena
dramática e de dimensões
quase fúnebres.
Mas, como ia dizendo, chegou a imigração e como bons
imigrados que eram, toca a
trabalhar noite e dia para poderem enviar para os entes
que ficaram do outro lado
do mundo, a maior parte do
fruto desse trabalho. E foi
com piastras canadianas que
a nossa aldeia se equipou de
vários rádios, que nos davam
a possibilidade de escutar os
tais Fados que a estação de
rádio nacional, mandava para
o ar e para a delícia de todos
os que como eu gostavam
desta nossa melodia nacional.
Alfredo Marceneiro Fernando Farinha, Hermano da
Câmara, Amália Rodrigues e a minha preferida Ada
de Castro eram alguns dos numerosos bons fadistas
daquela época.
Anos de glória que a pouco a pouco se foram esgotando na Pátria mãe, porque para nós os imigrantes esta canção sempre esteve bem viva. Quem dos
conterrâneos dos anos 60 e 70 residentes neste país,
A VOZ DE PORTUGAL

não possui ainda caixas ou gavetas repletas de velhos
discos 45 ou 33 rotações, rejeitados ou só já fazendo
parte de “objectos de colecção”, pois esse mercado
foi com os anos suplantado pelos actuais C.D., mp3,i.
pods, DVD’s etc, etc.de melhor qualidade e mais fáceis de operar.
Ironicamente os jovens de hoje, que beneficiam
destas novas e eficazes tecnologias, esquecem-se que
elas foram precisamente inventadas, testadas e postas
no mercado pela antiga geração. Eles têm o mérito de
as terem aperfeiçoado, mas as ideias originais foram
nossas, ou seja dos hoje considerados de “geração
grisalha”.
Nós colocámos nas vossas mãos ferramentas de alta
tecnologia, fantásticas e fascinantes. E eu pergunto
agora. Que estais vós a preparar para as gerações futuras?
Bom, deixemo-nos de declarações ego centristas e
vamos ao assunto que nos interessa.
As comunidades lusas sempre tiveram esta preocupação de manter bem vivas tradições e cultura portuguesas, e a meu ver mais vivo que nunca está neste
momento a apresentação e divulgação do nosso velho Fado.
No ano em que esta canção nacional recebeu o privilegiado estatuto de Património Imaterial da Humanidade, não será por causa de falta de esforço, nem
vontade na sua promoção, da parte da comunidade de
Montreal que a sua indiscutível fama será afectada.
Vejam só: Sexta-feira dia 9 de Março, grande noite
de fados no Restaurante Bica, Sexta-feira dia 16 de
Março, fadistas e fado estiveram em festa no Restaurante Tasca. Do 1 de Abril a 10 de Junho é a vez do
Restaurante Solmar ter vários fadistas no seu já bem
conhecido Festival Abril em Portugal, e quem diz fadistas diz fados obviamente.
Certamente que haverá ainda outros eventos na comunidade, das quais não estamos ao corrente e que
apresentarão também outros programas de fados ou
convidarão fadistas da comunidade para juntamente
com outros artistas animarem os seus eventos festivos e assim fazendo realçar o nosso Fado e deleitam
os seus clientes.

Parabéns aos responsáveis pela sua promoção e divulgação, parabéns a todos os fadistas que mais por
amor ao fado que pela pequena renumeração monetária e quantas vezes, expondo-se a críticas populares
injustamente atribuídas, nos entretêm pela noite fora
e finalmente parabéns a todos aqueles que participam
nas actividades onde fadistas e fados nos são apresentados.
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Reviver
Texto e Fotos de
Rita Gomes
Que bom que foi reviver com o grupo
do Reviver, na Casa dos Açores, dia 12.
Sinto que falta relação entre as gerações
e que no fundo perdemos todos com isso.
Apercebi-me disto num dia com o grupo Reviver, numa segunda-feira que de

pronto se adivinhou diferente das outras.
Eu e todos os jovens andamos a perder
um conhecimento que provêm destes jovens da terceira idade. Porquê? Porque
iremos nós deixar que um dia se perca a
cultura dos nossos antepassados? Vamo-nos arrepender porque estes ensinamentos não se ensinam nos livros. Falo por
exemplo das experiências de vida que
nos têm para ensinar, que todos nós de
uma forma ou de outra iremos passar por
isso, até técnicas de arte como o richelieu, o croché, o tricot e todos os bordados.
Aos jovens da minha idade convido
a virem passar nem que seja uma tarde
com o grupo Reviver e ver o quanto se
pode aprender!

Hoje em dia que se caminha para uma
desconexão entre as pessoas, graças ás
novas tecnologias - que nos prendem
horas com um telemóvel na mão, em
frente a uma consola, ao computador e à
televisão - devíamos dar ainda mais valor a este tipo de atividades e distrações.
Porque passar uma tarde no Reviver é
bem mais interessante e intelectualmente

desafiante do que passar uma tarde a ver
novamente a mesma série de televisão.
Todos temos algo em comum: todos
já tivemos 24 anos e todos caminhamos
para velhos. Mas velhos? «Velhos são os
trapos e até esses servem como panos!»
Gostaria de dedicar estar palavras à minha avó e a todas as que se revêm nela. A
minha avó é uma pessoa cheia de saúde
e com uma enorme energia que acredita que estes espaços ou Centros de Dia,
como gostam de chamar em Portugal,
não são para ela porque é lá que os velhos
se juntam para queixarem-se do tempo e
das doenças. Pelo contrário, pessoas com
energia são o que enchem este espaços
com alegria, entusiasmo, criatividade e
que no fundo não ficam em casa mas sim

juntam-se para partilhar e receber.
Criamos vários mitos acerca dos Centros de Dia e especialmente acerca do que
é a velhice. Uma coisa é certa, todos iremos lá chegar, com mais ou menos cabelos brancos. A velhice é muitas vezes associada a velhos rabugentos, que passam
o dia a queixar-se, que se esquecem com
facilidade, que pedem para repetir várias
vezes. Na minha opinião envelhecer é renascer. Porque todas estas característica
associadas á velhice, estão também associadas á nossa criancice, quando estamos
a aprender e especialmente na «idade dos
porquês».
Desta forma combate-se a solidão e o
abandono enriquecendo o grupo e enriquecendo-se a si mesmo. São pessoas
interessada em aprender, e a passar um
bom dia fazendo vários tipos de bordado,
aprendendo pintura, jogando ás cartas e
ao bingo, cantando e recitando poemas,

por exemplo começarem a criar poemas
ou a pintar.
Este espaço é realmente mágico criado por Velhos Magos cheios de magia!
Convido para as gerações deixarem os
pré-conceitos e virem contribuir e des-

fazendo um pouco de ginástica e fazendo uma pausa para um bom almoço cozinhado com muito amor. Nunca é tarde
para aprender e é isso que os motiva a

mistificar o trabalho desempenhado na
Reviver e noutros espaços idênticos.
Obrigada a todos os que me fizeram Reviver neste dia!

O meu marido era um homem muito amoroso e
comprehensível,mas tornou-se muito agressivo e indiferent para com a nossa
família. Eu e os meus filhos
sofremos muito. Obrigado
SHAMAN, pois graças a ti,
reconheci o inimigo que queria destruír o nosso lar. Obrigada por tudo.
sofia.

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUçÃO
TODAS AS DOENçAS TÊM UMA CURA...
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Depois de muito sofrimento, estamos de novo
reunidos. a nossa relação foi destruída pela má
influencia e vingança da
mulher do meu ex marido.
Graças a Deus tudo está
agora resolvido e a nossa relação voltou a ser boa. Obrigado SHAMAN por
nos teres ajudado. MIMI.

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

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

TESTEMUNHOS REAIS:

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ

Eu sou um mestre espiritual, um
xamã mental e metafísico de nascença. Tenho poder e capacidade de
retirar qualquer tipo de bruxedo,
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido. Limpo a sua
casa, carro e negócio.

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

Pedi finalmente a minha
namorada em casamento e
começá-mos os preparativos para o casamento.Tudo
ia bem. De repente a mionha
namorada mudou,tornou-se
insuportável ao de anularmos o nosso casamento. Obrigado SHAMAN por nos teres libertado da magia
negra que lhe tinha sido imposta por uma
pessoa no seu passado. KYRAL

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São
pessoas que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
que foram enganadas por bruxos e feitiços.

A minha saúde era fantástica´mas
com o tempo começou a deteriorar-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 posto 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

O ÍNDIO QUE

SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008

A VOZ DE PORTUGAL

18 COMUNIDADE

21 DE março - 2012

anedotas
“Nova maneira...”

Um casal de alentejanos conversam:
diz a mulher:
- Marido vou ao cabeleireiro lavar a cabeça.
responde o marido:
- Não é preciso mulher tu lavas a cabeça em casa.
Foram os dois para casa. Quando chegaram a mulher disse supreendida para o marido:
- Ó marido és maluco? Nós não temos chuveiro.
- Não mulher, não percebeste nada. Eu disse para lavares a cabeça
aqui em casa mas não disse no chuveiro.
- Então onde disseste?
- Eu disse para lavares na sanita.

“Machista, mas não tanto...”

Três mulheres acharam uma lâmpada mágica, e uma delas a esfregou sem querer.
De repente surge um génio mágico, dizendo:
- Cada uma de vocês poderá fazer um pedido.
Então a primeira disse:
- Quero ser mais 10 X mais inteligente que sou... E o génio concedeu
seu pedido.
A segunda disse:
-Eu quero ser 20X mais inteligente...
Então o génio transformou-a, conforme seu pedido.
E a última disse:
- Eu quero ser o Triplo, mais inteligente que as duas juntas... E então
o génio transformou-a em um homem.

Apostas em políticas ativas
de criação de desemprego
P

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

rimeiro, Vítor Gaspar tirou dinheiro aos trabalhadores. Depois, tirou aos reformados. A seguir,
tirou aos consumidores em geral. Agora, tirou ao ministro da Economia. Ora até que enfim, uma medida
justa. Creio que o ministro das Finanças encontrou

-lhe ficado com o emprego jovem e António Borges
tinha-lhe abarbatado as privatizações e as PPP. Mas,
ainda assim, continua a ser notável a dignidade com
que ele se deixa esbulhar. Sobretudo porque se percebe muito bem o destino que aguarda o Álvaro: os
outros ministros têm um orçamento, o da Economia
terá uma mesada. Todos os meses, Vítor Gaspar entregará ao Álvaro uma pequena soma, com a indica-

Um bêbado pergunta para o outro se sabe fazer cubos de gelo e o
outro responde que não sabe, porque não tem receita.

“Problema de luz...”

Estava um bêbado de volta de um candeeiro, quando chega a polícia.
- o que está aí a fazer?
- estou a procura da minha chave que caiu no outro lado da rua
- então porque está à procura aqui?
- porque aqui tem mais luz!

SUDOKU
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finalmente um rumo: confiscar verbas aos colegas de
Governo. Se Vítor Gaspar também tivesse tomado
conta do orçamento de Miguel Relvas, talvez tivéssemos poupado aqueles 12 mil euros que o ministro-adjunto gastou a imprimir 100 exemplares do programa do Governo.
O modo como Gaspar se apoderou dos dinheiros do
QREN, que eram até aí responsabilidade do Álvaro,
envergonha o povo português. Todos nos lembramos
do escabeche que os trabalhadores fizeram por terem
ficado sem os subsídios de férias e de Natal, no valor
de meia dúzia de tostões. Já o Álvaro fica sem 2,5 mil
milhões de euros e limita-se a amuar um bocadinho.
Não organizou manifestações, não pintou cartazes,
não gritou palavras de ordem. Por razões patrióticas,
não se permitiu mais do que um ligeiro melindre. É
verdade que o Álvaro tem algum traquejo nisto de
ser espoliado, uma vez que Paulo Portas já lhe tinha
tirado a diplomacia económica, Miguel Relvas tinha-

ção de não gastar tudo em guloseimas. É mais uma
medida de contenção de despesas e racionalização de
custos: não tendo Portugal uma economia, acaba por
não se justificar que tenha um ministério da Economia. É interessante constatar que a única economia
que funciona bem em Portugal é a economia paralela
- curiosamente, aquela que os economistas não definem nem programam.
Talvez o misterioso esvaziamento do Álvaro se
deva ao desajustamento das suas políticas. Santos
Pereira também é ministro do Emprego, o que nesta
altura parece ser de mau gosto. O objectivo de uma
sociedade moderna não é acabar com o desemprego. É fazer com que todos os desempregados sejam
como André Villas-Boas. O Governo já está apostar,
e com força, no desemprego. Só falta apostar no desemprego de qualidade. Basta uma pequena afinação
política.

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar
A VOZ DE PORTUGAL

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

WOW! Super Bungalow onde o
proprietário esteve là desde da
sua construcção em 1961. Casa
absolutamente impecável! 5 quartos. Belo quintal. Tecto refeito.
Bem-vindo a todos! 279 000$

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

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

VENDIDO EM 8 DIAS

Belo duplex num sítio muito procu-

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

EMPREGOS

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

20 de Março de 2012
1 Euro = CAD 1.316750
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
CentroAcçãoSócioCom. 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389
ENSINO
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

MERCEARIA

IGREJAS

ALGARVE

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS

514.849.2391

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

AJUDA AO DOMICÍLIO

Me. EDUARDO DIAS

Falamos françês, inglês e português
Jennifer Moutinho
514.513.9556

RESTAURANTES

LA CROIX MAUVE

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

SOLMAR

111 St-Paul E.

514.861.4562

1292 Jarry

514.721.5665

IMPÉRIO

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

11

$

514.946.1988

.00*

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

514-284-1813

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

SCHWARTZ’S

NecrologiA

empregados

Procura-se mulher para limpeza
em Côte-st-Luc as sextas-feiras e
possivelmente dois meio dias segunda e quarta feira.
Carole: 514-880-5727 ou
514-481-8889
Procura-se empregado para balcão e servir às mesas. 10.00$/
hr+gorjetas. Restaurante situado
na vila Mont-Royal, métro Parc,
aultocarro 16 ou métro Guy e
Côte-des-Neiges+aultocarro 165.
Inglês e françês obrigatórios.
Contactar 514-299-8572

vende-se

Mesa de casa de jantar com 6 cadeiras, sofá em sede.
514-593-5631 ou 514-461-9915
ou 514-458-9359

aluga-se

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

Procura empregados a tempo inteiro e a tempo parcial,
para trabalho geral.
Contactar Frank
(514) 842-4813

Apartamento 31/2 a alugar no 1º
andar. livre no 1º de Julho.
Contactar
Carlos 514-947-0916

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins, “pavé-uni”, pedra,
confragens. Bom salário segundo
a experiência.
Contactar Manuel Correia
514-977-3248

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

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.
Precisam-se de trabalhadores
para jardinagem na “Rive-Sud”.
Boas condições e salário competitivo.
Contactar 514-949-0707
Procura-se homem em pré-reforma para trabalhar como porteiro
do prédio “concierge”.
514-622-9066

†

compra-se

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

11.00*

$

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

514-284-1813

Fernando Matafome Pereira
“Fernando das galinhas”

Faleceu em Alcanena a 2 de Março de 2012,
com 78 anos de idade, o senhor Fernando
Matafome Pereira, natural de Alcanena, Santarém, Portugal.
Deixa na dor, sua esposa Maria de Jesus Branco Garudo Matafome, seu filho Fernando(Maria
da Liberdade), sua filha Maria da Conceição.
Netas Meyrannie, Sarah e neto Félix.
A família vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso
obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†
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Erlinda Santos
1947 - 2012

Faleceu em Terrebonne no dia 18 de Março
de 2012, com 64 anos de idade, Erlinda Santos, natural das Filipinas, esposa de Virgilio
Namimtim.
Deixa na dor o seu marido, os(a) seus(sua)
filhos(a) Arnel (Beatrice), Evangeline (Fernando) e Arnold (Uyen), o(as) seu(as) neto(as)
Vanessa, Megan, Sydney, Dante e Hailey, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
6825, Sherbrooke Est, Montréal
Tél. 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório tem lugar hoje quarta-feira dia 21 de Março de 2012, das 14h
às 17h e das 19h às 22h, e amanhã quinta-feira 22 de Março a partir
das 8h30. Seguir-se-á o serviço fúnebre, com missa de corpo presente, às 10h30 na Basilica de St-Patrick. Será sepultada no cemitério Le
Repos de St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†

Maria Fernandes

†

Paulo Henrique Cardoso

†

Maria Rosa da Encarnação

†

Maria Amélia Oliveira Silva Vaz

Faleceu em Montreal no dia 15 de Março de
2012, com 76 anos de idade, a senhora Maria
Fernandes, natural de Lanhelas, Caminha, Viana do Castelo, Portugal.
Deixa na dor, sua filha Nancy, seu filho Ivan,
seus netos Amanda e Brian, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montréal QC
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Liturgia da palavra teve lugar domingo dia 18
de Março 2012 às 20h30 no Salão. Seu corpo
foi transladado para o Cemitério de Lanhelas, Caminha, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 14 de Março de
2012, com 37 anos de idade, o senhor Paulo
Henrique Cardoso, natural da vila das Lajes,
Terceira, Açores esposo de Rosa Almeida natural dos Remédios, vila da Lagoa, São Miguel,
Açores.
Deixa na dor sua esposa, suas filha Kayla e
Sabrina. Seus pais Paulino Cardoso e Maria
de Fátima Marques. Seus irmãos José Adriano (Dorothy Medeiros), Dercio(Daisy Nogueira)
e Rui Miguel (Vicky Murillo), sua sogra Rosa
Ponte. Cunhados Eugénio(Rosalina Cabral),
José(Alcinda Viveiros), familiares 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 de corpo presente foi sábado 17 de Março às 10h00 na Santa
Cruz e foi sepultado no cemitério Repos St-François D’Assise
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Laprairie a 10 de Março de 2012, com 85 anos de idade,
a senhora Maria Rosa da Encarnação, natural de Lisboa,Portugal.
Deixa na dor,sua filha Eunice(António Santiago), seus netos, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montréal QC
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Liturgia da palavra teve lugar quarta-feira, 14 de Março 2012 às 13h00
no Salão. Foi sepultada no Cemitério Près du Fleuve.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

1925 - 2012

Faleceu em Montreal no dia 14 de Março passado a conhecida jornalista e poetisa Maria Amélia
Oliveira Silva Vaz esposa do jornalista e poeta
Joviano Vaz.
Era mãe de Antonio Vaz e sogra da senhora Diane Beaudet.
O seu funeral terá lugar na Igreja Santa Cruz, 60
rua Rachel oeste no próximo Sábado 24 do corrente às 11 horas da manhã.

A MEMÓRIA
António Clemente Pereira
A família vem por este meio informar a todas as pessoas se realiza
em sua memória no próximo dia
23 de Março de 2012 pelas 18h30
na Igreja Santa Cruz a primeira
missa do mês do seu falecimento.
A todos o nosso obrigado.
Bem Hajam
A VOZ DE PORTUGAL

20 variedade

Carneiro
Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Poderá receber a visita inesperada de um amigo de longa data. Receba-o de braços
abertos. Saúde: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja atento às suas indicações. Dinheiro: Possibilidade de
ganhar lucros inesperados. Seja audaz e faça um excelente investimento. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29
Touro
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Opte por atitudes de compreensão e tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá
sentir-se um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua
alimentação. Dinheiro: Aposte na sua competência, pois poderá ser
recompensado da forma como merece.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39
Gémeos
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afetiva poderá não estar a
ter os contornos que planeou. Procure não perder a calma
e invista na sua felicidade. Trate-se com amor! Saúde: Não
abuse dos alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos
profissionais. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
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F1: Jenson Button
Vence na Australia
C

Texto de Hélder Dias

aro leitor,cá estamos de novo , para levar até
junto de vós ,através deste vosso jornal A
VOZ de PORTUGAL tudo quanto se passa e se
vai passar neste mundo maravilhoso de homens e
de máquinas de velocidade, trabalho este, que vimos a cumprir sem interregno já la vão, muitos e
muitos anos!.. a todos os meus leitores, desejo uma
boa época de FORMULA 1 e, independentemente
de todas as equipas e pilotos …QUE O MELHOR
GANHE!...
E, desta feita, o inglês Jenson Button da McLaren ,fi-

Caranguejo
Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome consciência dos seus
atos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente
para a sua relação. Saúde: Evite situações que possam
provocar uma alteração do seu sistema nervoso. Cuidar da sua saúde não é uma questão de querer. É um dever. Dinheiro: Modere as
palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irrefletida pode
aborrecer um superior hierárquico.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42
Leão
Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: A sua cara-metade não merece ser tratada com
indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma de agir.
Saúde: As tensões acumuladas podem fazer com que se
sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção, a sua qualidade
profissional poderá estar a ser testada.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Virgem
Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo este momento de comunhão. Saúde: O trabalho não
é tudo! Descanse mais e pense seriamente na sua saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque em risco a sua
estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38
Balança
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com a sua
cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não cometa
excessos que o seu organismo não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa com quem divide as tarefas diárias.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Escorpião
Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida.
Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão importante
para ambos.
Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória.
Esqueça o passado e viva o presente, o passado passou, aceite-o!
Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30
Sagitário
Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o seu orgulho
de lado e vá à procura da felicidade. Seja feliz! Saúde:
Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha em
atenção a saúde da sua família. Dinheiro: Aposte nos seus projetos
pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter ótimas surpresas.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Capricórnio
Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente,
causando algumas dúvidas no seu coração. Procure ter
uma vida de paz e amor.
Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado, o
que não significa que deixe de ter os cuidados mínimos.
Dinheiro: Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu departamento.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Aquário
Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê
mais atenção à pessoa que ama.
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado dentro de si.
Dinheiro: Património protegido. Continue a adotar uma postura de
contenção. Será bastante positivo para si.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Aja menos com a razão e mais com o coração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa que
ama. Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu bem-estar.
Se seguir em frente e fizer o que tem de ser feito, todos acabarão
por aplaudi-lo!
Dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois
algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

gura verdadeiramente demarcante em 2011, tem agora
ainda mais motivos para estar contente, monolugar rápido nos livres e muito fiável nas corridas eis a melhor
combinação para esta época 2012. Com estes trunfos
na mão, o campeão mundial de 2009 largou em segundo, ganhou a primeira posição logo na partida e
venceu a primeira corrida do mundial de 2012, em
Melbourne, na Austrália. “É muito bom terminar com
uma vitória. Estão todos a fazer um trabalho muito
bom dentro da equipa e esta vitória vem para coroar
todas as horas extras de preparação”, destacou o inglês. Sobre a prova, Button salientou que o momento
mais delicado foi na entrada do carro de segurança.
“Tivémos uma relargada complicada após a saída do
carro de segurança , mas soube administrar e manter o
controle do meu carro até a bandeirada final”.
Sebastien Vetel ,Red Bull ,actual campeão do mundo,
terminou em segundo, aproveitando a entrada do carro de segurança no final da prova, Vettel ,’’roubou’’ a
segunda marcha do pódio a Lewis Hamilton, ele que,
havia largado da pole position.
Na quarta posição chegou o australiano Mark Webber,
com Fernando Alonso levando a Ferrari à quinta posição, seguido por Kamui Kobayashi, da Sauber, Kimi
Raikkonen, Lotus ,ele que esta de volta à F1,Sergio
Perez da Sauber terminou em oitavo, mostrando-nos
mais uma vez uma a boa fiabilidade do seu carro ,o
que já aconteceu em 2011. Daniel Ricciardo levou a
Toro Rosso ao nono posto e Paul di Resta fechou os
dez melhores com a Force India.
Os dois brasileiros, Filipe Massa da Ferrari e Bruno
Senna da Lotus depois de se tocarem nas voltas finais
da prova, abandonaram esta ,depois de um fim de semana desastroso, para os dois.
Como de costume, o GP da Austrália começou bastante agitado. Logo na largada, um toque envolvendo Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg e Bruno Senna complicou a corrida dos três pilotos. O alemão da
Force India foi obrigado a abandonar, enquanto que o
piloto da Toro Rosso e o brasileiro foram aos boxes
no fim da primeira volta. Lá na frente, Button tomou a
liderança de Hamilton, enquanto Schumacher beneficiando da ma largada de Romain Grosjean para subir
para terceiro.
Rosberg assumiu o quarto posto, seguido por Vettel. Em sexto, Grosjean sofreu logo com os ataques
de Pastor Maldonado, que estava em sétimo, à frente
de Webber, que havia descido de quinto para oitavo.
As Ferrari também largaram bem. Alonso subiu rapidamente para oitavo e logo superou Webber, enquanto
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Massa pulou de 16º para décimo. Na luta entre Grosjean e Maldonado, o francês da Renault, no toque, teve
que abandonar com a suspensão quebrada. Enquanto
isso, Vettel partia para cima de Rosberg, e Alonso consolidava-se atrás dos dois.
Em terceiro, Schumacher abandonou na 12 volta ,
com um problema na caixa de velocidades , isto surgia
quando Filipe Massa fazia sua primeira parada nos boxes. Logo na sequência quem entrou foi Rosberg. Na
15 volta , à primeira rodada de pit começou para valer,
com a maioria dos pilotos puxando para os boxes. Os
últimos entre os pilotos na zona de pontuação a pararem foi Raikkonen, que chegou a andar em terceiro.
Após 20 voltas, com a maioria dos primeiros pits
feitos, os dez primeiros estavam assim: Button, Hamilton, Vettel, Alonso, Rosberg, Perez, Webber, Maldonado, Massa e Kobayashi. Na segunda parte da corrida, destaque para a disputa entre Massa, Raikkonen
e Kobayashi. O japonês da Sauber lutava pela oitava
posição com o brasileiro, quando acabou espalhando
e quase perdeu a posição para Raikkonen, que vinha
em décimo. Na volta seguinte, Massa perdeu as duas
posições para os adversários.
Primeiro a parar logo na 12 volta, Massa também foi
o primeiro a abrir à segunda rodada de pits, na 30 volta. Enquanto isso, na pista uma boa luta a três, Rosberg, Webber e Maldonado fazia-se sentir pela obtenção do quinto lugar, mas a luta terminava na 32 volta

quando Rosberg entrou nos pits. Lá na frente, Button
consolidava aos poucos a sua vitória, mantendo uma
diferença de dez segundos sobre Hamilton. No final
da corrida Fernando Alonso comentou : “Quanto aos
pontos positivos para tirar de hoje, os pit stops e a estratégia. Hoje o carro estava melhor do que ontem e
estávamos mais perto dos líderes. No entanto, ainda
temos muito trabalho a fazer para alcançar aqueles que
estão à nossa frente, não apenas McLaren e Red Bull,
mas também a Mercedes e a Lotus”, estamos a um segundo da pole position e existem sete ou oito equipas
muito próximas umas das outras. De certo modo, isso
é uma boa notícia, porque, se conseguirmos melhorar
alguns décimos, então poderemos subir alguns lugares” concluiu Alonso .
RESULTADOS FINAIS DA AUSTRALIA:
1) Jenson Button (ING/McLaren) (2 pit-stops)
2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) (2)
3) Lewis Hamilton (ING/McLaren) (2)
4) Mark Webber (AUS/Red Bull) (2)
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) (2)
6) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) (2)
7) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) (2)
8) Sergio Perez (MEX/Sauber) (1)
9) Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) (3)
10) Paul di Resta (ESC/Force India) (2)
11) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) (2)
12) Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP) (2)
13) Pastor Maldonado (VEN/Williams) (2)
14) Timo Glock (ALE/Marussia) (2)
Próxima semana GP da Malásia, segunda
etapa deste MUNDIAL da F1.
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Três candidatos vencem respetivos jogos,
embora com dificuldade diferente

F

oi difícil para o FC Porto, fácil para Benfica e
Sp. Braga, mas, concluída mais uma jornada e
com apenas sete por disputar, o campeão nacional
continua na frente, com um ponto de vantagem.
Na sempre problemática Choupana, Helton foi o
melhor em campo, ainda que o FC Porto tenha ganho
por 2-0. Os dragões colocaram-se em vantagem aos
21 minutos, por Janko, mas só nos descontos respira-

ram de alívio com o segundo golo, por Alex Sandro.
Pelo meio, o guarda-redes brasileiro foi imbatível,
garantindo a conquista dos três pontos.
Na Luz, o Benfica entrou em campo pressionado
pela vitória do FC Porto e com a cabeça no Chelsea, próximo adversário na Champions. Mas o Beira
Mar cedo revelou-se uma presa fácil, sobretudo para
Cardozo, que bisou e fez uma assistência. O 3-1 final
acabou por não corresponder às expetativas do treinador, que desejava mais golos.
Pressão é coisa que o Sp. Braga não sente. Os minhotos somaram a 12ª vitória seguida no campeonato

em Santa Maria da Feira mas recusam mudar uma
vírgula que seja ao discurso do terceiro lugar. Efetivamente, é ali que se posicionam, com os mesmos
pontos dos encarnados, mas ainda têm de jogar com
Benfica, FC Porto e Sporting. Hélder Barbosa apontou o caminho da vitória logo aos sete minutos, mas
a goleada (1-4) chegaria apenas na segunda parte, por
Lima, Mossoró e Viana.
Na estreia de José Dominguez como treinador da U. Leiria, após a saída de Manuel
Cajuda, os leirienses bateram o Rio Ave por
1-0. Foi o regresso às vitórias mais de três
meses depois e novamente depois de uma
chicotada. Bruno Moraes marcou o único
golo.
Depois do brilharete no Dragão, a Académica voltou a escorregar frente a um «pequeno», perdendo três pontos na primeira
jogada de ataque do P. Ferreira. Arturo Alvarez, reforço de inverno dos castores, assinou a vitória ao fim de quatro minutos.
Também o Marítimo perdeu pontos nesta
ronda. Os madeirenses foram ao Bonfim
lutar pelo quarto lugar. Pensavam que o
tinham perdido, mas não. Heldon empurrou os visitantes para cima, mas o V. Setúbal recompôs-se e respondeu na segunda parte por
Meyong. O 1-1 final, pensava-se, tinha sido mais
saboroso para os sadinos, aflitos na tabela. Mas a
derrota do Sporting em Barcelos, com o Gil Vicente, isolou os madeirenses, que nenhuma culpa têm da
polémica em Barcelos.
Empatado ficou, ainda, o V. Guimarães-Olhanense,
apesar de os minhotos terem estado a vencer por 2-0.
Urreta e Defendi abalaram as aspirações dos algarvios na primeira parte, mas o que se seguiria ninguém esperava: dois golos em dois minutos (54 e 55)
e a «divisão» de pontos.
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desporto

Liga Zone Sagres
P Equipa
1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Marítimo
5-Sporting
6-V. Guimarães
7-Olhanense
8-Nacional
9-Gil Vicente
10-Rio Ave
11-P. Ferreira
12-Académica
13-V. Setúbal
14-Beira-Mar
15-U. Leiria
16-Feirense
Resultados
Nacional 0-2 FC Porto
Benfica 3-1 Beira-Mar
U. Leiria 1-0 Rio Ave
Feirense 1-4 SC Braga
Académica 0-1 P. Ferreira
V. Setúbal 1-1 Marítimo
Guimarães 2-2 Olhanense
Gil Vicente 2-0 Sporting

P
56
55
55
42
41
33
28
26
26
24
24
23
21
20
18
17

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
17
17
17
12
12
10
6
7
6
7
7
5
5
5
5
3

D GM GS
1
53 16
2
54 21
2
51 19
5
33 25
6
36 19
10 28 30
7
30 32
11 28 41
9
22 33
13 24 28
13 27 42
10 21 29
12 20 41
13 18 27
15 21 43
12 17 37

Primeira Liga - Próximos jogos
23/03
24/03
25/03
25/03
25/03
25/03
26/03
26/03

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

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

E
5
4
4
6
5
3
10
5
8
3
3
8
6
5
3
8

21

P
48
40
38
37
34
32
32
28
28
28
27
26
26
25
25
20

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
14
10
11
9
9
9
8
6
7
8
7
6
6
6
5
5

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

16:45
16:15
12:00
12:00
14:00
16:15
14:00
16:15

D GM GS
3
32 12
3
34 21
7
33 25
4
28 22
7
22 25
9
27 28
7
29 28
7
25 25
9
23 26
11 27 36
10 29 30
9
25 29
9
26 32
10 16 22
8
28 33
13 24 34

Taça de Portugal
Sporting vs Académica 2012-05-20 12:00 Oeiras

bwin Cup -

Meias finais
Gil Vicente vs SC Braga
2012-03-21
Benfica vs FC Porto
2012-03-21
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Impact de Montreal
Texto de Tony Saragoça

1992. A liga canadiana de soccer (CSL) ps termo as
suas operaçoões e com ela a equipa Supra também desaparece.
Montreal encontra-se mais uma vez sem equipa de
soccer professional. Foi nesse mesmo Outono que o
grupo Saputo anunciou ter adquirido uma concessão
na liga Americana de Soccer professional (APSL)
Foi em 1993 que a equipa chamada Impact disputou
o seu primeiro jogo sob a direcção do treinador Eddie

Firmani, aquele que uns anos atrás tinha dirigido o
Manic de Montreal, na antiga Liga Norte-Americana
de Soccer (NASL) no princípio dos anos 80. O publico respondeu bem, pois logo no primeiro jogo 5380
espectadores assistiram ao primeiro jogo desta nova
equipa. Jogo esse ganho pelo Impact por 4-2 contra a
equipa de Tampa Bay, para grande satisfação dos fans
que tinham vindo ao estádio Claude Robillard.No entanto a temporada foi bastante difícil, pois o Impact
terminou no ultimo lugar da classificação geral. Mas o
importante é que o soccer estava de volta em Montreal
e o futuro anunciava-se prometor.
Em 1994, Eddie Firmani deixou o seu lugar e foi
substituído por Valério Gazolla. O Impact terminou
em terceiro lugar e classificou-se para as eliminatorias pela primeira vez na sua curta historia. Depois de
ter eliminado Los Angeles nas meias finais, o Impact
recebeu na final os Foxes de Colorado. Diante 8,169
espectadores. O Impact ganhou por 1-0 e deu assim
um primeiro titulo do Campeonato Norte Americano
a Montreal. Seguindo a tradição, a equipa teve direito
a uma parada nas ruas da cidade.
De 1995 a 1997, o Impact terminou sempre em primeiro lugar, mas foi eliminado seguidamente por,
Atlanta, Rochester e Long-Island.
No Inverno 1997-1998, o Impact disputou a primeira
das 3 temporadas de soccer interior na National Professional Soccer League (NPSL). A equipa jogou no
Centre Molson, lá mesmo onde jogavam os Canadiens
de Montreal. No entanto o espetáculo era de baixa
qualidade e o público nunca mostrou grande interesse.
Foi então decidido terminar com este exercício afim de
minimisar os custos.
Em 1998, Paul Kitson sucedeu a Valério Gazolla
como trainador. Forte das suas 21 victorias consecutivas contra somente 7 derrotas e qualificado para as
eliminatórias por um quinto ano consecutivo, o Impact
perdeu contra o seu rival de sempre, Rochester, nos
quartos de final, deixando assim os seus fans completamente desencorajados e desiludidos.
Os Anos Negros
Na Primavera de 1999 o Grupo Saputo vendeu o
clube a um grupo de investidores locais chefiados por
Joey Saputo, que se implicou pessoalmente e directamente na equipa.
Os novos proprietários decidiram então não participar na temporada 1999, sobre pretexto de se puderem

preparar melhor para a temporada 1999-2000, que
iria ser disputada no complexo desportivo du Centre
Claude Robillard. Foi uma má decisão, pois tiveram
de recomeçar a zero, deitando por água abaixo uma
grande parte do trabalho que tinha sido feito desde a
criação da equipa, sem contar com o apoio dos seus fãs
que práticamente abandonaram ou se esqueceram que
ainda havia uma equipa. Escusado será dizer que as
assitências foram as mais fracas de sempre.
Foi preciso esperar pela pemporada 2000 para rever
o clube na Liga A. O Impact não se qualificou para as
eliminatórias pela segunda vez na sua história. Durante esse ano a equipa foi vendida a um grupo de investidores de Toronto dirigidos por Neil Jamieson. Depois
da temporada a concessão exterior foi vendida à Firma
Ionian tendo à cabeça Strato Gavriil.
Em 2001, Valério Gazzola voltou como trainador e
procedeu-se à compra de jogadores europeus como
Grégory Campi e George Papandreou. No entanto a
temporada foi verdadeiramente muito difícil e o grupo
Ionian decidiu acabar com a sua implicação no clube
e declarou banca rota mesmo durante o decorrer do
campeonato! A Liga retomou a equipa sob sua tutela
para esta poder terminar a temporada. Joey Saputo foi
nomeado pela Liga administrador da equipa e Nick De
Santis, jogador e treinador, enquanto que todos os outros membros da equipa tiveram que aceitar cortes nos
seus salários. Sem estes sacrificios por parte dos jogadores e outros membros do clube, teria sido o fim do
soccer professional em Montréal. Entretanto a equipa
não se qualificou para as eliminatórias, mas ganhou a
Taça de Montral, um torneio internacional regroupando equipas de 5 Países.
Uma nova hera
Durante o Outono 2001, a retomada da equipa foi
anunciada em grande pompa, com a participação de
Sócios Corporativos tais como Hydro-Québec, o Gouvernement du Québec e Saputo. O futuro do clube foi
assegurado por 5 anos, dando assim a oportunidade
aos seus dirigentes a oportunidade de trabalhar livremente e construir um clube forte.
O Impact é a partir de agora uma entidade sem fins
lucrativos.
Bob Lilley foi contratado para treinador, ele que tinha
levado a equipa de Hershey à final da Liga A. Com
um grupo composto principalmente por jogadores canadianos e tendo como assistentes Eduardo Sebrango
e Zé Roberto entre outros, o Impact, da edição 2002
iria encontrar o caminho das séries eliminatórias. Mas
uma eliminação muito ativa contra Rochester pôs termo a uma boa temporada para a equipa montrealense.
Prémio de consolação no entanto, ganhou a primeira
edição da Taça des Voyageurs mas a melhor recompensa foi o facto dos seus adeptos terem voltado ao
estádio, com uma média de 5 355 espectadores por
jogo, a maior da sua história.Via-se pois o futuro com
grande optimismo.
Para o seu segundo aniversário em 2003, o objectivo
do clube era o topo da classificação. Onze jogadores
novos foram contratados e a maior parte deles com experiência internacional. Infelizmente com o seu estilo
de jogo defensivo, Bob Lilley foi incapaz de concretizar esses objetivos. A sua inclinação para este estilo
de jogo, oferecia aos adeptos um espetáculo indigno
do calibre de jogadores que tinha à sua disposição. Seguiu-se outra eliminação precoce nos quartos de final
contra Rochester. Entretanto, a sua ficha enriqueceu-se outra vez com uma segunda Taça dos Voyageurs
consecutiva e o público continuava a suportar a equipa
ainda mais que o ano passado. Recordes de assistência
foram batidos em várias ocasiões. No fim da temporada Nick De Santis foi promovido a treinador.
Foi então e sob as ordens do antigo assistente que
começou a temporada 2004. Dez anos depois de ter
ganho o título como jogador, De Santis teve o manA VOZ DE PORTUGAL

dato levar a equipa ao mais alto nivel possível,e impor à equipa um estilo mais espectacular. Com efeito
assistímos efectivamente a uma progressão no jogo
ofensivo, mas é ainda na defesa que o Impact domina. Depois de ter acabado em segundo lugar, só a um
ponto de Portland, Montreal teve a oportunidade de se
vingar do seu rival de sempre foi ele fez precisamente,
em derrotá-los tanto em casa como fora. Nas meias
finais o Syracuse mostrou muita falta de experiência e
indisciplina e foi por conseguinte um adversário fácil
para a equipa montrealense que conseguiu assim qualificar-se para a final. Durante toda esta temporada os
fans não deixaram de suportar o clube e mais uma vez
estableceram-se recordes de assistência com uma média de 9,551 espectadores por jogo, mas para esta final
com Seatle, foram 13,648 que assitiram à victória do
Impact por 2 a 0. Como à 10 anos atrás, todos os jogadores se reuniram no centro do terreno para sublinhar
este fim de temporada verdadeiramente memorável.
Como não se deve mudar uma equipa vencedora,
2005 continuou sob o mesmo rumo. Mesmo perdendo
uma das figuras históricas, Lloyd Barker, que decidiu
pôr um termo à sua carreira professional, a equipa
guardou contudo bons elementos como Greg Sutton,
Gabriel Gervais e Sandro Grande. Começou esta temporada com uma série de 15 vitórias consecutivas. Em
seguida as coisas complicaram-se um pouco com: jogadores feridos, outros suspensos, a Taça de Ouro e
as partidas mesmo a meio da temporada de Grande e
Ali-Gerba. Apesar de tudo terminou-se o Campeonato
com 10 pontos de avanço sobre o seu rival de sempre,
Rochester. Nas meias finais o Impact defronta Seattle,
para a desforra da temporada precedente. Desta vez
os Americanos encontraram a falha e qualificaram-se
para a final. Mas o facto mais importante do ano, foi
a notícia da construção do estádio Saputo, que previa
abrir a suas portas para 2007. Como os contratos a longo tempo se mutiplicavam, não havia dúvidas que o
Clube tinha bons planos para o futuro.
Apesar dos bons resultados a equipa marcou poucos
golos para uma formação de topo. Foi assim que em
2006 se contrataram quatro dos melhores goleadores da 1ª Division da temporada passada, em contra
partida perderam Eduardo Sebrango. O meio terreno
continuava sem estar à altura, apesar da chegada do
antigo internacional Argentino Leonardo Di Lorenzo.
Montreal terminou a temporada em primeiro, apesar
de uma média de 1 golo a cada 89 minutos, o pior
rendimento ofensivo na história do clube. Vancouver
eliminou o Impact e tornou-se Campeão, num golo
marcado pelo seu ex jogador Sebrango... Quanto ao
novo estádio encontrou-se, finalmente, o lugar e as
suas portas abriram em 2008. O plano da nova hera
chegava a termo e mesmo se não foi totalmente concretizado, o progresso feito foi no entanto melhor do
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que se esperava.
O ano 2007 foi um período de transição com as
transferências, tanto nas saídas como entradas.
Portanto a equipa encontrou rápidamente o bom
ritmo, antes de se estafar e perder 5 pontos sobre 15
contra os últimos classificados. Novas transferências
faziam nascer a esperança, mas o cenário repetiu-se
e o clube foi eliminado prematuramente. A victória
por 3 a 2 em casa, não valeu de nada pois perdeu em
seguida em casa do Porto Rico, por 3 a 0. Pensou-se
em substituír o treinador, mas finalmente Joey Saputo
deixou que Nick De Santis decidi-se por ele mesmo e
ele decidiu ficar. Começaram os tabalhos de construção do novo estádio e Richard Legendre foi contratado
para o poste de Vice-presidente executivo.

tenta pacientemente construir um novo estilo. As semanas passam e chegou-se ao fundo do barril aquando
uma derrota de 3 a 0 contra Minnesota. Nas semanas que seguiram, Dos Santos dá à sua equipa o estilo
apropriado para os jogadores que tem ao seu dispor.
Ele impõe a sua marca de tal modo que a equipa a
partir de agora pensa em marcar golos e a não deixar
o adversário marcar. Tudo funciona bem, mas o tempo é limitado, mesmo assim a sua equipa consegue 6
vitórias consecutivas e ganha a Taça pela terceira vez
da sua história.
A temporada 2010, foi muito peturbada. Certas equipas ameaçaram retirar-se da competição. A USL perdeu o controle e foi assim que esta liga passou a ser a
Divisão 2 Americana. Para o Impact os efectivos não

Uma nova temporada num Estadio Novo
Em Janeiro 2008, com a equipa quase intacta, começaram os treinos com estágios em Itália, Portugal
e Flórida. As ambições desportivas eram grandes, sobretudo com este novo estádio mas sobre o terreno era
a dieta ofensiva, nada funcionava e o treinador Nick
De Santis demitiu-se e tomou o cargo de Director Técnico. John Limniatis foi nomeado treinador. Ainda em
2008, nasce enfim o Campeonato do Canadá.
Os primeiros passos de Limniatis coincidem com
duas victórias contra Vancouver nesta competição. A
equipa não estava ainda no bom caminho, mas depois
de algumas semanas difíceis, consegue empatar 1-1
contra Toronto, resultado suficiente para ganhar o título National e assim se qualificar para a Liga dos Campeões. Desta vez, estávamos no bom caminho.
Depois de eliminar Esteli com muita dificuldade,
Montreal consegue derrotar também Atlanta, Olímpia
e Joe Public. Durante esta temporada o clube benificiou também, e por diversas razões, do retorno ao
Quebec, de Rocco Placentino, Sandro Grande e Félix
Brillant. A equipa vai até às meias finais, mas perde
contra Vancouver. Para uma equipa que era última na
classificação em Julho, não se esperava que chegasse
tão longe.
Este facto não foi tão importante como o seu percurso na cena internacional, o clube qualificou-se durante
o Inverno 2009 para os quartos de final da Liga dos
Campeões. 56 000 espectadores no Estádio Olímpico
viram a equipa de Montreal derrotar o Santos Laguna
por 2-0 em casa. Em casa do adversário, depois de estar a ganhar 1-2 a equipa acabou por perder 5-2 contra
os Mexicanos. Segui-se outra derrota, 1-0 em Toronto
e o treinador John Limniatis foi despedido. Marc Dos
Santos, até agora, seu assistente foi promovido a treinador chefe. A equipa perde ainda outras quatro vezes
em tantos jogos, tendo um deles sido por 6 a 1 contra
Toronto. A equipa não tem vida e o seu novo treinador

mudaram, apesar de tudo não se muda uma equipa que
acaba de ganhar a Taça. Uns pequenos reforços para
certas posicões estratégicas, foi só, mas isto não chegou e a equipa ficou no último lugar no Campeonato
do Canadá, e fez uma temporada bem banal na 2ª Divisão, no entanto quase no fim do calendário a esperança renasceu devido a certas mudanças nos efetivos.
Ali-Gerba reforçou a equipa, os golos multiplicavam-se, mas o Impact acabou por ser eliminado em meias
finais contra o Cary. Apesar dum ano desportivamente mau, os sorrisos e o optimismo reinavam pois foi
anunciada a passagem da equipa de Montreal para a
MLS, (Liga Principal de Soccer) a partir de 2012.
A última temporada antes de passar a Liga Elite Canado-Americana, deveria ser de preparação para tal,
no entanto 2011 foi um “Flop” monumental. No princípio todos acreditavam que os jogadores desta equipa
tinham capacidade para jogarem na MLS no próximo
ano. No entanto, Marc Dos Santos e a sua equipa eram
irreconhecíveis. Depois da eliminação contra Vancouver nas meias finais da Taça do Canada, e um começo
calamitoso na NASL, o treinador demissiona e Nick
De Santis volta para o banco até ao fim da temporada,
conservando ao mesmo tempo o seu trabalho de Diretor Desportivo. Mais de metade da equipa foi mudada
durante a competição e apesar de um esforço nas últimas semanas a equipa termina em sétimo lugar sobre
oito equipas, numa liga particularmente fraca. Uma
temporada 2011 para esquecer definitivamente. Felizmente que a perspectiva de atuar na MLS, permite aos
fãs guardar a esperança dum futuro melhor.
A nova aventura
10 de Marco 2012, o novo Impact de Montreal faz
os seus primeiros passos na Grande Liga contra a equipa de Vancouver. Apesar dos muitos pontos positivos,
os erros causados pelo nervosismo acabaram por dar
avantagem à equipa do oeste canadiano que infligiu
assim a primeira derrota à equipa de Montreal, (ImA VOZ DE PORTUGAL
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pact 0 Vancouver 2). O seu novo treinador Jesse Marsch salientou depois do jogo que o seu clube performou bem, com mais ocasiões de marcar, com 13 tiros
à baliza, comparado aos Whitecaps que só tiveram 5.
Também em passes na zona adversa, o Impact fez bem
com uma media de 70% de eficiência.
Foi uma boa lição para os meus jogadores. Quando se
cometem erros, arríscamo-nos a pagar por isso nesta
liga. Faz parte da aprendizagem dos jogadores e é com
estes erros que nos iremos melhorar,mencionou ainda
Jesse Marsch.
O alinhamento do Impact: – G-Donovan Ricketts, D-Jeb Brovksy, D-Tyson Wahl, D Matteo Ferrari, D-Josh Gardner, M-Davy Arnaud, M-Patrice
Bernier (Miguel Montaño 81’), M-Felipe, M-Justin
Mapp (Mike Fucito 26’), A-Justin Braun (Andrew
Wenger 72’), A-Sanna Nyassi.
15 de Marco 2012, a direção do Impact anunciou
hoje que o clube tinha assinado um contrato com o
atacante italiano, Bernardo Corradi, de 35 anos, um
internacional que marcou 68 golos em 250 jogos nas
ligas professionais e jogou no Chievo,Verona,Lazio,e
Udinese. Também jogou no Valência e Manchester-City.
17 de Marco de 2012, Impact 1 Chicago 1
Foi diante duma assistência recorde de 58 912 que o
Impact de Montreal abriu a temporada local contra o
Fire de Chicago.
Nos primeiros 15 minutos as duas equipas estudaram-se, mas a partir daí, o Impact impôs o seu ritmo
e aos 17 minutos surgiu a primeira oportunidade. Um
belo tiro de Braun que o guarda redes defendeu com
a ponta dos dedos. Em seguida aos 35 minutos Braun
marcou golo e o estádio olímpico com os seus quase
60 000 espectadores tremeu, mas foi de pouca dura
pois o golo foi anulado por fora de jogo. O Impact foi
sem dúvida a melhor equipa em campo nestes primeiros 45 minutos.
O publico em delírio nunca deixou de fazer sentir a
sua presença à equipa montrealense, e quando aos 56
minutos Davy Arnaud desviou de cabeça para o fundo
da baliza um passe do seu atacante Sanna Nyassi o
estadio inteiro vibrou de alegria.
O Impact continuava a bem jogar, mas depois de algumas ocasiões perdidas foi o Fire que aos 71 minutos
consegui igualar graças a Dominic Oduro,que desviou
um passe de Sebastien Grazzini. O guarda redes do
Impact não nos pareceu muito bem nesta jogada. O
pontapé de Oduro parecia estar bem ao seu alcance .
O Impact nao baixou os braços e continuou a exercer

pressão sobre o seu adversário e esteve bem perto de
marcar um segundo golo graças a um tiro de qualidade
de Nyassi aos 86 minutos e outro práticamente no fim
do encontro quando a bola bateu em cheio na barra
transversal.
Uma equipa muito combativa, determinada e que
nunca abandonou, pois determinados aos seus fans, a
equipa passou os últimos 20 minutos no território do
adversário. O resultado não reflecte o que se passou
no terreno. No entanto o espetculo foi bom e a equipa
conquistou a amizade do público.
Anuncia-se bem esta nova temporada na Grande
Liga.
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