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Agenda comunitária

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

Passeio a Ottawa
“festival das tulipas”

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal organiza uma
excursão a Ottawa, ao festival das
tulipas,no dia 10 de maio. A partida será do CASCM às 7h30 e o regresso às 19h30. As pessoas com
55 anos e mais interessadas em
participar nesta excursão, deverão
contactar com o CASCM. Para mais
informações por favor telefonar para o: 514-842-8045.

Noite de Gala

A Associação Portuguesa de Santa-Teresa e o Mordomo das festividades do Espírito Santo de Santa Teresa
organiza um jantar em agradecimento do commanditarios animado pelo DJ Moreira. A ementa será uma
entrada de Mexilhões e sopa. O prato principal será
entrecostos de vitela, batatas e salada e sobremesa,
café e chá. Adultos: 25 patrocinadores e crianças: 15
patrocinadores. Para reservar: José Medeiros : 514992-5067 ou Leonilde Lopes: 450-965-1858.

Jantar da sexta-feira
aberto todos os dias,
Cartas, dóminó

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Sexta-feira 13 – sorte ou azar?
Texto de Augusto Machado

A

semana passada o dia 13 deste mês coincidiu
com a sexta-feira. Há quem acredite que esta
coincidência traz azar. Dizem que é a mais popular superstição entre os cristãos. Existem muitas
explicações. A mais forte delas, segundo o Guia
dos Curiosos, seria o facto de Jesus Cristo ter sido
crucificado numa sexta-feira e, na sua última ceia,
haver 13 pessoas à mesa: ele e os 12 apóstolos.
Desde há muito tempo que certos dias ou épocas do
ano são impregnadas de algum tipo de infortúnio ou
azar. Atualmente, o coincidir do dia 13 com a sexta-feira é repleto de lendas e crendices que deixam os
mais supersticiosos atemorizados. Pior ainda, o cinema norte-americano tratou de imortalizar esta data
com uma sequência de filmes de terror protagonizada
por Jason Voorhees, um serial killer que ataca nessa
mesma data.
Todavia, poucos sabem explicar a verdadeira origem da “Sexta-feira 13”. De facto, as possibilidades
de explicação para esta crença encontram-se difundidas em diferentes culturas espalhadas por todo o
mundo. Uma das mais conhecidas justificativas dessa
maldição conta que Jesus Cristo foi perseguido nesta
data. Antes de ser crucificado em uma sexta-feira, o
salvador das religiões cristãs celebrou uma ceia que,
ao todo, contava com treze participantes.
Outra hipótese acerca da maldição da “Sexta-feira
13”, tem a ver com o processo da cristianização dos
povos bárbaros que invadiram a Europa no início do
período medieval. Antes de se converterem á fé cristã, os escandinavos eram politeístas e tinham grande
estima por Friga (deusa do amor e da beleza). Com
o processo de conversão, passaram a amaldiçoá-la

Concurso “The Next Star”
T

erá lugar no dia 1 de Maio próximo, as audições para este sensacional concurso , que permite a todos os concorrentes de 15 anos ou menos
de dar a conhecer ao mundo os seus talentos de

Alain Côté O.D.
Optometrista
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Portugalíssimo
Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

Linha aberta: 514.483.2362

Contacto publicitário: 514.366.2888

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

rvelosa@videotron.ca

como bruxa que, todas as sextas-feiras, se reunia
com onze feiticeiros e o demónio para rogar pragas
contra a humanidade. Reforçando essa mesma crendice, outra história de origem nórdica fala sobre um
grande banquete onde o deus Odin realizou a reunião
de outras doze importantes divindades. Ofendido por
não ter sido convidado para o evento, Loki, o deus
da discórdia e do fogo, foi à reunião e promoveu
uma grande confusão que resultou na morte de Balder, uma das mais belas divindades conhecidas. Com
isso, criou-se o mito de que um encontro com treze pessoas sempre termina mal. E então se coincidir
com a “Sexta-feira 13” - pior ainda.
Este mito, através dos tempos tem traumatizado
muita gente. Há pessoas que, quando o dia 13 calha
à sexta-feira, puro e simplesmente não saem de casa
- têm medo que algo lhes aconteça... Ora, o que são
fantasmas e bruxarias para uns são negócios para outros. É o caso do bem conhecido Padre Fontes. Quem
teve a oportunidade de ver a “Praça da Alegria”, na
RTP1, na última sexta-feira, dia 13 de Abril, deve ter-se apercebido que, afinal, há muita gente a viver à
custa do medo dos outros. O próprio Padre Fontes e
os seus conterrâneos que apareceram no programa, o
disseram: “Neste tempo de crise, temos que aproveitar todas as oportunidades para ajudar a desenvolver
a nossa terra, leia-se Montalegre. Desde há muito
tempo que Padre Fontes, personalidade bem conhecida e popular, tem convencido a população, incluindo o próprio presidente da Câmara e os presidentes
das juntas de freguesia a desenvolverem atividades
para celebrarem o dia das bruxas – “Sexta-feira 13”.
E é com estas fantasmas e bruxarias que atraem os
turistas. Afinal, apesar de tantos infortúnios associados a esta data macabra, muitos interpretam-na como
um significado completamente oposto – as pessoas
divertem-se.

5 anos descoberto, muitos dos mais famosos talentos
canadianos, incluindo nomes como: Alyssa Reid e
Victória Duffield.
Estamos muito felizes e orgulhosos por mais esta
oportunidade que terão os jovens e suas famílias de
todo o Canadá de participarem no processo da descoberta da nova “Star” vocalista do Canadá.
Antecipamos uma multidão de jovens talentosos
este ano. A série começará este Verão e seguirá os
finalistas na evolução e progresso relacionados com
som, estilo e presença no palco.
A grande final terá lugar em Setembro, altura
em que o finalista com mais votos do público será
coroado.

artista e, quem sabe, vir a ser a próxima estrela do
maravilhoso mundo do “Show Business”.
A companhia Corus Entertainement’s YTV, tem o
prazer de anunciar que esta é a quinta edição desta
espectacular série e que as audições terão lugar no
dia 1 de Maio, no Plaza Volare, Hotel Crowne Plaza
Montreal Airport, 6600 Cote-de-Liesse, Saint Laurent, Quebeque.
Adamo Ruggiero, nomeado para um Gemini, será o
apresentador e terá como Juízes, a vencedora de um
Juno “sensacional R&B/pop” Keshia Chanté, menina
do “Country” e personalidade da televisão Tara Oram
e o extraordinário A&R exec Mark Spicoluk.
Mencionemos que “THE NEXT STAR” é uma das
mais populares YTV´s séries e tem no correr destes

A VOZ DE PORTUGAL

A Voz de Portugal - Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961 | 4231-B, Bl. St-Laurent, Québec, Canada H2W 1Z4 - Tél.: 514.284.1813 | Fax: 514.284.6150 | jornal@avozdeportugal.com |
www.avozdeportugal.com | Distribution gratuite | Dépôts legaux à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction
totale ou partielle est strictement interdite sans notre autorisation écrite. Les auteurs d’articles, photos et illustrations prennent la responsabilité de leurs écrits.
Membro
Éditeur: Eduino Martins | Directeur: Tony Saragoça | Directeur-adjoint: Manuel de Sequeira Rodrigues | Administration: Elisa Rodrigues | Rédacteurs en chefs: Mário oficial
Carvalho et Antero Branco | Collaborateurs: Antero Branco, Diamantino de Sousa, Dinora de Sousa, Helder Dias, J.J. Marques da Silva, João Arruda, Jorge De Pina, José de Sousa, Manuel Carvalho, Miguel
Félix, Natércia Rodrigues | Correspondants: Augusto Machado, Joel Neto, Manuel Rodrigues, Maria Helena Martins, Ricardo Araújo Pereira, Hélio Bernardo Lopes | Photographes: José Rodrigues, Anthony
Nunes | Design graphique: Sylvio Martins | Distribution: Nelson Couto, Victor Medina | Publicité: RPM, IMTV Ethnic Comm. Ethnique Média. Portugal: PortMundo Ldª.
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

A VOZ DE PORTUGAL

18 DE abril - 2012

publicidade

Centenário do desastre

Titanic relembrado de
costa a costa do Atlântico
À
s 2h20 da madrugada deste domingo, no meio
do oceano, os passageiros do navio MS Balmoral Titanic Memorial Cruise fizeram um minuto de silêncio em honra aos mais de 1500 passageiros que morreram durante o naufrágio do Titanic
que ocorreu há precisamente 100 anos. Em Belfast, na Irlanda, ou em Halifax, no Canadá, de
costa a costa do Atlântico, um dos desastres mais
dramáticos da História foi relembrado neste fim-de-semana.
O Titanic começou a sua viagem inaugural em Southampton, na Inglaterra, a 12 de Abril de 1912 e era
suposto chegar ao porto de Nova Iorque uma semana
depois. Levava cerca de 2225 pessoas, perto de 880
tripulantes. Era o maior navio de sempre, de última

afundou. Robert Ballard referiu que quando visitou
o local onde estavam os destroços, o que mais o impressionou foi ver onde as vítimas tinham caído e
os sapatos vazios, feitos de couro, mais resistentes
do que o resto e a única coisa que não desapareceu.
“Centenas de corpos precipitaram-se, foi uma chuva
de corpos”, disse Ballard, citado pela Agência France
Press.
Em Belfast, no sábado, um concerto em memória
das vítimas do desastre juntou milhares que ouviram
os cantores Bryan Ferry e Joss Stone. O compositor
Philip Hammond tocou a O Requiem pelas Almas
Perdidas do Titanic na Catedral de Santa Ana. De seguida, uma procissão percorreu a cidade até ao novo
memorial.

3

Bebé encontrada
viva
na morgue
asceu prematuramente às 26 semanas e os

N

médicos informaram os pais que tinha falecido pouco depois do parto. 12 horas mais tarde, os
pais encontraram-na viva na morgue.
O insólito aconteceu no Hospital Resistência em
Chaco, província da Argentina. Com a gravidez nas
26 semanas Analia Bouter entrou em trabalho de parto e a bebé nasceu prematuramente. Inicialmente os
médicos disseram aos pais que a bebé já tinha nascido morta, mas a versão foi posteriormente alterada.
A bebé afinal tinha morrido pouco depois do parto.
No mesmo dia os pais foram mandados para casa
com a certidão de óbito, mas ambos pediram para se
despedir da filha. Já na morgue e quando o gavetão
foi aberto ouviu-se um choro. Analia confessou aos
meios de comunicação social argentinos que pensava
que estava a imaginar. Porém, a sua filha mexeu-se e
de imediato a enfermeira que os acompanhava pegou
na menina para a aquecer.
A bebé passou 12 horas na morgue até ser vista pelos pais, mas sobreviveu e está bem de saúde. Por
isso, os pais resolveram chamá-la de Luz Milagros.

Luísa Schanderl
é a nova secretária
regional da Economia

L

geração. Luxuoso, tecnicamente avançado, supostamente indestrutível. Mas um inesperado iceberg perto da costa do Canadá pôs fim à viagem.
“Tudo o que se ouviria era o bater das ondas contra
o lado do navio”, disse Jane Allen, uma das passageiras do MS Balmoral, que partiu de Southampton,
cujo tio-avô morreu no desastre, citada pela BBC
News. “Estar no meio do nada. Olhar-se para baixo
e perceber que todas as mulheres e todos os homens
que não alcançaram um barco salva-vidas tinham de
tomar a decisão de saltar para o mar ou ficar no navio
à medida que as luzes se apagavam”, disse a mulher
de Devon, Sudoeste de Inglaterra, cujo momento de
silêncio fez-lhe imaginar o horror do desastre.
Além do cruzeiro MS Balmoral, que levou 1903
passageiros, outro navio vindo de Nova Iorque, o
Journey, marcou o momento no mesmo local onde
o Titanic submergiu, a mais de 700 quilómetros da
costa.
Em Belfast, na Irlanda do Norte, onde o Titanic foi
construído, foi inaugurado um memorial junto da
Câmara Municipal, numa cerimónia onde estiveram
presentes dirigentes da cidade, parentes das vítimas e
o explorador Robert Ballard, que descobriu em 1985
os destroços do Titanic.
Pela primeira vez, foi construído um memorial do
desastre onde a lista contempla o nome de todas as
vítimas, e está por ordem alfabética, sem distinções
entre as classes dos passageiros ou membros da tripulação.
“Recordamo-nos de todos os que pereceram e cujos
nomes estão aqui inscritos – homens, mulheres e
crianças que amaram e foram amados, cuja perda
sentida pelos seus descendentes continua a ser pungente”, disse o reverendo Ian Gilpin à multidão que
se reuniu para assistir a cerimónia, citado pela Agência Associated Press.
Depois de um minuto de silêncio, um coro cantou Nearer My God To Thee, o hino que se diz que
foi tocado pela banda do Titanic quando o navio se

Em Halifax, no Canadá, o centésimo aniversário do
desastre e da chegada dos corpos das vítimas foi também relembrado. Nesta cidade, 150 pessoas foram
enterradas.
O aniversário vai continuar pelo Canadá, Estados
Unidos, Inglaterra e a Irlanda do Norte, e vai reunir
artistas, cientistas e museus. Os artefactos recuperados do navio serão expostos em Las Vegas, San Diego, Houston e Singapura.
Helen Edwards, uma das passageiras do cruzeiro
Balmore, entregou-se nas últimas semanas à história do Titanic. “Há todo um número de factores para
que o navio estivesse naquele local, àquela altura,
onde foi atingido pelo iceberg. Para todas as histórias dos passageiros que acabaram por estar naquele
navio. É um microcosmo de história social, de histórias pessoais, de histórias náuticas”, referiu à Agência Association Press Edwards, de 62 anos, vinda de
Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. “A palavra
romance é apropriada exactamente até ao momento
trágico – a banda a tocar, as roupas. E depois é a tragédia.”
Força militar portuguesa parte rumo à Guiné-Bissau
A Força de Reacção Imediata (FRI) das Forças Armadas portuguesas, composta por uma fragata, uma
corveta e um avião P-3 Orion, partiu hoje ao início
da tarde para a Guiné-Bissau, adiantaram fontes militares.
“O objectivo desta decisão é ficarmos mais próximos da Guiné-Bissau caso venha a ser necessário
proceder a uma missão de evacuação de cidadãos
portugueses e de pessoas de outras nacionalidades”,
referiu esta fonte.
Na Guiné-Bissau vivem cerca de 3500 portugueses
e na sexta-feira foi debatida numa reunião entre o ministro da Defesa Aguiar Branco e as chefias militares
das forças armadas, a actuação das forças militares
para garantir a sua segurança. «Não há nenhum projecto de intervenção militar previsto», garantiu o Ministério da Defesa em comunicado.
A VOZ DE PORTUGAL

uísa Schanderl, 55 anos, atual presidente da Associação de Turismo dos Açores e administradora da SATA, será a nova secretária regional da Economia do Governo dos Açores, substituindo Vasco
Cordeiro, que apresentou esta semana a demissão.”O
presidente do Governo Regional, Carlos César, comunicou hoje ao Representante da República para
os Açores, embaixador Pedro Catarino, o nome de
Luísa Maria Estrela Rego Miranda Schanderl para
assumir o cargo de Secretária Regional da Economia
na sequência do pedido de dispensa de Vasco Cordeiro”, refere uma nota divulgada pelo gabinete de comunicação do executivo.A posse de Luísa Schanderl
como secretária regional da Economia deve ocorrer
durante a reunião plenária da Assembleia Legislativa
dos Açores que começa terça-feira na Horta, Faial.

Casino condenado a indemnizar em
quase 83 mil euros cliente viciado
no jogo

O

Supremo Tribunal de Justiça confirmou a condenação do Casino de Espinho ao pagamento
de uma indemnização de 82.893 euros a um cliente
viciado no jogo, que em dois anos ali “destruiu” uma
fortuna.
A seu pedido, o cliente tinha sido proibido pela Inspeção Geral de Jogos (IGJ) de frequentar, durante
dois anos, quaisquer salas de jogo, mas o Casino de
Espinho continuou a facultar-lhe a entrada.
Segundo o tribunal, o casino não se ficou pela omissão do cumprimento da notificação da IGJ, tendo
ainda adotado condutas que “aliciavam” o cliente
a deslocar-se até às suas instalações, enviando-lhe
convites para eventos sociais e para pernoitar no seu
aparthotel e oferecendo-lhe gratuitamente os serviços de bar da sala de máquinas e do restaurante.

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.:Pagamento
514-553-5975
flexível
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Seria Difícil Não Ter Razão

Bebé do ano 2011 e 2012

R

Texto de Hélio Bernardo Lopes

eferi há dias, no meu texto sobre as palavras
recentes de Manuel Alegre, o surgimento
de um livro de Alfredo Barroso, cujo prefácio é,
precisamente, da autoria daquele nosso poeta.
Tal como já acontecia ao tempo daquele meu texto, ainda não adquiri esta mais recente obra de
Alfredo Barroso, mas por não a ter encontrado
nos escaparates das livrarias da minha zona residencial.

Oceana Beatriz
Pereira Garcia
Data de nascimento: 24 de Janeiro de 2012

Mãe: Debora Barbosa Pereira
Pai: Tiago Peixoto Garcia

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

palavras cruzadas
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Ao que se noticiou, esta obra de Alfredo Barroso
pretende ser um ensaio contra o unanimismo, tentando constituir-se num rastilho para um debate à esquerda, perante a realidade atual do Mundo e do País.
É uma ideia boa e plena de oportunidade, mas que encontrará terríveis escolhos pela frente. A razão desta
minha impressão é muito simples e também evidente,
suportando-se na História da Esquerda Portuguesa,
vista esta com o máximo de amplitude possível.
As notícias, porém, trouxeram-nos algumas notas
sobre a obra, sendo sobre estas que pretendo aqui
tratar. Assim, o autor referirá na obra que Cavaco se
revelou um fracasso como Presidente da República.
Bom, é uma opinião do autor, sem dúvida, mas que é
já hoje muito consensual, até mesmo, e de um modo
amplo, junto dos portugueses que acreditaram na capacidade mobilizadora do atual Presidente da República.
Mas Alfredo Barroso referirá, por igual, queAníbal
Cavaco Silva é um dos principais políticos responsáveis pelo estado a que o País chegou. É, por igual,
um ponto de mui amplo consenso, até mesmo para
lá da própria função presidencial que vem exercendo
desde há perto de seis anos. Hoje, já não se duvida
das terríveis limitações na modernização estrutural
do País desde que este entrou no espaço institucional
europeu.

Horizontais 1. Lâmina de latão que imita o ouro. Repercussão. 2. Medida itinerária chinesa. Que se faz ou
acontece duas vezes por mês. 3. Serve-se de. Desafio.
4. Caverna profunda. Gemer (gír.). 5. Pão de milho. Letra grega correspondente a p. Qualquer abertura circular.
6. O espaço aéreo. Tornar ruço. Aquelas. 7. Caminho
orlado de casas dentro de uma povoação. Redução em
próclise de Santo ou São. Sucessão, seguimento de coisas. 8. Concordância dos sons finais de dois ou mais
versos. Capela, ermida. 9. Desejo veemente. Fruto da
ateira. 10. Caiadela. Exprime a ideia de dois, duplicidade
(pref.). 11. Além disso. Empastem.
Verticais 1. Serve para chamar ou saudar (interj.).
Choupana. 2. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). Desmoronar-se. 3. Indivisível. Abertura feita, de
intervalo a intervalo, no cimo dos muros, torre ou fortificação. 4. Impedir. Fileira. 5. Dar pios. Quinta vogal (pl.).
Composição poética de assunto elevado e destinada ao
canto. 6. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras
relações (prep.). Livre escolha. A unidade. 7. Recitar.
Imposto automóvel (abrev.). Extraordinária. 8. E não.
Voltas de corda. 9. Espião. Jornada. 10. Queda de água.
Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar,
providência (prep.). 11. Aromático. Anuência.

Ainda ao redor do papel histórico-político de Aníbal Cavaco Silva, Alfredo Barroso salienta, e bem,
que aquele é uma figura dominante nos últimos trinta
anos, acabando por se tornar estrutural, e criando o
histórico monstro. Bom, seria difícil não reconhecer
tal realidade, de resto já aflorada, embora sempre
timidamente, por gente a mais diversa, que pensa o
modo como Portugal tem vindo a evoluir desde que
a Revolução de 25 de Abril teve o seu dealbar. Em
contrapartida, a sua associação desta última realidade
com a democracia orgânica de Salazar, defendendo
que o consenso ao centro de Cavaco Silva é, precisamente, aquela histórica estrutura de Salazar, não
colhe o meu apoio. E a razão é simples para mim,
embora para tal seja essencial não se continuar dependente da visão histórica explicativa dos oposicionistas da II República.
A democracia orgânica de Salazar suportava-se, em
minha opinião, numa vasta aquiescência dos portugueses do tempo. A generalidade dos portugueses,
como eu pude ver e de há muito venho referindo,
pouco ou nada ligava à vida política, nem minimamente se interessava pela ideia democrática. Além do

19 de abril
Adeus ao João Carvalho
carlos leitão fala de economia
21 de abril
Dominga da familia botelho
consul a Santa Teresa
A VOZ DE PORTUGAL

mais, e como há um bom tempo atrás referiu Maria
Filomena Mónica no Plano Inclinado, Salazar merecia um apoio muito amplo dos portugueses por ser
uma personalidade de seriedade inultrapassável.
Em contrapartida, Aníbal Cavaco Silva, durante os
seus três tempos de governação, nunca conseguiu
unificar a sociedade portuguesa, que só pôde continuar a suportar-se na matriz de referência ideológica
de Abril por via da presença de um Presidente da República que era, já então, a principal figura política
da III República. O tempo de governação de Aníbal
Cavaco Silva foi um tempo de objetiva divisão da
sociedade portuguesa, ao contrário do que teve lugar
no tempo de Salazar. Embora se possam discutir as
condições envolventes em cada época.
Por fim, a referência ao atual Primeiro-Ministro, ao
salientar que Pedro Passos Coelho surpreendeu por
ter puxado o PSD tão à direita. É, inquestionavelmente, uma espécie de defesa potencial da atitude de
apoio que Mário Soares, tio do autor, deu a Pedro
Passos Coelho. Não é possível falar do atual Primeiro-Ministro em termos de surpresa por puxar tanto
para a direita, porque o seu concurso à liderança do
PSD foi até feito com base numa proposta de revisão
constitucional que era, indubitavelmente, uma rutura
com a Constituição de 1976.
O engano não esteve em Pedro Passos Coelho, que
nunca escondeu ser um neoliberal e pretender romper, como se está a ver à saciedade, com tudo o que
vinha de Abril e plasmado na Constituição de 1976.
O erro começou logo, precisamente, com a atitude
assumida por Mário Soares, apontando o atual Primeiro-Ministro como alguém simpático e com quem
se podia dialogar. Ou seja: uma atitude que mostrou,
por via subliminar, que Mário Soares estaria favorável à saída de José Sócrates da liderança do PS e do
Governo.
E foi por via desta ideia lançada por Mário Soares,
fortemente apoiada na inacreditável visita à S. Caetano na companhia de dois adversários objetivos de
José Sócrates e do PS – Leonor Beleza e Alexandre
Soares dos Santos –, que uma limitada maioria de
portugueses acabou por transformar o PSD de Pedro
Passos Coelho no partido agora mais votado em Portugal.
Confesso aqui o meu interesse por poder aquilatar
do modo como Alfredo Barroso aborda esta infeliz
visita de seu tio à sede do PSD, mas também sobre as
causas de ter o (dito) socialismo democrático chegado ao estertor que hoje se pode observar por (quase)
todo o Mundo. Será que Alfredo Barroso consegue
reconhecer que só foi possível chegar-se ao atual estado do Mundo por via das fantásticas cedências dos
partidos da Internacional Socialista aos grandes interesses económicos e financeiros?
Por fim, uma pergunta: que posição assumiram os
políticos portugueses das décadas de oitenta e noventa do século anterior face à (dita) economia de mercado e ao Consenso de Washington? Será possível
que tais políticos nos tentem hoje fazer acreditar que,
afinal, não percebiam do que botavam faladura?
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Sem música a vida seria um erro

T

Texto de Rita Gomes

ocam com o corpo, música que vem do coração! No passado dia 15 de Abril estes músicos
encheram o meu.
A banda da Filarmónica Portuguesa de Montreal é
constituída por 40 músicos e é conduzida pelo maestro Vítor Barreira, que começou há 16 anos, mas
desde os 7 anos que tocava clarinete na banda.
Uma banda para todas as idades que ensaia aos domingos por volta das 11h30, onde 12 a 15 instrumentos diferentes fazem-se ouvir com harmonia naquela
acolhedora sala. Toca-se um pouco de tudo, desde
música bem portuguesa, como pop, alemã e moderna. De Outubro a Maio ensaia-se para depois saírem
em digressão de Maio a Setembro. Por vezes fazem-se aulas separadas só com determinado instrumento

para aperfeiçoar e corrigir erros, para depois no domingo se praticar em grupo.
Com honra a Filarmónica Portuguesa de Montreal,
a segunda banda filarmónica a surgir no Canadá no
ano de 1972, faz este ano 40 anos.
Faz-se uma pausa a meio do ensaio para comer uma
sopa e uma bifana para depois com a barriga cheia
voltar a encher a sala de música.
O ensaio termina por volta das 2h e alguns aproveitam para, com prazer, por ali ficar a tocar em grupo.
A Escola de música tem aulas às terças e quintas
das 7h às 8.30h, coordenadas pelo contramestre João
Bulhões, que também toca na Filarmónica. Na escola
são fornecidos os instrumentos e as portas estão abertas a todos os que têm vontade em aprender a tocar
um instrumento e fazer parte desta animada Banda.
Aos 82 anos Manuel da Silva, o fundador da banda
e o músico mais velho da banda, continua a ter sopro
suficiente para tocar e fazer encher uma sala. Gosta-

ria que a energia pela música se mantivesse na Filarmónica e recorda com saudades os tempos passados.
Victoria Isidoro Tavares, a mais nova música na escola, tem apenas 8 anos e começou a tocar com 7.
Seguindo as pisadas do pai e da madrinha no gosto
pela música, cedo começou a integrar-se na Filarmónica e era ela que levava a bandeira nas actuações que
faziam. Foi com Victor Pereira, o maestro da banda,
que aprendeu a ler pautas e depois a dar os primeiros
sopros no instrumento.
Faz os trabalhos de casa na sexta-feira para poder
ter o fim-de-semana livre e no domingo poder ir para
a Catequese e depois para a Filarmónica. Em casa
tocam em família, pai, filha e até o irmão de 5 anos,
que toca caixinha.
Anthony De Oliveira Moniz, de 13 anos, toca trompete há uma ano. Escolheu a trompete porque foi o
instrumentos que o avô tocava e agora é o único da
família a tocar um instrumento.
Orgulha-se em tocar na Filarmónica mesmo que os amigos
na escola achem estranho tocar
trompete.
Alexandra Barbosa, de 14
anos, influenciada pelo irmão
e o primo começou há dois
anos a tocar na Filarmónica. A
princípio não sabia que instrumento escolher entre clarinete
ou trompeta e acabou por escolheu a trompeta. Quase todos os
dias, pratica as músicas em casa
antes de ir para a escola e pais e
irmãos orgulham-se em ir ver os seus concertos.
São miúdos e graúdos com paixão pela música que
se faz sentir nas notas.
Norberto Pereira aos 82 anos orgulha-se de ser um
dos mais velhos na banda. O seu instrumento favorito é o Clarinete mas já tocou bateria, jazz, sacho
tenor. Toca desde os 12 anos e foi um dos que há 40
anos viu surgir a Filarmónica Portuguesa de Montreal. Sabe que uma das mais valias da banda é a sua
juventude pois são esses que irão dar continuação
para um futuro. Dá conselhos aos mais novos para
melhorarem, mas muitas vezes são estes que procuram auxílio. Reconhece que os pais são um grande
auxílio, na motivação dos seus filhos e que os mais
velhos, mesmo com outros compromissos, têm gosto
em passar o tempo ligado à música.
O futuro faz-se pela tradição do país e acima de
tudo um gosto muito grande pela música.

Verde Minho em Grande no Oriental

F

Texto de Jorge Matos

oi no passado dia 14 de Abril de 2012 que o
Rancho Folclórico Verde Minho festejou o
seu 15º aniversário em colaboração com o Clube
Oriental Português de Montreal.

Foi uma noite magnífica, não só porque a sala foi
pequena para tanta gente alegre e bem-disposta, já é
do apanágio deste Clube a maneira como recebe toda
a gente que por lá passa, nem fazendo reparo a etnias.
Foi-nos servido um jantar muito bem confeccionado pela mão da mestra cozinheira do Clube, se-

nhora Célia Marques e suas ajudantes Isabel Matos,
Angelina Galhós e Graça Barbosa. Começamos por
ser servidos de uma salada e depois para aquecer os
estômagos uma boa sopa de Caldo Verde que estava
uma delicia, já não contando com o prato principal
que foi, de comer e chorar por mais, a tradicional carne de porco alentejana, depois para a sobremesa um
bom gelado.
Depois foi então a verdadeira festa, com a apresentação do Rancho Folclórico Verde Minho, que alegria, que entusiasmo e dedicação que cada elemento
deste rancho nos fez apreciar, fazendo-nos esquecer
que estamos em Montreal e pensar que estávamos no
nosso Verde Minho do outro lado do Atlântico, não
só pelas danças mas também pelos trajos a rigor que
deliciou os olhos a todos os presentes.
Depois foi a dança social com o DJ à altura desta
boa festa. Para finalizar houve a mesa da meia-noite,
com uma mesa verdadeiramente bem recheada, foi
uma festa espectacular. Parabéns a todos os organizadores e a todas as pessoas que estiveram empenhadas
em apresentar uma festa desta envergadura. Parabéns
e longa vida ao Rancho Folclórico Verde Minho.
A VOZ DE PORTUGAL
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músico da semana

Eusébio Miranda
Convidamos as todas as filarmónicas a nos contactar, para organizar um secção de fotografias para apresentar os nossos músicos à comunidade.

casal da semana

foto da semana

Será que o Espírito Santo não está em Montreal

6 comunidade
Bebé do ano 2011 e 2012

Jayden Santos Medeiros

Segunda Dominga do
Império de Hochelaga
Texto de José de Sousa
ormalmente a As- semana o Divino fez pasociação está cheia ragem, até Domingo.
come homens pra ver o
A senhora Maria fez
futebol, jogar as cartas uma coisa inovadora
ou simplesmente trocar desta vez: Como é de
impressões entre si.

N

Data de nascimento: 29 de Agosto de 2011

Mãe: Jennifer Santos
Pai: Jason Medeiros

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

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

Poesia da semana

Minha conversão (revisado)

Ontem a noite nada
disso, estava cheia com
mais gente feminina e
sobretudo o Espírito
Santo está lá para ser
adorado e rezado.
Com a senhora Maria
do Santo Cristo, mestre
de cerimónia nesta linda
noite de Primavera, cantando com tal fervor que
nem nos apercebemos
como o tempo passou.
Depois houve boa comida e bom vinho tudo
oferecido pela Associação dos Pais, onde esta

O ontem!
E o hoje
Projetam dias
Sempre iguais
Horizontes sempre iguais
E Itajaí está tomada
Pelo tédio
Bem comum
De quem não sabe
Para aonde quer ir
Fico em casa entediado.
Sentimento bem comum
Para quem não sabe
Para onde vai!
Itajaí tem um aspecto
Nebuloso
Bem comum
Em cidades
Que se verticalizam
E ganham os céus…
Itajaí do hoje
Itajaí do ontem
Tediosa
E nebulosa
Sentimento bem comum
Para quem não sabe para onde vai
Ou de aonde veio
Samuel Costa é poeta em Itajaí
A VOZ DE PORTUGAL
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costume no fim canta-se
o hino do Divino Espírito Santo, mas desta vez
ela fechou o terço com
Heróis do mar, o lindo
hino do nosso Portugal,
que diga-se de passagem,
está a atravessar um mau

momento. Oxalá que os
terços rezados o ajude
nesta tempestade.
São todos convidados
a virem rezar durante
esta semana.
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23º aniversário sacerdotal do
Padre José Maria Cardoso
Texto de Antero Branco
e fotos de Manuel Neves
comunidade de Santa Cruz celebrou, no passado
Domingo, o 23º aniversário sacerdotal do Padre
José Maria Cardoso.

A

al. Tomou a liderança da Missão em 1999 e desde
então o dinamismo da nossa paróquia, como temos
por hábito lhe chamar, tornou-se em “Pedras Vivas”.
Com ele, o seu dinamismo é exemplar.
Tornamou-se numa comunidade em movimento
constante. Muitas foram as obras que realizou ao

comunidade
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mensagem

Adeus amigo
João de Carvalho
Homem de grande valor
Para a nossa comunidade
Vai em paz para nosso senhor
Deixando-nos eterna saudade
Bendito louvado seja
Por todo o teu trabalho
Pedra viva da nossa igreja
Obrigado amigo Carvalho
Estas guardado dentro em mim
Foste um amigo do Duarte Amaral
Falamos minutos antes do teu fim
Esperavas que te trouxesse o jornal
Te agradeço amigo do coração
Sempre te tive muito respeito
Lembrar-te vou em oração
Não esperava perder-te deste jeito

Após a missa de festa em que as famílias de Sónia
Aguiar, Mike Pacheco, Philipe Botelho, Francisco
Fonseca e Mariline Simões coroarão, no primeiro

longo destes anos. Como por exemplo; a renovação
do Centro Comunitário, as pinturas de azulejos na
igreja, a instalação dos ar condicionados, o sistema
audio visual para os cânticos, o painel da língua e o
da saudade à entrada do Centro comunitário, a colocação do painel alusivo ao Bairro português, a sala
multimédia, a publicação do livro comemorativo dos
25 anos da construção da igreja, a aquisição da relíquia do Santo Lenho (oferecida pelo Patriarca de
Lisboa), aquisição do relicário (oferecido pela Diocese de Montreal), a sala da missão com o painel de
Lisboa antes do terramoto, a criação da Universidade
dos tempos livres UTL, o programa “Vamos Comer
Junto” (a partir do ano em que foi mordomo). São
tantas as suas proezas que acabamos por esquecer
muitas delas. É também alguém que gosta e que sabe
receber.

Domingo do Espírito Santo, os paroquianos desceram ao salão de festas para almoçar com o seu líder

espiritual. Mais de metade da sua vida de sacerdócio
foi consagrada à comunidade portuguesa de Montre-

Os seus “confrères” que o digam. Recebeu a visita de Dom Duarte, Duque de Bragança, a do Senhor
Presidente da Republica, Dr. Jorge Sampaio (era para
estar 15 minuto, mas acabou por ficar duas horas), a
do Embaixador da Ordem de Malta, o Príncipe Leopoldo d’Aremberg, a do Dr. Motal Amaral como Presidente da Assembleia da Republica, etc. Muitos parabéns ao Sr. Padre José Maria e longa vida entre nós.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Descansa em paz amigo agora
Amaral pedir vai em oração
À Virgem Nossa Senhora
Na Igreja da nossa Missão
Um adeus do Duarte Amaral
Cantar ouvir-te sempre gostou
Para todos os amigos em geral
João Carvalho, gravado ficou
Antonio Duarte Amaral

8 variedade
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É preciso “chumbar” menos alunos

belezas da semana

P

Filete de Tilapia
com Vieiras

ortugal dá demasiada atenção às notas dos
alunos. A conclusão é de um relatório da
OCDE sobre a Educação que foi ontem divulgado: é preciso “chumbar” menos alunos e relativizar a “desmesurada atenção às notas”.
Segundo a OCDE, os docentes portugueses usam
métodos de ensino “muito tradicionais” e pouco virados para as exigências práticas que os alunos têm
de enfrentar no futuro. As práticas docentes que são
“ainda muito tradicionais” devem assim ser alteradas, pode ler-se. Deve ainda ser encorajada “uma
maior interação e um retorno individualizado sobre o
desempenho” nas aulas. O aluno deve ser o “elemento central das políticas de avaliação”, refere a OCDE.
Ainda assim, e apesar o recente progresso, “asqua-

“Com brilho no Coração”

Em Busca de Soluções durante a adolescência

D

INGREDIENTES:
- 1 Filete de tilapia
- 2 Vieiras
- 100 Ml de
vinho branco seco
- 25gr de manteiga
- Farinha
- Manjericão (basilic)
- Sal e pimenta branca
PREPARAÇÃO:
Seca-se bem o peixe e as
vieiras com um pano.
Tempere-se com sal e pimenta.

FRANK DA ROCHA

Passa-as na farinha e frita-as dos dois lados, e vai ao
forno a 350F.
Na mesma frigideira junta o vinho branco, deixa reduzir a metade.
Junta-se manteiga e o manjericão, até ficar com uma
consistência cremosa. Bom Apetite.

lificações dos portugueses mantêm-se baixas em
relação à média da OCDE”, acrescenta. “Em 2009,
apenas 30% dos portugueses entre os 25 e os 64 anos
tinham terminado os estudos secundários, comparado com uma média de 73% nos países da OCDE. No
teste PISA da OCDE, os alunos portugueses de 15
anos têm um desempenho dentro da média da OCDE
em leitura, mas estão abaixo dessa média em matemática e ciências”, lê-se. Sobre o modelo de avaliação dos professores, a OCDE defende que este seja
“mais centrado na melhoria da prática docente”. Devem ser sujeitos a “uma avaliação confiável”, que
“deveria ter consequências mais directas na progressão na carreira”.

Texto de Rosana Brasil

ezessete anos de idade, Sara e sua mãe chegaram a um impasse. A mãe grita, “Você deve
estar em casa as 10:00 horas.” Sara responde:
“Meus amigos podem chegar em casa as 11:00 horas.” Infelizmente não ocorre a mãe de Sara que
todo este argumento não resolve o problema. Barbara Colaroso acredita que a meta principal não é
disciplinar - é ensinar responsabilidade. Barbara
Colaroso sugere um contrato de comportamento entre pais e filhos. “Um contrato escrito pode
ser usado quando uma criança é suficientemente
adulta para entender o que é um contrato. No entanto, não deve ser usado para cada dificuldade
pequena que vem ao longo dos dias. Reserve um
contrato escrito para uma situação que resultou
num impasse.
Os benefícios de um Contrato de Comportamento:
o que é notável sobre os seguintes benefícios é que
eles tanto criança ou adolescente como pai ou mãe
beneficiam-se:
• Ajuda ambas as partes, pais e filhos, a serem mais
objetivos pôr focalizar na meta antes que em seus
sentimentos.
• Permite crianças e adolescentes expressarem seus
pensamentos e oferecer sugestões com relação a sua
vida e, portanto, reduz a luta de poder entre pais e
filhos.
• Fornece pais e filhos com um sentido de realização, porque à aproximação e o objetivo central.
• Encoraja respeito mútuo pôr esperar que ambas as
partes, honrarão os termos do contrato.
As características de um Contrato de Comportamento:
• Será um acordo mútuo. Este meio “tanto o pai
como o adolescente devem concordar sem coagir”,
diz Colaroso. Em outras palavras, o pai deve tratar o
adolescente como um semelhante quando negociar o
contrato. O contrato deve ser do interesse de ambos,
pais e filhos.
• contrato deve ser específico. Deve dizer exatamente o que o adolescente deve fazer. Pôr exemplo: Sara
e sua mãe não tinham concordado no que realmente
constituiu chegar em casa as 10:00 horas”. Estar em
casa as 10 horas ao invés de sair do cinema as 10:00
horas. Em caso que ela necessita de transporte, ela
deve ligar as 9:30 e não as 10:00 horas? O esclarecimento destes pontos, assegurará entendimento mútuo e evitará problemas.
É igualmente importante estipular o período de duração do contrato. Como regra geral, é bom avaliar o
contrato depois de decorrido um mês e de renegociar
depois de três meses.
• O contrato deve conter uma recompensa. Uma recompensa pode ser usar o carro pôr uma hora, chegar
mais tarde em casa nos fins de semana ou privilégio tal
como tempo extra no computador. O que é importante
A VOZ DE PORTUGAL

é que a recompensa é algo que o adolescente deseja.
Contratos eficientes também determinam exatamente
quando a recompensa será dada à criança.
Quando um Contrato de Comportamento Não funciona: Se a mudança desejada em comportamento
não é alcançada, Há um número de coisas que você
pode fazer aumentar suas possibilidades de êxito.
• Estabeleça metas a curto prazo. Pôr exemplo, a
possibilidade de Sara ser bem sucedida em retornar
a casa na hora marcada durante um semana, e maior
do que um mês.
• De recompensas pequenas e atenção positiva durante o período de duração do contrato. Um sistema
de ponto é um meio de fazer isto. Permite à criança
ou adolescente negociar os pontos obtidos pôr uma
recompensa.

• Forneça à criança ou adolescente com o explicação detalhada para desenvolvimento da tarefa solicitada ou comportamento desejado. “Não quero você
fumando no carro. Caso você escolha fumar no carro
você também estará escolhendo perder o privilegio
de usar o carro. Fumar no carro significa dentro do
carro ou fora do carro com os vidros fechados ou
abertos. Você tem alguma duvida ou deseja mis explicações? ”
• Lembra ao adolescente sobre o compromisso assumido de cumprir os pontos concordados no contrato,
bem como as conseqüências caso haja esquecimento
ou falhas. Isto é algo que deve ser discutido quando
o contrato é negociado, porque algumas adolescentes
podem considerar um lembrete como uma forma de
disciplina.
• Tome o contrato seriamente.
• Não demore em dar a recompensa. Lembre-se de
que um negócio é um negócio.
• Se o contrato deve ser reformulado, solicite ajudar ao adolescente. Discuta pôr que o contrato prévio deve ser reformulado e solicite sugestões de seu
adolescente.
Se tem qualquer pergunta sobre este tema, ou se
deseja discutir uma situação pessoal, convidamo-lo a contatar a autora, Rosana Brasil, MA, MS,
MFT pôr Email:mariagefamilycounselor@yahoo.
ca.
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A Casa da Bifana
Texto de Sylvio Martins
om dia, boa tarde a Bifana é “Rei”. Abriu
ou boa noite… de- esta semana a Casa da
pende da hora em que Bifana “Bifana Express”

B

casa, ele mencionou que
quis abrir um pequeno
restaurante simples e rápido, para servir aos portugueses, e não só, uma
boa bifana, tal como nas

comunidade

festas portuguesas com
batatinhas fresquinhas e
sabores inexplicáveis.
Podemos também apreciar as sobremesas, tal
como: arroz doce e um
género de pudim cara-

melo (realmente uma delicia). Esta casa acolhedora tem sempre pratos
do dia, bifanas fresquinhas, com certeza, e, um
café bastante saboroso.
Este pequeno resto-café

9

situa-se no 4808 St-Urbain (canto Villeneuve)
ao lado da peixaria São
Miguel.
Parabéns a esta linda
casa da Bifana.

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
lerem este artigo. Hoje
em dia o “Rei” é o frango,... frangos lá, frangos

514-508-3482 | 514-209-6652

onde podemos comer ao
balcão, sentados, tudo
isto lindamente decora-

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

---------

Chamadas efectuadas ilimitadas
Chamadas recebidas ilimitadas
Noites e ﬁm-de-semanas ilimitadas
Textos ilimitadas
Textos internacionais ilimitadas

cá, frangos para todos os
lados, mas esta semana
é diferente. Esta semana

do, num estilo simples
e bastante agradável.
Falando com o dono da

Por mês1

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos2

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos2

Economize 425$

Economize 475$

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos2

Economize 520$

Utilizem os vossos minutos em todas as zonas CitéFidoMC.
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.

Celebrem

as economias

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

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

35 ilimitado
CitéFido

MC

$

por mês1

ilimitado
CitéFido

Fale e texte em qualquer altura

CitéFido

35$

Fido vos oferece a liberdade
Chamadas enviadas ilimitadas

Fale e texte
em qualquer
altura textos
sempre
que
fale e envie
Chamadas recebidas ilimitadas
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

35$

Fido vos oferece a liberdade
Chamadas enviadas ilimitadas
Chamadas recebidas ilimitadas
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
por mês1
Mensagem textos ilimitadas
Mensagem textos internacionais ilimitadas

Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
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Como são nomeados
os
furacões?
Os furacões são nomeados e catalogados num siste-

ma de rodízio. Existem seis listas formadas por 21 nomes de furacões, em ordem alfabética, que são utilizados de forma rotatória.

A História da Bíblia (1)
A

Bíblia não é como muitos pensam um livro só,
constando na realidade de numerosos livros,
escritos em diversas épocas por vários autores.
Já pelo seu nome, percebe-se o que significa: os livros (de biblia, plural de biblion, diminutivo do grego biblos, o livro).
Fundamentalmente, ela se divide em: Velho Testamento ou coleção de livros escritos antes de Jesus; e
Novo Testamento, composto dos livros que apareceram com o Cristianismo.
Os livros reconhecidos como sagrados, como inspirados diretamente por Deus, constituem o cânon do
Velho e do Novo Testamento.
A primitiva literatura do povo hebreu era composta

Os nomes dos furacões começaram a surgir no século
XX. Atualmente, os nomes femininos são os mais empregados na nomenclatura dos furacões, como Katrina,
Tracy, Mitch, entre outros...
Uma curiosidade é que os nomes dados aos grandes
furacões que causaram mortes e destruição não voltam
a ser utilizados por uma questão de sensibilidade. Esse
é o caso do furacão Katrina, que devastou os Estados
Unidos em 2005. Os meteorologistas utilizam nomes
determinados pela Organização Meteorológica Mundial,
com sede em Genebra. Esta organização atualiza as listas de furacões do planeta. Estas listas de nomenclaturas de furacões possuem nomes em Francês, Espanhol,
Holandês e Inglês.

A História da Máquina de Escrever

A máquina de escrever foi criada por
um padre brasileiro. O verdadeiro
inventor da máquina de escrever foi
um padre brasileiro, José Francisco
de Azevedo. Além de matemático era
excelente mecânico. Ganhou medalha de ouro por um protótipo em
1861, em exposições de Pernambuco e Rio de Janeiro.

Quais as melhores
universidades do mundo?

A organização Times
Higher Education indica anualmente as
melhores instituições
de ensino superior
do mundo. Em 2012,
mais uma vez, a Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos,
apareceu na primeira
colocação. No último
levantamento, a USP
– Universidade de São
Paulo, foi a única universidade da América Latina a aparecer na lista, entre as 100 melhores do mundo.
A Times Higher Education ouve cerca de 17 mil acadêmicos e pesquisadores de 137 países para compor seu
ranking. Veja abaixo a lista das 10 melhores universidades do mundo.
1º. Universidade de Harvard (EUA)
2º. Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT (EUA)
3º. Universidade de Cambridge (Reino Unido)
4º. Universidade da Stanford (EUA)
5º. Universidade de Califórnia-Berkeley (EUA)
6º. Universidade de Oxford (Reino Unido)
7º. Universidade de Princeton (EUA)
8º. Universidade de Tóquio (Japão)
9º. Universidade da Califórnia (EUA)
10º. Universidade de Yale (EUA)

de cânticos, a forma pela qual esse povo, no principio
nômade e pastoril, reverenciava seu Deus e transmitia seus feitos à posteridade.
Ao se compulsar a Bíblia, encontram-se esses cânticos esparsos em diversos pontos do Velho Testamento: Canção de José (Gén. XLIX); Canção de Moisés
(Êxodo XV); Canção de Moisés (Deuteronômio XXXII e XXXIII); Canção de Débora (Juízes V); e outros (Números XXI, 14, 15, 27 a 30; 1 Samuel, II, 1 a
11; II Samuel, XXII; II Reis, 21 a 35), canções estas
anteriores às narrativas de que fazem parte.
Com a fixação do povo hebreu na Palestina, foram
se formando os livros que deveriam compor o seu
livro sagrado. Mas, devido às continuas guerras e às
muitas vicissitudes pelas quais passou o povo, os documentos originais perderam-se ou foram destruídos
para não caírem em mãos inimigas.
Os escribas e doutores da lei eram forçados, então, a
reconstituir, de memória ou com os escritos fragmentários, os primitivos livros.
O cativeiro da Babilônia, em 586 a.C., foi de enorme significação, porque dividiu o povo hebreu, destroçou toda sua organização e provocou a perda de
todos os manuscritos sagrados até então existentes.
Coube a Estiras, no ano 458 a.C., reconstituí-los.
Não está bem esclarecido se ele achou cópias escondidas ou se foi o próprio autor de todos os livros, inclusive o Pentateuco ou Torá, que muitos atribuem a
Moisés.
Com efeito, segundo um manuscrito apócrifo considerado não canônico ou não fidedigno encontrado no
ano 96 d.C. e denominado Livro VI de Esdras (Cap.

XIV 37 48), tendo sido os documentos primitivos
destruídos pelo fogo, Esdras os recompôs por inspiração divina. Ditou, então, em 40 dias, a 5 escribas,
94 livros, dos quais 24 constituíam o antigo cânon
dos hebreus e os restantes 70, tidos depois como apócrifos, continham ensinamentos esotéricos.
Conforme se vê, a literatura religiosa hebraica
consolidou-se ou reafirmou-se depois do cativeiro
da Babilônia, o que é confirmado pela presença, até
no Pentateuco, de trechos que reproduzem mitos caldeus.
Assim, os fragmentos do sacerdote babilônico Berósio (III a.C.) e milhares de documentos cuneiformes relatam que os homens foram criados da argila,
mas que, por sua impiedade, foram afogados por um
dilúvio do qual só escapou Utnapixtim, o Noé babilônico, que construiu uma arca e nela se encerrou com
os seus. Após 7 dias, a arca parou numa montanha e
Utnapixtim solta uma pomba e depois uma andorinha, que voltam, por não encontrarem onde pousar.
Depois solta um corvo, que não volta. Utnapixtim
sai, então, da arca e oferece um sacrifício aos deuses.
Sargão, filho de pai desconhecido, é abandonado em
um cesto de caniço no Eufrates, por sua mãe, e depois encontrado por um camponês. Mais tarde torna
se o senhor do país.
Os exegetas discutem sobre o verdadeiro autor ou
autores dos livros do Velho Testamento. Com efeito,
encontram se em muitos livros sinais evidentes de
que foram escritos por mais de um autor, não só pela
coexistência de relatos diferentes, como também de
estilos dessemelhantes.
Assim, por exemplo, no Gênesis conta-se a criação
de Adão e Eva de duas maneiras (versão jeovista e
versão eloísta).
Assinalam-se, mesmo, quatro autores no Gênesis. O
autor “J”, assim chamado porque empregava a denominação Jeová para Deus, era do sul da Palestina e
seus escritos parecem remontar a 1000 ou 900 anos
a.C. Já o autor “E”, que atribuia a Deus o nome Elohim, era do norte e deve ter escrito mais ou menos
pela mesma época. O terceiro autor parece ter sido
um profeta de Judá, que viveu em aproximadamente 722 a.C., chamado de “JE” porque juntou trechos
de “J” e de “E” e adicionou outras narrativas. E, finalmente, há trechos mais recentes que constituem
a versão “P”, que devem ter sido obra de um corpo
sacerdotal, após a destruição do templo.
Como se verifica, a controvérsia é grande. Uns atribuem o Pentateuco (os cinco primeiros livros da Bíblia) a Moisés, outros, a Esdras e outros, a diversos
autores.
A análise dos manuscritos é delicada, porque muitos são freqüentemente discordantes, não havendo
nenhum manuscrito original, pois todos se perderam,
bem como as cópias de cópias mais antigas.
Assim, o Deuteronômio (o livro 5 do Pentateuco)
foi encontrado somente no ano 622 a.C., no reinado
de Josias ou de Manassés. Mesmo que tivesse sido
atribuído a Moisés, é estranho que o capítulo XXXIV
relate sua morte e seu enterramento.
Deuteronômio significa recapitulação da lei, ou a lei
2, fazendo ver que é uma reprodução ou atualização
da antiga ou primitiva lei mosaica.
O Levítico (3° livro do Pentateuco) parece ter sido
posterior ao exílio e a Ezequiel, depois do ano 358
a.C. Continuação na próxima edição.
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CENTRO INTERNACIONAL DE LOS ANGELES

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

testemunhos reais
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.

Funciona
100%

Tenho sido um
homem de negócios com sucesso,
mas á um ano para
cá,tudo começou a
ir mal. Estava à beira de declarar falência. Visitei o Anjo
e ele livrou-me da bruxaria
que o meu vizinho me tinha
rogado. JACOB
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D
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Toda a minha família veio do meu
país para connosco celebrar
o nascimento do
primeiro bébé. Um sonho
que se tornou realidade,
depois de muitos anos de
frustrações, encontrei finalmente a boa pessoa que me
ajudou. CLAUDIA

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

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

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

514-803-8230
A VOZ DE PORTUGAL
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15º Festejos do Chicharro
da Ribeira Quente
M

Texto de Sylvio Martins
e fotos de João Arruda e Roberto Abarrota

ais uma vez nesta edição, bom dia, boa tarde
ou boa noite… depende da hora em que lerem
este artigo. A festa que fui, sábado passado é uma das
mais conhecidas e reconhecidas através da comunidade. Porquê? É simples quando este grupo organiza

uma festa, todos querem ir. Não por causa da comida,
mesmo se é muito gostosa, mas, mais porque esta colectividade faz um bom“show”.
Este ano foi na mesma onde, um grande sucesso
para todos os gostos, e, não é uma festa que podemos
ficar parados, 7 ou 8 horas sentados, mas, porque é
uma festa que todos estão a dançar, bailar e festejar.
Para festejar os seus 15 anos, A Voz de Portugal, foi
ver através dos seus arquivos e achámos o primeiro
artigo, sobre este organismo associativo, escrito pelo
nosso ex-director António Vallacorba na página 14
deste vosso jornal.

A VOZ DE PORTUGAL

A Associação Saudades da Terra Quebequente
(ASTQ) é mesmo uma linda organização. Com artistas de qualidade, tal como, Fátima Miguel, Sarah
Pacheco o grupo musical Starlight que encantou hora

e meia e que nos seduziu com as suas cantigas. O
ano passado, fiz elogios sobre a parte musical, este
ano,… é muito diferente. Achei que tudo foi atrasado, em primeiro lugar o Stalight, mesmo se é um dos
melhores grupos portugueses, eles deixaram as pessoas a chorar por mais. Tocando só hora e meia e à
1h30 acabaram, onde muitos, queriam dançar mais,
mas, contrato é contrato e, eles alinharam-se nele e
ponto final. Achei isto, um pouquinho triste. E, de um
momento para o outro, todos foram, … festa acabou.
Em segundo lugar, das 19h30 até às 22h00, não havia
quase nada para animar a festa, tal como os outros
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anos,… havia, só a Fátima Miguel. Em Terceiro lugar, achei que a Sarah Pacheco brilhou na festa, especialmente com a canção da Celine Dion “My heart
will go on” dando um toque sobre o 100º aniversário do afundamento do Titanic. Achei também que
foi uma verdadeira jóia para o público, mas, Fado

Moreira presidente das furnas; Gualberto Costa Rita
presidente da freguesia da Ribeira Quente; Ruben
Melo jovem da Ribeira Quente que organiza a Festa
do Chicharro na Ribeira Quente e por ultimo, Fábio
Carvalho.
Domingo, serviu certamente de dia de descanso para

às 22h30 e 23h00 quando o público quer dançar não
foi o bom momento. Mas, dando um ponto positivo,
achei a sua presença memorável.
Como de costume, tivemos as palavras de boas-vindas de Mário Carvalho, a seguir os hinos. Depois, iniciou-se o jantar que matou as saudades do
chicharro. De seguida, Fátima Miguel e Sarah Pacheco cantaram, passou a parte protocolar com placas e
prendas para Graciano Melo presidente da associação da Ribeira Quente nos Estados Unidos; Paulo

os organizadores, que trabalharam muito, e talvez até
para algumas pessoas que dançaram muito. Pelo que
se viu durante a festa, temos a certeza que todos gostaram desta linda noite. Agradeço aos organizadores
pelo seu empenho e dedicação durante todos estes
15 anos a organizar esta festa. Maria Branco e Stacey Sebastião que organizaram e prepararam a sala
que foi mesmo incrível. Para terminar, viva a Ribeira
Quente!
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Recordando o nosso passado, 1997
Associação Saudades da Terra Quebequente

Uma enchente na
sua festa inaugural
A

Texto de António Vallacorba

Associação Saudades da Terra Quebequente (ASTQ), fundada em 28 de Setembro de
1996 e que recentemente muito se evidenciou na
recolha de fundos para as vítimas das inundações na Ribeira Quente, apurando mais de 13
mil dólares, vem de oficializar a sua razão de ser
institucional.
Para assinalar o auspicioso acontecimento, organizou no salão paroquial da Igreja St-Thomas

Contabilistas, na sua mensagem de boas-vindas,
referiu-se a esta festa como uma oportunidade para
“nos encontrarmos e passar umas horas agradáveis
entre amigos”, acrescentando tratar-se também
duma ocasião para “podermos relembrar entre nós
os bons momentos na Ribeira Quente”.
Depois, dissertando sobre a razão de ser desta
nova colectividade, explicou dever-se principalmente “ao amor que se tem pela sua terra” e, entre
outros - adiantou E. Linhares – “ao querer contribuir para o seu desenvolvimento... promoção e divulgação da cultura do povo da Ribeira Quente”.

Membros da Direcção da ASTQ
Apôtre, sábado, 12 do corrente, um exuberante
serão-dançante, com jantar e em que o chicharro
foi “rei”.
De Toronto, deslocaram-se expressamente para
esta festa os cantores Mário Marinho e seu irmão
Adelino Rego, oriundos da Ribeira Quente, aliás
como a maioria dos 400 convivas presentes, que
vive-ram intensamente o ambiente típico daquela
pitoresca freguesia piscatória do concelho da Povoação, quer no convívio entre si, quer através de
encantadoras imagens em vídeo, da terra e mar que
os viram nascer.
Numa noite em que cada senhora se viu agraciada
com um cravo amarelo, o queijo Branco com calda
de pimenta sobre a mesa, sugestionava eloquentemente o regionalismo do jantar: sopa, couves
aferventadas; prato principal: chicharros fritos,
acompanhamos de inhame e batata nova cozida,
com a opção de molho verde ou de vinha d’alhos;
fava guisada com chouriço, e sobremesa de bolos
e café, sem esquecer o pão de milho ou de trigo.
Enfim, uma refeição de comer e chorar por mais,
1.400 chicharros depois, que haviam levado sete
horas a “governar” e a fritar. Um autêntico festival
deste que o dicionário chama de “carapau grande”
e que antigamente constituía a “carne dos pobres”.
No presente, quando há, é a delícia da fidalguia!
Antes do jantar, Emanuel Linhares, da “Joem” A VOZ DE PORTUGAL

Seguidamente, o orador apresentou os membros
da Direcção, acto acompanhado de uma placa comemorativa do momento, para cada um.
Dos vários fins e objectivos da ASTQ, realce para
a defesa dos interesses dos seus membros e promoção do “agradecimento da comunidade luso-quebequense”; “promover e organizar actividades
recreativas e socioculturais para dar a conhecer a
cultura portuguesa”; “estabelecer ou melhorar as
relações com outros grupos e organismos...”; “encorajar o desenvolvimento económico e social dos
seus membros...”, etc.
Mário Marinho, que em Dezembro lançou o seu
último trabalho discográfico com “Alma ferida”,
o irmão Adelino do Rego e o novel conjunto local
“Águias” (não necessariamente nesta ordem), foram os responsáveis pela animação do espectáculo
e baile, muito concorrido e do inteiro agrado de
todos.
A propósito do “Águias”, fundado há seis meses,
é este composto por: Gerry Linhares, vocalista; Johny Medeiros, bateria; Lino Coelho, teclado; Luis
Ferraz, viola-ritmo, e António Melo, viola-baixo,
dos quais se espera muito, segundo aquilo que pudemos apreciar durante as suas actuações.
Os nossos parabéns ASTQ, com votos de muitas prosperidades e profícuo trabalho.
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Curso de Culinária Mediterrânea

D

Texto de Rita Gomes

ia 12 de Abril na Associação Portuguesa do
Espírito Santo de Hochelaga realizou-se um
apetitoso curso de culinária com o chefe Frank da
Rocha.
Um curso bem organizado, com pratos deliciosos.
Começou-se por aprender como cozinhar “Camarão
Constantino” e com as dicas do chefe os alunos iam
dando os primeiros passos. Todos tiveram a oportunidade de cozinhar e provar os pratos uns dos outros, porque como sabemos, cada prato sai diferente,

COMUNIDADE
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consoante a mão que o faz. Passou-se depois para
os “Cogumelos com Natas” onde o brandy deu um
toque muito apreciado. A degustação foi-se fazendo
após cada prato, sempre acompanhado de um bom
vinho Alentejano.
Foi-se aprendendo normas de culinária, o que para

alguns eram desconhecidas e corrigindo assim, hábitos errados.
O “Filet-Mignon com queijo de cabra e vinho do
Porto” exigiu maior trabalho mas correu lindamente

A VOZ DE PORTUGAL

para os cozinheiros. Os pratos foram servidos para
os presidentes da Associação que ficaram agradados
com a apresentação de cada um. Terminou-se com o
“Ananás flamejado” que deu o doce certo para um
noite de culinária muito agradável. Aconselho a todos os “expert” e os que querem aperfeiçoar os dotes
culinários, para virem frequentar este curso apetitoso
e bastante educativo com o chefe Frank que com todo
o gosto, partilha a sua vasta experiência.
Estão todos convidados para vir às quartas-feiras das 18h às 21h, frequentar o curso ou comer,
à Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga. Para mais informações: 438-989-3816.
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anedotas
Casamento

Um homem estava noivo. Na véspera do casamento,
resolveu fazer uma partidinha de futebol com os amigos,
para despedir-se da vida de solteiro. A meio do jogo, há
uma falta contra a equipa dele. Ele fica na barreira. O
atacante adversário chuta e... trás! Acerta em cheio nos
países baixos do gajo, que cai logo cheio de dores. É
levado para o hospital e nas urgências o médico diz-lhe:
- Oiça, não há maneira de engessar o seu Zé , por isso,
vamos colocar umas talas de madeira para o imobilizar
até melhorar.
- Mas doutor, eu vou casar amanhã.
- Só pode ser assim ou então não fica bom.
Inconformado, aceita pôr as talas de madeira. No dia seguinte, casa-se e os pombinhos vão para a lua de mel.
Diz a esposa:
- Olha, meu querido eu tive outros namorados antes,
mas nenhum deles me tocou. Guardei-me toda para ti,
sou virgem.
Marido:
- Eu também ... - baixa as calças e diz - Vês, o meu ainda está guardado na caixa!
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Quando os opostos se atraem
J

á diz a lei da física
que dois corpos diferentes atraem-se. Mas
será que este conceito
se aplica também às relações entre as pessoas?
Na verdade, existem
algumas contrariedades

toca aos preliminares e
ao jogo de sedução entre
ambos.
Mas outras mulheres
preferem ter alguém a
seu lado com uma personalidade muito distinta
da sua, já que sentem a

O desportista e a preguiçosa
Conheceram-se no ginásio, mas ela nem sabe
como é que lá foi parar porque detesta fazer
exercício físico. No entanto, ele é um adepto

Ele levanta-se cedo para
correr; ela dorme. Uma
relação condenada ao
fracasso.
A baixinha e o gigante
A maior diferença entre o casal é a altura,
mas esse handicap não

no que toca a esta matéria. Certas mulheres
procuram parceiros que
as complementem e não
que sejam opostos a elas.
Quando o assunto é sexo,
então a exigência é ainda
maior, sobretudo no que

necessidade de projetar
no outro o que gostariam
de ter. Como tal, a palavra mágica para que a
relação dê certo é o equilíbrio. Mas nem sempre
as coisas correm como
desejamos.

do desporto. A energia
contagiante dele faz
com que esteja sempre
disponível para o sexo.
Nesse campo, tudo bem.
Ela gosta de o surpreender com novas posições.
Mas o dia-a-dia é mau.

é impedimento para que
o sexo funcione muito
bem. Ela adora “aninhar-se” nele como se fosse
uma peça de puzzle e ele
gosta de a abraçar com
os seus braços longos e
fortes e de a beijar pelo
corpo todo. Este é, sem
dúvida, o lado doce da
relação. O lado amargo
é o facto de ser ele a ter
um maior controlo da
ligação, já que é quase
sempre ele quem escolhe
o momento de beijar e
acariciar.
O simpático e a resmungona
Por vezes, existem aspetos na personalidade
de cada um que podem
levar a divergências ou
então a um perfeito entendimento. É preciso
dosear a parte amarga da
relação com o outro lado
mais doce. Se ele é um
homem bem-humorado,
que proporciona momentos de boa disposição aos
outros e ela passa a vida
a resmungar, podem até
entender-se muito bem
na cama, mas a união
será um fracasso. Neste
caso, o lado amargo da
relação é o facto de ele
absorver o mau humor
dela e ficar “em baixo”.
O lado doce da questão
é o sexo. Na intimidade,
ambos gostam de experimentar novas posições,
de fazer amor ao ar livre
e de surpreender o outro. Mas nem só de sexo
vive o homem...

Pergunta um menino à sua mãe que está grávida:
- Mãe, o que tens na barriga?
- O seu irmãozinho, meu filho!
- E tu gostas dele?
- Tanto quanto gosto de ti, meu filho!
- Mas então, se gostas dele, porque o engoliste?
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Procura
ﬁnanciamento?
SécurFinance oferece uma alternativa às
instituições bancárias. Especialista
em financiamento 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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Groupe
on Centre-ouest
Groupe Sutt
Sutton
Centre-ouest
Agence
Agence immobilière
immobilière

Amélia Tavares

Courti
er immobilier
Courtier
immobilier agréé
agréé

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

Conversamos
Conversamos imobiliário
imobiliário porque
porque

« Saber é poder »

-- Sir
Sir Francis
Francis Bacon
Bacon

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

7-O dedicação
saldo do preço de venda
É com empenho,
e é:
a) Um preço de venda menor
do que o preço pedido
competência que b)irei
procurar
Uma forma
particular de
empréstimo consentido ao
comprador pelo vendedor
a melhor solução
c) O ganho de capital na
propriedade
para garantir
8-Durante a venda de uma pro6-Quanto tempo tem um compra- priedade, um vendedor deve dea venda
OUclarar
a compra
dor para inspeccionar
o edifício?
danos causados pela água
a) O período para inspeccionar
a) Não, se os reparos foram
foi negociado entre o vendedor
feitos;
da sua casa.
e o comprador
b) Sim, sempre
5-Quando várias ofertas são apresentadas a um vendedor, ele deve:
a) Responder a todas as ofertas
b) Deve inicialmente responder à
primeira oferta recebida
c) Pode responder à oferta de sua
escolha
d) Idealmente, responder a todas
as ofertas

b) O período não deve exceder
cinco dias
c) O comprador pode controlar o
tempo para inspeccionar o edifício

TODOS OS PRObLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA...
NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO,
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

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

TESTEMUNHOS REAiS:

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ

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

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM
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100%
GARANTIDO

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

O ÍNDIO QUE

estou cheio de saúde e a esperança voltou à minha vida. ARCHIBALD

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

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

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

c) Sim, somente se o comprador
solicita a informação.

SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008
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Espírito santo

Perguntar ofende
H

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

á que ter cuidado com estas expressões. E
cuidado redobrado quando se recomenda
cuidado. “Vê lá se tens cuidadinho” também costuma dar sarilho.
Certo sítio da internet reclama ter descoberto uma
lacuna na mente feminina.
Se qualquer homem fizer três perguntas específicas
mas muito simples, consegue seduzir qualquer mulher. O sítio revela as perguntas apenas aos homens
que passarem num rigoroso teste de selecção: têm de
ser possuidores de 50 dólares. Trata-se, como é evi-

dente, de um embuste. A mente feminina não tem lacunas. Mas a ideia de que um conjunto de perguntas
muito simples pode levar a um envolvimento físico
entre duas pessoas é verdadeira. Em português, certas
perguntas podem conduzir rapidamente a um envolvimento físico -não com mulheres, lamentavelmente,
mas com homens. Uma vez que ninguém tem interesse em pagar para ficar a conhecer estas perguntas,
divulgo-as aqui pela primeira vez e a título gratuito.
As perguntas em causa são inocentes e algumas até
simpáticas. No entanto, todas elas resultam em vio-
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lência física.
O exemplo mais gritante é: “O que é que tu queres?” É uma pergunta que revela preocupação, interesse pelas necessidades do outro e sugere uma certa
vontade de as satisfazer. “O que é que tu queres, que
eu tenho todo o gosto em providenciar?”, parece ser
a versão não abreviada da pergunta. E, no entanto,
é das questões que mais vezes servem de prefácio a
cenas de pancadaria.
Impressionante, também, é o sucesso de “Estás a
olhar?” Não há mal em olhar, antes pelo contrário.
Qualquer pessoa que não tenha os olhos fechados
está, em princípio, a olhar. É, ao mesmo tempo, a
operação poética por excelência para Alberto Caeiro e um dos métodos mais
eficazes de fazer deflagrar
zaragatas.
Fazem falta estudos sobre
a heteronímia arruaceira de
Pessoa.
Há também um bom número de questões que têm a
ver com isto. Não com isto
que acabou de ser dito, mas
com uma dada situação
que não recebe designação mais específica do que
“isto” Por exemplo, quando uma das partes prestes a
entrar em conflito pergunta
à outra “Isto é assim?”
Vista de fora, é uma questão eminentemente filosófica. Trata-se de uma
investigação importante, a
que pretende saber se isto é
assim ou se, pelo contrário,
é de outra maneira. Mas
não costuma comover o
espírito dos envolvidos na
conversa. Uma derivação frequente é “Isto é à campeão?” Menos interessante, porque mais específica,
consegue provocar destruição tão grande ou maior do
que as perguntas anteriores.
Assim como a variante “Isto é tudo teu?”, que nem
exibindo uma evidente e louvável preocupação com
a propriedade privada alheia deixa de ofender.
Há que ter cuidado com estas expressões.
E cuidado redobrado quando se recomenda cuidado. “Vê lá se tens cuidadinho” também costuma dar
sarilho.

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar
A VOZ DE PORTUGAL
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Pequenos anúncios

EMPREGOS

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

17 de Abril de 2012
1 Euro = CAD 1.316050
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

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

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

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

681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

514.845.5804

MERCEARIA

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

514.385.1484
514.385.3541

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

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

355 Rachel Est

514.844.3054

NOTÁRIOS

LATINO

LISBOA

Assistente Social
LA CROIX MAUVE

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Homologação de mandatos e
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho
514.513.9556

Me. EDUARDO DIAS

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

1292 Jarry

514.721.5665

BANCOS

4244 St. Laurent

CLÍNICAS

514.842.8077

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
IMPÉRIO

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

SR. JIAWARA
Vidente espiritual

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

Metro Henri-Bourassa | Tel.: 514.777.7238

Procura-se pessoas
para trabalhar em
“Pavé-uni”, muros e
blocos.
514-444-4669
Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret, tour de piscine”
e etc. Johanne 450-628-5472
Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins, “pavé-uni”, pedra,
confragens. Bom salário segundo
a experiência.
Contactar Manuel Correia
514-977-3248
Procura-se empregado para balcão 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
Homens para trabalhar em companhia de paisagismo, assentar
“pavé-uni”, com ou sem experiência. Salário segundo experiência.
514-240-1535
Homem dinâmico para trabalho
geral de edifícios comerciais, para
pequenos trabalhos arranjar e manutenção geral para companhia
imobiliária a tempo inteiro no distrito de ANJOU. 514-355-1233
INFO@PLEXON.CA

NecrologiA

EMPREGOS

Procura-se cozinheiro com experiência na grelha a tempo parcial
de dia ou de tarde de 14 a 15$/h
depende da experiência.
514-688-1015

vende-se

A venda no Algarve em Faro perto
do aeroporto e praias, vivenda de
220 m2 com 12 mil metros de terra 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.

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

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

MEMORANDUM
2º ano de saudade

José Teixeira

05-08-1946 | 16-04-2010
Dois ano se passou, foi no dia 16 de Abril de
2010, com a idade de 63 anos que nos deixou. Uma missa será rezada em sua memória, sexta-feira, dia 20 de Abril, às 18h30, na
Igreja Santa Cruz. Agradecemos antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.
Saiste da vida mas não da nossa vida como
podiamos acreditar que morreu quem tão vivo
est´nos nossos corações
Família Teixeira

MEMORANDUM
4º ano de saudade

José Luís Medeiros

f. 24 de Abril de 2008
Natural da Ribeira Quente, São Miguel, Açores,
viveste 77 anos com amor e alegria. Vivias tão
contente, em paz e harmonia. No dia 24 de Abril,
dia muito lembrado, Nossa Senhora te chamou,
para seu anjo louvado. Deixastes na dor seus
filhos Joe e Filomena, seu genro Dudley Nash e
as suas filhas Sarah e Clare; suas irmãs Maria
Rosa e Conceição, sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos. Bem-Haja.

†

Maria da Conceição Pimentel

†

Maria Fernanda Borges

†

João de Carvalho
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Faleceu em Chateaugay no dia 16 de Abril
de 2012, com 90 anos de idade, a senhora
Maria da Conceição Pimentel, natural da
Ribeira Quente,São Miguel, Açores, esposa do já falecido Manuel Pimentel.
Deixa na dor seus filhos/as Antero (Lurdes
Linhares), Eduarda (António Pires), João
(Ana Maria de Sousa), José (Fernanda
Oliveira) e António Eduíno (Françoise
Theoret). Seus netos Michael, Jennefer,
Janson, Diana, Richard, Eric-John, Anita,
Shawn, James, Adam, Derek, Alexandra,
Valerie, Patricia e seus conjugues, seus
11 bisnetos. Seu irmão Manuel, sua irmã
Maria dos Anjos, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montréal QC
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente, hoje, quarta-feira 18 de Abril, às 10h00 na Igreja
Santa Cruz. Será sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Missa
do sétimo dia Domingo 22 de Abril às 12 horas na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Laval, no dia 14 de Abril de
2012, com 88 anos de idade, a senhora
Maria Fernanda Borges, natural da Vila de
Água de Pau, São Miguel, Açores, esposa
do já falecido José Feliciano da Costa.
Deixa na dor seus filhos/as José Costa (Maria Vieira), Lúcia Costa (Luis Sousa), Luis
Costa (Sónia Rosato), seus netos/as Suzie
Costa (Roberto Ponte), Karen Costa (Serge
Batista), Nicholas Costa (Audré Dion), Sandy Sousa (Alex Rinaldo), Brian Sousa (Ida
Giannelli), Ashley Sousa (Katia Costa).Bisnetos/as Chelsia, Alessia, Alessia, Brenda,
Damian, Mathieu, Emma, Victória, Familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
1120, Jean Talon E., Montréal QC
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente segunda-feira 16 de Abril de 2012, às 13h00
na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Foi sepultada em
Cripta no Masoleu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Laval, no dia 12 de Abril de 2012,
com 82 anos de idade, o senhor João de
Carvalho, natural de Ginetos, São Miguel,
Açores, esposo da senhora Maria Medeiros.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos Carlos
(Carrie-Lou) e Jean-Guy (Luce). Seus netos
Carlos Andrew, Tania-Marie, Natasha, Jeremie
e Tobi. Irmãs Angelina Tavares e Maria do
Carmo (António) e irmão Guy (Monique),
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
2159 Boul St. Martin E., Laval, QC
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente, segunda-feira 16 de Abril de 2012, às 10h00
na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval e foi sepultado no
Cemitério St. Elzear.
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.

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

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

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

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

VENDIDO EM 8 DIAS

Belo duplex num sítio muito procu-

Perto do Parc Lafontaine, belo 2plex reno- rado em Ahuntsic O. Possibilidade
vado. Segundo andar alugado a $885 por de um bachelor. Livre ao comprador.
mês. Chão em madeira. Quintal . $419,000 459 000$ MUITO INTERESSANTE
A VOZ DE PORTUGAL
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Carneiro
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Que o Amor e a Felicidade sejam uma constante
na sua vida!
Saúde: Ultrapassará qualquer problema graças à sua força de vontade.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.
Touro
Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá ver progredir a sua relação afetiva. Que os seus mais belos sonhos se tornem
realidade. Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objetivo. Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.
Gémeos
Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. Amor: Não deixe que as más-línguas o influenciem,
tenha mais confiança na pessoa que está consigo. Que a
sabedoria infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Tenha cuidado com as correntes de ar.
Dinheiro: Seja cauteloso com os seus gastos.
Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.
Caranguejo
Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Levará a
mal certas coisas que lhe digam. Seja mais confiante e
menos impressionável. Defenda-se pensando no Bem!
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: Tendência para gastos excessivos.
Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.
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F1:Primeira vitória de Nico Rosberg
em carreira e da Mercedes em China
Texto de Hélder Dias
Nico Rosberg teve um fim de semana verdadeiramente inesquecível em Shangai!... Um dia depois de
conquistar uma inédita pole posição, o piloto voltou a
brilhar e venceu o Grande Prémio da China, terceira
etapa do Mundial de Fórmula 1. Foi a primeira vez
que o alemão de 26 anos subiu no lugar mais alto do
pódio em 111 corridas na categoria. Rosberg estreou-se na F1 em 2006, depois de ter passado bons e maus
momentos na Williams, foi em 2010 que resolveu
tentar a sua sorte na nova equipa Mercedes, esta ,
tendo aos comandos Ross Brwan ,o qual acabava de
se desligar da FERRARI depois de vários anos no
activo .
Foi também a primeira vitória da equipa Mercedes
desde seu retorno à F-1, em 2010. A última vez havia
sido em 1955, com Juan Manuel Fangio, em Monza,
Itália.

Leão
Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor: A sua relação está a passar por um período menos
positivo. Aproveite com muita sabedoria os conselhos da
sua família.
Saúde: Deve tentar dormir pelo menos oito horas por dia.
Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte da sua vida neste momento.
Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.
Virgem
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio
do Amor.
Amor: Procure dar atenção às verdadeiras amizades.
Que a bondade esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tenha mais confiança em si, valorize-se mais.
Dinheiro: Cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.
Balança
Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Se tem algum problema que o está a incomodar, é
tempo de o resolver. Seja humilde e aprenda a conhecer-se a si próprio. Então conhecerá o mundo!
Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente.
Dinheiro: Não hesite em pedir ajuda quando estiver com problemas financeiros.
Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.
Escorpião
Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Se não controlar os seus acessos de agressividade, poderá fazer sofrer uma pessoa que ama. Aprenda a
amar-se e então saberá amar tudo e todos!
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, não se considere intocável.
Dinheiro: Período favorável para esboçar novos negócios e empenhar-se na concretização dos seus projetos.
Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.
Sagitário
Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja tão mal humorado! Sorria! Procure ter
pensamentos positivos e não deixe invadir-se por sentimentos ou pensamentos negativos.
Saúde: Faça alguns exercícios físicos mesmo em sua casa.
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.
Capricórnio
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que representa
um Guerreiro.
Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe é
muito especial. Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida! Saúde: Não se acomode.
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.
Aquário
Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas
não é nada alarmante. Com os nossos pensamentos e
palavras, criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico. Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de trabalho será
recompensado. Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
Peixes
Carta Dominante: 4 de Ouros, que representa Projetos.
Amor: Diga abertamente ao seu companheiro tudo o que
acha que nele é menos correto. Seja o primeiro a dar o
exemplo!
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

Rosberg chegou a ter o primeiro lugar ameaçado
por Jenson Button. No entanto, o britânico teve problemas no pitstop na 39 volta e viu-se impossibilitado
de lutar pelo primeiro lugar, tendo que se contentar
com a segunda posição na corrida. O companheiro
de Button na McLaren, Lewis Hamilton garantiu o
terceiro lugar.
“Este é um momento muito especial para mim. O
fim-de-semana inteiro foi perfeito, consegui a minha
primeira pole position, seguida pela minha primeira vitória na Fórmula 1.É realmente fantástico, pois
também é a primeira vitória para a Mercedes nesta
nova fase. Isso é realmente especial para mim. Graças a toda a equipa, aqui na China e em nossas fábricas em Brackley e Brixworth. Estou muito orgulhoso
da maneira como melhoramos o carro e tão rapidamente.Nunca irei esquecer esta corrida, nas últimas
20 voltas sentia-me como se estivesse a correr nas
24 Horas de Le Mans, mas depois de cruzar a linha
de chegada, foi apoteose . Vamos aproveitar e viver
este momento.Ainda não estamos onde queremos estar, estamos a trabalhar duro para entender o carro
e os pneus em todas as condições, e vamos continuar
pressionando para melhorar o nosso ritmo de corrida ainda mais. Vamos ver como isso funciona no
Bahrein” comentou muito feliz o Nico Rosberg
O quarto foi Mark Webber, com Sebastian Vettel
em quinto. Pela primeira vez completando uma prova no ano, Romain Grosjean levou a Lotus ao sexto
posto, enquanto Bruno Senna voltou aos pontos em
sétimo. Pastor Maldonado foi oitavo, com Fernando
Alonso e Kamui Kobayashi a fecharem a zona de
pontuação.
Com este resultado, Hamilton assumiu a liderança
A VOZ DE PORTUGAL

do campeonato, com 45 pontos, dois a mais que o seu
compatriota Button. O espanhol Fernando Alonso,
que desembarcou em Shangai como líder, terminou
apenas na nona posição e caiu para o terceiro lugar
na classificação geral, com 37 pontos.
Nico Rosberg logo que assumiu os comandos
da prova abriu uma vantagem bastante confortável e em dez voltas apenas, ganhou 4 segundos
de avanço ao seu companheiro de equipa , Michael Schumacher. A prova do heptacampeão acabaria no entanto por terminar na 13 volta, depois de
um problema na roda dianteira direita no pit stop e
acabou por abandonar a corrida poucas curvas após
sair dos boxes. Este erro de macânica acabou ‘’ talvez’’ por custar a primeira dobradinha à Mercedes.
«Em primeiro lugar, parabéns a toda a equipe, da
Mercedes-Benz e, claro, a Nico que obteve uma
vitória perfeita do início ao fim. Ele fez um óptimo
trabalho hoje e ontem, e estou feliz por ele. Quanto
à minha corrida , o meu pneu dianteiro direito ficou solto após o meu primeiro pit stop. Como eu não
queria causar nenhum dano maior no carro, parei na
relva . Até aqui eu tinha a corrida verdadeiramente controlada. Claro, este foi um final infeliz para
o que poderia ter sido uma corrida agradável, e eu
fiquei com pena dos rapazes, que sempre trabalham
duro e tentam dar o seu melhor. Mas todos nós sabemos que tudo isto faz parte do jogo .”Disse Michael
Schumacher
As voltas finais deste Grande Prémio foram verdadeiramente emocionantes, apenas Rosberg tinha sua
posição de líder praticamente assegurada. Da segunda posição para trás, tudo estava por definir, A quatro voltas do final, os dez primeiros estavam assim:
Rosberg, Button, Vettel, Hamilton,Webber, Grosjean,
Senna, Maldonado, Alonso e Kobayashi. Impressionante Hamilton , não perdoou e na penúltima volta
conseguiu subir ao pódio na terceira posição ,ultrapassando o actual Campeão do Mundo Sebastien
Vettel.

Lewis Hamilton está convencido que a penalização
de cinco posições na grelha de largada para o GP da
China em virtude da troca de caixa de velocidades do
seu McLaren teria sido a razão pela qual não venceu
a corrida da China: “Penso que sem a penalização
teríamos, pelo menos, dado muito trabalho ao Nico
Rosberg, e acredito mesmo que seria possível vencer
”, disse Hamilton actual comandante do mundial de
pilotos. Quanto a Ferrari, depois de varias modificações no seu monolugar ainda continua bastante apagada, mas Massa e Alonso dizem estarem a seguir no
bom caminho …a ver vamos!..
Próximo encontro na próxima semana no Grande
Premio de Bahrein.
RESULTADOS FINAIS DESTE GP da CHINA
1-Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP), 2 pit-stops
2-Jenson Button (ING/McLaren), 3
3-Lewis Hamilton (ING/McLaren), 3
4-Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 2
5-Mark Webber (AUS/Red Bull), 3
6-Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2
7-Bruno Senna (BRA/Williams), 2
8-Pastor Maldonado (VEN/Williams), 2
9-Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 3
10-Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 3
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Portugueses em destaque
na competição Chong Lee
E

Texto de Sylvio Martins
e fotos de João Branco

m sentido global, taekwondo indica a técnica de
combate sem armas, para defesa pessoal. Envolvendo habilidades no emprego das mãos e punhos,
de pontapés voadores, de esquivas e intercepções de
golpes com as mãos, braços ou pés, para a rápida des-

desporto
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truição do oponente.
Hoje em dia, o taekwondo tornou-se olímpico, e
em muitas academias pratica-se o taekwondo olímpico. Basicamente um esporte de pontapés com muita explosão. Mais precisamente 30% Socos e 70%
Pontapés. Nos Estados Unidos, país onde o Karatê
era a arte marcial predominante nos anos 80 e 90, o
taekwondo foi por muito tempo “erradamente” cha-

mado de “Karate Coreano”.
No fim-de-semana passado tivemos a honra de ter
dois alunos portugueses que ganharam as medalhas
de ouro, numa das maiores competições de alto nível
no taekwondo. Derek Abarrota e Bryan Abarrota, da
escola Ashley Taekwondo situado 2745 Masson em
Montreal, conseguiram ganhar nas suas competições
respectivas. A Voz de Portugal felicita este dois jovens pelo seu mérito nesta competição. Parabéns.

A VOZ DE PORTUGAL
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Premier League (Inglaterra)

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

P
82
77
64
59
59
57
47
46
43
43
43
42
42
42
35
31
31
29
28
23

J
34
34
33
33
33
33
33
33
34
33
34
34
34
33
33
34
33
32
34
34

V
26
24
20
17
17
16
13
12
11
11
11
11
12
11
7
8
7
9
7
5

Liga BBVA (espanha)

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

P
85
81
52
51
48
46
45
45
45
45
42
42
40
40
39
36
36
31
28
26

Serie A (ITÁLIA)

P Equipa
1-Juventus
2-Milan
3-Lazio
4-Udinese
5-Roma
6-Napoli
7-Internazionale
8-Catania
9-Chievo
10-Palermo
11-Atalanta
12-Bologna
13-Siena
14-Cagliari
15-Parma

P
68
67
54
51
50
48
48
43
42
40
40
40
39
38
38

P
66
64
59
53
50
50
48
43
42
40
40
37

D GM GS
4
82 28
5
85 27
9
66 41
8
57 38
8
50 42
8
56 38
12 38 34
11 40 36
13 42 41
12 43 43
13 47 58
14 38 44
16 40 47
13 32 45
12 35 48
19 38 57
16 31 57
21 36 65
20 45 73
21 34 73

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33

V
27
25
14
15
14
11
11
12
12
12
11
12
10
12
10
8
10
8
7
4

E
4
6
10
6
6
13
12
9
9
9
9
6
10
4
9
12
6
7
7
14

D GM GS
2 107 29
2
96 24
9
50 42
12 49 46
13 47 46
9
37 53
10 48 44
12 43 43
12 44 41
11 39 33
12 33 43
15 40 45
13 35 41
17 49 58
14 40 49
13 34 47
17 30 49
18 29 59
19 33 63
15 24 52

J
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

V
18
20
16
14
15
12
14
10
11
11
11
10
10
9
9

E
14
7
6
9
5
12
6
13
9
7
13
10
9
11
11

D GM GS
0
53 18
5
62 26
10 48 40
9
44 32
12 52 42
8
56 41
12 47 45
9
42 43
12 30 40
14 44 49
8
37 34
12 33 38
13 37 34
12 33 39
12 41 50

V
20
18
16
16
14
14
13
10
11
10
10
10

E
6
10
11
5
8
8
9
13
9
10
10
7

D GM GS
6
59 31
4
57 34
5
60 36
10 49 38
10 40 36
9
32 28
9
41 35
9
38 36
12 46 46
11 38 35
12 33 39
15 31 39

Ligue 1 (França)
P Equipa
1-Montpellier
2-Paris SG
3-Lille
4-Lyon
5-Saint-Étienne
6-Toulouse
7-Rennes
8-Bordeaux
9-Évian TG
10-Marseille
11-Nancy
12-Valenciennes

E
4
5
4
8
8
9
8
10
10
10
10
9
6
9
14
7
10
2
7
8

J
32
32
32
31
32
31
31
32
32
31
32
32

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

P
18
15
13
10
10
10
9
9
8
8
6
6
6
6
4
4
4
4
0

J
6
7
6
6
5
6
6
6
6
5
3
5
6
5
3
6
5
7
5

V
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

E
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0

UEFA Europa League
At. Madrid - Valencia
Sporting - Athletic

1ª Mão
19/04
19/04

D
0
2
1
2
1
2
3
3
2
1
1
3
4
3
1
4
3
5
5

GM GS
9
1
11 5
10 4
16 10
6
2
8
9
4
4
7
8
7
6
4
3
2
2
8
9
5
8
4
7
2
3
8
11
3
6
6
14
2
10
2ªMão
26/04
26/04

TL: Benfica-Gil Vicente, 2-1

El Conejo sai (finalmente) da cartola de Jesus
para dar a quarta Taça da Liga ao Benfica

A

Taça da Liga é do Benfica. Não apenas esta, ganha ao Gil Vicente. A Taça da Liga é do Benfica
cada vez mais. A prova mais recente do calendário
português volta a pintar-se de vermelho, numa mancha cada vez mais global e que já poucos estranham.
Quatro vitórias em cinco. Segunda consecutiva por
2-1 frente a novo convidado inesperado, virgem em
finais.
Jesus insultado por adeptos
Saviola, proscrito em outras lides numa época que se
avizinha do fim, decidiu a final contra um Gil Vicente
combativo, que nunca se entregou. Ratice de «El Conejo» a dar novo título ao Benfica. Uma aposta que não
seria para todos.

O Benfica ganhou. Justificou a vitória com o domínio
que se previa no tempo de jogo. Não foi brilhante. Não
massacrou. Sofreu. Talvez até de forma desnecessária.
Mas a verdade é que a conquista, com tudo o que vale
e não vale, arrancou alguns abraços entre companheiros
e sorrisos simpáticos. Não vale mais ganhar a Taça da
Liga? À partida já se sabia que esta prova era pequena de mais para salvar a época do Benfica, mas tinha
uma imagem parecida a uma Liga dos Campeões para
os gilistas. A festa ia ser diferente, por isso. Ganhou o
Benfica, o que equivale a festejar o 25 de Abril nos dias
de hoje: há a noção de que é importante, mas a vontade
de andar de cravo ao peito já foi maior. Por isso, parte do
segredo para encontrar o vencedor estava numa palavra:
determinação. O Gil entrou atrevido. Até por cima de
um Benfica demasiado receoso. Talvez aguardasse que
o convidado inesperado mostrasse mais depressa o escudo do que a espada. Mostrou-se a Adriano num remate
à queima de Maxi, mas não disfarçou o aparente nervosismo, porque o Gil pouco depois assustou por César
Peixoto e embrulhou-se mais algumas vezes em zona de
decisões. As mexidas de Jorge Jesus no onze, lançando
Matic, Nélson Oliveira e Capdvila não justificavam tudo
o que se via.
Primeiro erro, primeiro golo
Ao Gil Vicente era pedido o jogo perfeito. O que se

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

P
63
59
58
50
48
39
35
30
29
28
27
26
25
23
19
18

Resultados

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
19
18
18
15
14
12
10
8
6
8
6
7
7
5
5
3

E
6
5
4
5
6
3
5
6
11
4
9
5
4
8
4
9

D GM GS
1
57 17
3
56 23
4
54 23
6
39 19
6
39 31
11 32 32
11 37 44
12 23 41
9
31 36
14 31 47
11 24 37
14 23 32
15 27 33
13 23 34
17 21 45
14 20 43

Primeira Liga - Próximos jogos

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

20/04
21/04
21/04
21/04
22/04
22/04
22/04
23/04

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

Liga dos Campeões

1ª Mão
Bayern München - Real Madrid 17/04
Chelsea - Barcelona
18/04
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[SportTV]
[SportTV]
[SportTV]
[RTPI]

[SportTV]
[SportTV]

15:15
12:00
15:15
16:15
11:00
11:00
14:15
15:15

2ªMão
25/04
24/04

provou à passagem da meia hora. Ao primeiro erro, o
Benfica marcou. Má abordagem de Rodrigo Galo perante Bruno César que correu pela esquerda e assistiu na
perfeição Rodrigo, para uma finalização em bom estilo.
Aberto o marcador. É verdade que o golo acalmou os
encarnados e o Gil Vicente, pese uma boa arrancada de
Caiçara travada por Eduardo, caiu muito. Mas como o
resultado se manteve em aberto, certamente ninguém
ousou pegar nas taças. Era cedo, muito cedo. O início do
segundo tempo já não teve a atitude gilista da primeira
metade. O golo pesou na confiança e virou o jogo. Antes
já Adriano tinha evitado um fim anunciado, com uma
grande defesa perante Witsel. E depois, foi na cara de
Rodrigo que o brasileiro voltou a ser decisivo. Frio, imperial e brilhante. O Gil mantinha-se no jogo pelas luvas
do guardião. As mesmas que o levaram à final no desempate nos penalties, com o Sp. Braga. A maior festa estava guardada para a parte final. Era cedo para o Benfica,
lembram-se? O Gil provou-o. Remate acrobático de Zé
Luís a emendar uma tosca tentativa de Vilela. Igualdade.
Tão surpreendente quanto o golo inaugural.
Jesus tira Conejo da cartola
O fantasma dos penalties chegou a pairar no Cidade
de Coimbra. O «sem-abrigo», para usar a expressão do
presidente gilista, ameaçava tombar o «grande» que faltava. Parecia feito o mais difícil. Mas o Gil não aguentou. Se a determinação era o ponto chave para decidir o
encontro, também é certo que a experiência e os valores
individuais ajudam. O Benfica carregou, o Gil tremeu.
Adriano evitou que Witsel marcasse, mas não foi a tempo da recarga de Saviola, acabadinho de entrar. Ponto
final. O Gil cai de pé e vê de posição privilegiada nova
festa do Benfica em Coimbra. Começa a ser tradição. A
Taça da Liga pode não ter o peso suficiente para saciar
o estômago encarnado. Pode não salvar a época. Mas
conta, não é?

Não se medem
aos palmos!
Texto de Rita Gomes
mais uma vez os Panellinios provaram que o seu
talento não se mede aos palmos! Em Maio dá-se
inicio ao campeonato e têm agora realizado jogos de
preparação. No dia 14 de Abril no Parc Jarry derrotaram
os campeões do ano passado, os Griffons de Outremont,
para a liga Lac St-Louis Ligue, por 5-3.
Começaram com o pé direito e foram os primeiros a
adiantar-se no marcador. O jogo esteve ranhido e ao intervalo estavam empatados por três bolas. As palavras

E

de incentivo do treinador e equipa técnica, fez com que
a equipa voltasse a pisar o relvado determinada a fazer
um justo resultado. E assim aconteceu! Após uns minutos de jogo começavam a ganhar e conseguiram vencer a partida por 5-3 com um golo de Brandon, dois de
Wesley, um de Kerwin e outro de Rayanne. A segunda
parte foi dominado pelos Panellinios e oportunidades
não faltaram, para fazer deste jogo uma goleada, mas
a bola teimou em não bater no fundo das redes mais
vezes. Felizes terminaram este jogo, com uma justa vitória, que motiva a equipa para o inicio da época.
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desporto

II Divisão Zona Norte 2011/12

II Divisão Zona Centro 2011/12

II Divisão Zona Sul 2011/12

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

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

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

P
62
53
50
48
43
43
42
40
38
35
35
34
30
29
15
9

J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
18
15
15
13
11
10
12
10
10
9
9
8
7
7
3
1

E
8
8
5
9
10
13
6
10
8
8
8
10
9
8
6
6

D GM GS
2
45 11
5
37 21
8
42 28
6
52 30
7
37 26
5
38 29
10 31 33
8
31 23
10 41 45
11 25 29
11 34 41
10 35 38
12 26 35
13 28 41
19 31 62
21 13 54

III Divisão Série A (Subida)
P Equipa
1-GD Joane
2-Santa Maria
3-Vianense
4-Vilaverdense
5-Bragança
6-Maria da Fonte

P
31
28
26
25
22
18

J
4
4
4
4
4
4

V
3
1
1
2
0
1

E
1
2
2
0
3
0

P
28
26
22
22
20
19

J
4
4
4
4
4
4

V
3
3
0
1
1
1

E
1
1
3
1
0
0

GM GS
7
4
7
5
3
2
4
3
4
6
3
8

D
0
0
1
2
3
3

GM GS
7
3
10 3
3
4
6
11
4
6
4
7

D
1
2
1
1
2
1

GM GS
5
6
4
8
5
4
4
3
4
4
6
3

D
2
1
1
1
1
4

GM GS
5
5
7
2
4
3
6
2
3
3
3
13

III Divisão Série E (Subida)
P Equipa
1-Fut. Benfica
2-Oeiras
3-Pêro Pinheiro
4-Casa Pia
5-Sintrense
6-Real

P
26
26
24
24
23
22

J
4
4
4
4
4
4

V
2
1
1
2
1
1

E
1
1
2
1
1
2

III Divisão Série F (Subida)
P Equipa
1-Farense
2-Quarteirense
3-Sesimbra
4-Aljustrelense
5-Esp. Lagos
6-Messinense

P
34
27
25
24
24
17

J
4
4
4
4
4
4

V
2
3
2
2
1
0

E
0
0
1
1
2
0

III Divisão Série Madeira (Subida)
P Equipa
1-Pontassolense
2-Caniçal
3-Câmara de Lobos
4-Portosantense
5-Machico
6-Est. Calheta

P
34
34
25
25
24
16

J
4
4
4
4
4
4

V
3
3
1
0
0
0

E
0
1
2
4
1
2

D
1
0
1
0
3
2

GM GS
9
4
11 7
7
6
8
8
6
12
5
9

III Divisão Série Açores (Subida)
P Equipa
1-Lusitânia
2-Santiago
3-Praiense
4-Prainha FC

P
55
46
41
29

J
4
4
4
4

V
4
3
1
0

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

P
52
45
44
39
37
35
34
34
34
33
31
30
30
29
27
26

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
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26
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26

V
15
11
13
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9
9
9
9
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8
8
6
7
6
7
6

E
0
0
0
0

D
0
1
3
4

GM GS
9
4
6
3
6
6
2
10

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

D GM GS
4
36 16
3
36 22
8
40 27
9
30 28
7
30 28
9
32 32
10 23 31
10 35 34
12 31 39
9
29 31
11 25 30
8
27 29
10 28 35
9
32 36
13 29 37
12 18 26

Liga de Honra - Próximos jogos
21/04
22/04
22/04
22/04
22/04
22/04
22/04
22/04

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

10:00
6:15
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:30

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

taça da liga
Benfica 2-1 Gil Vicente
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5
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12 23 30
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11 39 35
12 45 47
15 30 45
15 32 42
17 29 47
19 28 51

III Divisão Série B (Subida)
D
0
1
1
2
1
3

III Divisão Série D (Subida)
P Equipa
1-Benf.C.Branco
2-Pampilhosa
3-Sourense
4-Tocha
5-Sp. Pombal
6-Marinhense

P
59
59
50
49
43
43
40
39
38
37
37
36
25
23
23
17

P Equipa
1-Cesarense
2-Infesta
3-Vila Real
4-Rebordosa
5-Sousense
6-AD Grijó

P
34
29
24
20
20
18

J
4
4
4
4
4
4

V
4
3
2
1
0
0

E
0
0
1
1
1
1

P
54
54
53
52
50
43
42
42
37
32
29
28
26
25
23
17

J
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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V
16
16
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16
14
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9
11
11
7
8
6
5
5
6
3

E
6
6
11
4
8
7
15
9
4
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5
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11
10
5
8

23

D GM GS
6
49 17
6
47 29
3
45 24
8
46 30
6
53 36
9
27 30
4
31 21
8
36 30
13 34 32
10 26 32
15 26 38
12 25 29
12 23 40
13 28 45
17 24 53
17 17 51

III Divisão Série C (Subida)
D
0
1
1
2
3
3

GM GS
6
0
7
4
3
2
4
6
2
6
4
8

P Equipa
1-Ac. Viseu
2-Bustelo
3-Sampedrense
4-AD Nogueirense
5-Alba
6-Avanca

P
29
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J
4
4
4
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1
1
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1
1
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Jaime Graça: o Catalunha
N
asceu em Setúbal e teve um início de vida difícil, começando a trabalhar aos dez anos, muito
longe ainda de se tornar num dos pilares do mágico Benfica dos anos 60 e 70, ao lado de Eusébio,
Coluna, Simões, José Augusto... Na sua juventude,
além de futebol, jogou hóquei patins. Os amigos que
o foram ver jogar um dia, juravam que jogava tão
bem como os melhores jogadores do FC Barcelona,
a maior potência do hóquei naqueles tempos. Daí a
chamarem-lhe Catalunha, foi um pequeno passo...
Origens humildes
Nascido em Setúbal no seio de uma família modesta, irmão do médio sadino Emídio Graça, desde
cedo o jovem Jaime Graça teve de se fazer à vida,
trabalhando como aprendiz de eletricista aos dez
anos, mal terminou a instrução primária. Esse conhecimento havia de lhe ser útil para salvar a vida a
Eusébio e companhia, uns anos mais tarde.
Reguila, apaixonado pelo futebol e bom de bola,
passou a sua infância e adolescência jogando em diversos pequenos clubes da cidade do Sado como o
Estrela do Sado, o Beira-Mar de Setúbal, o Independente Setubalense ou Nacional Sadino. Aos 16 anos
tenta a sorte no Vitória, mas vê os seus intentos frustrados e acaba por rumar ao Palmelense, onde joga
uma época e se sagra campeão distrital.
Os anos a verde e branco
No ano seguinte o Vitória chama por ele e Jaime
Graça não hesita, passando a vestir de verde e branco. Entre 1959/60 e 1961/62 o clube joga na II Divisão, enquanto Jaime Graça brilha ao lado do irmão.
Jaime Graça
Em 1962 chega a primeira época dourada da sua
carreira, ao ajudar o Vitória a voltar à I Divisão e a
chegar à final da Taça de Portugal, onde sofre uma
pesada derrota por 0x3 às mãos do Benfica de Eusébio. Acerca desse jogo e, da Pantera Negra, de quem
era mais velho apenas 15 dias, Jaime Graça disse um
dia mais tarde:
«(...) fomos à final da Taça mas perdemos 3x0. Do
outro lado, estava Eusébio. Assim era complicado.
Marcou-nos dois golos, o primeiro e o último(...)»
e mais acrescentou, que fora um «alívio» mudar-se
para o Benfica, poder jogar ao lado do “Rei”: «Com
ele na minha equipa foi tudo mais fácil. Fui campeão
sete vezes em nove anos. Só perdi dois campeonatos
para o Sporting.»
Mas antes das luzes da ribalta na Luz, ainda haveria
de sentir o sabor do sucesso nas margens do sado.
Após um par de anos ao mais alto nível, surge a sua
primeira internacionalização em 1965 e ainda no
final dessa época uma nova final da Taça contra o
Benfica. Desta feita, a vitória acabou por sorrir aos
sadinos, com um claro 3x1 sobre o mesmo Benfica,
com uma exibição de mão cheia, na qual marca um
golo e «mete Coluna num bolso».
A VOZ DE PORTUGAL

1966: um ano para lembrar
1966 foi um ano para lembrar. Primeiro a presença
na final da Taça contra o SC Braga, a terceira da carreira (derrota por 0x1), depois a convocatória para o
Mundial de Inglaterra, no qual foi um dos magriços
em destaque na conquista do terceiro lugar e, por último, a mudança para a Luz durante o defeso, dando
finalmente o salto merecido para um grande.
De encarnado
No Benfica, o maestro de Setúbal deu lugar ao operário da Luz, tornando-se num dos pilares do mágico
Benfica ao lado de Eusébio, Coluna, Simões, José
Augusto...
De vermelho ao peito conquistou sete campeonatos, quatro taças e chegou a uma final da Taça dos
Campeões, na qual marcou um golo na trágica derrota após prolongamento em Wembley com o Manchester United (1x4). Salvou a vida de Eusébio e dos
seus colegas quando após um jogo com a Sanjoanense, no dia seguinte, 5 de dezembro de 1966, alguns
jogadores do Benfica foram experimentar o novo
tanque de hidromassagens. Um curto-circuito eletro-

cutou o infortunado Luciano, deixou Malta da Silva
em coma e quase vitimou Eusébio. Jaime Graça teve
o sangue frio de sair do tanque e desligar o quadro
elétrico, valendo-se da sua mais-valia como eletricista, salvando assim a vida dos colegas e amigos,
apenas se lamentando por chegar muito tarde para
salvar o algarvio Luciano.
Foi treinado por alguns dos melhores, como o inglês
Jimmy Hagan e o carismático Pedroto, alcançando
grandes vitórias. Respeitado pelos adversários, Jaime Graça voltou a Setúbal, a sua casa, para descansar das exigências muito altas a que se via forçado
no Benfica, colocando um ponto final na sua carreira
na época 1976/77, com o emblema sadino ao peito.
Ao longo de uma longa carreira, conquistou sete
campeonatos nacionais, ganhou quatro taças, subiu
uma vez de divisão, jogou uma final europeia e foi
terceiro classificado no Campeonato do Mundo. Em
nove temporadas na Luz jogou 159 de águia ao peito
e apontou 19 golos.
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