
Grelhados sobre carvão 

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

bRAS iRO

serviço de análise do seu vinho

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

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

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

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

• Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

MOSTO
CLÁSSICO

34.99$

20 litros

tinto

branco

A VOZ DE PORTUGAL
50 anos ao serviço da comunidade

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

1851 Ontario E. | 514.563.1211

Dois lugares para 
melhor vos servir

Bifanas - Bitoque
marisco - Frango

Resto Lounge
Grelhados | tapas

Serviço de Bar Completo

desportos 3 tV Ecrã Gigante

Sextas-feiras
dia do caçador
Venha passar um 
tempo agradável

Especiais todos os dias

7467 St-Hubert
tel.: 514.277.6083

11 DE AbRiL | 2012ANO 51 Nº49

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

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

*Termos e condições no interior do jornal

Chamadas e textos
ilimitadas em todo tempo
--------- ---------

Caminhei e orei
por ti na Romaria   P.8

Garrafa lançada ao mar 
nos EUA é recolhida 
nos Açores

Uma garrafa lançada 
à água há oito meses 

na costa leste dos EUA, 
com uma mensagem es-
crita por uma criança de 
nove anos foi encontrada 
por José da Ponte quan-
do estava a pescar com o 
filho na Terceira, Açores. 

P. 3

Dito de uma 
forma sim-

ples e direta: o 
que o Benfica fez 
em Alvalade não 
foi próprio de 
uma equipa que 
jogava ali o cam-
peonato. 

P. 24

Este Benfica de
facto não merece
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CRÓNICA

AGENdA ComUNItáRIA

Membro
oficial

Jantar da sexta-feira: 
entrada: Presunto,melão e queiJo

Prato PrinciPal: mix de Porco, 
cordenizes e Galinha.

servido com batata frita e salada
aberto todos os dias, cartas, dóminó

Texto de Augusto Machado

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, so-
bremesa, 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.

Portugalíssimo

1280Am

Produtora: 
rosa velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca

Esclarecimento Sobre o Acesso
ao Serviço Nacional de Saúde

O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus 
cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua área de 
jurisdição consular e em virtude de ser frequentemente questionado 
sobre o acesso ao Serviço Nacional de Saúde por cidadãos portu-
gueses residentes no Canadá, informa que o Ministério da Saúde da 
República Portuguesa informou este Consulado Geral que «um ci-
dadão luso-canadiano que tenha a sua residência fixa no Canadá, e 
por consequência esteja abrangido pelo sistema de segurança social 
canadiano, não tem, naturalmente, os mesmos direitos de acesso ao 
Serviço Nacional de Saúde que os residentes nacionais, em virtude 
de não residir em Portugal e por estar abrangido pelo sistema de 
segurança social do Canadá.

«Nestas situações, os cidadãos luso-canadianos que visitem Por-
tugal, caso necessitem de receber cuidados de saúde, terão acesso 
ao Serviço Nacional de Saúde, podendo no entanto, ser-lhe exigido o 
pagamento integral dos cuidados prestados, incluindo o pagamento 
das respectivas taxas moderadoras».

O Consulado Geral aproveita ainda a oportunidade para esclarecer 
que em 28 de Março de 1990 foi celebrado pelo Estado Português 
e o Governo da Província do Quebeque o Ajuste Complementar em 
Matéria de Segurança Social entre Portugal e o Quebeque, cujo âm-
bito é a prestação de cuidados de saúde.  Sucintamente, este acordo 
determina que o acesso aos serviços públicos de saúde de ambas 
as partes (Régie de l’assurance maladie du Québec  e Serviço Na-
cional de Saúde) será transferido de uma jurisdição para a outra sem 
qualquer prazo de espera aquando da transferência de residência, 
devendo o cidadão apresentar o formulário Portugal / Québec 4, 
(emitido pelos serviços de saúde da actual residência) nos serviços 
de saúde da jurisdição da nova residência.

O referido acordo não prevê acesso aos serviços de saúde no caso 
de deslocações em gozo de férias nem permite que o cidadão esteja 
inscrito em ambos os serviços em simultâneo, sob pena de incorrer 
em sanções previstas nas legislações locais.

Clube oriental
Português de montreal

O Clube Oriental organiza mais um grande evento, sábado 
dia 28 de Abril pelas 19h30 na sua sede com um jantar/
dancante com Henrik Cipriano a comemorar 30 anos de 
carreira estes enventos so no oriental. Ementa: entrada de 
sopa, salada, sobremensa e café. Prato principal lombo 
de porco no forno venham a este gande espectáculo com 

Henrik Cipriano. Para informações e reservas: 514-342-4373

O mal dos tempos modernos

Já nem é preciso abrir os jornais, as capas dizem 
tudo, níveis de desemprego arrepiantes, jovens 

academicamente formados (será que também es-
tão preparados para enfrentar a crise?) votados à 
sua sorte para um mercado de trabalho que não 
existe, espelho de uma economia parada. Portu-
gal, dizem alguns cronistas, “vive para alimen-
tar a gula do sistema fiscal, preencher os rácios 
do lucro da banca e cumprir, com humilhação, as 
ordens da troika. No resto está parado, num de-
sespero silencioso que pode tornar-se explosivo”. 
Temos tudo, electrónica e fisicamente, para ser fe-

lizes, nesta “aldeia global”. Contudo, a liberdade do 
cidadão é cada vez mais diminuta e nem a capacidade 
de aproveitar e desenvolver a nossa imaginação que 

as tecnologias possibilitam nos torna mais felizes e 
solidários. Pelo contrário, somos cada vez mais o in-
divíduo isolado (e à deriva) na estrutura deste mundo 
que não controlamos e, claro, a felicidade é uma pa-
lavra de catálogo que muitos querem impingir para 
vender os seus produtos e ideias explorando as nos-
sas fragilidades sociais e económicas.
Será que algum político pensa nestas questões, 

quando procura, fazer passar, a mensagem junto da 
sua base de apoio? Ou será porque a “aldeia global” 
já está demasiadamente desorganizada que só pelo 

caos alcançará a “luz ao fundo do túnel”? Esperemos 
que não e que o bom senso prevaleça. Todavia, uma 
coisa é certa – o Mundo jamais será como os nossos 
antepassados o conheceram – e o que o cidadão des-
te planeta  exige é: uma sociedade mais justa, dis-
tribuição da riqueza mais equitativa. Acabar com a 
exploração do mais fraco – o trabalhador. É de forma 
aberrante ver patrões que quando o negócio não atin-
ge o lucro esperado entram logo em dissolvência – 
fecham as portas e despedem os empregados, e é vê-
-los dali a algumas semanas a viajarem em luxuosos 
cruzeiros, enquanto aqueles que contribuíram para a 
sua riqueza sujeitam-se a procurar outros meios de 
sobrevivência. Exemplos não faltam: o desemprego 
e a perda de poder de compra estão a empurrar os 
portugueses para a pesca e para a agricultura. Desde 
o início do ano, só na ria de Aveiro e no Minho há 
mais de 4000 novos pescadores – são desemprega-

dos, que, para matarem a fome às suas 
famílias e equilibrar o orçamento fami-
liar, agora dedicam-se à pesca. Só no rio 
Minho (área que melhor conheço) foram 
mais de 2326 os pescadores que em 2011 
requereram licença para poderem pescar.
O mesmo está acontecer na agricultura. 

Homens e mulheres que foram despedi-
dos ou fábricas que fecharam porque não 
conseguiram combater a mão-de- obra 
barata dos chineses, agora também de-
sempregados são obrigados, como único 
recurso para sobreviver, de voltar a fazer 
aquilo que os seus progenitores faziam 
– trabalhar na lavoura. Até há bem pou-
co tempo, leiras e campos próximos das 
casas, onde durante anos só o tojo arnal, 
silvas  e giestas cresciam, agora são de 
novo cultivados; produzindo o essencial 

para alimentar as famílias - frutas, legumes e cereais.  
Antes da crise económica era difícil arranjar alguém 

que quisesse trabalhar na terra, hoje, a necessidade 
e a aflição das pessoas  desempregadas e endivida-
das, levas a procurar outro meio de sobrevivência – 
sujeitando-se a fazer outros trabalhos que antes re-
jeitavam, neste caso, é voltar ao passado – cultivar 
as terras e pescar nos rios e no mar. E, no fundo, o 
importante para ultrapassar a crise, é ter um braço 
que trabalha e uma cabeça que nos guia.

Para onde vai o mundo?
José da Conceição

Temos de reflectir para onde estamos caminhan-
do, e que tipo de homens estamos formando. O 

mundo está muito rápido, competitivo e estressante.
O homem moderno não tem aprendido a gerenciar 

os seus problemas e a ser líder do seu próprio mundo. 
A violência nas escolas, as crises entre os povos, a 
discriminação, os assassinatos em massa por psico-
patas e o terrorismo estão presentes de maneira viva 
nos tecidos das sociedades modernas.
O fenómeno do pensamento faz-nos diferentes entre 

milhões de espécies da natureza, mas estamos per-
dendo o sentido de espécie.
Estamos ilhados em nossos pequenos mundos. Não 

percebemos que além de sermos um emaranhado de 
raças diferentes, somos uma espécie única.
Estamos a perder a afectividade e o instinto de pre-

servação.
Nota-se que após certos atentados terroristas, o 

mundo torna-se um canteiro de solidariedade de 

compaixão e humanismo. Homens choraram lágri-
mas que não eram suas, e sofreram por aqueles que 
nunca conheceram. As flores da emoção abrem-se no 
meio das cinzas. Os que praticam o terrorismo, ao 
contrário, não se importam com a dor dos outros, e 
nem com as suas próprias vidas. Estão mortos antes 
de morrer, e enterrados no terreno da insensibilidade.
A lógica do terrorismo é a filosofia do ódio e da vin-

gança. Enquanto a lógica dos cristãos, seria de per-
doar amar e preservar a vida. Muitos pensavam que a 
ciência resolveria todos os problemas humanos. Não 
resolveu. A ciência não baniu a agressividade, não 
eliminou o egoísmo, não  dizimou o individualismo,  
não extirpou a infelicidade e nem promoveu a solida-
riedade. Porquê? O problema não está na ciência. O 
problema está na alma do homem que produz a ciên-
cia. A maioria das pessoas vivem porque respiram, já 
não perguntam quem são, porque estão entorpecidas 
pelo sistema. O ser humano actual não houve o grito 
da sua maior crise, cala a sua angustia porque tem 
medo de se perder num emaranhado de duvidas do 
seu próprio ser.

Associação dos Pais de montreal
A partir do dia 15 de Abril até ao dia 22 do mesmo 
mês teremos o Divino Espírito Santo na nossa 
sede, ou seja a segunda Dominga do Império de 
Hochelaga. Queremos convidar todos os mem-
bros, e não membros e todas as associações 
para rezar o terço pelas 19h30 que estará a car-

go da esposa do senhor Abilio Santos.
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Euro/Crise: Agência de notação Egan-Jones
diz que Portugal “irá cair” e poderá
arrastar Espanha e Itália
A agência de notação financeira norte-america-

na Egan-Jones acredita que a crise da dívida 
na Europa caminha para o ponto mais crítico e 
refere que “Portugal irá cair de certeza”, podendo 
Espanha e Itália correr o mesmo risco. 
Numa entrevista hoje divulgada no jornal alemão 

“Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, o pre-
sidente da agência de ‘rating’, Sean Egan, afirmou, 
referindo-se a Portugal, que “quando a economia de 
um país se retrai de forma tão significativa e, simulta-
neamente, os juros das obrigações a dez anos se situ-
am próximo dos 10 por cento, é óbvio que a situação 
é insustentável”.
O analista assinalou que “o drama ainda não atingiu 

o seu ponto mais crítico” e manifestou-se convicto 
que, “de qualquer modo, Portugal será afetado”.

Retrato de um país 
após um ano de troika
Portugal pediu ajuda financeira ao Fundo Mo-

netário internacional e a bruxelas há um ano, 
pela terceira vez em três décadas. Veja como esta-
mos... um ano depois.
“É necessário recorrer aos mecanismos de financia-

mento disponíveis no quadro europeu”, anunciava 
o ex-ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos 
Santos, a 6 de abril de 2011.
A especulação sobre a possibilidade de Portugal 

pedir ajuda já vinha de longe, especialmente após o 
pedido de ajuda da Grécia em maio de 2010. Quando 
a Irlanda, na sequência de uma bolha imobiliária, viu 
o seu setor financeiro em sérias dificuldades, optou 
também por pedir ajuda, em novembro de 2010, a 
pressão intensificou-se, até que no início de março de 
2011 o Governo socialista apresentou o que viria a 
ser um pacote de austeridade fatídico para a sua vida 
política.
Um ano depois, todos os principais indicadores da 

economia nacional registaram agravamentos, com 
exceção das exportações -- e mesmo estas estão em 
abrandamento.
O Produto Interno Bruto (PIB), que já estava a 

encolher antes do pedido de ajuda, continuou a di-
minuir. Segundo números do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), o PIB reduziu-se 1,1 por cento no 
segundo trimestre de 2011 (por comparação com o 
mesmo período do ano anterior), caiu 1,9 por cento 
no terceiro trimestre, e contraiu-se 2,8 por cento nos 
últimos três meses do ano passado.

Governo aprova “sus-
pensão imediata” de 
reformas antecipadas
Esta decisão “não prejudica o acesso antecipado à 

pensão de velhice por parte dos desempregados 
de longa duração. O Governo aprovou a “suspensão 
imediata” das normas do regime de flexibilização da 
idade da reforma antes dos 65 anos, mas admite o 
acesso à pensão de velhice apenas aos desemprega-
dos involuntários de longa duração. Este novo regi-
me, aprovado em Conselho de Ministros a 29 de mar-
ço, foi hoje publicado em Diário da República depois 
de promulgado pelo Presidente da República, Aníbal 
Cavaco Silva, e entra em vigor já esta sexta-feira. De 
acordo com o diploma, esta decisão «não prejudica o 
acesso antecipado à pensão de velhice por parte dos 
desempregados de longa duração, ao abrigo do re-
gime de antecipação previsto no regime jurídico de 
proteção no desemprego».

desempregado com
dez filhos dá almoço a
300 vizinhos de Fontão
Desempregado e pai de dez filhos, quatro a cursar 

o Superior, Manuel Franco ofereceu, domingo, 
o almoço de Páscoa a mais de 300 pessoas de Fontão, 
Ponte de Lima. “Sem a ajuda de todos, não conse-
guia”, diz. 
Às repetidas perguntas , Manuel Franco, 51 anos, 

responde da mesma forma, afiançando não saber 
quanto é que custou o repasto servido a mais de 300 
pessoas de Fontão - cumprindo assim tradição cujas 
origens se perdem no tempo.
«Não sabemos ainda quanto é que a festa vai custar. 

Vários foram os bens que vieram à consignação, pelo 
que só vamos pagar pelo que se gastar. Isto sem falar 
nas ajudas (monetárias, contidas em envelopes entre-
gues à mulher do mordomo) que todos nos dão, além 
das ajudas de toda a gente, para pôr esta festa de pé. 
Sem isso, não a conseguíamos fazer. De todo», assi-
nala, considerando tratar-se de «experiência única, só 
possível devido à união da freguesia».

Garrafa lançada ao mar nos 
EUA é recolhida nos Açores
Uma garrafa lançada à água há oito meses na 

costa leste dos EUA, com uma mensagem es-
crita por uma criança de nove anos foi encontrada 
por José da Ponte quando estava a pescar com o 
filho na Terceira, Açores.
«Ao princípio, olhei e não liguei, mas depois vol-

tamos atrás e trouxemos a garrafa», afirmou José da 
Ponte, recordando o momento em finais de Novem-

bro em que recolheu a garrafa que tinha sido lançada 
ao mar em Brockport, no estado norte-americano de 
Nova Iorque.
José da Ponte, residente em Angra do Heroísmo, es-

tava a pescar com o filho, Fábio Ponte, numa zona 
costeira da freguesia de S. Bento quando avistaram 
a garrafa.
«Fiquei todo arrepiado quando ouvi nas notícias que 

o menino tinha ficado muito emocionado», frisou, sa-
lientando que foi o seu filho que «viu a garrafa numa 
pedra».
«Nem sei como não se partiu porque estava presa 

nas rochas», acrescentou.
Depois de recolherem a garrafa, pai e filho chega-

ram a casa e partiram-na com um martelo, tendo a 
mensagem sido lida por Ana da Ponte, também filha 
de João, «porque estava em inglês».
Ana recorda que o pai lhe pediu para enviar uma 

resposta para um endereço de correio eletrónico que 
vinha indicado numa das folhas da mensagem, dan-
do, dessa forma, conta da descoberta a quem a lançou 

ao mar.
A carta foi escrita a 13 de Dezembro de 2010 por 

Curtis Kipple, um menino que frequentava a quarta 
classe da ‘Fred W. Hill School’, de Brockport, no es-
tado de Nova Iorque.
«Ficarei muito agradecido se um dia alguém encon-

trar esta mensagem», escreveu Curtis na sua mensa-
gem.

Ao longo de duas páginas, a criança descreve quem 
é, incluindo que gosta de «praticar artes marciais, jo-
gar hóquei e comer algodão doce» nos tempos livres.
Curtis fala também do local onde vive com «o cão, 

o gato, a avó e o avô», explica que a mãe «vive no 
Canadá» e refere o projecto do professor Chris Al-
brecht para ensinar aos alunos Geografia e a escrita 
de cartas formais.
As crianças escreveram mensagens que foram co-

locadas em garrafas, posteriormente lançadas ao mar 
em março por pescadores da Outer Banks, na Caro-
lina do Norte.
A garrafa foi encontrada a 28 de Novembro, tendo 

no interior, além da mensagem com duas folhas es-
critas a lápis, um autoretrato desenhado por Curtis e 
uma carta com os contactos do professor.
Dias depois, Chris Albrecht respondeu ao email en-

viado por Ana, dizendo que gostava que enviassem 
a carta para a morada do menino que a escreveu, a 
cerca de três mil milhas de distância do local onde 
foi encontrada.
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12 dE ABRIL
INICIo do dIVINo ESPÍRIto SANto

NA IGREJA SANtA CRUz
NoItE dE GALA No SoLmAR Com toY

14 dE ABRIL
domINGo PASCAL NA SANtA CRUz

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

PALAVRAS CRUzAdAS

Texto de Hélio bernardo Lopes

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do 
presente” um serviço gratuito, para que nos en-
viem as fotografias dos seus bebés nascidos no 
ano 2011 e 2012, acompanhadas dos respectivos 
nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:

Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

BEBé do ANo 2011 E 2012

Data de nascimento: 21 de Outubro de 2011
Mãe: Sabrina Pimentel
Pai: Guillaume Pelland

Hailey Rose Pelland Uma Entrevista a Não Esquecer

Revestiu um grande interesse a entrevista conce-
dida há dias a alguns órgãos de comunicação so-

cial, na pessoa de João Marcelino, pelo Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça, Luís António de No-
ronha Nascimento. Mau grado tudo, uma entrevista 
que teria sempre podido ser mais vasta, se a mesma 
não contivesse um certo número de paragens de va-
lor discutível.
De quanto ali nos referiu Luís de Noro-

nha Nascimento, convém salientar alguns 
passos importantes. Em primeiro lugar, o 
problema das célebres escutas ao telefone 
de Armando Vara, em que acabaram por 
ser ouvidas conversas por este travadas 
com o Primeiro-Ministro do tempo, José 
Sócrates. Ora, a verdade, como ali salien-
tou Luís de Noronha Nascimento, é que, 
afinal, surgiram, ao que se diz, cópias do 
que havia sido ordenado que fosse destruído. Sendo as-
sim, não deixa de ser estranho que nunca jornal algum ti-
vesse divulgado as referidas conversas, assim nos permi-
tindo concluir como o fez agora o Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça: simplesmente não existia interesse. 
Ou seja: poderia ficar a saber-se que tudo o que por aí se 
tem dito, afinal, poderá não ter passado de uma ação or-
questrada contra José Sócrates. Em segundo lugar, o im-
portante esclarecimento de que o recurso para o Tribunal 
Constitucional e a resposta desta instituição não envolveu 
o que quer que fosse de matéria constitucional. Ou seja: 
também aqui o que tem sido dito e explicado na grande 
comunicação social estará longe de corresponder à rea-
lidade do que está em jogo. Em terceiro lugar, o proble-
ma da lógica do artigo do Código de Processo Penal em 
que se estabelece que a autorização para a gravação ou a 
destruição de todas as conversas em que intervenham o 
Presidente da República, o Presidente da Assembleia da 
República e o Primeiro-Ministro só pode ser dada pelo 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. De resto, o 
exemplo dado por Luís de Noronha Nascimento foi mui-
tíssimo interessante: se alguém quisesse escutar um da-
queles nossos detentores de soberania, bastaria que man-
dasse escutar duas ou três pessoas da sua convivência, 
para que, de imediato, passasse a escutar quem não podia 
fazer. Mas o mais estranho de tudo isto foi a pergunta que, 

de imediato, foi feita por João Marcelino: será aceitável 
um tal cenário no ambiente judiciário? Bom, Caro Leitor, 
fartei-me de rir, porque basta olhar as críticas de que fo-
ram alvo, e sem razão, o Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça e o Procurador-Geral da República, por acaso 
também juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. 
E isto para já não referir a infinda e incontrolável viola-
ção do segredo de justiça entre nós. Em quarto lugar, o 
facto da Tóika só se ter interessado pelo domínio cível, 
e quase nada pelo penal, domínio onde só irão fazer-se 

alterações cirúrgicas, embora, em minha 
opinião, repletas de perigos, sobretudo, 
para os mais humildes. Este interesse da 
Tróika pelo domínio cível e nada pelo pe-
nal mostra a realidade subjacente ao estado 
a que o Mundo foi conduzido nos dias de 
hoje: só o dinheiro tem real interesse para 
os homens – e as mulheres, claro – ligados 
ao atual capitalismo selvagem, neoliberal 
e globalizado. Desde que esteja presente 
uma democracia formal, uma qualquer 

violação de direitos, liberdades e garantias, sobre gente 
sem um qualquer tipo de poder, não merece a atenção de 
quem quer que seja dessa área do capitalismo selvagem. 
E, em quinto lugar, o problema do sigilo fiscal e, logo, 
o dos paraísos fiscais. O que ali disse Luís de Noronha 
Nascimento é a vivíssima realidade: seria essencial que 
a Comunidade Internacional lhes pusesse um fim. Mas 
o que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não 
referiu (explicitamente) é que ninguém se bate, nos mais 
diversos areópagos internacionais, por uma tal conquista 
civilizacional. Nem este nosso Governo, nem nenhum 
dos anteriores. Uma enormíssima parte das ilegalidades 
cometidas no tempo que passa só podem ter lugar por-
que existem os paraísos fiscais. Estruturas contra as quais 
aqueles que acusam Bashar Al-Assad ou Mamute Arma-
dilhajá não gastam um infinitésimo de energia para que 
sejam encerradas. E a razão é simples: se a Secretaria de 
Estados dos Estados Unidos tem toda a razão em colo-
car o Vaticano na lista dos sessenta e seis Estados que 
procedem a lavagem de dinheiro, a verdade é que a sa-
ída de capitais norte-americanos para paraísos fiscais é 
simplesmente fantástica. Vale aqui, pois, o velho anúncio 
da nossa RTP: não se pode ter tudo por dois escudos… 
Enfim, uma interessantíssima entrevista, que só falhou no 
tempo e nas perguntas.

horizontais 1. Entusiasmo artístico. Dedicar. 2. Conjunto 
de pessoas à roda da lareira. Escumalha. 3. Da cor do ouro, 
da gema do ovo ou do açafrão. Medida itinerária chinesa. 4. 
Bago do cacho da videira. Mistura de vapores e de partículas 
finíssimas, que se levanta dos corpos em combustão ou mui-
to aquecidos. 5. Qualquer abertura circular. Planeta do siste-
ma solar cuja órbita decorre entre Júpiter e Úrano. 6. Contr. 
da prep. de com o art. def. a. Letra grega correspondente a 
p. Graceja. Aqueles. 7. Série de luzes à frente do palco, entre 
o pano de boca e o lugar da orquestra. Deseje. 8. Grito pro-
longado e lamentoso do cão. Nome da letra N. 9. O espaço 
aéreo. Esquecer-se de. 10. Servi-me de. Libertino. 11. A maçã 
do rosto. Nivelar.

verticais 1. Fem. de ele. Terreiro em frente ou à volta da 
igreja. A unidade. 2. Militar ao serviço dos dáimios. Membro 
guarnecido de penas que serve às aves para voar. 3. Amargor. 
Hábito de frade. 4. Extraordinária. Progenitor. Imposto Automó-
vel (abrev.). 5. Composição poética de assunto elevado e desti-
nada ao canto. Assobio agudo. 6. A primeira letra dos alfabetos 
grego e siríaco. Espécie de turquês de madeira, usada pelos 
penteeiros. 7. Que não é a mesma. Regressar. 8. Caminhar. 
Espécie de ameixa de Macau. Terreiro. 9. Elevação de tempe-
ratura de um corpo. Pernas ou muletas de madeira, com um es-
tribo ou ressalto para apoiar os pés. 10. Naquele lugar. Fama. 
11. Mulher acusada de um crime. Porção. Grande porção.

Cá estou com a minha humilde participação no meu 
jornal preferido. Tenho vários assuntos a vos contar, 

mas como é tempo de quaresma e da morte e paixão de 
Jesus, Ele que foi pregado numa cruz e recebeu não flores 
mas sim uma coroa de espinhos, fez com que eu escre-
vesse sobre a morte, sim porque todos nós vamos um dia 
ou outro passar por ela, velho, novo, rico ou pobre ela está 
escrita na nossa agenda, mesmo que não se queiramos.
Todos querem ir para o Céu, mas ninguém quer morrer. 
E que se Jesus sai da sepultura ao terceiro dia, nem todos 
são como ele, agente até programa a missa do sétimo dia, 
ainda não vi nenhum falecido participar na sua missa de 
sétimo dia, pudera, o caixão é fechado à chave e não há 
uma dúplica. Tudo isto me leva prá razão da minha escri-

ta, é que um cronista de La Presse que escreve sobre os 
carros novos ou usados, dá concelhos se são bons ou não, 
andou com o Cadilac que transporta o defunto pra última 
morada. E ele escreve que andou uns dias com o carro e 
notou que mesmo os jovens “Squeegees” não se apro-
ximavam pra limpar o para-brisas.,ninguém fazia mano-
bras perigosas à volta do carro, enfim era a paz interna. 
E já agora, que estamos com a mão na massa,queria vos 
falar dos americanos, e sempre eles. Depois do hambúr-
guer servido no carro,também agora,já se pode fazer  a 
visita aos velórios de  automóvel, é só esticar o pescoço 
um pouco e vê-se o defunto no caixão. Foi o que fizeram 
o senhor McDade e sua esposa Henrieta, foram de carro 
fazer uma última visita ao amigo Robert Sanders, na casa 
funerária Adams que fica nos arredores de Los Angeles. 
Só visto, contado ninguém acredita, mas uma foto vale 
mil palavras.

Coisas do corisco
Texto de José de Sousa
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A Um «Estranho» CdS-PP, ou talvez Não!?

Ultimamente temos assistido a posições misterio-
sas de alguns deputados do CDS-PP a propósito 

de votações parlamentares em matérias ditas «fractu-
rantes», sobre as quais, é bom lembrar, o Partido tem 
(ou tinha) posição definida. Mas vejamos, de forma 
muito resumida, o que tem acontecido: 
O Partido concedeu liberdade de voto aos deputa-

dos na votação dos quatro projectos sobre Procriação 
Medicamente Assistida (PMA), e na votação do pro-
jecto apresentado pela deputada Isabel Moreira (PS), 
que consagrava a PMA como técnica alternativa de 
procriação; aqui, como é público, verificou-se que 
três deputados do CDS-PP se abstiveram e um votou 
a favor.
Na votação sobre o projecto de lei da adopção de 

crianças por «casais do mesmo sexo», o Partido já 
não concedeu liberdade de voto aos seus deputados, 
impondo a rejeição de todas aquelas iniciativas legis-
lativas. Contudo, e com grande surpresa para alguns, 
verificou-se que um dos deputados votou a favor de 
um dos projectos e um outro resolveu abster-se.
Isto apenas para descrever os casos mais recentes. 

Nem precisamos de recordar aqui que alguns deputa-
dos do Partido tinham sido favoráveis à lei que libe-
ralizou o aborto em Portugal e à lei dos «casamentos 
gay». 
Dito isto, há algumas perguntas que importa colocar:
1. Será que este tipo de posições de alguns «depu-

tados rebeldes» têm a cobertura e apoio do seu líder, 
Paulo Portas? Ou trata-se, de facto, de uma tentativa 
de mudança de posição e doutrina do CDS-PP para 
alterar toda a matriz fundacional do Partido nas ques-
tões de natureza cultural e civilizacional? 
2. Quererá o CDS-PP agora contribuir para acom-

panhar as «ideias» mais avançadas de uma certa 
extrema-esquerda que nos habitou às «questões frac-
turantes»? Ou quererá, por sua vez, o CDS-PP tomar 
a «dianteira» em relação a estas matérias e «passar a 
perna» ao seu parceiro de coligação?
3. Que modelo de sociedade defende agora este 

CDS-PP, com este tipo de deputados rebeldes e 
«fura» «doutrina»?
4. Será que Paulo Portas ainda tem «mão» nos seus 

deputados? Ou será que isto é tudo devidamente 
acertado com o líder?
5. Quase apetece perguntar se os ditos «conservado-

res» portugueses ainda se revêem no CDS-PP ou se 
mais vale converterem-se à agenda «fracturante» do 
Bloco de Esquerda, da ILGA e demais movimentos 
das «fracturas». No caso dos conservadores se reve-
rem, agora, neste tipo de posições, parece-me que 
será melhor começarem a votar no Bloco de Esquer-
da. Mais vale o original do que a cópia!
6. Será que esta estratégia de colocar os «fura» a 

votar ao lado das bancadas da extrema-esquerda é um 
«namoro» do CDS-PP a um eventual futuro governo 
de esquerda?
7. Ou, então, será que tudo isto não passa de um equí-

voco e nós é que andamos todos distraídos?
Estas questões aqui colocadas são relevantes, não só 

por aquilo que já se viu e foi feito pelos deputados do 
CDS-PP, mas também porque estão já anunciados no-
vos debates sobre questões da mesma natureza. Neste 
caso, e embora a população portuguesa continue a ser 
«bombardeada» com a crise, seria bom que o actual 
pequeno Partido da coligação esclarecesse os seus 
eleitores em relação à estratégia e posição nestas ques-
tões. Estes assuntos podem ser da máxima importân-
cia para o futuro e muitos do eleitores que acreditaram 
no CDS-PP podem sentir-se defraudados. Mas isso 
será uma avaliação a fazer nos próximos meses e anos.

Texto de José Carvalho
Professor e investigador de História

BELEzA dA SEmANA

Paula
Aleixo

CoNStRUÍ PoEmAS E odES…

Era Domingo. Um Domingo de sol, calor e mar. Tanto 
mar! Também de Missas em igrejas vazias de gen-

te magoada de promessas enganadoras e enganadas. O 
homem seguia pelos caminhos da Ilha procurando o se-
gredo das vidas ali vividas. Caminhava e observava; ca-
minhava e observava. Curvado não pela idade; curvado 
pelo hábito de esconder a sua estatura rondando o metro 
e noventa. Rosto curtido pelo sol. - Abençoado este sol 
que me aquece e alimenta; e me traz à Ilha todos os anos. 
Há quantos? Contagem perdida nas minhas memórias e 
achada nas memórias dos netos. Cabelos brancos e ainda 
fartos. Olhos argutos, habituados às escuridades das per-
guntas que não querem ser respondidas; atentos às arma-
dilhas dos silêncios envolvendo mensagens traiçoeiras. 
Vencido pelo cansaço, o homem procura o calhau rolado 
mesmo ali perto da canada do mar. Sentado, abre o livro 
de recordações. E o homem que seguia pelos caminhos 
da Ilha, agora em descanso sobre o calhau rolado, abre as 
mãos e, aproximando-as do rosto moreno, chora. Chora 
lágrimas vindas do interior do tempo e da lava dos vul-
cões da Terra. 
- Augusta, minha querida. Quanto tempo passou des-

de que partiste que não consigo recordar? Talvez tenha 
sido ontem. Ou há cem anos! Nunca mais vivi. Andei 
e andei pelo mundo; construí poemas e odes em Países 
onde antes tínhamos sido companheiros de viagem. A tua 
imagem sem imagem sempre presente. O meu corpo sem 
forças arrastado pelo espírito das tuas lembranças. Tantos 
rios percorri em busca das tuas águas! Em variadas ter-
ras descansei à espera que te deitasses ao meu lado! Subi 
altas montanhas na tentativa de te avistar. Embrenhei-me 
em florestas de onde a tua voz  me chamava. Entrei em 
Sinagogas, Templos vários e vi-te ajoelhada em tapetes, 
pedras, tábuas orando sem orar. Chamei-te baixinho; gri-
tei o teu nome em alta voz…Não eras tu. Procurei vestes 
de coloridos vários para te presentear. Fui na senda de 
jóias as mais belas a ver se o seu brilho te acordava. Vim 

à Ilha, Augusta. Sentei-me um pouco. Queria descansar. 
Mas, por muito que chore, sei que preciso andar, andar 
mais, senão posso perder o momento em que chegarás 
para mim.
Anoiteceu. Ainda era Domingo. O homem desceu até 

ao mar. Pequenas e abundantes luzes avistavam-se perto 
das rochas da Calheta. Eram homens ao caranguejo. Em-
brenhou-se pelas águas macias de ternuras procuradas, 
como quem segue sem destino nem retorno. Na negrura 
do céu a alvura de um pano. Descendo suavemente numa 
abrangência invulgar foi tapetando de branco - qual véu 
de noiva caminhando por nave de igreja em direcção ao 
altar - aquele mar enorme. E o homem emudeceu.
- Meu querido, meu amado. Enquanto caminhavas por 

esse mundo sem fim nem princípio, eu estava ao teu lado. 
Nunca te aconcheguei nos meus braços, mas sempre dei-
xei que neles descansasses. Sempre que me encontraste 
orando nos Templos do mundo, era por ti que o fazia. 
Quando as florestas em que entraste se fecharam sobre 
ti e te deixaste adormecer, eu velei o teu sono. E, sabes, 
também chorei de saudades. Porque a minha partida sem 
partida foi tão dolorosa quanto a tua permanência sem 
permanência. Vivemos um amor que continua intacto. 
Estamos, simplesmente, em dimensões diferentes. Vim. 
As tuas dores eram demasiadas para que eu continuasse 
em silêncio. Vê. O meu vestido de noiva alvo, com o qual 
me entreguei naquela longínqua noite de núpcias, ingé-
nua e corada, vesti-o hoje. Embora distante mesmo per-
to, recordo a gentileza dos teus afagos sem te apressares, 
apesar da urgência da tua força de homem brilhar nos teus 
lindos olhos que aprendi a conhecer. Nesses momentos, 
mudavam inevitavelmente de cor. Mas, foste bondoso e 
paciente. Por isso, amámo-nos como ninguém. Vamos. 
Dá-me a tua mão cansada e…eu já sei o caminho.
Amanheceu. As luzes dos homens que ali tinham estado 

ao caranguejo foram-se apagando gradualmente. Mas, só 
a chegada das crianças trouxe a notícia - um homem de 
idade indefinida, cabelo branco e pele curtida pelo sol da 
Ilha tinha aparecido morto nos calhaus da Calheta. Não 
foi motivo de notícia longa. Era desconhecido.

Texto de Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

Convidamos as todas as filarmónicas a nos contactar, para orga-
nizar um secção de fotografias para apresentar os nossos músi-
cos à comunidade.
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oRAção do ESPÍRIto SANto

Vinde Espírito Santo
Enchei o coração dos vossos fiéis

E acendei neles o fogo do vosso amor.
 

Divino Espírito Santo 
Nós te confiamos a nossa família

Fazei que sejamos unidos no amor.
 

Nós te confiamos os nossos amigos
Que eles sintam a tua presença salvadora.

 
Nós te confiamos os nossos vizinhos

Que nós nos esforcemos por viver em paz.
 

Nós te confiamos a nossa comunidade
Dá-nos a graça da comunhão.

 
Vinde Espírito Santo

 
Enchei o nosso coração com

O fogo do vosso amor.
E renovaremos a face da terra.

 
AMEN.

Enviada pelo Pe. José Maria Cardoso

sr. JiaWara
Vidente espiritual

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

Resultado garantido na mesma semana 
Metro Henri-Bourassa | Tel.: 514.777.7238

Fui de Romeiro para 
encontrar Jesus
Meu Deus, fiz toda esta caminhada, física e es-

piritual, de sofrimento e dor para encontrar 
Jesus e quando cheguei 
ao fim da romaria pe-
las 3 horas da tarde na 
igreja de Santa Cruz o 
padre José Maria Car-
doso veio-nos anunciar 
que Jesus havia acaba-
do de morrer, crucifi-
cado numa cruz, entre 
dois ladrões, fiquei tris-
te por não o ter encon-
trado ainda com vida! 
 ‘’Meu Deus, onde esta 

Jesus filho de Maria; 
O rei Salvador, que mor-

reu na cruz;
Meu Deus, Senhor me 

conduz, leva-me à montanha
Lá perto do céu, onde está Jesus

Subiu a montanha falei com Jesus
E tive na mão, um raio de Luz

E lá na montanha, fui beijar a cruz
E numa oração falei com Jesus

Meu Deus, que és o redentor
Mostra-me o caminho, eu quero encontrar, todo o 

teu amor
Meu Deus, Senhor me conduz

Leva-me à montanha, lá perto do Céu, onde esta 
Jesus’’.

Jesus me falou : ‘’Meu filho, nunca estiveste sozi-
nho nesta romaria, estive sempre a teu lado durante 
toda a caminhada, quando saíste de casa pela madru-
gada, ainda era noite, fui eu que aclarei os céus para 
que a lua cheia iluminasse os caminhos e te guiar até 
à minha casa de oração, aonde todos vós, vos reunis-
te em meu nome.
Todos os dias entra em minha casa milhões de fi-

lhos, que só lá vão quando têm fome e sede, e ne-
cessitam da minha ajuda, para lhes curar na doença e 
lhes consolar na morte !
Se vires o teu filho, entrar em tua casa sem ele ter 

dito que lá ia, vais-lhe deixar na rua ?

‘’Jesus, eu aceitei ir de romeiro para que pudesse 
chegar mais perto de ti’’

‘’E chegaste juntamente com os teus irmãos romei-
ros, através das vossas orações a minha mãe, tudo o 
que me pediste, eu fiz, quando tinhas frio eu te aga-
salhei, tirei-te as dores nos pés, aconselhei-te a não 
desistir, dei-te voz para cantar’’.
Jesus, mas quando deixamos a família, renunciamos 

o conforto da casa e do carro e tudo o que a vida me 
tem dado para caminhar humildemente, trajado, com 
um xaile e lenço pelo ombro, saco, bordão e terço na 
mão, a oração tem mais sentido!
Também fiquei feliz por ver o filho do meu amigo 

Antonio Vallacorba ir na romaria seguindo a tradição 
do seu pai.
Então, foste tu que assentaste ao meu lado aquelas 

duas senhoras que trouxeram um ramo de cravos 
brancos e naquele mesmo banco que estava reserva-
do, para os romeiros que iriam participar, na oração 
da Cruz, uma das senhoras se apercebeu que só os 
romeiros não traziam flores, a senhora com um gesto 
de amor e partilha, desfez o seu ramo e começou a 
distribuir cravos pelos romeiros, como não chegava 
o mesmo fez com o da colega, o ramo ficou desfei-
to, quase todos os romeiros foram adorar a cruz com 
uma flor na mão, graças a bondade daquelas senho-
ras. Que o Espírito Santo vos retribui com saúde e 
muito amor, nas vossas vidas !
Foi como o milagre da multiplicação dos pães! 
Chorei durante a romaria, não por dores físicas, 

mas com saudades do meu pai e por ter o meu irmão 
mais novo junto a nós para passar a Pascoa, também 
chorei por minha mãe que criou 7 filhos e agora está 
sozinha.
Durante a romaria, levei um romeiro escondido jun-

to ao meu coração, era o retrato do meu pai !
Quantas vezes em nossa vida Deus nos tirou de di-

fíceis situações, nos curou de nossos medos e angus-
tias, nos socorreu nos maus momentos, nos fez passar 
ilesos por tantos perigos, nos protegeu nas contrarie-
dades quotidianas, nos proporcionou o necessário no 
tempo certo, nos presenteou com a companhia gosto-
sa de pessoas amigas...
Nós, porém, não nos advertimos desses milagres de 

todas as horas, isto porque para nós tudo isto parece 
tão “natural”.
Ficamos sempre aguardando outros milagres: os 

inexplicáveis, os antinaturais, os incompreensíveis. 
E por causa dessa nossa desatenção em enxergar com 
fé e descobrir as coisas boas que acontecem connos-
co durante o dia porque Deus está sempre ao nosso 
lado.
Deus, porém, continua Fazendo milagres: Os mes-

mos que fazia no tempo de Jesus. E temos de nos 
acostumar a descobrir estes milagres, a habituar os 
nossos olhos a vê-los, e, assim, eles vão parecer des-
lumbrantes, majestosos e vão mudar nossas vidas, 
como mudaram a dos apóstolos, que no fundo viam 
o mesmo que nós.

FELIz ANIVERSáRIo

Parabéns a você nesta data querida, 
muitas felicidades, muitos anos de 
vida. Hoje é dia de festa, cantam as 
nossas almas, para a menina, Albina 
de São José, uma salva de palmas.
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Círculo de Leitura Europeu - Lisez le Portugal

A Costa dos murmúrios (Le Rivage des murmures)

Realizou-se no passado dia 14 de março, no Car-
refour des arts et des sciences da Universidade 

de Montreal, mais uma sessão do Círculo de Leitura 
Europeu, integrado este no projeto Lisez L’Europe. 
Nesta sessão designada Lisez le Portugal, Luís Agui-
lar, professor responsável pelos Estudos Portugueses 
e Lusófonos da Universidade de Montreal e docen-
te do Instituto Camões, apresentou a obra A Costa 
dos Murmúrios (Le Rivage des murmures) da escri-
tora Lídia Jorge, nascida no Algarve e considerada 
uma das grandes revelações da literatura portuguesa 
do pós Revolução dos Cravos de 1974, que dela dá 
conta em 1979 na sua primeira obra, O Dia dos Pro-

dígios. Desde então, publicou mais de vinte obras, 
traduzidas em diversas línguas, tendo recebido vários 
prémios, tanto nacionais como internacionais. Se, 
com efeito, se pode considerar que há uma literatura 
contemporânea portuguesa do antes e do pós 25 de 
Abril, Lídia Jorge integra-se nesta última, não tan-
to pelos tempos distorcidos e das temáticas vai-vem 
das suas obras mas pela datação da sua escrita. Por 
outro lado e seguindo o pensamento de José Manuel 
da Costa Esteves, pode considerar-se que a literatura 
portuguesa do pós Revolução dos Cravos foi signifi-
cativamente influenciada por um determinado realis-
mo mágico e, se tal observação é verdadeira, Lídia 
Jorge encarna bem esta corrente, a par do movimento 

literário que bem podemos designar de etnofantás-
tico, pois que a escritora escreve sobre a sua região 
natal e muito embora as temáticas abordadas passem 
largamente as fronteiras algarvias, não será por acaso 
que sempre que nos referimos a Lídia Jorge falamos 
da escritora algarvia, ao contrário de muitos outros 
escritores contemporâneos que quando mencionados 

não se lhes cola à pele a sua região de origem.
Publicado em 1988, Le Rivage des murmures é uma 

das obras centrais da escritora, cuja ação decorre já 
nos finais da guerra colonial, nos anos setenta, apre-
sentando-se como uma espécie de testemunho vivido 
do momento da queda do Portugal imperial de aquém 
e de além-mar em África, do Minho a Timor. Mais 
concretamente, a ação passa-se em Moçambique e 
tem como palco privilegiado o Hotel Stella Maris, 
local onde as mulheres dos oficiais permanecem 
quando os maridos partem para missões de “pacifi-
cação” no mato. A personagem central é Evita, que 
vai para Moçambique, onde casa com um militar, 
dando-se progressivamente conta das mudanças que 
nele ocorrem e, consequentemente, afetam as rela-
ções do casal. Uma simples (para alguns complexa) 
coincidência: tal como a personagem principal da 
ação narrada e ficionada de, A Costa dos Murmúrios, 
também Lídia Jorge se encontrava em Moçambique, 
onde colecionava murmúrios sobre o que ouvia (ber-
ros, resmunguices, lamentações, queixumes, afirma-
ções categóricas, ordens definitivas, expressão de 
valores absolutos), via (através da nuvem esverdeada 
de gafanhotos), cheirava (aquele cheiro irreproduzí-
vel da tapeçaria de odores de África, que nunca mais 
se esquecem), tateava e sentia. Coincidências entre 

a autora e a autorada, que remetem a obra para a au-
tobiografia? É de somenos, considera o leitor, aqui 
na pele de Luís Aguilar. Se tudo coincide, se tudo é 
tão factual como a nuvem de gafanhotos, por que se 
fala de ficção? Para decifrar a realidade, considera o 
leitor, que acrescenta: é a realidade da realidade e, ci-
tando Lídia Jorge: A ficção é muito mais intensa que 
a vida. Trata-se de um rasgão no real, diria Eduardo 
Prado Coelho. E depois há a questão sobre quem nar-
ra, nomeadamente na primeira e na segunda partes da 
obra. Na primeira, no texto Os Gafanhotos, o narra-
dor é exterior à ação e fala na terceira pessoa sobre 
um conjunto de episódios protagonizados por Evita. 
Na segunda parte, o narrador é intrínseco e expõe os 
questionamentos de Eva Lopo duas décadas depois. 
Evita/Eva Lopo habitam tempos distanciados e ocu-
pam a narração da segunda parte da obra, em que a 
narrativa Os Gafanhotos, é reavivada e permeável a 
várias hipóteses sobre os acontecimentos, fazendo-
-se, para tanto, zoom, às vezes vários, sobre o mesmo 
troço da narrativa, aumentando ou aproximando cada 
imagem e ao mesmo tempo comentando as mais do 
que certezas, as hipóteses do que se passou verdadei-
ra e ou ficcionalmente. Corrigir a narração primei-
ra? É o leitor, de novo, questionado. - Deixe ficar aí, 
suspenso, sem qualquer sentido útil, não prolongue, 
não oiça as palavras. A pouco e pouco as palavras 
isolam-se dos objetos que designam, depois das pala-
vras só se desprendem sons, e dos sons restam só os 
murmúrios, o derradeiro estádio antes do apagamen-
to – disse Eva Lopo, rindo. Ri também o leitor. Sorri 
Luís Aguilar, ele próprio protagonista da sua própria 
história colonial, vivida em Angola, no tempo nar-
rado por Lídia Jorge. Assim não era possível atingir 
toda a verdade porque a meia pessoa que entrava só 
trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade 
voltava igualmente com meio perfil. E os meios per-

fis não coincidiam. - disse um dia Carlos Drummond 
de Andrade. Poderia bem estar a referir-se à obra. 
A Costa dos Murmúrios, como de resto, Mia Couto 
quando considera que cada homem é uma raça. Mas 
Luís Aguilar escolheu como mote para a sua análise, 
a citação de um historiador francês, Emmanuel Le 
Roy-Ladurie: Nunca saberemos de que será feito o 
passado, On ne sait jamais de quoi hier sera fait.
Durante a sessão, Luís Aguilar, serviu-se de algu-

mas imagens do filme de Margarida Cardoso, com o 

mesmo nome, legendado em francês, e destacou as 
diferenças entre os dois produtos artísticos, o fílmico 
e o literário, ambos coerentes em cada um dos seus 
sistemas internos, mas não necessariamente fiéis um 
ao outro. São dois universos distintos: o que preten-
deu clarificar clarifica, e o que pretendeu esconder 
ficou imerso, diz Lídia Jorge.
Os últimos trinta minutos da sessão foram dedicados 

ao debate e a respostas às questões levantadas pelos 
participantes que tinham lido o romance. Alguns dos 
presentes, que não tiveram a oportunidade de lê-lo 
antes, foram contagiados pelas retroações positivas e 
apaixonadas dos leitores e, este mês, os já numerosos 
leitores de Lídia Jorge nestas terras da América do 
Norte vão, certamente, aumentar.
É de realçar a presença significativa e interessada 

de elementos da diáspora que não pouparam elogios 
às várias narrações em apreço, sublinhando a impor-
tância de iniciativas deste teor, como forma de inter-
nacionalização de um dos bens maiores que Portugal 
tem, a pujante literatura. E, de facto, assim é: de quase 
ausente nestas andanças, a literatura portuguesa tem-
-se afirmado nestas terras frias da América do Norte 
nos últimos quatro anos. Para isso muito contribuiu 
a presença da escritora portuguesa em dois aconteci-
mentos literários de relevo em Montreal: a sua par-
ticipação no último Festival Internacional de Litera-
tura de Montreal em setembro último, no Festival de 
Literatura Metropolis Bleu em abril de 2010 e, nesse 
mesmo ano, nas comemorações do Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor de Lisez l’Europe.
O Círculo de Leitura Europeu integra o Projeto Li-

sez l’Europe, que se reúne todos os meses para dis-
cutir uma obra europeia contemporânea de relevo 
de um dos países membros: Alemanha, Catalunha, 
Espanha, França, Itália, Holanda, Portugal, Suíça 
e, muito em breve, também a Áustria. Cada país é 
representado por um instituto e ou consulado. Por-
tugal está representado pelo Instituto Camões, pelos 
Estudos Portugueses e Lusófonos da Universidade 
de Montreal e pelo Consulado-Geral de Portugal em 
Montreal. A próxima sessão realiza-se no dia 22 de 
abril, às 14h30, no Dia Mundial do Livro e dos Direi-
tos de Autor, integrada no Festival de Literatura Me-
tropolis Bleu, no Hotel Opus, sito no 10 Sherbrooke 
Ouest de Montreal. São todos bem-vindos e pede-se 
a cada participante que traga um livro de literatura 
a fim de ser trocado por outro trazido pelos outros 
participantes.

Reportagem de Vitália Rodrigues



8 11 DE ABRIL - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

VARIEdAdE

RECEItA do CHEFE

Caçarola de 
marisco

Caminhei e orei
por ti na Romaria

Texto de Mário Carvalho

Pela primeira vez 
na vida, respondi à 

chamada da minha fé 
como cristão, de ir de 
romeiro, na romaria do 
Quebeque que se reali-
zou pelo vigésimo quar-
to ano nas terras frias 
do Quebeque!
Na passada sexta feira 

santa, éramos 125 irmãos 
romeiros, homens e mu-
lheres que se reuniram 
pelas 5 :30 da manha no 
salão da missão de Nos-
sa Senhora de Fátima em 
Laval para dar inicio à 
romaria com destino fi-
nal pelas 14h00 à igreja 
de Santa Cruz em Mon-
treal.
Foram várias a igrejas 

onde os romeiros oraram 
durante todo o percurso, 
algumas no interior e ou-
tras à porta !
Os romeiros é uma 

tradição secular que se 
realiza na ilha de São 
Miguel, Açores, todos 
os anos. Entre o Carna-

val e a Páscoa, dezenas 
de grupos de romeiros, 
trajando uma indumentá-
ria específica, que inclui 
xaile, lenço, saco para 
alimentos, bordão e ter-
ço, percorrem as estradas 
de São Miguel entoando 
cantos e orando.

Este ano, as romarias 
quaresmais integraram 
54 ranchos, tendo os 
primeiros saído a 25 de 
Fevereiro de madruga-
da, e terminaram no dia 

6 de Abril, durante todos 
estes dias, milhares de 
homens fizeram uma ca-
minhada de oração e re-
flexão que só terminava 
ao cair da noite. 

Durante oito dias, os 
ranchos de romeiros 
cumprem um percurso, 
sempre com o mar pela 
esquerda, que os leva 
ao maior número possí-
vel de igrejas e ermidas 
na ilha de São Miguel, 
pernoitando em casas 

deus vos salve
i

Que vos salve Casa Santa
Casa Santa do Senhor

Aonde se chora e canta
Pela justiça e o amor

ii
deus vos salve terra lavrada

Conquistada em união
Para servir como morada
E produzir o nosso pão

iii
Deus vos salve quem esteja

Celebrando com o irmão
Abençoai a nossa igreja
Que partilha a comunhão

iv
deus vos salve a luz do dia

Salve o sol, lua e o mar
deus nos salve 
estrela da guia

E os romeiros abençoar
v

Deus vos salve pai verdadeiro
Protector da nossa vida

Luz bendita do caminheiro
Ajudai-nos virgem Maria

Virgem Maria

Recebei-nos branca rosa
Senhora repleta de caridade

Por toda a alma generosa
Que encontramos

nesta cidade

Abençoai os que andaram
Como filhos verdadeiros

E também pelos que ficaram
Rezando pelos romeiros

De todas és a mais bonita
Bendita sempre sejais

Ave-maria bendita
Zelai pelos mortais

Teu filho morreu na cruz
Humilhado com tanta dor

Bendito seja Jesus
nosso rei e salvador

Muita gente nos pedia
Como irei pedir agora
Rezai uma ave-Maria

À virgem nossa senhora

inGredientes:
- 1 Pimento verde
- 1 Pimento vermelho
- 2 Cebolas
- 3 Folhas de louro
- 1 Lata de tomate
- 1 Cubo de Knorr

                                                                                                                                                         de marisco
- 1 Copo de vinho branco
- 1 Cerveja
- Azeite
-Tabasco QB
-Sal do mar QB

- 1 Lagosta
- 6 Camarões
- 2 Lulas
- 1 Fileto de tamboril
- 8 Mexilhões
- 6 Amêijoas

PreParaÇão:
Cortar os pimentos as tiras e a cebola em méis luas. 
Mete-se numa panela com o azeite, o alho picado e 
o louro. Deixa-se refegar sem tomar cor. Junta-se o 
Knorr de marisco e o tomate ralado. 
Quando o tomate tiver cozido (30-45 mins) retira-se 
metade do refegado. Mete-se o marisco no fundo da 
panela (menos os mexilhões e as amêijoas) cobre-se 
com o reste do refegado, rega-se com o vinho branco 
e a cerveja. Tempere-se com sal e Tabasco. Cobrir e 
deixar ferver. Quando tiver quase pronto junta-se as 
conchas e deixa-se abrir.

particulares e salões pa-
roquiais.
O cansaço e, princi-

palmente, os problemas 
nos pés são as maiores 
dificuldades enfrentadas 
pelos romeiros que, por 
vezes, também têm que 
enfrentar condições me-
teorológicas adversas.
A tradição indica que as 

romarias tiveram origem 
na sequência de terramo-
tos e erupções vulcânicas 
ocorridas no século XVI 
que arrasaram Vila Fran-
ca do Campo e causaram 
grande destruição na Ri-
beira Grande.
As romarias são orga-

nizadas por localidades 
e só envolvem homens, 
tendo a importância 
desta tradição levado o 
Governo dos Açores a 
dispensar do serviço os 
trabalhadores da admi-
nistração pública regio-
nal que pretendam parti-
cipar nas romarias.
A romaria que aqui se 

realiza tem algumas di-
ferenças daquela que se 
realiza em São Miguel, 

visto que dura apenas um 
só dia, e a outra particu-
laridade é que as mulhe-
res também fazem parte 
do rancho ao contrário 
de São Miguel onde só  
os homens podem inte-
grar a romaria.
A nossa romaria tam-

bém foi uma caminhada 
de oração e reflexão, per-
correm dezenas de quiló-
metros, nas mais variadas 
ruas, das cidades de Laval 
e Montreal, habitadas pe-
los mais diferentes povos, 
cores raças e religiões, 

crentes e não crentes, fo-
mos 125 vestidos a rigor 
para além dos outros ir-
mãos que acompanharam 
os romeiros invocando a 
Virgem Maria, que em 
voz alta, foram rezando 

e cantando ‘’Ave-maria’’ 
e  seja sempre louvada, 
sagrada vida, paixão, 
morte e Ressurreição de 
nosso senhor Jesus Cris-
to! ‘’Seja para sempre 
louvada nossa Mãe Maria 
Santíssima’’

FRANK DA ROCHA
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Andrea Fonseca- A grande vencedora do concurso “La Franchise”

Eram 300 participantes auditórias neste concur-
so organizado pelo bem conhecido “St. Hubert 

BBQ”. Merecia a pena, pois o/a vencedora ganharia 
os direitos para explorar uma sucursal “St. Hubert 
Express”. Encontrámos a Andrea Fonseca uma jo-
vem, simpática, dinâmica e o tão simpático sorriso 
que enquanto conversou connosco, nunca o escondeu. 
Andrea concedeu-nos um pouco do seu tempo, para 
falarmos sobre o concurso e a sua experiência.
A Voz de Portugal: Andréa fala-nos um pouco de ti.
Andrea: Estudei , trabalhava em restaurantes, so-

mos duas irmãs e um irmão, casei-me, arranjei um 

trabalho mais sossegado numa companhia de segu-
ros. Tenho dois filhos. Sou luso-canadiana.
AVP: O que te levou a concorrer?
A.F: Incentivada pelo meu marido, pois, sabia o 

quanto eu gosto de restaurantes. Os meus estudos no 
Ithq e no Hec são relacionados com a restauração.
AVP: Como te sentiste ao ver que fazias parte 

das 12 finalistas?
A.F: Muito Feliz, orgulhosa, por já fazer parte dum 

grupo o qual possivelmente poderia sair vencedora. E 
no meu pensamento dava razão ao marido. Ele sem-
pre disse que eu seria capaz.
AVP: E, como finalista? Qual foi, e, é a sensação?
A.F: É difícil de descrever. Ainda me custa a acredi-

tar que ganhei. Sinto-me como nas nuvens. Principal-
mente, ao ver a felicidade de toda a família, incluindo 
o meu pai que ficou muito orgulhoso de mim, não só 
por ter ganho, mas, por eu seguir os seus passos. 
AVP: Vamos pôr de parte a palavra “vencedo-

ra”, gostaste da experiência? 
A.F: Sim, ganhámos todos com essa experiência, 

descobrimos novos talentos, adquirindo e descobrin-
do coisas novas. Encontrar pessoas que no futuro 
serão sem dúvida um bom contacto para as nossas 
vidas futuras. Fiz novas amizades. E, além do apoio 
do meu marido vi o quanto ele se sacrificou, cuidan-
do sozinho dos nossos filhos, pois, passei alguns dias 
fora. Não foi fácil.
AVP: Muitos portugueses, mesmo sem te conhe-

cerem (só pelo facto de seres portuguesa, claro) 
torciam por ti, para que vencesses. Apercebeste-te 
disso?
A.F: Apercebi-me no facebook quando cheguei ao 

fim e que toda a pressão acabou. As mensagens que 
recebi, foram incríveis. Obrigada a todos. 
AVP: És casada, não é verdade? Como pensas 

que será o teu futuro, familiar? Muitas mudan-
ças?
A.F: Claro vai ter mudanças o horário vai mudar. 

Texto de Elisa Rodrigues
                e Tony Saragoça

Vou fazer o horário, em consequência dos meus fi-
lhos, para passar mais tempo com eles. Agora talvez 
se inverta os termos e será o marido a passar mais 
tempo fora.
AVP: Vais assumir a gerência desta “Franchise” 

ou vais ter alguém a gerir?
A.F: Por enquanto vou ser eu. Acho importante a 

presença de um patrão, para que o negócio tenha su-
cesso.
AVP: Andrea, tu já tinhas um bichinho que te 

mordia, em relação à restauração, não tinhas? 
Porquê?
A.F: Porque cresci nos restaurantes, porque o meu 

pai foi proprietário dum “Harveys”.e eu, sou uma 
apaixonada por restaurantes. Adoro comer em res-
taurantes. St.hubert, faz parte das nossas tradições, é 
realmente um sítio onde comíamos muito mas, agora 
vamos continuar a fazê-lo, claro!
AVP: Costuma-se dizer que: «Filho de Peixe 

Sabe Nadar». Antes de finalizarmos, há alguma 
coisa que gostarias de dizer, ou comunicar aos 
nossos leitores?

A.F: Acreditem nos vossos sonhos, pois, tudo é 
possível. Passem para comer no “St Hubert BBQ”.
O jornal “A voz de Portugal”, agradece a presença e 

felicita, a Andrea Fonseca, pelo fantástico desempe-

nho, durante o concurso e pela sua victória final. Os 
nossos votos de muito sucesso na sua nova  carreira. 
Para informação dos nossos leitores o seu futuro 

restaurante será localizado em Laval, no sector 
Vimont no 1963 boul. des Laurentides a partir do 
mês de Julho funcionará com a nova proprietária.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Porque a mulher entra
na menopausa?
A mulher já nasce com um número certo de óvulos? A 
Menopausa é o período da vida da mulher no qual ela 
deixa de menstruar. Nesse momento os ovários passam 

a não liberar mais óvulos e acaba a produção do estro-
gênio, importante hormônio da fase reprodutiva feminina. 
Não existe uma data exata para o começo da menopau-
sa, mas sabe-se que são os genes de cada mulher que 
determinam esse acontecimento. Em geral, as mulheres 
deixam de menstruar entre os 48 e os 51 anos de idade. 
Segundo pesquisas cientifícas, mulheres fumantes, que 
não tiveram filhos ou que têm histórico de depressão po-
dem entrar na menopausa de dois a três anos mais cedo. 
Outro dado científico mostra que antes do nascimento de 
um bebé do sexo feminino, todas as células que mais 
tarde vão originar óvulos já estão formadas. Isso signi-
fica que o processo de produção de óvulos começa no 
feto, sendo que toda mulher nasce com cerca de 500.000 
ovócitos primários. Durante a puberdade e a vida adulta 
a mulher produz um pequeno número de óvulos mensal-
mente até a chegada da menopausa.

o aquecimento global
será irreversível?
Cientistas da Universidade Nacional Australiana afir-
mam que o aquecimento global está próximo de se tor-
nar irreversível. Estimativas apontam que a temperatura 
mundial deva subir até 6ºC até o ano de 2100, caso as 
emissões de gases do efeito estufa não sejam contidas. 
Os efeitos diretos do aquecimento global seriam o de-
gelo acelerado das camadas polares e a perda irrepa-
rável de florestas como a Amazônia. Muitos estudiosos 
acreditam que esta década será crítica e fundamental 
no que diz respeito aos esforços globais para frear o 
aquecimento do planeta. Segundo pesquisas recentes, 
de 30 a 63 bilhões de toneladas de carbono podem ser 
liberadas, por ano, até 2040. Isso mostra que o mundo 
está próximo de atingir um estado crítico que vai torná-lo 
mais quente.

Um dia a internet pode acabar?
Não entre em pânico, mas estamos ficando sem 

endereços de Internet. Nem os nomes de do-
mínio - os nomes de sites que você vê no topo das 
páginas e que sempre começam com alguma a 
aparência ‘http’ e ‘www’, estão livres da extinção.
De acordo com declarações de proeminentes pensa-

dores da internet, os endereços de IP estão diminuin-

do a cada ano. Esses endereços são números atribuí-
dos a todos os dispositivos - computadores, telefones, 
carros, sensores sem fio, etc - que acessam a internet.
Segundo o ReadWriteWeb blog, a internet está mu-

dando e evoluindo tão rapidamente - com tantos no-
vos tipos de dispositivos de ligação - que nós estamos 
ficando sem números para atribuir a todos estes apa-
relhos habilitados para a Web.
“A principal razão para a preocupação? Há uma 

explosão de dados de sensores, redes inteligentes, 
RFID e outros dados da Internet”, afirma Richard 
MacManus.
“Outras razões incluem o aumento de dispositivos 

móveis com ligação à Internet e o crescimento anual 
do conteúdo gerado pelo usuário na web.”

Apenas 4 bilhões de endereços na Internet ainda são 
possíveis dentro do atual sistema, e eles estarão to-
dos esgotados em menos de um ano, diz John Curran, 
presidente e CEO da American Registry for Internet 
Numbers.
Em uma declaração recente no YouTube, Vinton 

Cerf, executivo do Google, faz uma previsão seme-
lhante.
Então o que devemos fazer em relação a esta es-

cassez de números de IP? A resposta é: fazer mais 
números para iniciantes.
Nosso atual sistema de atribuição de endereços IP, 

que se parecem com uma série de quatro números 
com períodos entre eles, só pode lidar com 32 bits 
de dados.
Mas, para acomodar a natureza em expansão da 

Web, os pesquisadores estão trabalhando a internet 
com uma nova versão do sistema - chamada IPv6 - o 
que permitiria que muitos endereços de IP, com capa-
cidade de 128 bits de informação cada, sejam criados.
No site The Atlantic, Alexis Madrigal escreve que a 

situação é um pouco semelhante ao que as empresas 
de telefonia enfrentaram nas décadas de 1980 e 1990: 
Ficamos sem novos números de telefone, por isso ti-
vemos de acrescentar dígitos.
“O problema é essencialmente o mesmo: você só 

tem tantas faixas originais, e os slots vão eventual-
mente acabar como os números de telefone”, escreve 
ele.
Mas a situação atual tem se mostrado tecnicamente 

mais complicada do que isso.
Os pesquisadores têm trabalhado no IPv6 por mais 

de uma década, mas de acordo com relatórios sobre a 
matéria, a adoção tem sido lenta.
Agora, alguns escritores estão comparando a situa-

ção a Y2K. Eles dizem que nós precisamos agir agora 
para mudar para o novo sistema ou a internet pode 
parar de funcionar.
Madrigal, por exemplo, diz que está otimista de que 

a internet não vai quebrar por causa de uma falta de 
números de endereços de IP.
“Há, sem dúvida, várias questões importantes para 

o IPv6”, escreve ele. “Mas isso é realmente uma boa 
notícia porque significa que haverá muitas maneiras 
de resolver o problema quando todas as oscilações se 
esgotarem”.

A Invenção do CtRL-ALt-dELEtE
inventor do CTRL + ALT +DEL se aposenta. Da-

vid Bradley, 55, gastou cinco minutos para criar o 
código de computador que há décadas salva muitos 
usuários de PCs. Ele é o criador da combinação de 
teclas Ctrl+Alt+Delete, que força computadores obs-
tinados a reiniciar o sistema quando não respondem 
a mais nenhum comando. Agora o engenheiro anun-
cia sua aposentadoria, após 28 anos e meio na IBM. 
Bradley entrou para a companhia em junho de 1975. 
Em 1980, foi um dos 12 funcionários envolvidos na 
criação do PC da IBM. E atualmente trabalha nas ins-
talações da IBM no Research Triangle Park.
Os engenheiros reconheceram a necessidade de de-

senvolver uma maneira simples de reiniciar um com-
putador quando ele travasse. E Bradley então escre-
veu o código.
“Não imaginei que me tornaria um ícone cultu-

ral”, disse Bradley. “Fiz muito mais coisas que o 
Ctrl+Alt+Delete, mas fiquei famoso por causa dele.”

A Invenção da Batata Chips
Quem não ama batata chips 
(Potato Chips)? E se hoje você 
pode se deliciar com elas a 
culpa é do chef George Crum. 
George Crum criou o salgadi-
nho mais famoso do mundo em 
1853 em um Resort em Sara-
toga Springs - Nova York. De 
saco cheio com um cliente que 
pedia e devolvia suas batatas 

fritas repetidas vezes, reclamando que não estavam 
crocantes, muito grossas e muito gordurosas; George 
Crum resolveu fatiar as batatas o mais fino que pudera 
e fritá-los em gordura quente e depois cobri-las com sal 
e o apelidou de “Saratoga Chips”. O cliente finalmente 
aprovou a receita e rapidamente “Saratoga chips” se 
tornou um artigo popular no resort e rapidamente ficou 
conhecido em outros lugares. O salgadinho foi produ-
zido em escala para o consumo doméstico, porém a 
forma de armazenamento deixou o produto não viável. 
Eles eram armazenados em barris ou em latas. A his-
tória começou a mudar no ano de 1920, quando Laura 
Scudder inventou o saco vedado que conseguiu manter 
assim os chips frescos por mais tempo.
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Através do seu Anjo, 
conheça quem lhe 
quer bem, quem é o 
seu inimigo e o seu 
verdadeiro Amor. 
Somos um grupo de 
Teólogos, Astrólogos 
e Parapsicólogos. 
Somos professionais 
que nos fusionámos 
com estes seres de 
luz. Dê aos Anjos uma 
oportunidade. 30 Anos 
de experiência.

CENTRO INTERNACIONAL DE LOS ANGELES
Todos nós temos um Anjo da Guarda. Sabes qual é o teu?

Conhecido por obter resultados rápidos,  excelente  informação, que 
vos dirá  tudo, graças a um don de nascença.

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

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

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

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

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

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

Funciona 
100%
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TESTEmuNhOS REAIS
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Crianças: será que ele vê mal?
Como saber se o seu filho precisa 

de óculos? Há sinais que reve-
lam se a criança tem falta de vista. 
Mesmo que ela seja muito pequeni-
na, esteja atenta.
A maioria das crianças não tem ne-

cessidade de usar óculos, mas as que 
têm falta de vista nem sempre sabem 
manifestar-se. Ou seja, é mais difícil 
perceber se o seu filho precisa de ócu-
los do que diagnosticar-lhe uma febre. 
Mas não desespere, porque é possível.
Como saber?
As crianças quando são muito pe-

quenas possuem algumas dificuldades 
em exprimirem a dor, desconforto ou 
falta de visão. São geralmente vagas e 
pouco precisas, o que pode dificultar o 
diagnóstico final. No entanto, prepare-
-se, se ambos os pais tiverem proble-
mas de vista, é muito provável que o 
filho também vá sofrer do mesmo.
• Mesmo que não seja esse o seu caso, 
não deixe de tomar atenção a alguns 
indícios fáceis de detectar:

• Queixa-se de dores de cabeça quan-
do vê televisão ou quando lê.

• Apresenta a vista inflamada ou lacri-
mejante.

• Aproxima-se muito da televisão ou 
dos livros que lê, como se tivesse 
dificuldade em conseguir perceber 
aquilo que visualiza.

• Esfrega os olhos com frequência ou 
arregala-os muito.

• Não possui interesse pela leitura ou 

evita-a.
De olhos bem abertos
O início da vida escolar também pode 

ser uma das melhores alturas para se 
aperceber se existem dificuldades visuais 
na criança. Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde, cerca de 10% das crianças 
em idade escolar apresentam deficiências 
visuais, por isso já sabe: pais estejam 
atentos aos vossos filhos, Como os pro-
blemas de visão podem interferir com o 
rendimento escolar da criança, uma ida 
ao pediatra e posteriormente ao oftalmo-
logista, poderá dissipar dúvidas. Estes 
especialistas recomendam que todas as 
crianças entre os três e os quatro anos de 
idade se submetam a um exame ocular, 
mesmo que aparentemente não possuam 
qualquer problema.
Os casos mais comuns traduzem-se por:
Miopia: provoca dificuldade na fo-

cagem das coisas sejam elas objectos 

ou na própria leitura. Caracteriza-se 
por um semicerrar dos olhos de forma 
mais ou menos constante, principal-

mente quando tentam visualizar algo 
com mais atenção.
Astigmatismo: visão geralmente tur-

va que provoca uma distorção daquilo 
que visualiza.
Olho ‘preguiçoso’: há tendência para 

que a criança visualize melhor de um 
olho do que do outro. Se tapar um dos 
olhos, aquele do qual ela vê pior ma-
nifestar-se-á através de irritações e até 
mesmo do choro.
Caixa de óculos
Nem sempre é fácil para uma criança 

habituar-se aos óculos, mas terá de o 
obrigar a fazer um esforço. Quando o 
defeito de visão é grande elas próprias 
procuram os óculos. Hoje em dia já exis-
te uma variedade de modelos alegres e 
atractivos que o poderão cativar. Leve 
o seu filho consigo e deixe-o escolher 
a armação de acordo com o seu gosto, 
pois ele mais do que ninguém terá de se 
sentir bem com ela. Caso faça birras, ou 
lhe diga que os amigos na escola gozam 
com ele (e com certeza que não é o úni-
co), tente explicar-lhe que usar óculos 
é para seu bem. Dessa forma já não lhe 
doerá a cabeça, nem ficará com a vista 
inflamada e vermelha. E dê-lhe confian-
ça, porque só assim ele também aceitará 
melhor a ideia.

BIJoUtERIE dIVA
Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Nafissa

- ComPRAmoS oURo E PRAtA
- NoVA CoLECção dE JÓIAS
  Em oURo E PRAtA E 
  tAmBém A CoLECção
  CHAmILIA E zINzI 
- tEmoS oS mELHoRES PREçoS

514-508-3482 | 514-209-6652

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

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

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

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

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

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

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

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

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

6-Quanto tempo tem um compra-
dor para inspeccionar o edifício?
  a) O período para inspeccionar 
       foi negociado entre o vendedor
       e o comprador
  b) O período não deve exceder
       cinco dias
  c) O comprador pode controlar o
      tempo para inspeccionar o edifício

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

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

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

É com empenho, dedicação e
competência que irei procurar

a melhor solução
para garantir  

a venda OU a compra
da sua casa.

Pensamento da semana
«Podemos suportar as desgraças que vêm do exterior: são acidentes. Mas sofrer 

pelas nossas próprias faltas... Ah!, é esse o tormento da vida»- (Oscar Wilde)
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FELIz PáSCoA

2 .99%

514-246-9008

Para
VENDER ou

COmPRAR
António

GOmES

uRGENTE
PRECISA-SE
DE CASAS

 PARA
VENDER
TEmOS

CLIENTES
SÉRIOS

*

AVALIAÇÃO 
GRATuITA

TELEFONA-mE

+1000$
        Para o notário

INFORmEm-SE SOBRE AS 
VANTAGENS DE 

TRABALhAR JuNTOS

NÃO PROCuRA mAIS!
APROVEITE A mINhA 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

* Inscripção e venda.
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Recordando o nosso passado, 1995
ComUNIdAdE

Entrevista conduzida por Joviano Vaz

Um artista de grande valor que vive em montreal...
João mendonça, músico,
compositor e regente de filarmónicas

Conheci-o há muitos anos. Fazia ele parte da 
Banda Militar da Madeira. As azáfamas da 

vida impediram-me de seguir a sua vida profissio-
nal, mas quando, depois, o encontrei, de novo em 
Montreal, os anos tinham passado, muitas coisas 
tinham acontecido e só recentemente pude voltar 
a falar-lhe e dele obter uma entrevista que registe 
para a posteridade o valor de um homem simples, 
mas artista de alma e coração, competente e co-
nhecedor da carreira que durante anos abraçou e 
desenvolveu.
Tendo nascido na risonha ilha da Madeira, foi nos 

Açores que exerceu a maior parte da sua actividade 
artística. Costuma dizer-se que os homens de valor 
são muitas vezes tímidos e calados. A ser verdade 
esta asserção, o nosso entrevistado de hoje merece 
a nossa gratidão pelo que através dos anos tem feito 
pela maravilhosa arte dos sons, linguagem dos anjos 
e mentora dos grandes voos espirituais sem os quais a 
humanidade seria mais limitada e mais pobre.
Fomos encontrá-lo há poucos dias, em dia invernal 

e triste, mas desse encontro pleno de emoção e de ri-
queza ficou nos o perfume da saudade de “um tempo 
que passou” e que apesar da distância estar presente 
na minha saudade e na realidade dos meus próprios 
valores.
Diálogo simples foi o que pude travar com o artis-

ta dente quilate, que, apesar de simples, professa o 
amor da música, arte que e para ele presenca e com-
panheira das suas horas que se desenham entre o so-
nho e a realidade. Na medida do possível, transcrevo 
para os nossos leitores o conteúdo essencial da nossa 
conversa.
Voz de Portugal: Onde nasceu o sr. João Men-

donça?
Joao Mendonça: Nasci a 17 de Abril de 1909, na 

ilha da Madeira, tendo saído dela em 1931, em direc-
ção aos Açores (Terceira).
AVP.: Que posto ocupava então?
J.M.: Fui para a Terceira como primeiro-cabo mú-

sico, onde fiz parte da Banda Militar que aí existia e 
que era então dirigida pelo capitão-chefe de música 
Piedade Vaz, figura extremamente conhecida e com-
petente.
AVP.: Foi então que depois de uma primeira es-

tadia nos Açores voltou à Madeira...
J.M.: Sim. Após concurso para furriel fui então co-

locado na Madeira, onde fiquei 11 anos, ou seja, de 
1933 a 1947, ao servico do B. I. I. 19.
AVP.: Como foi então o seu regresso a São Miguel?
J.M.: Era então já furriel e tinha conhecimentos que 

me permitiam tocar dois instrumentos, ou seja, trom-
pete ou trombone. Ora, em São Miguel tinham sido 
anuladas as vagas de trompete. Mas como conhecia 
bem o trombone, fui então colocado como segundo 
sargento na especialidade de trombone.
AVP.: Que recordações guarda desse tempo?
J.M.: São inúmeras as recordações desse tempo. 

Dirigi durante as minhas diferentes estadias várias 
bandas de música na Terceira e em São Miguel.
AVP.: Que bandas dirigiu em São Miguel?
J.M.: A União de Vila Franca do Campo, a Banda 

de Água de Pau, a Banda de São Roque, a Banda da 
Maia, a Banda da Ribeirinha, as Bandas das Fajãs de 
Cima e de Baixo, a União Fraternal de Ponta Delga-
da, assim como a Rival das Musas e, por fim, a Banda 
da Relva.
AVP.: Ainda em São Miguel sabemos que foi o 

autor da música de uma revista. Qual foi ela?
J.M.: Foi a revista “A Nossa Terra”, no ano de 

1948. É desse tempo ainda uma marcha que compus 
e que se intitulava “Lénia Maria”, em homenagem à 
minha filha Lénia.
AVP.: Com quem estudou composição e harmonia?
J.M.: Com o capitão Gustavo Coelho, pessoa que 

da especialidade possuia grandes conhecimentos.
AVP.: Terminada que foi a sua acção nos Açores 

emigrou então para o Canadá. Para onde veio?
J.M.: Para Montreal. Aqui cheguei em 1970, já re-

formado do posto de primeiro-sargento.
AVP.: Alem de responsabilidades pessoais, diri-

giu aqui algum agrupamento musical?
J.M.: Sim. Fundei e dirigi a Filarmónica Portugue-

sa de Montreal, em 1972. Realço que esta banda de 
música foi fundada com a colaboração de João da 
Mota, António dos Reis e António Pacheco, além de 
outros que agora não recordo.
AVP.: Quantos anos dirigiu a Filarmónica Portu-

guesa de Montreal?
J.M.: Doze anos até 1984, momento em que julguei 

que era tempo de pôr um termo às minhas activida-
des. É sempre indispensável saber sair em beleza e a 
tempo.
AVP.: Durante esse tempo à frente da Filarmóni-

ca Portuguesa de Montreal continuou a compor?
J.M.: Claro que sim. São dessa época as seguintes 

composições:
- O hino da Filarmónica Portuguesa de Montreal;
- O Passo Doble José de Melo;
- O hino de Nossa Senhora do Monte, padroeira da 

Madeira.
AVP.: Durante a sua permanência como regente 

da Filarmónica Portuguesa de Montreal esta ins-
tituíção musical gravou um disco...
J.M.: Sim. Trata-se de uma obra que exigiu muito 

entusiasmo, muito sacrifício e muitas horas de tra-
balho. Nesse disco encontram-se as seguintes com-
posições:
- Hino da Filarmónica;
- Passe Doble José de Melo;
- Suite França;
- Homenagem a Rodrigues Sotto;
- Selecção Pope;
- Passe Doble Nélson;
- Despedida.
AVP.: Durante a sua regência a Filarmónica viajou?
J.M.: Entre outras viagens, desejo salientar duas: 

uma a Fall River e outra a Toronto.
AVP.: Se tivesse de recomeçar, voltaria a fazer o 

que fez?
J.M.: Claro que faria as indispensáveis adaptações, 

isto é, aquelas que a experiência e os anos permitem. 
Mas de maneira geral não estou arrependido de ter 
realizado o que consegui.

Terminara a nossa conversa com João Mendon-
ca, artista e músico, um desses homens com quem 
dá prazer conversar e aprender.
Por minha parte, agradeco-lhe os momentos de 

convívio que me proporcionou, assim como o ter 
acedido a esta entrevista, a primeira que o Ma-
estro Mendonça concede a um órgão de informa-
ção após o seu voluntário afastamento das lides 
musicais neste meio onde vive, repartido entre a 
saudade e o sonho.
bem haja! Maestro Mendonça, felicidades e lon-

ga vida para gáudio dos que o estimam e o admi-
ram.
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Páscoa em Santa Cruz

Santa Cruz viveu, intensamente, o Tríduo Pascal, 
com celebrações que sempre nos surpreendem. 

Para a celebração do perdão, o Pe. José Maria, pediu 
à comunidade para trazer uma folha de jornal. Mas 
para quê? Perguntavam alguns. Obtiveram a resposta 
no sábado de Páscoa. A Liturgia da  Quinta feira San-
ta, fala-nos do amor, com a cerimónia do Lava-pés e 
o da Eucaristia. Nesse dia, os ministros da comunhão 
renovam as suas promessas e é enviada a comunhão 
aos doentes. Sexta-feira Santa, dia da Paixão e morte 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, centenas de paroquia-
nos se deslocam à Igreja Portuguesa, para a  apre-
sentação e adoração da Cruz. Este ano as dezenas de 
Romeiros que fizeram a caminhada a partir de Laval, 

participaram na celebração. No final da tarde o Grupo 
de Jovens em Acção encenou, ao vivo, as 14 estações 
do caminho do Calvário. O talento dos seus autores 
acabou por emocionar a assistência. De seguida, foi 
a vez das crianças, da catequese, acompanhadas dos 
pais, de adorarem a Cruz. A Vigília Pascal, para mim, 
é a cerimónia mais importante do calendário litúrgi-
co, decorre sempre, em Santa Cruz, numa ambiência 
de festa e de alegria. Estavam todos ansiosos para 

saber o que teria acontecido com os jornais e a certa 
altura o cenário do Altar rodou e apareceu um des-
lumbrante Cristo Ressuscitado. Todo moldado a par-
tir dos jornais recolhidos. No Domingo de Páscoa, 
na missa do meio dia, celebrou-se o envio solene de 

todas as bandeiras e coroas do Espírito Santo, tanto 
de Santa Cruz, como as de Hochelaga, West Island e 
Anjou. No final da celebração, o Pe José Maria ex-
plicou o significado do Cristo moldado a partir dos 
jornais e agradeceu a todos os que se empenharam 
nas várias celebrações. Mais uma vez, a comunidade 
de Santa Cruz está de parabéns pela maneira como 
conseguiu guiar, com sucesso, os fiéis na sua cami-
nhada de fé.

Texto de Antero branco
e fotos de Manuel Neves
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Procura
fi nanciamento?

SécurFinance oferece uma alternativa às 
instituições bancárias. Especialista
em fi nanciamento sobre hipotecas

com termo entre 3 a 36 meses 

Com sécurFinance, você encontrará 
uma solução perfeitamente adequada 

às suas necessidades e possibilidades.

Construção | Renovação | Comercial | Residencial
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discussão intensa entre casal
Um casal vinha por uma estrada do interior, sem dizer 
uma palavra. A discussão tinha sido intensa e nenhum 
deles queria dar o braço a torcer. Ao passarem por uma 
quinta em que havia vacas e porcos, o marido pergun-
tou com ar sarcástico: - Parentes teus?
E respondeu ela sem hesitar:
- Sim… Cunhados e sogra.

o que gostavas de
ouvir quando morresses?
Três homens morrem e vão para o céu. São Pedro per-
gunta-lhes: - Então, o que é que os amigos gostavam 
de ouvir da boca daqueles que vos estão a velar neste 
momento lá em baixo?
Diz o primeiro: - Eu gostava que dissessem: aqui está 
um bom homem que só fez bem à humanidade!
Diz o segundo: - Eu gostava que dissessem: aqui está 
um homem íntegro e um bom pai de familia…
Diz o terceiro: - Eu gostava que dissesse: olha, o gajo 
está a mexer-se!

Proibido comer carne na Páscoa
Em plena época de Páscoa, vão duas mulheres passe-
ando à beira dos cais, quando se deparam com um ma-
rinheiro todo jeitoso.
- Elahhh! – Exclama a primeira. – Que homem lindo!
- Calma, miúda! – Alertou a outra. – Você já se esque-
ceu que estamos em época de Páscoa e que é proibido 
comer carne?
Responde a primeira:
- Mas, marinheiro pode… Marinheiro é quase peixe!

40 Anos a servir a nossa comunidade
e apresentando o grande artista
toy em montreal

Nos últimos anos, Portugal esteve em foco através 
de Montreal. Com a vinda de vários e prestigio-

sos chefes cozinheiros, da melhor gastronomia portu-
guesa, por ocasião do Festival Montréal en Lumière, 
Mas apesar deste facto nós não podemos esquecer 
um dos mais antigos restaurantes portugueses em 
Montreal  

Ontem, … festejou-se o 40º aniversário do restau-
rante Solmar, um ícone da gastronomia portuguesa 
em Montreal. Já lá vão alguns anos que eu conheço o 
restaurante Solmar, apesar de ter quase a mesma ida-
de que o restaurante. O senhor David Dias foi sempre 
um “idiota”, uma pessoa que tem sempre boa ideias, 
… ideias inovadoras,... e apresentando sempre 
novos e antigos artistas em Montreal. 
40 anos é muito no meio gastronómico é mui-

to para um homem, mas, o David Dias fez tudo 
para chegar ao seu fim. Em 1972, o senhor Da-
vid Dias, com mais dois sócios, fundou um novo 
restaurante, o Estoril Sol. A intenção do senhor 
Dias, profissional da indústria hoteleira de Lis-
boa, era de oferecer um restaurante familiar. 
Como ele era bastante tradicional, ele começou 
a oferecer noites de fados. Um deles foi Germa-
no Rocha, mas também teve a oportunidade de 
ter recebido no seu restaurante os maiores no-
mes do fado desde a Lenita Gentil à Amália Rodri-
gues, passando pelo Rui Mascarenhas, Maria Rosa 
Rodrigues, Luís Tomar, Artur Gaipo, Rui Mateus, 
Luís Duarte, Manuel Augusto Jordelina Benfeito e, 
agora a talentosa fadista Marta Raposo.
Em 1973 ficou proprietário único e em 1989 mu-

dou-se para o Velho Montreal onde se encontra hoje, 
no primeiro andar dum edifício de que é proprietário, 
tendo no rés-do-chão um outro restaurante, La Sauva-
gine. Um restaurante bastante popular no Verão. Nos 
últimos anos ele está a dar um caminho para o seu 
filho, para continuar esta viagem culinária. Abrindo 
as portas, também, a uma nova reestruturação para o 
restaurante na parte gastronómica, e também na parte 
estética da sala. Estas mudanças, não vão ser hoje, 

mas, num período de 2 anos para redobrar o nome do 
Restaurante Solmar através das bocas portuguesas.
Ontem, foi uma apresentação bastante memorável 

para todos nós com o artista Toy. Nestes últimos anos, 
O David Dias, que o encontrou há dois anos, onde se 
criou uma grande amizade entre eles, um pelo seu 
estilo, o outro pela voz. Já lá vão quatro vezes que 
esteve em Montreal, um deles foi a sua vinda ao 50º 
aniversário do nosso jornal preferido da comunidade, 
A Voz de Portugal. Ontem foi um toquezinho para 
o público presente, mas Domingo, será uma grande 
festa. O David Dias organizou, para celebrar os seus 
40 anos do Solmar o artista Toy para a comunidade. 
Com preços quase incríveis. Onde o preço mais caro 
é de 25 dólares e o mais barato é de 15$. Não é muito, 
mas, segundo o senhor David, ele “oferece o artista” 
e o dinheiro é para pagar a sala e despesas. Então 
vamos todos, no 15 de Abril às 15h00 ao Auditório 
Plateau no 3710 Calixa Lavallée para celebrar o 40º 
aniversário do Restaurante Solmar e também ver um 
sensacional espectáculo com um dos melhores artis-
tas de Portugal, em Montreal este fim-de-semana. 
António Manuel Neves Ferrão, (Toy) é um cantor 

popular nascido em Setúbal. Começou a sua carreira 
artística aos 5 anos numa festa de uma colectividade 
de Setúbal. Com 10 anos de idade entrou para um 
grupo de teatro local onde esteve durante 10 anos. 
Desde este momento ele iniciou a sua carreira com 
vários discos, CDs, etc. Em 2010 foi lançado o pack 
promocional “Grandes Êxitos” com três álbuns “Re-
cordações”. Onde tive a oportunidade de o comprar 
e que foi uma excelente compilação de música por-
tuguesa e também uma grande variedade de música 
estrangeira, mostrando todo o seu talento vocal. Em 
breve Toy vai lançar um novo CD, onde ele vai, pela 
primeira vez, interpretar algumas, domingo para o 
grande público. Na sua agenda, ele estará em To-
ronto, Missisauga, voltará a Montreal para finalizar 
a sua vinda no Canadá, onde ele disse que adora, o 
Canadá comparado ao estados unidos, não por cau-
sa de ter uma maior população, mas, um outro estilo 
do público e de pessoas que o  fascinam, e é muito 
mais amigável. Para finalizar, Ele esteve num show 
televisivo “A tua cara não me é Estranha” um con-
curso de grandes artistas que, achou na sua opinião 
um dos melhores dos últimos 15 anos. Porquê? Sim-

ples, ele respondeu, apresentando um show diversifi-
cado, cheio de talento e um “show” realmente bom. 
É pena que a TVI não está no Canadá, mas, graças 
à internet, youtube, etc. pode ter a possibilidade de 
ver e apreciar este Show, que vale a pena ver. Depois 
da digressão aqui no Canadá ele estará em Portugal 
para apresentar oficialmente o seu novo CD, e já tem 
vários espectáculos agendados, através de Portugal. 
Parabéns Toy por responder às minha perguntas, e ao 
David por ter dado a oportunidade de encontrar este 
grande artista. E Para finalizar vamos todos cantar,... 
Parabéns a você nesta data querida, muitas felicida-
des, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam 
as nossas almas, para o restaurante Solmar, uma sal-
va de palmas.

Texto de Sylvio Martins
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

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

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PRObLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO

TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAiS:

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

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

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

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

Quando chegámos a este 
país maravilhoso tinha-
mos  muitas e boas expec-
tativas. Mas com o correr 
dos dias tudo foi por água 
abaixo. Separámo-nos e o 
pesadêlo continuou.Tudo 
por causa duma praga que familiares 
nos rogaram. Graças ao SHAMAN,a 
vida deu-nos agora uma outra opor-
tunidade. Reunimo-nos e a paz e pro-
peridade voltaram ao nosso lar. LYAN

Comprámos a nossa casa e 
éramos felizes, mas pouco 
tempo depois começámos 
a ouvir barulhos estranhos, 
que empediam a minha fi -
lha de dormir, obrigando-a a 
levantar-se apavorada. Ten-

támos vender a casa,mas ninguém es-
tava interessado. Consultei o SHAMAN 
e  ele encontrou um feitiço enterrado no 
quintal.Seguidamente a calma voltou e 
temos agora compradores e muito boas 
ofertas para a nossa casa. JENY 

Tive muitos proble-
mas de saúde e perdi 
mesmo a esperança.
Durante muitos anos  
transportei esta cruz, 
mas graças aos se-
gredos da fl oresta 
praticados pelo SHAMAN, quase 
que vi as sombras negras sair do 
meu corpo.Agora estou cheio de 
saúde e a esperança voltou à mi-
nha vida. archibald

Depois da nossa 
relação ter sido 
interrompida por 
mais de 3 anos, va-
mos agora celebrar 
o nosso casamen-
to. Com a ajuda do 
SHAMAN, descobri-

mos a verdade,partindo as cor-
rentes de inveja e ciumes duma 
mulher que fez tudo para nos 
separar e impedir a nossa feli-
cidade. JLO

514-386-0008

Comprámos a nossa casa e éramos felizes,mas pouco tempo depois
começámos a ouvir barulhos estranhos,que empediam a minha filha de 
dormir,obrigando‐a a levantar‐se apavorada.Tentámos vender a casa,mas
ninguém estava interessado Consultei o SHAMAN e ele encontrou umninguém estava interessado.Consultei o SHAMAN e  ele encontrou um 
feitiço enterrado no quintal.Seguidamente a calma voltou e temos agora 
compradores e muito boas ofertas para a nossa casa. JENY 

Quando chegámos a este país maravilhoso tinhamos muitas e boas 
expectativas.Mas com o correr dos dias tudo foi por água abaixo.Separámo‐
nos e o pesadêlo continuou.Tudo por causa duma praga que familiares nos
rogaram Graças ao SHAMAN a vida deu‐nos agora uma outrarogaram.Graças ao SHAMAN,a vida deu‐nos agora uma outra
oportunidade.Reunimo‐nos e a paz e properidade voltaram ao nosso lar. LYAN

Depois da nossa relação ter sido interrompida por mais de 3 anos,vamos
agora celebrar o nosso casamento.Com a ajuda do SHAMAN,descobrimos a 
verdade,partindo as correntes de inveja e ciumes duma mulher que fez tudo
para nos separar e impedir a nossa felicidade. JLO

Tive muitos problemas de saúde e perdi mesmo a esperança.Durante muitos
anos  transportei esta cruz ,mas graças aos segredos da floresta praticados

l SHAMAN i b i d Apelo SHAMAN,quase que vi as sombras negras sair do meu corpo.Agora
estou cheio de saúde e a esperança voltou à minha vida. ARCHIBALD
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Um estilo utilitário
Ter fé num interior utili-

tário tem uma dimen-
são semelhante à de aderir a 
uma seita religiosa particu-
larmente rigorosa. Por ou-
tras palavras, soa espartano, 
clínico e prático, com pou-
co espaço para a expressão 
criativa e individualismo.

Não é o caso: ao invés, é cada 
vez mais popular esta tendên-
cia entre os habitantes urba-
nos. A razão da conversão a 
um estilo de pouca decoração 
baseia-se no facto de “mais 
pessoas estarem a comprar 

propriedades em edifícios que 
eram armazéns, bares ou ou-
tros espaços comerciais – o 
estilo funciona bem emespaço 
amplos, com umfeeling indus-
trial”, explica a diretora de de-
sign Adrienne Chinn.
Conforto sem custo
Este estilo não significa que o 

seu apartamento tenha de ser o 
equivalente interior a uma ca-
misa de pêlo.
“O importante é incorporar o 

conforto num estilo utilitário,” 
afirma Chinn.
“Aposte em revestimentos 

de parede com paisagens in-
dustriais de tamanho perso-
nalizado ao lado de paredes 
de tijolos ou paredes gráficas, 
para um pouco de cor. Adorne 
janelas grandes com grandes 
cortinas de seda. É um truque 
para adicionar conforto tátil 
com um extra de utilidade no 
design.”
Aerodinâmico com linhas
Apartamentos meticulosa-

mente decorados podem pa-
recer obsessivo-compulsivos, 
mas os especialistas de inte-
riores têm outro entendimento. 
“É uma desorganização livre, 
moderna. Construir armários 
sem puxadores para arrumar as 

coisas ou armários tipo cacifo 
para dar um elemento cool”, 
diz Chinn. E acrescenta: “É 
perfeita para o estudante, o ca-
sal ou uma família nova (mui-
tos quartos para correr à volta 
do apartamento). Até conheci 
um casal que regularmente an-
dava de patins em linha pelo 
seu espaço industrial.”
Uma vida sem stress
Não temos de ser do tipo fas-

tidiosos, reclama Chinn, além 
de mantermos o espaço arru-
mado: “O chão é geralmente 
de madeira, azulejo ou resi-
na – fáceis de manter limpos. 
Contudo é importante incluir 
tapetes para suavizar o olhar.” 
Velho encontra o novo 
Lá porque vive numa pro-

priedade antiga não significa 
que a sua decoração tenha de 
parecer uma relíquia do passa-
do. A especialista diz: “Pode-
mos trazer elementos utiliários 
para as propriedades antigas. 
Sofás com módulos aerodinâ-
micos e iluminação moderna 
ficam muito bem com antigas 
carpetes persas, arte moderna 
contra uma parede branca e ca-
racterísticas arquitetónicas ori-
ginais como lareiras e cornijas 
soberbamente justapostas.
É tudo uma questão de equi-

líbrio.” 
Mantê-lo único 

Texto de Richard Peckett
Metro World News

Não há necessidade de um 
estilo despojado para parecer 
brando. “Camadas como cou-
ro e mobília de cromo com 

longas cortinas de seda e pa-
redes com recursos gráficos 
ou texturais vão dar ao espa-
ço algumainfluência do esti-
lo”, descreve Chinn. “Misture 
itens dinâmicos com algumas 
peças mais antigas como ca-
deiras de jantar modernas em 
redor de uma mesa rústica de 
quinta.” Afinal de contas, são 
os detalhes que tornam um es-
tilo original.
Haja luz
O ambiente industrial tende a 

evocar escuridão e uma agres-
sividade masculina, por isso 
é importante inundar o quarto 
com luz. “Boa luz, natural e 
elétrica, é vital para a decora-
ção funcionar. Tente adicionar 
luzes de decoração acentuadas 
em conjunto com luzes mais 
sóbrias para manter o espaço 
arejado.”

obrigatório
Um grande sofá em módulos

Um tapete a cobrir uma área 
ampla (moderno, persa ou 
marroquino)

Grandes peças de arte ou 
uma parede gráfica
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Crónica da boca do inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Cacete ensina
jornalismo gratuitamente

A fotojornalista foi agredida e quem captou o 
acontecimento foi um seu colega. É uma fal-

ta de profissionalismo inadmissível. Talvez para a 
próxima esta jornalista tenha a máquina a postos 
quando estiver prestes a ser espancada pelas for-
ças de segurança.
A fotografia que mostra um polícia a dar uma bas-

tonada preventiva a uma impertinente fotojornalista 
demonstra bem o estado em que o país se encontra: 
a situação é difícil, mas nem tudo são desgraças. Vi 
a fotografia e fiquei mais tranquilo. A estupenda ca-
cetada corrigiu várias imperfeições. Primeiro, uma 
imperfeição cívica. Estes fotojornalistas andavam a 
pedi-las há muito, pelo perigo que representam para 
a sociedade. Recordo a tragédia que duas ou três de-
zenas destes profissionais podem causar quando per-
seguem princesas inglesas em Paris. Talvez houvesse 
uma princesa estrangeira nas imediações do Chiado e 
o polícia tenha sentido que poderia salvar vidas reais 
com um simples golpe do pulso.
Por outro lado, a bastonada castigou, e de que ma-

neira, a incompetência. A fotojornalista foi agredida 
e quem captou o acontecimento foi um seu colega. 
É uma falta de profissionalismo inadmissível. Tal-
vez para a próxima esta jornalista tenha a máquina 
a postos quando estiver prestes a ser espancada pelas 
forças de segurança. São lições que o sarrafo ensina 

com muito mais eloquência do que a universidade. 
Por mais que tente, um chumbo num exame não con-
segue ser tão pedagógico como uma cicatriz na cabe-
ça, ou um vergão no lombo.
O agente que salvou o país e a própria humanida-

de deve estar orgulhoso. Livrar o mundo de larápios, 
de desordeiros e de fotojornalistas do sexo feminino 
são algumas das principais razões que levam alguém 
a inscrever-se na polícia. Quem nunca brincou, em 
criança, aos polícias e fotojornalistas? Quem não re-
corda as séries policiais em que os melhores detec-
tives tentam caçar os fotojornalistas mais pérfidos e 
astutos?
Ao que parece, o agente reagia a provocações dos 

manifestantes. Neste ponto, é justo reconhecer o 
modo como as costas da fotojornalista contribuíram 
para o alívio das tensões sociais. Este seria, aliás, um 
bom método para aplicar, por exemplo, no mundo do 
trabalho. Em cada empresa, haveria um fotojornalis-
ta. Sempre que houvesse conflitos laborais ou outros, 
os ofendidos espancavam o fotojornalista e voltavam 
ao trabalho revigorados. Pode ser que agora se come-
ce a pensar nisso.
O Presidente Cavaco Silva também se interessou 

pelo caso e disse que é importante averiguar tudo o 
que se passou naquela tarde. Nomeadamente, porque 
é que só dois jornalistas apanharam. Ao que parece, 
o inquérito já decorre, e estará concluído mal se aca-
be de averiguar tudo o que se passou há 18 anos, na 
Ponte 25 de Abril.

ESPÍRIto SANto

Na América: Um Católico
Crente Rima Com Presidente?

Apesar da pouca atenção que a comunicação 
social portuguesa está a dar à pré-campanha 

eleitoral nos EUA, as próximas eleições presiden-
ciais americanas, a 6 de Novembro próximo, po-
derão ser mais importantes do que parece. 
Vejamos, em poucas linhas, o que nos espera. Desde 

logo, temos um candidato já confirmado e mais do que 
anunciado: Barack Obama elegível para um segundo e 
último mandato. Do outro lado, temos uma concorrida 
e disputada pré-campanha no seio do partido republi-
cano com 14 candidatos, dos quais se destacam dois: 
Mitt Romney, ex-governador de Massachusetts; e Rick 
Santorum, ex-senador pela Pensilvânia. Do lado do par-
tido democrático, liderado por Obama, não temos, por 
agora, muito que dizer. Está a chegar ao final do seu 
primeiro mandato. Tem, neste momento, mais pessoas 
descontentes do que aquelas que o apoiaram na eleição 
de há quatro anos. E o mito do «homem todo-podero-
so», capaz de mudar a América e o Mundo já teve me-
lhores dias. Contudo, tem a vantagem de estar no po-
der, e normalmente, quem está no poder, leva sempre a 
dianteira. Isto para não falar no facto de que as pessoas, 
usualmente, e salvo raras excepções, gostarem de dar 
o «benefício da dúvida» e deixar que os candidatos fa-
çam o segundo mandato. Outra vantagem: muitos ame-
ricanos não associam a actual crise a Obama mas sim a 
George W. Bush. Mais: Obama continua a ter uma «boa 
imprensa» que se mostra a maior aliada do ainda presi-
dente. Agora, vejamos o que temos no lado republicano. 
Mitt Romney é membro de «A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias» (popularmente conhecida 
como «Igreja Mórmon»). Rick Santorum, por sua vez, é 
o «true conservative». Católico assumido e, segundo se 
consta, ligado ao «Opus Dei». Em todas as intervenções 
públicas que faz, assume, sem rodeios e sem comple-
xos, a sua condição de católico e de conservador. Che-
gando a apresentar e expôr a doutrina católica em várias 

entrevistas. Disse que concorda com a Igreja e que a 
contracepção é «prejudicial para a mulher». Falou nos 
«perigos da contracepção» e da «ideia libertina sexual». 
Apesar e provavelmente por causa destas declarações e 
desta firmeza de princípios, Santorum, e segundo os úl-
timos dados conhecidos, tem vindo a aumentar o núme-
ro de apoiantes, pese embora ainda a vantagem de Mitt 
Romney. Para o próprio: «A razão pela qual a nossa 
campanha está ganhando Estado após Estado é porque 
o povo quer um líder conservador autêntico e forte para 
enfrentar Barack Obama, e não apenas alguém que diz 
ser um bom conservador». 
Contudo, e de acordo com alguns analistas, a dificulda-

de de Santorum no momento de convencer os eleitores 
moderados pode levar muitos a duvidar da sua capaci-
dade de vencer Obama, na votação final. Para estes, tem 
que haver equilíbrio e na eleição final vai ser preciso ir 
buscar votos aos democratas. 
Assim, as perguntas que ficam são estas: 
- haverá alguma hipótese de Obama ser derrotado? Ou 

tudo isto não passa de show off e os republicanos que-
rem entregar o 2º mandato de bandeja a Obama?
- um católico crente pode ser presidente na América? 
Estas são algumas das perguntas que os americanos e 

todas as pessoas atentas às questões políticas colocam 
(ou deviam colocar). Escuso de dizer que se esta elei-
ção dependesse dos votos dos europeus em geral e dos 
portugueses em particular Obama já teria, certamente, 
o lugar garantido. Mas a América é um pouco diferen-
te da Europa. Razão pela qual me parece que ainda te-
mos tudo em aberto. Poderá, dependendo dos próximos 
meses, ser uma eleição discutida «taco a taco», embora 
«se» o país melhorar económicamente e «se» o nível de 
desemprego diminuir substancialmente, me parece que 
Obama levará vantagem. Mesmo assim, e «se» o can-
didato republicano sair forte da Convenção e «se» não 
houver grandes divisões como até agora, terá também 
hipoteses de vencer. É esperar para ver e depois analisa-
remos, na altura própria, as respostas que os americanos 
deram às questões colocadas. 

Texto de José Carvalho
Professor e investigador de História
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EmPREGOS

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

IGREJAS

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

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLuBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
ASSISTENTE SOCIAL
LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

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

Rosa: 514 278.3956

VIDENTE

10 de Abril de 2012
1 Euro = CAD 1.314090

ALuGA-SE

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

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

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

Johanne 450-628-5472

Procura-se pessoas 
para trabalhar em 

“Pavé-uni”, muros e 
blocos.

514-444-4669

VENDE-SE
Mesa de casa de jantar com 6 ca-
deiras, sofá em swede.
514-593-5631 ou 514-461-9915

ou 514-458-9359

Precisa-se de homens para traba-
lhar nos jardins, “pavé-uni”, pedra, 
confragens. Bom salário segundo 
a experiência.

Contactar Manuel Correia
514-977-3248

Procura-se empregado para bal-
cão e servir às mesas. 10.00$/
hr+gorjetas. Restaurante situado 
na vila Mont-Royal, métro Parc, 
autocarro 16 ou métro Guy e 
Côte-des-Neiges+autocarro 165. 
Inglês e françês obrigatórios.

Contactar 514-299-8572

Apartamento 31/2 a alugar no 1º 
andar. livre no 1º de Julho.
Contactar Carlos 514-947-0916
ENCONTROS
Homem de 40 anos, honesto, 
trabalhador, simpático está a 
procura de uma mulher, entre 
35 a 40 anos para assunto 
sério. 514-443-1989

PROCuRA-SE
Senhor procura quarto mobilado 
na zona portuguesa. Pessoa ho-
nesta e reformado. Assunto ime-
diato. 514-269-7934

A venda no Algarve em Faro perto 
do aeroporto e praias, vivenda de 
220 m2 com 12 mil metros de ter-
ra com 300 árvores de laranjeiras 
e várias ávores de fruta. 485000 
euro reduzido a 380 000 euros.

Contactar 450-621-7785
A partir do mês de Maio

011351289816737.

Procura-se trabalha-
dor com mínimo de 
3 anos de experiên-
cia na instalação de 
“pavé-uni” e asfalto.

Comunicar com Vince
514-804-8789

Procura-se homem para traba-
lhar num restaurante em traba-
lhos gerais. Das 1am às 6am | 6 
dias por semana.

514-554-8779

† antonio de andrade aGuiar
1947 - 2012

Faleceu em Montreal no dia 9 de Abril 
de 2012, com 69 anos de idade, Anto-
nio de Andrade Aguiar, natural de São 
Miguel, Açores, esposo de Carmen 
Vieira.
Deixa na dor a sua esposa, os seus 
filhos Donald (Sophie Boisvert), Éric 
e filha Alexandra (Norberto Couto), os 
seus netos Anne-Marie, Nathan, Eva 
e Lili-Rose, os(as) seus irmãos(ãs) 
Manuel Aguiar (Filomena), José Edu-
ardo (Mariazinha), Maria Gilda (João 
Falcão), Judite (Laurent Medeiros), 
Alice (Tony Lima) e Maria de Jesus, 
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 quinta-feira dia 12 de Abril de 2012, das 14h às 
17h e das 19h às 22h, e na sexta-feira 13 de Abril a partir das 9h00.
Seguir-se-á o serviço fúnebre, com missa de corpo presente às 11h00 
na Igreja Notre-Dame-D’Anjou. Será sepultado, em cripta, no cemité-
rio 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.

Evitar corrida às reformas
O congelamento das 

reformas antecipa-
das foi feito sem conhe-
cimento público para 
que não se verificasse 
uma corrida anormal ao 
recurso, disse ontem, 
emMaputo, o primeiro-
-ministro Passos Coelho, 
comparando este proces-
so à desvalorização de 
moedas. 
“Se o Governo tivesse 

comunicado com gran-
de antecedência que ia 
proceder nesse sentido, 

evidentemente que o ob-
jetivo que pretendia seria 
furado pelo recurso ain-
da mais intenso a esse 
mecanismo”, disse. 
Já em reação às decla-

rações do secretário-
-geral do PS, António 
José Seguro, no domin-
go, em que este defendia 
que o primeiro-ministro 
tem de levar em con-
ta as posições do PS no 
que concerne ao Trata-
do Orçamental, Passos 
Coelhomanifestou-se 
disponível para alcan-
çar “um texto que possa 
constituir um grande de-
nominador comum entre 
o Governo e PS”. 
No entanto, Passos Co-

elho recusou o aval “à vi-
são específica” socialista 
em matéria europeia.

menos 10 mil 
empregos

A empresa japonesa 
Sony, que estima um 

prejuízo anual consecu-
tivo no quarto trimestre, 
vai cortar cerca de 10 mil 
postos de trabalho, ou 
6% da sua força laboral, 
noticiou o jornal Nikkei. 
A Sony Portugal diz não 
ter conhecimento oficial 
sobre a eliminação dos 
postos de trabalho.

Cortes de 10
mil milhões
O governo espanhol 

esteve ontem reuni-
do e numa nota enviada 
aos meios de comunica-
ção social anunciou cortes 
de 10 mil M€ com “pri-
vatizações, alterações nos 
setores da saúde e da edu-
cação, maior racionaliza-
ção e eficiência na gestão 
dos grandes serviços pú-
blicos”.

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais

desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível
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NoSSo PoVo

carneiro
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: Os ciúmes não o levam a lado algum, 
tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. Viva o 
presente com confiança! Saúde: Cuidado com a diabetes, 

não coma muitos doces. dinheiro: Momento propício para fazer 
um investimento mais sério. 
Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

touro
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Poderá reconciliar-se com 
uma pessoa com quem já não fala há alguns anos. 
Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida!

Saúde: Sistema nervoso alterado. Pense positivo. 
dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade, se souber argu-
mentar. Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

Gémeos
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Não deixe que a rotina perturbe a sua relação afe-
tiva. Tenha a ousadia de sonhar!
Saúde: Cuidado com o consumo excessivo de doces.

dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode.
Números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

caranGueJo
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal.
Amor: Os defeitos também fazem parte da nossa perso-
nalidade, não espere encontrar alguém perfeito. Descu-

bra a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Poderá sofrer algumas dores de cabeça.
dinheiro: Nada o preocupará. 
Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

leão
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. 
Amor: Não sinta saudades daquilo que não viveu. Pense 
nos momentos lindos que teve na sua infância. Que o fu-

turo lhe seja risonho!
Saúde: Poderá sofrer de uma quebra de tensão, tenha cuidado!
dinheiro: A impulsividade poderá causar alguns estragos na sua 
conta bancária.
Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

virGem 
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades.
Amor: As brincadeiras serão uma constante na sua rela-
ção afetiva. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido!

Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afete a sua saúde, e 
procure com maior regularidade o médico.
dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados.
Números da Semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.

balanÇa 
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o braço a torcer. Seja 
honesto consigo próprio, não tenha receio de reconhecer 
os seus erros e traçar novas rotas de vida.

Saúde: Possíveis dores musculares, sem motivo aparente.
dinheiro: Se gastar em demasia, poderá não ter dinheiro para pa-
gar as contas que tem certas.
Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

escorPião
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. 
Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-
-ão um grande bem-estar emocional. Viva de uma forma 
sábia.

Saúde: Faça um retiro que lhe proporcione bem-estar físico e emo-
cional.
dinheiro: Tenha presente a situação de crise em que se vive.
Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

saGitário
Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz. 
Amor: Dê mais atenção aos seus familiares mais próxi-
mos. Reúna a sua família com o propósito de falarem so-
bre os problemas que vos preocupam.

Saúde: Tudo correrá dentro dos parâmetros normais.
dinheiro: Nada de preocupante acontecerá.
Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

caPricórnio
Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Não esconda os sentimentos, partilhe as suas dú-
vidas e receios com a pessoa amada. Que a luz da sua 
alma ilumine todos os que você ama!

Saúde: Não deixe que o stress e a tensão o conduzam a dese-
quilíbrios.
dinheiro: Não aposte em investimentos de risco.
Números da Semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39. 

aquário
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: O amor espera por si. Saiba estar à sua altura. Que 
o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tendência para dores de barriga.

dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

Peixes
Carta Dominante: o Sol, que significa Proteção e Ger-
minação. 
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afetiva. 
Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si!

Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

A Geração à Rasca
ou desenrascada!

É a minha geração!! A geração mais qualificada 
dos últimos tempos que vêm os sonhos e projec-

tos desvanecerem-se logo após a universidade. Porto 
seguro é aquele quando ainda estamos na Universi-
dade. 
A minha geração é a geração da casa dos pais, a ge-

ração que não se casa, nem se tem filhos porque não 
há como suportar esses custos, a geração dos emprés-
timos (e mesmo esses já nos são negados), a geração 
que foge do seu país procurando melhores condições 
noutro lado.
Carregamos um peso de deixar a família, amigos e 

um país magnifico para trás… mas ficar? Como? Sem 
trabalho? Sem remuneração ou condições? 
Portugal está a perder os seus cérebros e a dá-

-los de graça a outros países, em vez de nos 
agarrarem com unhas e dentes. Dêem a refor-
ma a quem a quer e merece pelos anos que 
contribuiu para o nosso país e deixem-nos com 
a energia, motivação e capacidade tomar os 
seus lugares! Recentemente saiu uma lei que 
impede as reformas antecipadas antes dos 65 
anos. Com isto reduz-se a oferta de emprego 
aos mais jovens, não criando novos postos de 
trabalho. 
Há os que protestam e os que têm medo de 

dar a cara conformando-se com o pouco que 
têm para sobreviver. 
Não peço compaixão, pena ou perdão. Peço 

um trabalho! Porque SIM a minha geração é 
ambiciosa, quer trabalhar com condições dig-
nas, trabalhar na área de formação e com as 
qualificações que tem! 
Acabamos a Universidade, os que não con-

tinuam para um mestrado e aqueles que não 
têm a sorte de ter uma cunha o mais provável 
é passar por um estágio não remunerado, que 
como eles dizem «é para ficar com experiên-
cia». Esta dura 3 meses no qual se ganha cerca 
de 185 euros por mês (240 dólares canadianos) 
que são as chamadas ajudas de custo que fazendo as 
contas muitas vezes não dão para transportes e almo-
ço… resumindo pagamos para ir trabalhar! Após este 
período em que trabalhamos no duro, com mais de 8 
horas de trabalho por dia pois queremos mostrar que 
somos bons e queremos ficar, dizem-nos que gosta-
ram muito do nosso desempenho mas infelizmente 
não podem ficar connosco. Saímos com uma mão á 
frente e outra atrás e vem outro igual a nós para o 
mesmo tipo de estágio. Alguns têm a sorte de poder 
fazer um estágio profissional, através do IEFP, onde 
são um pouco melhor remunerados e trabalham por 
um período mais alargado, mas como há burocracia 
são poucas as empresas que mostram esta disponibi-
lidade.
A maior parte de nós faz voluntariado, muitas ve-

zes para poder ter o privilégio de trabalhar na área 
em que nos formamos, outros fazem alguns trabalhos 
de freelancer (nas áreas que o permitem) para poder 
juntar uns trocos. 
Com isto eu e todas estas empresas alimentamos um 

sistema e um ciclo vicioso, onde no fundo não é se-
quer valorizado os anos de aprendizagem e o nosso 
árduo trabalho. Já mesmo as empresas que têm capa-
cidade para nos pagar não o fazem porque o vizinho 
do lado também não o faz.
Enviamos centenas de currículos, para muito poucas 

entrevistas. Quando temos a felicidade de ser aceites, 
temos a infelicidade de não ter um contracto de tra-
balho e de trabalhar a recibos verdes que não nos dão 
estabilidade, que não nos dão regalias e ainda temos 
que fazer grandes descontos sobre o ordenado. 

Um trabalhador a recibos verdes, ou trabalhador in-
dependente, aquele que trabalha por conta própria, e 
não por conta de outrem; na actividade de prestação 
de serviços ou na produção e/ou venda de bens. 
Mas neste momento existem em quase todas as áre-

as, os falsos recibos verdes que são uma das faces 
mais visíveis da precariedade. 
«São centenas de milhares de trabalhadores a quem 

está a ser negado um contrato de trabalho, permitin-
do que o despedimento ocorra a qualquer momen-
to, onde não é reconhecido o direito aos subsídios 
de férias e Natal e as contribuições para a Segurança 
Social ficam apenas a cargo do trabalhador. Ou seja, 
estar a falsos recibos verdes é não poder falar com o 
patrão sobre as condições em que trabalhamos por-
que temos medo de sermos despedidos, é trabalhar 

mesmo quando estamos doentes ou quando temos 
de dar apoio à família, é não termos direito a férias, 
é não termos direito a seguro de trabalho pago pela 
entidade empregadora, e, se nos despedirem, não ter-
mos direito a subsídio de desemprego.»
Pergunto que país deixamos para trás e entregue a 

que mãos? Tenho pena de não poder servir o meu 
país que tem tanto por onde crescer. Tenho pena de 
não poder contribuir para um desenvolvimento ali-
mentado pelas camadas jovens que são trabalhado-
ras. Somos criticado por não querermos trabalhar. 
Pergunto eu a esses críticos, que país é este onde para 
ser escravo é preciso estudar?
A praia Lusitana que nos viu nascer não é a que nos 

vê crescer! Um país entorpecido, onde o negativismo 
afunda a pessoas como se de um pântano se tratas-
se. Onde o nosso Primeiro Ministro incentiva á emi-
gração!! Para quê? Para nos darem as condições que 
procuramos e não voltarmos ao nosso país?
Navegamos sem rumo. Vamos conseguir porque 

está-nos no sangue de descobridores, este espírito 
corajoso e lutador! E é isto que nos motiva a sair e a 
fazermos por nós, porque se não formos nós, não será 
ninguém. Crescemos com as crises e com a busca de 
um futuro mais promissor noutros países, mas sonho 
em poder voltar e ter as condições que mereço para 
trabalhar, crescer e contribuir para a evolução do meu 
país.
Gostaria que o meu país e os seu governante va-

lorizassem estas palavras de Dalai Lama: «Dê a 
quem você ama: Asas para voar, raízes para vol-
tar e motivos para ficar».

Texto de Rita Gomes
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Geração à Rasca - A Nossa Culpa

Um dia, isto tinha de acontecer. Existe uma geração 
à rasca? Existe mais do que uma! Certamente! 

Está à rasca a geração dos pais que educaram os seus 
meninos numa abastança caprichosa, protegendo-os de 
dificuldades e escondendo-lhes as agruras da vida. Está 
à rasca a geração dos filhos que nunca foram ensina-
dos a lidar com frustrações. A ironia de tudo isto é que 
os jovens que agora se dizem (e também estão) à rasca 
são os que mais tiveram tudo. Nunca nenhuma gera-
ção foi, como esta, tão privilegiada na sua infância e na 
sua adolescência. E nunca a sociedade exigiu tão pouco 
aos seus jovens como lhes tem sido exigido nos últi-
mos anos. Deslumbradas com a melhoria significativa 
das condições de vida, a minha geração e as seguintes 
(actualmente entre os 30 e os 50 anos) vingaram-se das 
dificuldades em que foram criadas, no antes ou no pós 
1974, e quiseram dar aos seus filhos o melhor. Ansiosos 
por sublimar as suas próprias frustrações, os pais inves-
tiram nos seus descendentes: proporcionaram-lhes os 
estudos que fazem deles a geração mais qualificada de 
sempre , mas também lhes deram uma vida desafogada, 
mimos e mordomias, entradas nos locais de diversão, 
cartas de condução e 1º automóvel, depósitos de com-
bustível cheios, dinheiro no bolso para que nada lhes 
faltasse. Mesmo quando as expectativas de primeiro 
emprego saíram goradas, a família continuou presente, 
a garantir aos filhos cama, mesa e roupa lavada. Duran-
te anos, acreditaram estes pais e estas mães estar a fazer 
o melhor; o dinheiro ia chegando para comprar (quase) 
tudo, quantas vezes em substituição de princípios e de 
uma educação para a qual não havia tempo, já que ele 
era todo para o trabalho, garante do ordenado com que 
se compra (quase) tudo. E éramos (quase) todos feli-
zes. Depois, veio a crise, o aumento do custo de vida, 
o desemprego. A vaquinha emagreceu, feneceu, secou. 
Foi então que os pais ficaram à rasca. Os pais à rasca não 

vão a um concerto, mas os seus rebentos enchem Pavi-
lhões Atlânticos, festivais de música, bares e discotecas 
onde não se entra à borla nem se consome fiado. Os 
pais à rasca deixaram de ir ao restaurante, para poderem 
continuar a pagar restaurante aos filhos. As contas da 
água e da luz e do resto, e que abdicam dos seus pe-
quenos prazeres para que os filhos não prescindam da 
internet de banda larga, nem dos qualquercoisaphones 
ou pads, sempre de última geração.  São estes pais mes-
mo à rasca, que já não aguentam, que começam a ter de 
dizer “não”. É um “não” que nunca ensinaram os filhos 
a ouvir, e que por isso eles não suportam, nem compre-
endem, porque eles têm direitos, porque eles têm neces-
sidades, porque eles têm expectativas, porque lhes dis-
seram que eles são muito bons e eles querem, e querem, 
querem o que já ninguém lhes pode dar! A sociedade 
colhe assim hoje os frutos do que semeou durante pelo 
menos duas décadas. Eis agora uma geração de pais 
impotentes e frustrados. Eis agora uma geração jovem 
altamente qualificada, que andou muito por escolas e 
universidades mas que estudou pouco e que aprendeu 
e sabe na proporção do que estudou. Uma geração que 
colecciona diplomas com que o país lhes alimenta o ego 
insuflado, mas que são uma ilusão, pois correspondem 
a pouco conhecimento teórico e a duvidosa capacida-
de operacional. Eis uma geração que vai a toda a parte, 
mas que não sabe estar em sítio nenhum. Uma geração 
que tem acesso a  informação sem que isso signifique 
que é informada; uma geração dotada de trôpegas com-
petências de leitura e interpretação da realidade em que 
se insere. Eis uma geração habituada a comunicar por 
abreviaturas e frustrada por não poder abreviar do mes-
mo modo o caminho para o sucesso. Uma geração que 
deseja saltar as etapas da ascensão social à mesma velo-
cidade que queimou etapas de crescimento. Uma gera-
ção que distingue mal a diferença entre emprego e traba-
lho, ambicionando mais aquele do que este, num tempo 
em que nem um nem outro abundam. Eis uma geração 
que, de repente, se apercebeu que não manda no mundo 

como mandou nos pais e que agora quer ditar regras à 
sociedade como as foi ditando à escola, alarvemente e 
sem maneiras. Eis uma geração tão habituada ao muito 
e ao supérfluo que o pouco não lhe chega e o acessório 
se lhe tornou indispensável. Eis uma geração consumis-
ta, insaciável e completamente desorientada. Eis uma 
geração preparadinha para ser arrastada, para servir 
de montada a quem é exímio na arte de cavalgar de-
magogicamente sobre o desespero alheio. Há talento e 
cultura e capacidade e competência e solidariedade e 
inteligência nesta geração? Claro que há. Conheço uns 
bons e valentes punhados de exemplos! Os jovens que 
detêm estas capacidades-características não encaixam 
no retrato colectivo, pouco se identificam com os seus 
contemporâneos, e nem são esses que se queixam assim 
(embora estejam à rasca, como todos nós). Chego a ter 
a impressão de que, se alguns jovens mais inflamados 
pudessem, atirariam ao tapete os seus contemporâneos 
que trabalham bem, os que são empreendedores, os que 
conseguem bons resultados académicos, já estão a ser 
capazes de abarbatar bons ordenados e a subir na vida. 
E nós, os mais velhos, estaremos em vias de ser caçados 
à entrada dos nossos locais de trabalho, para deixarmos 
livres os invejados lugares a que alguns acham ter direi-
to e que pelos vistos - e a acreditar no que ultimamente 
ouvimos de algumas almas - ocupamos injusta, imereci-
da e indevidamente?! Novos e velhos, todos estamos à 
rasca. Apesar do tom desta minha prosa, o que eu tenho 
mesmo é pena destes jovens. Tudo o que atrás escrevi 
serve apenas para demonstrar a minha firme convicção 
de que a culpa não é deles. A culpa de tudo isto é nossa, 
que não soubemos formar nem educar, nem fazer me-
lhor, mas é uma culpa que morre solteira, porque é de 
todos, e a sociedade não consegue, não quer, não pode 
assumi-la. Curiosamente, não é desta culpa maior que 
os jovens agora nos acusam. Haverá mais triste prova 
do nosso falhanço? Pode ser que tudo isto não passe de 
alarmismo, de um exagero meu, de uma generalização 
injusta. Pode ser que nada/ninguém seja assim.

Texto de Maria dos Anjos Polícia
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LIGA BBVA (ESPANHA)

1-Real Madrid 79 31 25 4 2 100 27
2-Barcelona 75 31 23 6 2 90 23
3-Valencia 49 31 13 10 8 46 37
4-Levante 48 31 14 6 11 44 41
5-Málaga 47 30 14 5 11 44 43
6-Osasuna 43 31 10 13 8 35 52
7-Espanyol 42 31 11 9 11 39 41
8-Sevilla 42 31 11 9 11 36 33
9-At. Madrid 42 31 11 9 11 42 37
10-Getafe 42 31 11 9 11 33 39
11-Athletic 41 31 10 11 10 45 42
12-Rayo Vallecano 40 31 12 4 15 48 53
13-Real Betis 38 31 11 5 15 38 44
14-Mallorca 37 31 9 10 12 32 40
15-Real Sociedad 37 31 10 7 14 38 47
16-Granada 35 31 10 5 16 28 46
17-Villarreal 32 31 7 11 13 31 45
18-Zaragoza 28 31 7 7 17 28 56
19-Racing Santander 25 30 4 13 13 23 45
20-Sporting Gijón 25 31 6 7 18 29 58

P Equipa P J V E D GM GS

PREmIER LEAGUE (INGLAtERRA)

1-Man. United 79 32 25 4 3 78 27
2-Man. City 71 32 22 5 5 75 26
3-Arsenal 61 32 19 4 9 63 41
4-Tottenham 59 33 17 8 8 57 38
5-Newcastle 59 33 17 8 8 50 42
6-Chelsea 56 32 16 8 8 55 37
7-Everton 47 33 13 8 12 38 34
8-Liverpool 43 32 11 10 11 37 34
9-Norwich City 43 33 11 10 12 46 52
10-Sunderland 42 33 11 9 13 42 41
11-Fulham 42 32 11 9 12 42 42
12-Stoke City 42 33 11 9 13 32 45
13-West Bromwich 39 32 11 6 15 39 43
14-Swansea City 39 32 10 9 13 35 41
15-Aston Villa 35 32 7 14 11 35 44
16-Bolton 29 32 9 2 21 36 65
17-QPR 28 32 7 7 18 35 56
18-Blackburn  28 32 7 7 18 43 67
19-Wigan Athletic 28 32 6 10 16 30 57
20-Wolverhampton 22 32 5 7 20 34 70

P Equipa P J V E D GM GS

SERIE A (ItáLIA)

1-Juventus 65 31 17 14 0 51 17
2-Milan 64 31 19 7 5 61 26
3-Lazio 54 31 16 6 9 47 38
4-Udinese 51 31 14 9 8 43 29
5-Napoli 48 31 12 12 7 55 38
6-Roma 47 31 14 5 12 49 41
7-Internazionale 45 31 13 6 12 45 44
8-Catania 43 31 10 13 8 41 41
9-Chievo 42 31 11 9 11 30 39
10-Siena 39 31 10 9 12 36 32
11-Palermo 39 31 11 6 14 44 49
12-Cagliari 38 31 9 11 11 33 38
13-Atalanta 37 31 10 13 8 34 33
14-Bologna 37 31 9 10 12 32 38
15-Fiorentina 36 31 9 9 13 32 38
16-Parma 35 31 8 11 12 39 50
17-Genoa 35 31 9 8 14 42 57
18-Lecce 31 31 7 10 14 35 47
19-Novara 25 31 5 10 16 27 52
20-Cesena 20 31 4 8 19 18 47

P Equipa P J V E D GM GS

LIGUE 1 (FRANçA)
P Equipa P J V E D GM GS

1-Montpellier 63 30 19 6 5 55 28
2-Paris SG 63 31 18 9 4 56 33
3-Lille 56 31 15 11 5 56 35
4-Lyon 53 31 16 5 10 49 38
5-Toulouse 50 31 14 8 9 32 28
6-Rennes 48 31 13 9 9 41 35
7-Saint-Étienne 47 31 13 8 10 38 35
8-Bordeaux 42 31 10 12 9 36 34
9-Marseille 40 30 10 10 10 37 32
10-Évian TG 39 31 10 9 12 43 46
11-Nancy 39 31 10 9 12 31 37
12-Valenciennes 37 31 10 7 14 31 36

mAJoR LEAGUE SoCCER (USA)
P Equipa P J V E D GM GS

1-Real Salt Lake 15 6 5 0 1 11 4
2-Sporting KC 15 5 5 0 0 8 1
3-SJ Earthquakes 12 5 4 0 1 8 2
4-NY Red Bulls 9 5 3 0 2 14 8
5-Colorado Rapids 9 5 3 0 2 7 7
6-Vancouver Whitecaps 8 5 2 2 1 4 3
7-Seattle Sounders 7 4 2 1 1 5 2
8-FC Dallas 7 5 2 1 2 6 8
9-Houston Dynamo 6 3 2 0 1 2 2
10-Chivas USA 6 5 2 0 3 3 4
11-Columbus Crew 6 4 2 0 2 4 6
12-NE Revolution 6 5 2 0 3 4 6
13-DC United 5 5 1 2 2 5 5
14-Portland Timbers 4 5 1 1 3 7 8
15-Chicago Fire 4 3 1 1 1 2 3
16-Impact Montréal  4 6 1 1 4 5 12
17-LA Galaxy 3 4 1 0 3 5 8
18-Philadelphia Union 1 4 0 1 3 2 0
19-Toronto FC 0 4 0 0 4 2 9

LIGA doS CAmPEõES
APOEL - Real Madrid   0-3   2-5
Marseille - Bayern München   0-2   0-2
Benfica - Chelsea   0-1   1-2
Milan - Barcelona   0-0   1-3

1ª Mão           2ªMão
UEFA EURoPA LEAGUE
AZ Alkmaar - Valencia   2-1   0-4
FC Schalke 04 - Athletic   2-4   2-2
Sporting - Metalist   2-1   1-1
At. Madrid - Hannover 96   2-1   2-1

1ª Mão           2ªMão

1-FC Porto 63 26 19 6 1 57 17
2-Benfica 59 26 18 5 3 56 23
3-SC Braga 58 26 18 4 4 54 23
4-Sporting 50 26 15 5 6 39 19
5-Marítimo 48 26 14 6 6 39 31
6-V. Guimarães 39 26 12 3 11 32 32
7-Nacional 35 26 10 5 11 37 44
8-V. Setúbal 30 26 8 6 12 23 41
9-Olhanense 29 26 6 11 9 31 36
10-P. Ferreira 28 26 8 4 14 31 47
11-Gil Vicente 27 26 6 9 11 24 37
12-Beira-Mar 26 26 7 5 14 23 32
13-Rio Ave 25 26 7 4 15 27 33
14-Académica 23 26 5 8 13 23 34
15-U. Leiria 19 26 5 4 17 21 45
16-Feirense 18 26 3 9 14 20 43

P Equipa P J V E D GM GS
LIGA zoNE SAGRES

Resultados
U. Leiria 0-0 Gil Vicente

Beira-Mar 2-1 Académica
V. Setúbal 1-0 Guimarães

Rio Ave 2-2 Feirense
Olhanense 1-2 P. Ferreira

Marítimo 2-4 Nacional
SC Braga 0-1 FC Porto
Sporting 1-0 Benfica

Primeira Liga - Próximos jogos
20/04 P. Ferreira-Sp. Braga         [SportTV] 15:15
21/04 Benfica-Marítimo         [SportTV]  12:00
21/04 V. Guimarães-U. Leiria         [SportTV]  15:15
21/04 FC Porto-Beira-Mar            [RTPI]  16:15
22/04 Gil Vicente-Rio Ave  11:00
22/04 Feirense-V. Setúbal  11:00
22/04 Nacional-Sporting        [SportTV] 14:15
23/04 Académica-Olhanense        [SportTV] 15:15

Via aberta para mais
um ano do «dragão»
A 26ª jornada do título deixou o F.C. Porto 

com a revalidação do título à vista, por força 
da vitória em Braga e da derrota do Benfica no 
«derby». Quatro é o número de rondas ainda por 
disputar, mas também a vantagem de «dragões» 
sobre «águias».
Na «pedreira» tudo foi decidido por um golo de 

Hulk, aos 55 minutos. Pouco comum, com o pé direi-
to, mas igualmente eficaz. Com Janko relegado para 
o banco e Kléber mais uma vez inexistente, o «Incrí-
vel» voltou a resolver (0-1). O F.C. Porto afastou o 
Sp. Braga do seu caminho e ficou à espera do resulta-
do do «derby». O primeiro lugar estaria seguro, fosse 

como fosse, mas o desfecho de Alvalade foi o melhor 
possível para as contas portistas (1-0). Um penalty 
de Ricky van Wolsfwinkel provocou nova «escorre-
gadela» do Benfica. O Sporting festejou um triunfo 
sobre o eterno rival e também a subida ao quarto lu-

gar da tabela classificativa, ultrapassando o Maríti-
mo, derrotado em casa pelo Nacional. Foi apenas a 
segunda vez que os «alvinegros» ganharam no reduto 
do «vizinho», e logo de forma expressiva (2-4).
A equipa de Pedro Caixinha continua assim a sonhar 

com o sexto lugar, até porque o Vitória de Guimarães 
perdeu em Setúbal (1-0). A formação sadina esteve 
em situação complicada, mas venceu cinco dos oito 
jogos disputados sob o comando de José Mota, e já 
está em oitavo lugar!
Logo a seguir surge o Olhanense, que no entanto 

foi derrotado em casa pelo Paços de Ferreira (1-2), 
que está agora a apenas um ponto, graças à excelente 
recuperação liderada por Henrique Calisto.
Académica em queda livre, Feirense a U. Leiria a 

somar pouco
Em curva descendente, por outro lado, segue a Aca-

démica, que somou a 14ª jornada sem vencer! Desta 
feita a «Briosa» foi derrotada pelo em Aveiro (2-1), e 
está agora a três pontos do Beira Mar, que ficou com 
a permanência praticamente assegurada.
O Rio Ave também está perto de arrumar a calcu-

ladora, mas não foi além do empate caseiro com o 
Feirense (2-2). Na estreia de Henrique Nunes, um 
homem da casa, os «fogaceiros» voltaram a pontuar, 
depois de quatro derrotas seguidas, mas o resultado 
sabe a pouco para quem está em último lugar.
O mesmo se aplica à União de Leiria, que também 

empatou, mas na receção ao Gil Vicente (0-0). Se o 
Feirense está a cinco cinco pontos da salvação, a for-
mação orientada por José Dominguez está a quatro.

O Sporting de Ricardo Sá Pinto tem duas faces 
distintas. A equipa que joga em Alvalade e que 

venceu todos os jogos, o último dos quais no derby 
com o Benfica, e a equipa que joga fora de casa e 
que soma apenas um triunfo, por sinal, na última sa-
ída à Marinha Grande. Desde a sua estreia, a 16 de 
Fevereiro, Sá Pinto já acumulou catorze jogos, em 
pouco mais de dois meses, oito em casa, seis fora. 
Nove vitórias, oito delas em Alvalade, três derrotas 
e dois empates, todas fora de portas. A diferença é 
ainda mais gritante nos golos.
A jogar em casa, os leões marcaram treze golos 

em oito jogos e consentiram apenas um, na grande 
penalidade, consentida nos descontos, no primeiro 
jogo com os ucranianos do Metalist. Fora de casa, 
não só a defesa é bem mais permeável, com um to-

tal de nove golos consentidos em seis jogos, como 
o ataque é bem menos produtivo, com apenas seis 
golos marcados. O primeiro treinador deixou Alva-
lade apenas com dois terços das vitórias em Alva-
lade (12 em 18 jogos), consentindo quatro empates 
e duas derrotas, enquanto segundo venceu todos os 

jogos que disputou. Fora de casa os números já não 
são tão favoráveis ao novo treinador, pelo contrário. 
Sá Pinto estreou-se no Sporting com um empate em 
Varsóvia, frente ao Légia (2-2), e, nos quatro jogos 
seguintes, longe de Alvalade, entre a Liga e a Liga 
Europa, nunca venceu, somando mais um empate, 
na última deslocação europeia, e mais três derrotas. 
Uma tendência que Sá Pinto só conseguiu quebrar 
na última saída, à Marinha Grande, com uma vitória 
sobre a U. Leiria (1-0), arrancada nos descontos, com 
um livre de Matías Fernandez.
Os números de Domingos fora de portas também 

não foram muito saudáveis. Num total de dezassete 
jogos, em quatro competições, o antigo treinador so-
mou apenas sete triunfos, consentindo cinco derrotas 
e outros tantos empates.

As duas faces de Sá Pinto: Leão só manda em casa
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1-Varzim 59 27 17 8 2 40 11
2-Chaves 50 27 14 8 5 35 21
3-Fafe 49 27 15 4 8 42 28
4-Mirandela 48 27 13 9 5 51 28
5-Tirsense 42 27 11 9 7 36 25
6-Ribeirão 42 27 10 12 5 37 28
7-Limianos 39 27 10 9 8 31 23
8-Ribeira Brava 39 27 11 6 10 29 32
9-M. de Cavaleiros 38 27 10 8 9 41 44
10-Marítimo B 35 27 9 8 10 34 36
11-Famalicão 34 27 9 7 11 24 28
12-Vizela 31 27 7 10 10 34 38
13-Camacha 30 27 7 9 11 25 33
14-Lousada 28 27 7 7 13 27 40
15-Merelinense 12 27 2 6 19 29 61
16-AD Oliveirense 9 27 1 6 20 13 52

P Equipa P J V E D GM GS

II dIVISão zoNA NoRtE 2011/12

1-Tondela 59 27 18 5 4 47 20
2-Sp. Espinho 58 27 18 4 5 46 29
3-Boavista 47 27 14 5 8 40 27
4-Operário 46 27 13 7 7 30 23
5-Amarante FC 42 27 11 9 7 41 26
6-S. João Ver 40 27 12 4 11 35 43
7-Coimbrões 38 27 8 14 5 28 28
8-Cinfães 37 27 10 7 10 31 38
9-Gondomar 37 27 11 4 12 23 30
10-Aliados Lordelo 36 27 10 6 11 38 34
11-Padroense 35 27 10 5 12 44 46
12-Anadia 34 27 9 7 11 41 39
13-Oliv. Bairro  25 27 6 7 14 29 43
14-Angrense 23 27 5 8 14 31 40
15-Paredes 23 27 6 5 16 28 45
16-Madalena 17 27 4 5 18 27 48

P Equipa P J V E D GM GS

II dIVISão zoNA CENtRo 2011/12

1-Torreense 52 27 14 10 3 44 23
2-Oriental 51 27 15 6 6 47 17
3-Fátima 51 27 15 6 6 42 29
4-Carregado 50 27 14 8 5 51 33
5-Pinhalnovense 49 27 15 4 8 43 28
6-Mafra 41 27 9 14 4 30 20
7-Sertanense 41 27 11 8 8 35 29
8-Louletano 40 27 11 7 9 25 29
9-E. Vendas Novas 37 27 11 4 12 34 30
10-Tourizense 29 27 6 11 10 22 32
11-Juventude Évora 28 27 8 4 15 25 37
12-1º Dezembro 27 27 6 9 12 24 28
13-Monsanto 26 27 5 11 11 23 35
14-At. Reguengos 25 27 5 10 12 27 43
15-Moura 22 27 6 4 17 23 52
16-Caldas 17 27 3 8 16 17 47

P Equipa P J V E D GM GS

II dIVISão zoNA SUL 2011/12

1-Santa Maria 28 3 1 2 0 6 3
2-GD Joane 28 3 2 1 0 5 3
3-Vilaverdense 25 3 2 0 1 3 1
4-Vianense 25 3 1 1 1 3 2
5-Bragança 21 3 0 2 1 4 6
6-Maria da Fonte 15 3 0 0 3 1 7

P Equipa P J V E D GM GS

III dIVISão SéRIE A (SUBIdA) III dIVISão SéRIE B (SUBIdA) III dIVISão SéRIE C (SUBIdA)

III dIVISão SéRIE d (SUBIdA)

III dIVISão SéRIE E (SUBIdA)

III dIVISão SéRIE F (SUBIdA)

III dIVISão SéRIE mAdEIRA (SUBIdA)

III dIVISão SéRIE AçoRES (SUBIdA)

1-Cesarense 31 3 3 0 0 4 0
2-Infesta 26 3 2 0 1 4 2
3-Vila Real 23 3 2 0 1 3 2
4-Rebordosa 20 3 1 1 1 4 4
5-Sousense 19 3 0 0 3 2 6
6-AD Grijó 18 3 0 1 2 2 5

P Equipa P J V E D GM GS
1-Ac. Viseu 26 3 2 1 0 8 2
2-Bustelo 24 3 1 1 1 2 5
3-AD Nogueirense 23 3 1 2 0 4 1
4-Alba 23 3 1 1 1 3 5
5-Sampedrense 22 3 1 0 2 2 3
6-Avanca 21 3 0 1 2 1 4

P Equipa P J V E D GM GS

1-Benf.C.Branco 25 3 2 1 0 6 3
2-Pampilhosa 23 3 2 1 0 8 2
3-Sourense 21 3 0 2 1 1 2
4-Tocha 21 3 1 0 2 4 9
5-Sp. Pombal 20 3 1 0 2 3 4
6-Marinhense 19 3 1 0 2 4 6

P Equipa P J V E D GM GS

1-Fut. Benfica 26 3 2 1 0 5 3
2-Oeiras 25 3 1 0 2 3 7
3-Pêro Pinheiro 23 3 1 1 1 4 3
4-Casa Pia 23 3 2 0 1 3 2
5-Real 21 3 1 1 1 5 2
6-Sintrense 20 3 0 1 2 1 4

P Equipa P J V E D GM GS

1-Farense 34 3 2 0 1 5 2
2-Quarteirense 24 3 2 0 1 4 2
3-Sesimbra 24 3 2 0 1 3 2
4-Esp. Lagos 23 3 1 1 1 2 2
5-Aljustrelense 21 3 1 1 1 2 1
6-Messinense 17 3 0 0 3 2 9

P Equipa P J V E D GM GS

1-Caniçal 33 3 3 0 0 9 5
2-Pontassolense 31 3 2 0 1 6 3
3-Câmara de Lobos 24 3 1 1 1 5 4
4-Portosantense 24 3 0 3 0 6 6
5-Machico 24 3 0 1 2 5 9
6-Est. Calheta 15 3 0 1 2 3 7

P Equipa P J V E D GM GS

1-Lusitânia 52 3 3 0 0 6 2
2-Santiago 43 3 2 0 1 3 2
3-Praiense 41 3 1 0 2 4 3
4-Prainha FC 29 3 0 0 3 1 7

P Equipa P J V E D GM GS

tAçA dA LIGA
Benfica vs Gil Vicente 2012-04-14 15:40

tAçA dE PoRtUGAL
Sporting vs Académica 2012-05-20 12:00 Oeiras

1-Estoril Praia 52 26 15 7 4 36 16
2-Desp. Aves 45 26 11 12 3 36 22
3-Moreirense 44 26 13 5 8 40 27
4-Leixões 39 26 11 6 9 30 28
5-Naval 37 26 9 10 7 30 28
6-Penafiel 35 26 9 8 9 32 32
7-Atlético CP 34 26 9 7 10 23 31
8-UD Oliveirense 34 26 9 7 10 35 34
9-Trofense 34 26 10 4 12 31 39
10-Belenenses 33 26 8 9 9 29 31
11-Santa Clara 31 26 8 7 11 25 30
12-Arouca 30 26 6 12 8 27 29
13-U. Madeira 30 26 7 9 10 28 35
14-Freamunde 29 26 6 11 9 32 36
15-Portimonense 27 26 7 6 13 29 37
16-Sp. Covilhã 26 26 6 8 12 18 26

P Equipa P J V E D GM GS
LIGA oRANGINA

Resultados
Desp. Aves 1-1 Portimonense

Estoril Praia 2-0 Naval
UD Oliveirense 2-2 Arouca

Trofense 0-2 Leixões
Freamunde 2-2 Sp. Covilhã
Penafiel 1-0 Atlético CP

Belenenses 1-0 Moreirense 
U. Madeira 2-0 Santa Clara

Liga de Honra - Próximos jogos
21/04 Atlético CP-Desp. Aves 10:00
22/04 Moreirense-Estoril Praia   6:15 
22/04 Portimonense-Freamunde 11:00
22/04 Leixões-UD Oliveirense 11:00
22/04 Arouca-Trofense  11:00
22/04 Santa Clara-Belenenses 11:00
22/04 Sp. Covilhã-Penafiel  11:00
22/04 Naval-U. Madeira  11:30

José torres: o Bom Gigante
A 8 de Setembro de 1938 nascia em Torres No-

vas, José Augusto da Costa Séneca Torres. 
Como tantos jovens, iniciou-se no futebol no clu-
be da terra, o Torres Novas e cedo o seu poderoso 
jogo aéreo começa a dar nas vistas. Jogador de 
área, tendo como principal atributo a sua elevada 
estatura, José Torres foi um dos avançados mais 
marcantes na história do futebol português.
Em 1959, com 20 anos, chega então ao Benfica. O 

início de águia ao peito não foi fácil. Teve de enfrentar 
a concorrência de José Águas que com o seu estatuto 
de estrela e com o peso de quase uma década ao mais 
alto nível no clube lisboeta, era na altura o titular ab-
soluto e indiscutível no ataque encarnado. Mas Torres 
não desanimou e o seu trabalho foi tão forte que na sua 
3ª época no clube, ganhou o título de rei dos goleado-
res no campeonato nacional com 26 golos apontados. 
Formou um ataque demolidor, ao 
lado de Eusébio, numa equipa de 
sonho onde também pontificavam 
Coluna, Simões e José Augusto, 
entre outros. A nível internacional, 
Torres desempenhou um papel ac-
tivo na presença do Benfica nas 
finais europeias de 1963, 65 e 68 
contudo, delas nenhuma venceu. 
O seu nome ficaria ainda grava-
do permanentemente na história 
do Benfica pelo seu contributo 
na conquista de 9 campeonatos 
nacionais e 3 taças de Portugal e 
no plano internacional pela con-
quista de 2 taças dos Campeões 
Europeus (ainda que não tenha jo-
gado em nenhuma das finais).  Em 
1971, nova etapa na vida do “Bom 
Gigante”. É nesse ano que deixa 
o Benfica rumando ao Vitória de Setúbal, onde ainda 
somaria mais 2 internacionalizações pela selecção Por-
tuguesa. Representou as cores do Vitória até 1975, ano 
em que se transferiu para o Estoril Praia, clube onde 
permaneceu até 1980 e onde ainda chegou a acumular 
a função de jogador e o cargo de treinador numa prática 
que já caiu em desuso nos dias de hoje. Terminou aí a 
sua carreira aos 42 anos, com o saldo de 217 golos num 
total de 384 jogos. Um feito!!! Como treinador orien-
tou ainda o Estrela da Amadora, o Varzim e o Boavista 
antes de deitar o futebol para trás das costas e dedicar-
-se a uma paixão antiga: a Columbofilia. Na Selecção 
Nacional, Torres assinou 14 golos em 34 jogos. Foi a 
23 de Janeiro de 1963 numa derrota caseira servida 
pela Bulgária por 0-1, que o Bom Gigante se estreou. A 
estreia não foi boa, mas na sua 2ª internacionalização, 
Torres acabaria por se estrear a marcar por Portugal. 
Esteve no apuramento e posteriormente na 1ª fase final 

de um mundial, disputada por Portugal. Foi em Ingla-
terra a 1966, e a par de Coluna, Simões e do inevitável 
Eusébio, jogou em todos os 6 jogos dessa fase final, 
contribuindo para um honroso 3º lugar. Tal como na 
sua estreia, foi a Bulgária que marcou o seu adeus à 
Selecção das quinas. Foi a 15 de Outubro de 1973 num 
jogo para o Campeonato da Europa e o resultado vol-
tou a não ser positivo. Um empate a 2 bolas. Este jogo 
marca também a despedida de Simões e Eusébio da 
equipa lusa. Mas a história não separou de vez Torres 
da Selecção...
Vinte anos depois, Torres voltava à prova rainha do 

futebol mundial agora como seleccionador nacional. 
Contra todas as expectativas, Torres conseguiu apurar 
Portugal para o Mundial de 86 a disputar no México, 
muito graças a um golo portentoso de Carlos Manuel 
em Estugarda frente a uma República Federal da Ale-

manha já apurada na altura.  Ao 
pessimismo generalizado que rei-
nava na imprensa e opinião públi-
ca portuguesa face ás possibilida-
des de lusas de êxito, Torres havia 
respondido com uma frase que fi-
cou célebre: “deixem-me sonhar”. 
E sonhou... Já no México e frente 
à Inglaterra, tida como a selecção 
mais forte do grupo, Carlos Ma-
nuel voltou a marcar e Portugal a 
ganhar. 1-0 foi o resultado que sur-
preendeu o mundo da bola. Foi o 
início do que poderia ter sido uma 
nova glória lusitana, mas conflitos 
internos entre os jogadores e fe-
deração, a suspensão por doping 
de Veloso ainda antes do Mundial 
e a lesão de Bento, guarda-redes 
titular à altura, entre outros infor-

túnios, deitaram tudo a perder e seguiram-se os desai-
res por 0-1 com a Polónia e o escandaloso 1-3 frente 
a Marrocos. Despediu-se assim Torres do México, do 
Mundial e da Selecção.
Últimos anos: Torres viveu um drama pessoal nos 

últimos anos de vida. Vítima da doença de Alzheimer 
em estado muito avançado, debateu-se ainda com gra-
ves problemas financeiros. Ainda lembrado quer pelo 
seu percurso como atleta, como pelo seu enorme sen-
tido humano que lhe valeu a alcunha de Bom Gigante, 
Torres coleccionou amigos durante toda a sua vida, 
amigos esses que fizeram questão de não o deixar cair 
no esquecimento prestando-lhe diversas homenagens. 
José Torres faleceu no dia 03 de Setembro de 2010, 
tendo o seu final de vida provocado uma sentida co-
moção nos benfiquistas e entre os adeptos do futebol 
português em geral, que sempre tiveram um enorme 
carinho pelo bom gigante.



24 11 DE abril - 2012

A VOZ DE PORTUGAL

dESPoRto

Superclássico: 
Brasil-Argentina já está marcado
O Superclássico das Américas, 

entre o brasil e a Argentina, 
já tem datas marcadas. O primeiro 
será a 19 de setembro no brasil, em 

Goiânia, no Estádio Serra Dourada. 
O segundo confronto deste duelo en-
tre os dois gigantes sul-americanos 
está marcado para 3 de outubro na 
Argentina.
O anúncio foi feito pelo presidente 

da Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF), José Maria Marin, e pelo 
presidente da Federação Goiana de 
Futebol, André Pitta. «Será mais uma 
oportunidade de o povo goiano receber 
a seleção brasileira num jogo contra 
um grande adversário», valorizou Pit-
ta, através de um comunicado.

Exibição em Alvalade foi fraca de mais

Este Benfica de
facto não merece

Dito de uma forma simples e dire-
ta: o que o Benfica fez em Alva-

lade não foi próprio de uma equipa 
que jogava ali o campeonato.
Como tem sido hábito, depois de per-

der bem em campo, o Benfica perdeu 
também na sala de imprensa, com um 
discurso mal amanhado sobre erros de 
arbitragem, um papel que Jorge Jesus 
desempenhou sem brilho e sem con-
vicção. A verdade é que Jorge Jesus 
sabe que o Benfica não jogou algo que 
se visse. E por isso perdeu, muito bem. 
Foi incompetente a defender (Luisão e 

Garay não estavam bem, per-
cebeu-se), confuso a construir 
e ineficaz quando teve duas 
ou três hipóteses de incomo-
dar Rui Patrício.
O Benfica pareceu mais 

cansado do que o Sporting e 
acusou muito a pressão de ter 
de vencer, de entrar limitado 
pela vitória do F.C. Porto em 
Braga.
Apesar do triunfo sobre Le-

onardo Jardim, na semana passada, a 
única exibição consistente do Benfi-
ca nos últimos dois meses sucedeu na 
Liga dos Campeões, em casa, perante o 
Zenit. É curto, não é?
De Fevereiro para cá, o Benfica saiu 

aos gritos (que exagero...) da elimina-
tória com o Chelsea e terminou qua-
tro dos oito jogos da Liga sem marcar 
qualquer golo. E este é o ponto funda-
mental da segunda metade da época.
No período anterior, o Benfica viveu 

muito da relação entre Cardozo e Ro-

drigo e da presença de Aimar e Bruno 
César. Depois sucedeu aquela entrada 
de Bruno Alves sobre Rodrigo, o avan-
çado encostou e a vivacidade do ataque 
nunca mais foi a mesma.
Esta noite isso voltou a ser evidente. 

Rodrigo, jovem talento, pareceu um 
jogador em fim de carreira: gasto, en-
tregue à marcação, sem alegria, sem 
imaginação.
O sinal mais evidente da dificuldade 

do Benfica é a primeira substituição 
em Alvalade, Rodrigo por Djaló. Com 
todo o respeito pelo ex-jogador do 
Sporting, quando um Djaló que está a 
chegar ao clube, e a voltar de lesão, é a 
opção número um para o jogo do título, 

estamos conversados.
A quatro pontos do líder, nem 

a tendência do F.C. Porto para 
oferecer pontos aos pobres 
deverá chegar para reanimar 
um Benfica que tudo teve e 
tudo perdeu. A julgar pelo que 
fez em Alvalade, a equipa de 
Jorge Jesus já não acredita. 
Restar-lhe-á lamber as feridas 
mais depressa do que o Sp. 
Braga e assegurar o acesso di-
reto à Liga dos Campeões. O 

prémio de consolação.
P.S.: Acho que ainda é cedo para fa-

zer a avaliação do trabalho de Jesus 
no Benfica, esta época. Mas essa re-
flexão terá de ser feita, em breve. Em 
Alvalade as opções que tomou saí-
ram erradas: os centrais falharam, 
Javi Garcia foi muito mau, Rodrigo 
deprimente, Djaló de menos e bruno 
César a «10» a má experiência que 
já não funcionara em Coimbra, com 
a Académica. É muita coisa ao lado. 
Por isso dá jeito gritar «foi penalty».

Texto de Luís Sobral


