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*Termos e condições no interior do jornal

2 CRÓNICA
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.

Dia das Mães no
Clube Portugal de Montreal

O Clube Portugal de Montreal organiza no dia 13 de Maio de 2012
um almoço, a partir das 13h00, na sua sede. Ementa: Entrada de lagosta com salada russa, sopa, bifinhos de vitela e sobremesa mousse de queijo. preço: sócios 20 mães, n/sócio 25 mães, crianças até
aos 12 anos 12.50 mães.
Para reservas ou informações: 514-844-1406.

Bebé do ano 2011 e 2012
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25 de Abril
Vida democrática
Texto de Manuel de Sequeira Rodrigues

A

semana do aniversário do 25 de Abril, decorre
sobre o signo do testemunho sobre o sentido
da vida, sobre a vitória do homem-consciência
contra o homem-opressão.
Sejamos conscientes, francos e claros, porque importa sim, marcar a importância dos atropelos que
são cometidos pelo governo de Passos Coelho e Paulo Portas, que é grave e terá ser resolvido. Tem havido muito espontaneísmo e falta de palavra face às
promessas eleitorais.
Um empenhamento em reduzir Portugal a um exército de burocratas com obediência e servilismo a um
capitalismo selvagem que nos levou à sobrevivência.
Hoje os humilhados não são já os trabalhadores, mas
finalmente o mal de viver em pânico, em grande extensão da nossa sociedade.
Vivemos um pânico e isto é realmente um motivo
de profunda reflexão. O pânico significa, que se quebraram os laços, que fazem a felicidade e a estrutura
de uma sociedade.
Se nos pusermos na perspectiva da revolução do 25
de Abril – dentro dessa óptica, devemos reconhecer
que simples facto de ter havido esperança para uma
vida melhor, onde todos trabalhavam foi motivo para

viver com alegria.
Certo. Se é verdade que cada país tem o governo
que merece, demos todos então, a este país, que é
Portugal o direito de todos terem uma vida digna,
uma justiça verdadeira, mais igualdade e mais fraternidade.
A macrocaridade é, em verdade, simplesmente a
negação da caridade. Evidentemente não quer dizer
que, para além da caridade particular, não deva haver um grande amor ao conjunto dos homens. Infelizmente misturam-se conceitos, misturam-se ideais,
mistura-se tudo e é realmente muito para lamentar.
Só uma caridade política obriga a respeitar os direitos sociais. Reconhecer também, que uma imprensa
livre é o grande meio para criticar, alertar, analisar
e informar. É uma responsabilidade imensa dos órgãos de informação, mas analiso criticamente, que
eles são autênticos impérios absolutos e é bom que a
liberdade de opinião seja garantida.
Com o 25 de Abril sempre: vivemos para dizer quem
somos. Não voltaremos a tempos em que a sociedade
não tinha meios de se defender e a instabilidade dos
acontecimentos de hoje não deve matar a liberdade.
O medo arranjou um governo em Portugal que mete
medo e só resta a confiança da razão. A forca e a alegria foi e é libertador.

Uma Corretíssima Atitude
Texto de Hélio Bernardo Lopes

Emma Barbosa Grondin
Data de nascimento: 5 de Junho de 2011

Mãe: Jinny Barbosa
Pai: François Grondin

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

Foi com enorme satisfação que hoje mesmo tomei
conhecimento, e em direto, da tomada de posição da
Associação 25 de Abril relativamente às comemorações oficiais do trigésimo oitavo aniversário do Movimento das Forças Armadas, que culminou na Revolução de 25 de Abril, no sentido de se não fazer
representar nas mesmas, mas apenas nas comemorações populares da efeméride em causa.
Foi uma mui correta decisão daquela instituição,
porque a democracia destes dias é mera fachada formal, que diariamente vai pondo em causa todos os

Portugalíssimo

Advinhas DA SEMANA

O que é, o que é uma parte do rosto que quer ser
Deus? (é preciso saber um pouquinho de inglês para
acertar esta!)
O que é, o que é que um elefante atravessa e a mosca
não? A teia de aranha!
O que é, o que é que passa pela água e não se molha?
A sombra!
O que é, o que é que a formiga tem maior que o elefante? O nome!
O que é, o que é que anda com as patas na cabeça?
O piolho!
O que é, o que é uma caixinha de bom parecer, nenhum carpinteiro sabe fazer? O Amendoim!
O que é, o que é a grande diferença entre a calça e a
bota? A calça a gente bota e a bota a gente calça!

Produtora:
Rosa Velosa
Linha aberta:
514.483.2362
Contacto1280AM
publicitário:
514.366.2888
Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rvelosa@videotron.ca

benefícios sociais essenciais a uma vida digna para a
generalidade dos portugueses.
Seria interessante, mesmo muito útil, que a Associação 25 de Abril se determinasse a recolher um conjunto de assinaturas, certamente vasto, dos militares
que operaram o Movimento das Forças Armadas, de
qualquer dos quadros de militares, e mesmo sargentos ou praças, no sentido de mostrarem ao atual poder
político que os grandes interesses não podem ser o
parceiro principal do poder, e que o País e os portugueses têm uma dignidade que se não compadece
com a transformação de Portugal numa coutada da
Europa, ou seja, da Alemanha.
Fico, pois, muitíssimo satisfeito por poder ver que
os que realizaram o Movimento das Forças Armadas
não deixaram de lado o seu sonho daquele dia, no
sentido de dotarem os portugueses da liberdade essencial a um nível de vida minimamente digno, o que
está hoje à beira de se ver completamente perdido.
Termino, por isso, com este reparo evidente: no dia
24 de Abril os portugueses, na sua generalidade, sabiam que o dia seguinte seria melhor; hoje, os portugueses sabem que o dia de amanhã será pior. E perceberam já que se caminha rapidamente para uma ruína
de longa duração, com desemprego, pobreza, miséria
e corrupção em larga escala.

Jantar da sexta-feira

Sopa: Canja de galinha
Prato Principal: Costeletas Grelhadas
com batata frita e salada cesar
aberto todos os dias, Cartas, dóminó
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Alerta verde: a
Terra está em perigo
A

s estatísticas e os números são uma boa forma de fazer comparações e colocar os factos
em perspectiva no que se refere ao estado real do
nosso planeta.

*Segundo os cientistas, a falta de água será o maior
problema deste milénio, juntamente com as mudanças climáticas.
*É preciso cortar uma árvore de 15 a 20 anos de
idade para produzir 700 sacos de papel.
*90% das águas residuais dos países em desenvolvimento é descarregada em rios, sem qualquer tratamento.
*Estima-se que a água contaminada seja responsável pela morte de uma criança em cada oito segun-

dos, segundo o Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente.
*15.589 é o número de espécies ameaçadas de extinção.
*O aumento do nível das águas do mar já fez desaparecer 24 ilhas do arquipélago da Indonésia. Até
2030 podem desaparecer mais duas mil (actualmente
são cerca de 15 mil).
*A China é o maior emissor de gases causadores
de efeito de estufa. A causa? Uma política energética
muito dependente do carvão. O país tem 16 das 20
cidades mais poluídas do planeta e a poluição mata
750 mil pessoas por ano.
*O aumento das temperaturas pode significar o regresso de muitas doenças, como a malária, até agora
confinada aos países tropicais.
*Se puxar o autoclismo menos uma vez por dia poupa cerca de 15 litros de água, equivalente ao gasto
diário de uma pessoa em África.
*Em www.omeuecoponto.pt pode ficar a saber a localização dos ecopontos no País.
*As Nações Unidas avisam que um em cada seis
países irá sofrer faltas de alimentos este ano devido
às secas.
*Portugal está em 18.º lugar no Índice de Performance Ambiental feito pelas Universidades de Yale e
Columbia. Num total de 149 países, a Suíça surge em
primeiro e o Níger em último.
*Os furacões e tufões têm-se tornado mais fortes
e duradouros nos últimos 30 anos. Estas alterações
parecem estar fortemente associadas ao aumento da
temperatura da água do mar.

notícias

Sarkozy derrotado,
François Hollande
vence primeira

F

rançois Hollande vence Nicolas Sarkozy na primeira volta das presidenciais francesas. os primeiros resultados oficiais, divulgados às 20h locais, o
candidato socialista terá conquistado entre 28 e 30%
dos votos, ao passo que o actual presidente francês

arrecadou apenas entre 24 e 27,5% do escrutínio.A
segunda volta está ainda ‘por jogar’. A 6 de Maio
os dois homens vão defrontar-se para decidir, afinal,
quem fica presidente da França.Marine Le Pen (entre
17 e 20,7% dos votos), candidata de extrema-direita,
ficou na terceira posição, à frente de Jean-Luc Mélenchon (10 e 13,5%), representante dos comunistas
e da extrema-esquerda. Os franceses responderam ao
apelo das urnas e a taxa de participação rondou os
80%, que mesmo assim foi uma percentagem inferior
à registada em 2007 (83,77%).

Comboio avançou
sobre manifestantes

Gaspar: Portugal ‘no bom caminho’ C
para crescimento criação emprego

P

ortugal está «no bom caminho» para o crescimento económico e criação de emprego, defendeu o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional
(FMI), em que participou na última semana.
No último dia dos encontros, à margem dos
quais se encontrou com a liderança do FMI,
banqueiros e gestores de grandes fundos de
investimento, o ministro fez um «bom balanço» desta «oportunidade de explicar em várias
ocasiões a situação em Portugal, o facto de que
a execução do programa de ajustamento está
no bom caminho».«Temos conseguido resultados e, continuando neste caminho, seremos
capazes de ter bom sucesso no sentido de criar
os fundamentos para o crescimento sustentado, competitividade da economia portuguesa
e criação de emprego», disse o ministro das
Finanças à Lusa e TVI.A reacção destes atores

financeiros internacionais, foi de «grande disponibilidade e curiosidade para ouvir a nossa perspectiva
do que se está a passar em Portugal», adiantou Vítor
Gaspar.

Trabalhadores portugueses Portugal tem que
são os quartos mais
“simplificar” pagamento
pesar de reconhecer o “esforço” do atual Goverbaratos

O

s dados revelados hoje pelo Eurostat mostram
que só Eslováquia, Estónia e Malta têm um
custo de trabalho por hora mais baixo.
Entre os 17 países da zona euro, só em três é que os
trabalhadores são mais baratos do que em Portugal. Segundo os dados publicados hoje pelo Eurostat, os portugueses são dos que custam menos às empresas por cada
hora trabalhada. Em 2011, o Eurostat estima que esse
custo tenha sido de 12,1 euros por hora em Portugal, o
que representa subida muito ligeira face ao ano anterior
(12 euros). Em 2009 e 2008, os custos de trabalho estavam nos 11,9 e 11,5 euros, respetivamente.

A

no para “simplificar os métodos de pagamento”, o
líder galego (PP) lembrou que o assunto continua por
resolver, face à introdução de portagens, em outubro
de 2010, nas antigas SCUT do Norte. “Creio que é necessário fazer um esforço superior ao que foi feito até
agora. Dar um passo mais para estabelecer mecanismos
compatíveis de pagamento entre utentes portugueses e
espanhóis”, explicou Feijóo. O presidente do Governo
da Galiza falava em Santiago de Compostela após a receção à nova direção da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), liderada há cerca de um mês e meio por Carlos Duarte.
A VOZ DE PORTUGAL
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erca de duas mil pessoas cortaram a linha do
Douro, em Marco de Canaveses. A multidão
continua no local em protesto, devido à suspensão
por parte da Refer da ligação ferroviária Marco de
Canaveses-Caíde-Lousada.
Segundo o site TVI24, um comboio que fazia a ligação Régua-Porto está parado na linha. A dada altura
o comboio começou a deslocar-se sozinho e ia atropelando alguns dos manifestantes. A GNR adiantou
que a máquina ter-se-á destravado, mas não se sabe
como. Na sequência deste incidente, os populares
lançaram pedras contra o comboio, que está agora
protegido por uma unidade de intervenção da GNR,
que tem no local cerca de duas dezenas de militares.

4 crónicas
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Os Submarinos

Bebé do ano 2011 e 2012

Num ápice, sem eira nem beira, eis que lá voltou
à berlinda o nome do Procurador-Geral da República, o almeidense Fernando Pinto Monteiro. Poderia
muito bem dizer que estava escrito nas estrelas e por
diversas razões…
Em primeiro lugar, porque o seu nome já não bailava na nossa grande comunicação social há um tempo
demasiado, ou seja, vinha crescendo a probabilidade de que o mesmo viesse a surgir a curto prazo, tal
como agora se deu e à semelhança do que a experiência nos habituou.
Em segundo lugar, porque se aproxima o seu septu-

a quem tutelou a pasta, de molde a ser feito através
de transferências correntes de reforço de certas rubricas, e sempre por uma via legal. Será esta a razão
das palavras, certamente verdadeiras, da Ministra da
Justiça, Paula Teixeira da Cruz: não existe nenhum
pedido de verbas para perícias. Sim, mas um pedido
formal, porque o mesmo deverá ter sido feito e de há
muito, mas nos termos por mim atrás expostos.
Certo, isso sim, é que o Sistema de Justiça da Grécia, país sempre tão zurzido pela nossa classe política, já conseguiu deter e acusar um anterior Ministro da Defesa Nacional, precisamente em torno de
ilícitos ligados à aquisição de submarinos alemães.
Submarinos em tudo idênticos aos adquiridos por
Portugal, por via dos quais houve já condenações na
Alemanha, mas sem que nada por aqui se esclareça.

agésimo aniversário, a ter lugar uns meses antes de
se atingir o final deste seu mandato. Um tempo, pois,
convidativo a novas diatribes contra Fernando Pinto Monteiro, alimentadas, naturalmente, a partir das
mais que identificadas fontes.
Em terceiro lugar, porque, de facto, embora com
parcos resultados finais naqueles casos que realmente
interessam, a verdade é que com este Procurador-Geral da República nunca tanta gente que se imaginava
intocável foi, afinal, tocada pela Justiça…
Em quarto lugar, porque Fernando Pinto Monteiro,
como seria lógico num concidadão nosso dotado de
personalidade e com bons princípios, nunca poderia
aceitar o convite para a tomada de posse dos novos
corpos sociais do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, (SMMP), sendo perfeitamente possível que tenha sobre a instituição tecido comentários
proporcionais aos que lhe foram injustamente feitos
a partir dali.
E, em quinto lugar, é essencial ter em conta, mormente ao redor do caso recente dos submarinos, que,
sendo o Procurador-Geral da República um juiz conselheiro, ele não anda por aí a dizer que fez o que não
fez. Ou seja, se disse que aguarda a disponibilização
de uma verba essencial a peritagens muito caras, é
porque já a pediu e a mesma lhe não chegou.
Simplesmente, este pedido, como me parece natural,
não terá sido necessariamente formal, mas indicado

Ora, é essencial que nos não deixemos levar nas historietas que nos vão sendo contadas na grande comunicação social, porque casos sem resultado final não
nulo são aos magotes em Portugal, e desde sempre,
com os mais diversos Procuradores-Gerais da República. Não ficar tudo em águas de bacalhau, como
parece vir a dar-se também com o caso dos submarinos, é que seria de estranhar! Expectável é tudo vir
a seguir o caminho de sempre, desde que esteja em
causa alguém com algum tipo de poder no seio da
sociedade. Foi o que todos sempre pudemos ver e à
saciedade. É uma regra geral muito forte, derivada da
indução experimental.
Por fim, um pedido amável e amigo: vá lá, deixem
de chatear o Procurador-Geral da República, Fernando Pinto Monteiro, porque o que ele mostrou desde o início do seu mandato foi que incomodou mil
e um que nunca imaginaram que tal pudesse ter lugar em Portugal. Acalmem-se, porque não foi ainda
com Fernando Pinto Monteiro que gente graúda foi
dentro, tendo apenas sido incomodada de um modo
nunca imaginado. E, depois, um dado tão simples de
compreender: o Sistema Jurídico nunca pode garantir
que os atos praticados no seu seio são justos, mas os
portugueses não são estúpidos e sabem, eles mesmos,
perceber uma enorme parte da verdade que está em
causa em cada momento. Deixem de chatear!

Texto de Hélio Bernardo Lopes

Emilia Miguel Papadakos
Data de nascimento: 5 de Agosto de 2011

Mãe: Stella Raposo
Pai: George Papadakos

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Horizontais 1. Pântano. Sólido de base circular ou elíptica, terminando em ponta. 2. Abrasado, inflamado. Parte anterior da cabeça (pl.). 3. Fêmea do urso. Unidade monetária
do Peru. A unidade. 4. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim
e outras relações (prep.). Face interna e côncava da mão.
5. Aperfeiçoar. 6. Contr. da prep. em com o art. def. a. Graceja. Aquelas. Imposto Automóvel (abrev.). 7. Comovente. 8.
Que não deixa passar a luz. Nesse lugar. 9. A mim. Passado.
Coisa delicada que se oferece. 10. Discípulo. Fazer eivas ou
manchas em. 11. Designação extensiva a várias espécies de
peixes seláquios, com corpo achatado e largo. Designação
vaga de pessoa incerta ou de alguém que se não quer nomear.
Verticais 1. Pedaço de madeira. Coroar. 2. Azedo. Contr.
da prep. a com o art. def. o. Pessoa ou coisa de género feminino de que se fala. 3. Molusco gastrópode. Contr. do pron.
pess. compl. me e do pron. dem. o. Designa dor, admiração,
repugnância (interj.). 4. Traja. Quantia que se paga ao Estado
para se poderem realizar certos actos escolares. 5. Contr. da
prep. de com o art. def. o. Que não é público. 6. Desloca-se
para fora. Repercussão. 7. Pequena casa coberta de colmo.
A minha pessoa. 8. Quente (falando-se do tempo ou do ar).
Um milhar. 9. Sufixo de agente ou profissão. O espaço aéreo.
Aversão (fig.). 10. Grande embarcação. Grito de dor ou de
alegria. Magnete natural. 11. Fazer com esmero. Discurso.

26 de abril
Visita de António Belas ao sisab portugal
filipe batista (josé afonso e o 25 de abril)

28 de abril
espirito santo na familia almeida
festival en lumiere no fbar
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Madeira sob investigação
nstalações do Governo Regional da Madeira foram de manhã alvo de buscas por parte de elementos do Departamento Central de Investigação e Ação
Penal (DCIAP). Em comunicado, o DCIAP integrou
as buscas no âmbito do inquérito instaurado à alegada ocultação da dívida pública da região, em setembro de 2011. “Após diversas diligências de investigação, mostrou-se necessária a realização de outras

I
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músico da semana

na cidade do Funchal”, pôde ler-se na nota enviada à
comunicação social.
Mais diligências de investigação às contas da região
autónoma terão lugar nos próximos dias. O DCIAP
prometeu, desde já, “a maior discrição possível” de
modo a evitar “o alarme social” – tudo o que ontem
esteve em falta na condução das buscas, denunciou o
Governo Regional da Madeira.

Descobertos 300 fósseis de animais
pré-históricos nas imediações de Buenos Aires

U

m grupo de investigadores argentinos descobriu,
em duas pedreiras nas imediações de Buenos
Aires, cerca de 300 fósseis de animais pré-históricos
“bem conservados”.
Os fósseis, como os de uma cria de gliptodonte e

de uma manada completa de mastodontes, foram
encontrados por especialistas da Universidade de
La Plata num terreno de mil metros quadrados na
localidade de Marcos Paz, a 40 quilómetros da capital argentina.

Queixas de assédio no trabalho duplicam num ano

A

s queixas de assédio - moral e sexual - no trabalho duplicaram num ano. Em 2011 registaram-se
140 casos contra os 74 do ano anterior. A crise económica é um fator potenciador, alertam os especialistas. Desde 2009, a Autoridade para as Condições
no Trabalho realizou um total de 1515 visitas a estabelecimentos, das quais resultaram 299 queixas, que
corresponderam a um valor de coimas de 914 mil euros. O ano de 2011 foi o pior de todos. “A crise pode

explicar . O assédio no trabalho, e aqui reporto-me
mais ao assédio moral, é uma forma de pressão para
levar alguém a abandonar o seu local de trabalho. Para
quê? Para evitar ter de pagar uma indemnização. Estando nós em crise económica não é de admirar que as
queixas tenham aumentado, porque este é um método
usado por pessoas ou empresas sem escrúpulos”, explica Paulo Pereira de Almeida, sociólogo e diretor do
Observatório Português das Boas Práticas Laborais.

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

casal da semana

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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Bebé do ano 2011 e 2012

Dylan Tyler Magnan

Aprecia peixe e marisco?
Tenha cuidado...
hábito dizer-se que somos aquilo que comemos. Um estudo feito pela Deco (Defesa do
consumidor) demonstra que a quantidade total de
arsénio, um metal cancerígeno, foi encontrada em
120 amostras de peixe, marisco e arroz, nomeadamente, dourada, filetes de peixe panga (também
conhecido por peixe gato), salmão, robalo, truta,
amêijoa, berbigão e mexilhão. O mesmo estudo foi
feito por organizações de consumidores da Bélgica, Espanha e Itália.

e problemas de desenvolvimento na criança, entre outros. Está provado que peixe e marisco estão entre as
principais fontes de arsénio para o ser humano.
Para se ter uma ideia da quantidade que ingerimos,
foi medido o arsénio total em 120 produtos. No caso
do arroz e do peixe-panga não foram encontrados
valores acima da média admitida. Em contrapartida,
todas as amostras de dourada e 69% das do robalo
apresentavam arsénio. A truta e o salmão registaram
menor contaminação – só 13% e 19% das amostras,
respetivamente, acusaram a substância em análise. Os
bivalves, como a amêijoa, o berbigão e o mexilhão,
tendem a acumular maior quantidade, porque filtram
a água para se alimentarem. O teste confirma que to-

Sabemos ou deveríamos saber que é através da alimentação que ingerimos metais pesados que tanto mal
fazem ao nosso organismo. Para alguns destes metais,
como o cádmio, o chumbo, e o mercúrio, a quantidade
nos alimentos está regulamentada. O arsénio, apesar
de classificado como cancerígeno pela Agência Internacional de Investigação do Cancro (IARC) há mais
de vinte anos, não tem limites fixados por lei. Contudo, as recomendações da Autoridade Europeia para
a Segurança dos Alimentos (EFSA) recomendam que
não se deve ingerir mais de 0,0003 a 0,008 miligramas
diárias de arsénio inorgânico, a forma mais tóxica, por
quilo de peso corporal.
Mas o perigo do arsénio está, normalmente, escondido - ele está presente na água, no solo e no ar, de forma natural ou resultante de atividades humanas. Está
associado a produtos para tratar madeiras, à extração
de minérios e à indústria de metais, entre outros. Chega ao organismo humano, sobretudo através dos alimentos. O estudo indica que, as principais fontes são o
peixe e o marisco, as algas e os cereais, em particular
o arroz. Alguns estudos sugerem que a ingestão repetida de alimentos com arsénico inorgânico favorece, a
longo prazo, o aparecimento de lesões na pele, cancro
cutâneo e das vias urinárias, doenças cardiovasculares

das as amostras de mexilhão, amêijoa e berbigão continham arsénio. Risco controlado, dizem os experts
porque, felizmente, do total de arsénio acumulado no
peixe e nos bivalves, apenas uma pequena parte é tóxica (Inorgânica). Calculada a porção inorgânica, os
teores mais elevados foram encontrados na dourada,
amêijoa, peixe e bivalves. Segundo as doses recomendadas da EFSA para um adulto (70 kg) pode fazer uma
ingestão semanal de 250 gramas de peixe e 100 gramas de bivalves. Para uma criança (25 quilos) as doses são menores: 150 gramas de dourada e 75 gramas
de amêijoa.
Isto são apenas “guide lines”. Cada um deve utilizar
o bom senso e não subestimar a importância da nossa saúde. Convém jogar pelo seguro e variar a nossa
dieta, em particular as espécies de peixe e marisco. Os
autores do estudo avisam: “A exposição ao arsénio via
alimentar pode ter efeitos nefastos para a saúde. Por
precaução deve limitar-se a ingestão de produtos que
o contenham. Os alimentos devem ser monitorizados
antes e após a confeção: pode haver contaminação, por
exemplo, na água da cozedura. O arsénio só será eliminado dos alimentos quando houver uma lei como já
existe para o cádmio, chumbo e mercúrio, por exemplo.

Texto de Augusto Machado

É

Data de nascimento: 19 de Julho de 2011

Mãe: Natalie Sousa
Pai: Erick Magnan

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

Ode à Paz
Para no mundo haver PAZ
Não deveria haver guerra
Nem todo aquele que a faz
Ser hospedado na terra.
Para no mundo haver PAZ
Luta com armas de amor
Só assim conseguirás
Fazer um mundo melhor.
Para no mundo haver PAZ
Em qualquer sociedade
Há que em coesão veraz
Dar mais sentido à amizade.
Para no mundo haver PAZ
Deste preceito carece
É que tu sejas capaz
Fazer que ela em ti comece.

Euclides Cavaco

ASTRÓLOGO – CuRANDEIRO

PROF. mESTRE AIDARA

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

514-374-2395
A VOZ DE PORTUGAL

falo
Português

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Psicóloga explica que vamos ter relações mais curtas mas mais intensas

Saiba como vai ser o amor no futuro
C
omo será uma relação no tempo do ‘Homo Internauticus’?
O casamento, sobrevive? E o amor
romântico? E como é que vamos
encontrar a alma gémea? E será
que ainda haverá, almas gémeas?
Hmmm. O que eu queria mesmo era
um caso com um androide.
Chamo-me Kattaryyyna e estou no
ano 2070. Vivo sozinha mas tive um
casamento que acabou (ele passava o
tempo no FaceCoiso com mais 3000
faceamiguinhas e eu sou moderna mas
não tanto), uma relação que se mantém apesar de ela (sim, ela) viver no
Zimbabué (comunicamos por skype) e
mais ou menos cinco relações paralelas
extra-skype com quem faço variadas
atividades, desde danças de salão até
sexo selvagem, consoante a disposição
e o dia da semana
Hmmm. Será assim amar no futuro?
De repente só me lembro do ‘Blade
Runner’. Será o futuro amar um, o
que é que era a Sean Young e o louro,
um ciborg? E à chuva? ‘Mamã, o meu
namorado é um androide?’ A Net, por
uma vez na vida, não ajuda. Esta gente
sem imaginação não está preocupada
com o que pode vir (temos tanto com
que nos preocupar agora...)
O mais que encontro são fragmentos:
um artigo sobre o futuro do amor na
‘Psychology Today’ da terapeuta Randi Gunther: “Se somos constantemente
empurados para ter a última inovação
tecnológica, como podemos não querer
a mesma coisa nas nossas relações pessoais? E como podemos mantê-las se
a novidade da descoberta esmorece rapidamente? Parece que as relações ‘de
porta giratória’ se vão tornar as novas
experiências que mantêm o nosso interesse.”
Um futuro de ‘porta giratória’? Não é
melhor que amar um androide...
Mas há quem veja a luz ao fundo
do túnel: no site www.thepilgrimage
of love.com, outra psicóloga, Anaiya
Prakash: “O amor em todas as formas
está a tornar-se no próprio tecido da
nossa vida. O amor está a acontecer em
todas as formas for a do casamento, em
grupos, em amizades, em relaxões sexuais, na Internet.”
Claro que, com tanta atividade, só
resta uma solução de futuro: “O paradigma do casamento tem de ser ou dissolvido ou radicalmente transformado:
para mim, a monogamia em série resulta bastante bem.”
O amor romântico vai morrer?
Portanto, até agora, duas ideias de futuro que me parecem com muito pouco... futuro: relações ‘de porta giratória’ e a morte do casamento.
Ó céus. Será mesmo assim? Vou procurar a psicóloga Clara Soares, que
junta ao conhecimento clínico das relações humanas uma imaginação futurística. Fico mais calma: não, diz ela, o
casamento não vai acabar. O que acontece é que vamos ter muitas formas de
amar. “O que vai acabar é o conceito
da cara metade. Aquela relação que
não nos traz nada, tipo ‘eu, tu e a nossa
relação morta no sofá’, acabou.”
A antropóloga Helen Fisher, especia-

lista no estudo das relações amorosas,
concluiu que, apesar de todas as mudanças no mundo moderno, os nossos
três sistemas cerebrais – sexual, romântico e vinculado (relações duradouras) – vai manter-se. Razões a fa-

vor, explica Clara: “A taxa de divórcios
está a estabilizar, o Viagra e a terapia
de substituição hormonal ajudam a um
futuro de relações íntimas de qualidade.” Apenas um senão: “O consumo de
antidepressivos altera a química cerebral: aumentam a serotonina mas matam a libido e põem em risco o amor
romântico. É por isso que nunca houve
tanta falta de líbido como hoje.”
Ai ai ai, desculpem lá mas isso é que
não pode ser. O casamento que vá à
vida, mas o amor romântico? “Não vai
morrer, mas vai tornar-se diferente”,
defende Clara. “Se eu me apaixonar
por alguém, há uma necessidade exclusiva de estar com esta pessoa porque
a paixão ativa os centros cerebrais da
dependência. Esse tipo de relação vai
continuar, porque estamos evolutivamente programados para isso. E o facto de se ter mais oportunidades até vai
fazer com que provavelmente aconteça
mais vezes. Portanto, amor romântico
continuará a ser o motor das relações
humanas. Agora, a manutenção deste
amor é que vai ser mais complicado.
Vai obrigar as pessoas a fazer mais trabalho de casa.”
Cada vez mais diferentes
O desafio será saber se estamos dispostos a investir tempo e paciência
numa relação que coexistirá com possibilidades de gratificação imediata: “O
amor instantâneo – os speed datings, os
sites de encontros, o ‘fast love’ – pode
desgastar, minar a confiança e trazer
o desapontamento. O risco é saltar de
flor em flor sem nunca se ter o jardim
com que sempre se sonhou.”
A estabilidade está ameaçada? “A estabilidade não estará na estrutura, mas
em nós.” Ai explique lá. “Quando todas as estruturas caem – e hoje já estamos a assistir a isto - a estrutura que
resta sou eu. Se eu, estruturalmente, estiver baseada na questão do ter – quero,
posso, tenho – consumindo aparelhos e
parceiros, este tipo de estrutura é falível, provisória, transitória. Se eu tiver
uma estrutura de valores em que vou
trabalhar aquilo que quero para mim,
posso construir uma vida à minha medida. Uma vida personalizada, relações
personalizadas. Ou seja, quanto mais
desenvolvermos as nossas singularidades, mais fácil se vai tornar encontrar

par. Já hoje existe uma diversidade de
nichos, e vai haver muito mais no futuro, que será muito mais complexo do
que o modelo tradicional do bairro.”

Então mas, no futuro, não vamos
todos ser um bocado iguais uns aos
outros? A tendência não é a normalização? “A tendência é exatamente a inversa. Para uma relação que terá mais
desafios, que terá de suportar eventualmente a distância (pode estar cada um
na sua casa, por exemplo), os abalos
do quotidiano, a diversidade de oportunidades, é fundamental cada um ser
o mais diferenciado possível enquanto
pessoa”, defende Clara.
Ao contrário do que se pensa, não
estamos a ficar cada vez mais iguais.
(Iupi!) “Repare que hoje em dia, nem
na moda se tem standard. Somos cada
vez mais individuais, só que ninguém
fala nisso, porque não interessa aos
media nem às estruturas de poder nem
às grandes marcas. Por que não? Porque a diferença não é explorável... Não
posso vender em massa a pessoas que
não são... uma massa.”
O poder feminino vai ganhar terreno
Bem, aqui estou de volta ao futuro,
uma bela androide totalmente diferente
de todas as outras androides.
Problema: como é que vou encontrar
outro (ou outra) androide à minha altura para relação provisória imediata
com futuro incerto mas promissor?
Uma coisa é certa: as mulheres vão
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ser (ainda) mais exigentes: o poder feminino vai ganhar ainda mais terreno.
Mais instruídas, mais independentes,
as mulheres vão tornar-se também –
adivinhem lá – mais exigentes. “Menos
tolerantes que as mães e avós, elas vão
querer companheirismo e relações paritárias. E isso significa desafios mais
complicados para os homens, pouco
preparados para tanta mudança.”
Ou seja, se o Manel não me dá o que
eu quero, vou virar-me para o João, ou
o Tomás, ou o Vasquinho, conheço tantos nas redes sociais...
Vai haver mais gente sozinha (individualismo oblige...) mas também vai
haver mais formas de as pessoas se
encontrarem, defende Clara. “Regras
para o amor, acabaram. Aquela coisa
do ‘namoro-amor romântico’, casamento-amor construido, já não existe.
As redes sociais como o Facebook vão
continuar a forma principal das pessoas se conhecerem, mas a forma como
a relação evolui desde aí, vai ser outra
coisa.”
Além disso, o que hoje é indesejável,
amanhã pode vir a ser a nova tendência social, porque as pessoas terão cada
vez mais portos de abrigo onde encontrarem outras iguais a elas. “As portas
vão ser mais”, prevê Clara. “Mas como
na história do Barba Ruiva, tenho que
ter cuidado com a porta que abro... E
se calhar as pessoas que estão sozinhas
são as que não querem entrar no jogo
de abrir portas, e fecham a delas.”
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“Com brilho no Coração”

receita da semana

Filhoses
Terceirences

Pressa é Inimiga da Perfeição
Texto de Rosana Brasil

A

FRANK DA ROCHA

pressa é inimiga da perfeição dizia minha
Mãe. A pressa também é inimiga da saúde física e mental. Muitas dos problemas
do sistema digestivos e nervoso
podem ser curados com uma mudança no ritmo de vida. Por exemplo uma aflição comum dos nossos
tempos é ansiedade e depressão.
Ambas desordens estão relacionadas a tensão e a vida agitada.
Os profissionais da área médica
procuram através de pesquisas e
tratamento farmacológico resolver
ou aliviar a dor física. Não obstante após o paciente ter sido socorrido
e os sintomas terem sido eliminados ou reduzidos,
este retorna a rotina conturbada e corrida. Em muitos casos, trabalham ainda mais por acreditarem ser
necessário recuperar o tempo perdido. Novamente os
obstáculos, frustração, ansiedade e sintomas físicos
retornam a medida que o paciente tenta acompanhar
a passo de outros indivíduos ou mesmo o próprio ritmo de vida antes estabelecido. Declínio da condição
física e mental do indivíduo são indicativos naturais
de que o ritmo de vida não é apropriado. No entanto,
muitos recusam a aceitar ou até mesmo reconhecer
que mudanças devem ser efetuadas e continuam com
o mesmo ritmo de vida. As pessoas que agressiva-

Ingredientes:
- 3 copos de farinha
- 11\2 copo de leite
- 11\2 copo de água
- 1\4 de barra
de manteiga
- 12 ovos
- 1 colher de sopa
de açúcar
- 1 colher de
sopa de fermento
- Raspa de 1 limão

mente procuram atingir satisfação física e monetária
são mestres em tentar fazer duas tarefas ao mesmo
tempo. Meu avô diria estes indivíduos “estão tentando assobiar e chupar cana ao mesmo tempo.” Quando
tentamos iniciar uma conversa com estes indivíduos, estes estão mais preocupados no
que irão fazer a seguir do que em
escutar o que o leitor está dizendo.
Quando estão dirigindo, estão mais
preocupados com as noticias no rádio do que no trânsito. Ao telefone são ríspidos e descorteses pois,
acreditam não terem tempo a perder
com cortesias. Ao chegarem a casa
não estão atentos ao que está acontecendo com outros familiares e
começam a reclamar de várias coisas ao mesmo tempo. O resultado e
uma ansiedade constante provocada pela correria de
tentar efetuar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo.
Se desejamos obter o beneficio de bom relacionamento com os outros, boa saúde, vitalidade, paz de
espirito e a habilidade de crescer, devemos aprender
a reduzir a velocidade com que processamos nossos
pensamentos e efetuamos nossas acções. Devemos
aprender a saborear cada minuto, cada experiência
de nossa existência com calma e sabedoria.
Rosana Brasil é terapeuta de Matrimonio e Família. Se necessita de ajuda, escreva para o jornal Sol
Português, para a coluna semanal “Com brilho no
Coração”.

Acidentes custam mais de 1,5% do PIB

Preparação:
Mete-se a ferver o leite com a água, o açúcar e
a manteiga.
Quando começar a ferver, deita-se o fermento.
Junta-se a farinha e deixa-se arrefecer.
Junta-se os ovos um por um amassando com
a mão. Aquece-se o óleo a 325F e frita-se em
forma de bolinhas.
Quando tirar do óleo passa-se em açúcar e canela.

O

s acidentes de viação tiveram, entre 1996 e
2010, um custo económico e social anual médio que rondou os 2.500 milhões de euros (M€),
revela um estudo divulgado pela agência Lusa. O
valor total dos acidentes rodoviários entre 1996 e
2010 foi de cerca de 37.549 M€, o que representa
cerca de 1,64% da produção em Portugal ao longo
dos 14 anos em análise.
Os autores do estudo, Arlindo Donário e Ricardo
Santos – investigadores da Universidade Autónoma de Lisboa – estimam o custo económico e social
dos acidentes de viação médio anual em 1,54 % do
Produto Interno Bruto de 2010. Para estes 2.500
M€ contribuíram os 35% de acidentes com vítimas
mortais, 20% dos acidentes com feridos graves e os

45% respeitantes aos desastres com feridos ligeiros,
adianta o documento, encomendado pela Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária. O valor médio
anual dos acidentes rodoviários foi estimado tendo
emconta a perda de produção dos mortos e feridos,
que representou 40%.
Acresce ainda os danos nos veículos, intervenção
direta de entidades fiscalizadoras e honorários pagos
a advogados, além dos custos hospitalares, de transportes, de peritagens, com seguros, custas judiciais,
funcionamento dos tribunais e com a segurança ou
prevenção rodoviária, que anualmente custaram cerca de 1.245,6 M€. O custo económico e social anual
médio por acidentes com vítimas, entre mortos e feridos, ronda os €60.000.

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00
04:30
07:15
08:00
09:16
10:15
10:44
13:00
14:01
14:54
15:00
16:01
16:46
17:30
18:31
19:00
20:18
21:10
21:46
22:19
23:18
23:42
00:12
00:43
01:32

Bom Dia Portugal
Assembleia da República:
Sessão Solene 25 de Abril
Documentário A
RUA DOS CONDES
Jornal da Tarde
Zig Zag
COM CIÊNCIA(R/)
Portugal no Coração
Portugal em Direto
O Preço Certo
LER +, LER MELHOR
Telejornal
Viagem ao Centro da
Minha TerraOdemira
Velhos Amigos(R/)
Entrevistas
Príncipes do Nada
24 Horas
O Teu Olhar
(Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
Retratos FERNANDO
ROTA DAS ESTRELAS
30 Minutos
24 HorasGRAVADO
O Elo Mais Fraco
Príncipes do Nada

QUINTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
10:00
10:45
13:00
14:00
14:45
15:00
16:30

17:00
17:30
18:15
18:45
19:00
20:15
21:00
21:30
22:30
23:00
00:00
00:30
01:15
01:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Biosfera
Portugal no Coração
Portugal em Direto
O Preço Certo
LER +, LER MELHOR
Telejornal
O LUGAR DA HISTÓRIA
Retratos de uma
Revolução
ROTA DAS ESTRELAS
O Elo Mais Fraco II
FEITOS EM PORTUGAL
LER +, LER MELHOR
24 Horas
O Teu Olhar
(Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
Pai à Força
Estado de Graça
24 Horas(R/)
O Elo Mais FracoII
LER +, LER MELHOR
FEITOS EM PORTUGAL
Portugueses em
Portugal

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

01:15
01:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
PALAVRAS PARA QUÊ?
Portugal no Coração
Portugal em Direto
O Preço Certo
LER +, LER MELHOR
Telejornal
Sexta às 9
HISTÓRIA ESSENCIAL
DE PORTUGAL
Estado de Graça(R/)
Portugal Negócios
LER +, LER MELHOR
24 Horas
O Teu Olhar
(Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
MUSICAIS VITORINO
Liberdade 21II
24 HorasGRAVADO
Grande
Reportagem-SIC
MÃES PREMATURAS
LER +, LER MELHOR
Portugal
Negócios(R/) Com:
Mário Ferreira

SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 Consigo
03:00 Bom Dia Portugal
04:00 Zig Zag
04:45 A VERDE E A CORES
05:15 Viagem ao Centro
	da Minha Terra(R/)
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:15 Podium
11:45 MODALIDADES MEMÓRIAII
Com: Paulo Frischknecht
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
14:00 ESCAPE .TV- SIC1ª Série
14:15 Pai à Força
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O Meu 25 de Abril…
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hoje são ignorados. Onde vai a comunidade? Qual
é nossa herança, a nossa marca na história? O 25

Texto de Miguel Félix

U

ma pessoa me pediu: «O que é para ti o 25 de
Abril?» Então respondi, que não sabia e que
tinha de pensar. Vou vos partilhar a minha reflexão nessa questão simples.
Em primeiro, O 25 de Abril é a ideia da democracia
em Portugal. Com o fim dum período, onde os resultados eleitorais já era conhecida, e pior que todos

de Abril é nesse sentido, um momento de reflexão,
sobre o futuro da comunidade e da imagem que ela
transmite.

oponentes eram presos ou assassinados. A história
nos deu exemplos: o assassino pela PIDE, do general
Humberto Delgado, a 13 de Fevereiro 1965. Álvaro
Cunhal é um outro exemplo desse regime antes, do
25 de Abril 1974, onde as pessoas contra o regime
eram presas. A revolução dos cravos é hoje, uma saudade, nesse tempo de crise, dum ideal, que o sistema esqueceu, como a juventude. Muitos deram a sua
vida por permitir um voto livre, em cada eleição, os

O 25 de Abril é, afinal para mim, um momento de
reflexão sobre a vida da nossa democracia, da nossa
língua e da nossa comunidade. Ela traz muitas perguntas e poucas respostas, mas, ela pede orgulho
como reacção. Temos trabalho para continuar a luta.
O trabalho do nosso passado. E para você? Qual é o
significado desse dia?

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

---------

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

Por mês1

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos2

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos2

Economize 425$

Economize 475$

Utilizem os vossos minutos em todas as zonas CitéFido .
jovens votam menos e aproveitam-se dessa liberdade
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.
para escolher os seus dirigentes.
Por o outro lado, o 25 de Abril é a fundação do jornal, que já lá vão 51 anos a informar a comunidade portuguesa de Montreal. Meio século a seguir o
CitéFido
passos da nossa historia,------------------------------------------------------------é isso o jornal de A Voz de
Portugal. Esquecemos facilmente a importância da
Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações
existência dum jornal aqui
em Montreal ou no CanaFale e texte em qualquer altura
dá em geral. Os jornais permitem que a língua porCitéFido
tuguesa escrita continua a CitéFido
existir e a ser
viva. Com
Fido vos oferece a liberdade
$
Chamadas enviadas ilimitadas
o fim dos livros portugueses na redesempre
das
bibliotecas
Fale e texte
em qualquer
altura textos
$
que
fale e envie
Chamadas recebidas ilimitadas
por mês
municipais, a importância dos
jornais veio a ser esNoites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
por mês
Mensagem textos ilimitadas
sêncial. Hoje, o 25 de Abril é o símbolo duma língua
35$
Mensagem textos internacionais ilimitadas
viva e que continua a sua luta por ficar viva e existente, com o apoio dos seus leitores. Mas, um desafio
existe, e esse dia nos lembra, que temos de lutar e
Outra razão porquê vocês vão adorar o vosso Fido.
encorajar os mais novos a ler.
Para mim, pessoalmente, o 25 de Abril é também
Fazer o comutator.
FidoTROC
a data da instalação dos
bancos literários na alameda
Mont-Royal
Centre Du Domaine
Saint-Laurent, que devem sublinhar a nossa presen1042-A, Mont-Royal Est
3235, ave de Granby
514-303-9304
514-999-0555
ça, como comunidade viva, aqui em Montreal e valorizar a nossa cultura, a comunidade de acolhimento. Resultados, três anos mais tarde, os bancos estão
cheios de “grafitis”. Nenhuma limpeza foi até, hoje,
feita. Esses bancos, de que nos devíamos orgulhar,

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos2

Economize 520$

MC

Celebrem

as economias

ilimitado

35 ilimitado
MC

1

35

+ Mensagens textos internacionais ilimitados
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Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFido . Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.
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Troquem o vosso telefone
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Mont-Royal
Centreet
Du(ou)
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curiosidades
Como é Produzido o
Plástico Biodegradável?

O plástico biodegradável tem sido uma das soluções utilizadas pela
indústria para tentar minimizar os prejuízos ao meio ambiente. Diferentemente do plástico comum, produzido a partir de derivados do
petróleo, o plástico biodegradável é feito de compostos naturais, como
a cana-de-açucar e o milho. No caso do plástico biodegradável feito
a partir da cana-de-açucar, a técnica consiste em engordar bactérias
com esse material orgânico. Depois disso, as bactérias não se reproduzem mais e geram o plástico. A produção do plástico biodegradável
é mais cara que a do plástico de petróleo. Em contrapartida, o material
biodegradável se decompõe 20 vezes mais rápido que o plástico sintético. Boa parte dos plásticos biodegradáveis são produzidos a partir
das chamadas bactérias Burkholderia sacchari. Cientistas também
trabalham para colocar no mercado plásticos biodegradáveis feitos a
partir de resíduos, como restos de frutas e bagaço de cana.

Arca de Noé - Verdade ou ficção

A imagem que o satélite Digital-Globe obteve da formação
anômala no monte Ararat - Turquia. Outras imagens do local
têm sido registradas por outros satélites e os pesquisadores
empenham-se na análise detalhada de forma e dimensões.
Existem provas hoje de que a Arca de Noé realmente foi construida? Vamos voltar na história e relembrar dos fatos ocorridos...

A História da Bíblia (2)
O
s outros livros do Velho Testamento (Provérbios, Cânticos, Salmos) estavam completos
pelo 4° ou 3° século a.C.
Os livros de Esdras e de Neemias foram obra de um
só compilador e apareceram pelo ano 300 a.C.
Os livros dos Profetas (completos entre 250 e 200
a.C.) e os Hagiógrafa (completo entre 150 e 140 a.C.)
parecem não ter sido feitos por Esdras.
Todos esses livros foram escritos originalmente em
hebraico , com alguns trechos em aramaico (Daniel
II, 4 a VII, 28; Esdras IV, 8 a VI, 18 e VII, 12 26;
Jeremias X,11).

O filho de Lameque e o neto de Metusalém, Noé, aparece na décima geração depois de Adão. Noé tornou-se o centro de uma das
mais conhecidas histórias da Bíblia. Ele e sua família viviam num
mundo tão violento e pecador que Deus decidiu que não iria permitir que a raça humana existisse mais naquela época. Mas, no meio
de tanta decadência, havia um homem-NOÉ-que tinha fé em Deus
e vivia de acordo com as coisas de Deus. Tão justo era Noé que
Deus lhe revelou seu plano e fez uma promessa de salvar a ele e
a sua família. Deus deu um projeto de 120 anos a NOÉ e disse-lhe para construir uma arca porque iria fazer cair água do céu e
inundar toda a terra. Noé fez tudo o que Deus lhe ordenou e com
uma idade de 600 anos presenciou tudo acontecer de acordo com
o que Deus havia lhe dito. E fez da arca sua casa durante os 40
dias de chuva sobre a terra “...e tudo o que havia fôlego de espírito
de vida nos seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu.” Gênesis 7:22. E assim foi até o sétimo mês, e no dia dezessete a arca
repousou sobre os Montes de “Ararate”. Gênesis 8:4. E foram as
águas minguando até o décimo mês. Essa é a história que conhe-cemos. Mas onde estará a “arca”? Por que ninguém consegue
encontrá-la ainda mais hoje em dia num mundo de tantas tecnologias e satélites que podem tirar uma foto em nítida imagem de
uma pessoa aqui na terra?
Pois o fato é! Realmente estão descobrindo várias evidências desde 1883 que realmente existe uma grande embarcação no monte
Ararate na Turquia. Fotos tiradas de satélites, depoimento de pessoas que dizem realmente terem chegado até a arca e evidências
como uma pedra que se parece uma âncora.
Também amostras da suposta madeira da arca estão sendo analisadas e muitas inscrições em rochas encontradas na região aos
redores do monte servem de fatos de que realmente existe uma
arca em algum lugar por ali. Em 17 de junho de 1949.
Uma missão de rotina da Força Aérea Americana fotografou a
mais de 4 mil metros de altura algo muito estranho. Os especialistas analisaram as fotos e emitiram um relatório chamado “anomalia do Ararate” e foi mantido em segredo por mais de 50 anos. Mas
em 1993 Porcher Taylor um estudante especializado em satélites
e diplomacia começou a fazer severas perguntas sobre esses arquivos. Ele acabou desco-brindo que junto com as fotos de 1949
também haviam outras fotos tiradas por um U-2 (avião-espião) e
fotos de alta resolução tiradas pela CIA em 1973 usando o satélite
militar KH-9 e até fotos mais sofisticadas tiradas pela CIA através
do satélite KH-11 em 1976/1990/1992. Depois de muitos esforços
o serviço de defesa liberou 6 fotos das tiradas em 1949 e não
foram suficientes para provar se a anomalia era uma formação
rochosa ou algo construído por mãos humanas. As fotos foram
tiradas de muito longe e um pouco fora de foco (1949). Mesmo
depois de outras tentativas usando um satélite comercial de alta
precisão as fotos tiradas no verão de Out/99 (um dos mais quentes
de todos os tempos na Turquia) ainda não davam para terem certeza sobre a anomalia encontrada no monte Ararat. A espessura
de gelo é muito profunda e quase impossivel para se obter uma
foto nítida daquele lugar.
Se a arca existe, por que então eles não conseguem encontrá-la?
E por que não se organiza uma grande expedição para desvendar tudo? Primeiro: porque durante quase todo o ano o Ararat é
coberto de neve. Segundo: os terroristas curdos atrapalham e atacam expedicionários que se aventuram a subir o monte; aquela é
uma região muito conturbada. Nos anos 90, mais de 6 mil pessoas
morreram no monte e só existe permissão para subir do lado sul,
enquanto a suposta arca está no lado norte.
Um geólogo Adventista uma certa vez declarou: Talvez a
maior descoberta arqueoló-gica de todos os tempos - a arca
de Noé - esteja sendo preservada providencial-mente para, no
momento certo, ser revelada ao mundo como um monumento, prestando silenciosamente sua homenagem ao Criador e
Mantenedor da vida, o mesmo Deus que amoro-samente deseja implantar em nosso ser a Sua própria imagem, para que
pos- samos habitar eternamente em Sua companhia, no Céu
e na Nova Terra finalmente restaurados.

No Velho Testamento existem outros livros, muito
mais recentes, escritos originalmente em grego e não
em hebraico. Não foram, por isto, reconhecidos pelos
hebreus ortodoxos como canônicos (sagrados, inspirados por Deus).
Os católicos incluem-nos em sua Bíblia, mas os
protestantes repelem-nos. São os chamados deuterocanônicos, em número de 7: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico (não confundir com o Eclesiastes),
Baruc com a Epístola de Jeremias, os dois livros dos
Macabeus. Há também trechos deuterocanônicos no
livro de Ester (X, 4 até XVI, 24, inclusive) e no Daniel (111, 2490; XIII, XIV).
Os livros canônicos dos hebreus ortodoxos eram em
número de 24, assim divididos:
1 Torá, a Lei (O Pentateuco, dos gregos). São os cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronómio.
2 Nebhiím, os Profetas. Em número de 8, cujos primeiros: Josué, Juizes, Samuel, Reis (4 livros) e últimos: a) Maiores Isaias, Jeremias, Ezequiel (3 livros);
b) Menores: os 12 profetas menores, enfeixados em
um único livro.
3 Kêthubim, ou Hagiógrafa. Escritos sagrados em
número de 8, sendo: Poéticos: Salmos, Provérbios, Jó
(em número de 3); Megilloths ou rolos: Cântico dos
Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester (em
número de 5).
4 Restantes, em número de 3: Daniel, Esdras com
Neemias, Crônicas.
O Canon hebráico era contado ora com 24, ora com

22 livros (por causa das letras do alfabeto). Orígenes
e São Jerônimo procuraram subdividir os livros de
forma a darem um total de 27, para coincidir o número com mais cinco letras finais do alfabeto hebraico.
Modernamente conhecemos esses livros divididos
em 39, pela distribuição do livro dos 12 profetas menores em 12 livros, pela separação do livro de Neemias, do de Esdras e pela subdivisão dos livros de
Samuel, Reis e Crônicas, cada um em dois livros.
Toda a dificuldade na exegese bíblica está em que
os manuscritos originais, inclusive os de Esdras, perderam-se.
Não existe nenhum
manuscrito bíblico anterior ao século IV d.C.
Convém ter em mente
que, antes da invenção
da imprensa, em fins do
século XV, a Bíblia só
existia sob forma de manuscrito. Ora, as cópias e
cópias de cópias tiveram
que passar pela compilação e pela reconstituição
dos copistas.
Além de se tratar de
manuscritos,
sujeitos
a desgaste, de leitura e
reprodução difíceis, expostos a omissões, alterações, interpolações e
até a falsificações, havia
a extrema dificuldade de
interpretação e tradução
do hebráico.
Com efeito, os manuscritos hebraicos formavam um todo contínuo, sem
capítulos e sem versículos. Somente no ano 1228, o
cardeal Langton teve a idéia de subdividir a Bíblia
(ainda manuscrita) em capítulos. E foi o editor Robert Stephen quem estabeleceu a divisão em versículos, no ano 1555.
Outra dificuldade enorme e insuperável naquele
tempo é que a língua hebraica era composta apenas
de consoantes e não havia pontuação. Além disto,
não havia dicionário ou gramática, enfim, nada que
orientasse a interpretação ou a significação de palavras ou frases. Em suma, o manuscrito hebraico era
uma sucessão interminável de consoantes, sem pontuação, sem parágrafos, sem versículos, etc.
Assim, Yhvhthstsrcdmndknntm significa “Yaveh, tu
procuraste-me e conheceste-me”. Imagine-se o que
não seria o trabalho de cópia e interpretação de um
livro assim constituído!
A transmissão da versão tradicional se fazia à custa
da memória extraordinariamente cultivada e desenvolvida dos doutores da lei, mesmo assim, exposta
a interpretações ou intromissões indevidas no texto
exato.
O cânon hebraico, tal como o conhecemos hoje, já
existia no século II a.C. Por esta época, os hebreus,
embora concentrados na Palestina, estavam espalhados pelo resto do mundo. Muitos, fugindo à rígida
tradição ortodoxa, foram admitindo alguns preceitos
dos gentios e mostravam-se muito liberais em matéria de religião. Eram os chamados hebreus helenizantes.
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CENTRO INTERNACIONAL DOS ANjoS

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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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
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Gente feliz com
lágrimas nos olhos

decomida, e, as vezes, roubava vida. Mas, ele, está
presente, a nossa volta, não o podes ignorar, como o
Espírito Santo, o Santo Cristo, que faz milagres mas
faz-te sofrer, é só ir as Festas do Senhor, para presenciar as promessas, na calçada do Campo do Senhor,

e é assim que os micaelenses falam do campo de São
Francisco, o Campo do Senhor.
Na Associação dos Pais eu vi gente feliz com lágrimas nos olhos, uns choravam porque as Coroas iam
saindo, depois de 8 dias de rezas, orações, canções,
hinos, bandeiras e as coroas saíam pela aquela por-

ta fora, estavam às lágrimas correndo nos rostos das
senhoras, mas também dos homens que,… tem fama
de ser duros. E esta família reconstituída que durante
oito dias eram todos irmãos, estava a chorar por ver
o Espírito Santo ir, depois de lhes fazer sofrer, rir e
chorar, as coroas foi para outra família para lhe fazer
feliz.
Está de parabéns todos e todas da Associação dos
Pais de Montreal que fizeram com que esta semana fosse... uma maravilha.

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 imobiliário porque

« Saber é poder »

- Sir Francis 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

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

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

S

José de Sousa
im, é assim que n’algum tempo se dizia dos açorianos, quando iam ou vinham do mar, o mar dava
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Pensamento da semana

«Evitar o perigo não é,Pensamento
a longo prazo, tão
quanto se expor ao perigo.
daseguro
semana
A«Quem
vida é uma
aventura
ousada
ou,
então,
não
nada»Helen
Keller
não sabe nada tem de acreditar emétudo»
- Jan
Neruda
A VOZ DE PORTUGAL
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Recordando o nosso passado, 1974

Momento Histórico
Artigo histórico na
edição do 3 de Maio de 1974

Na residência do General Spínola
25 de Abril, de 1974. Às16h05 chega ao Largo do
Carmo o director do Serviço de Informação da Secretaria de Estado da Informação, e Turismo dr. Feytor
Pinto. Faz-se acompanhar do dr. Nuno de Távora,
chefe de gabinete do dr. Pedro Pinto. Um soldado
barra-lhe o caminho. O dr. Feytor Pinto identifica-se e pede que o deixem falar com o comandante das

tropas de cerco ao quartel do Carmo. É conduzido à
presença do capitão Salgueiro Maia, da Escola Prática de Cavalaria. Diz-lhe que é portador de uma mensagem para o prof. Marcelo Caetano. Insinua que poderá, ser uma plataforma de entendimento. O oficial
entende o que lhe dizem nas meias palavras e conduz
os dois funcionários da S. E. I. T. ao quartel, onde
entram. Cinco minutos depois, através de um megafone, o capitão Salgueiro Maia manda que tropas do
R. I. tomem posições no Largo do Carmo. Decorrem
mais onze longos e expectantes minutos. As tropas
continuam nas suas posições e nas janelas e nas varandas das residências em redor a população espera.
Às 16.21 dr. Feytor Pinto abandona o quartel com o

A VOZ DE PORTUGAL

dr. Nuno de Távora.
Ambos excitados e impacientes, abeiram-se do capitão Salgueiro Maia e pedem-lhe: “Segura isto, por favor.” Depois tomam lugar num “Jeep”. Aonde vão?,
perguntou-lhes o redactor do “Diário de Noticias”.
Há um instante de hesitação na resposta, que surge
depois. “Vamos a casa do sr. General Spínola.” A viatura militar desce a Calçada do Carmo. Pendurado
no estribo, servindo de guia, o jornalista. Não havia
sinais vermelhos nos semáforos da cidade, aquela
hora, com pouco movimento de automóveis. Na Rua
das Pretas o velho “Jeep” teve dificuldades para trepar. Passado o Largo de Santana, em breves minutos
chegou a casa do general António de Spínola. Eram
exactamente 16.38. Os três homens sobem, excitados

os doze degraus que conduzem até à porta de entrada
do 1° andar. Batem pelo ralo, os inesperados visitantes são identificados. A porta foi aberta pela secretária do general, D. Maria Luísa. Compassadamente, o
antigo governador da Guiné vem dos fundos da casa
até à porta, onde os três homens aguardam: os dois
funcionários da S. E. I. T. e o jornalista. Os dois primeiros entram. O último fica à espera. No interior do
edifício, junto do general Spínola, vestido à paisana,
o seu ajudante, capitão Ramos. E o tenente-coronel
Dias de Lima, além da esposa, da sobrinha, e do sobrinho.
Passam dois minutos das 17 horas, quando os Drs.
Feytor Pinto e Nuno de Távora saíram Interrogados
pelo jornalista, contam: “Fomos portadores de uma
mensagem do prof. Marcelo Caetano para o sr. general Spínola. O Presidente do Conselho entrega-lhe
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o comando das tropas, para que o poder não caia na
rua. Entretanto, os dois funcionários falaram pelo telefone. O prof. Marcelo Caetano deu as garantias ao
senhor general de que o Governo da sua chefia se lhe
entregava. O senhor general, em resposta disse-lhe
que, como não comandava nenhum golpe de Estado,
teria de entrar em contacto com os chefes do “Movimento das Forças Armadas” para lhes perguntar se
eles o mandatavam a fim de tomar conta da situação”.
O “Jeep” voltou ao Largo do Carmo. Correndo pela
cidade. A situação de expectativa continuava ali. Ti-

nha-se adensado, até, havia quem levantasse “viva”
ao general Spínola. Bandeiras e dísticos de aplauso.
Às 17.05, o capitão Salgueiro Maia subiu para o tejadilho de uma camioneta estacionada no largo. Com
o auxílio do megafone gritou: “Cumpre-me informar que dentro em breve assistiremos à cerimónia
de transmissão de poderes à pessoa do nosso general
Spínola”. O público que ali se apinhava e as pessoas
que se comprimiam nas janelas e nas varandas romperam num aplauso que ecoou por largo tempo no
recinto. “Vivas” subiram ao ar. O jovem capitão solicitou depois que o público abandonasse o largo, pois
a rendição decorreria no interior do quartel, e, portanto, não poderia ser presenciada. Mas o povo não quis
sair. Ficou para vitoriar o general.
Pouco depois. Já perto das 17.30, dois médicos da
Cruz Vermelha Portuguesa abeiraram-se dos inúmeros oficiais que se juntaram à porta do quartel do Carmo e comunicaram-lhes que um posto de sangue havia sido montado próximo. Ninguém arredava pé do
Largo do Carmo. Faltava um minuto para as 18 horas
quando um automóvel preto apareceu no topo do largo. A multidão, que entrou verdadeiramente em delírio, impossibilitava a marcha do veículo. Rompendo
a custo, o carro foi-se abeirando da entrada do quartel. Dentro, fardado, o general António de Spínola.
Sereno, acenava com a mão direita. A seu lado, sorrindo, o tenente-coronel Dias de Lima. O “Peugeot”
preto em que viajava o general quase foi levantado
pela multidão. Uma massa enlouquecida manifestava
a sua alegria gritava pelo nome do general. Quase
entrou, agarrada ao automóvel, no quartel.
No largo, entretanto, alguém aponta um homem.
Um homem de modos estranhos, que quase foi morto
pela população. Valeu-lhe o Exército, que conseguiu
levá-lo, ensanguentado e roto, ao quartel do Carmo.
De uma das janelas, o capitão Salgueiro Maia pretendendo referir a agressão à vítima, disse: “É da
mais elementar justiça que não se atente contra a liberdade de cada um sem que, primeiro, seja julgado”.
A multidão parece acalmar-se.
Lenços serviam de dísticos. Lágrimas nos olhos de
alguns; outros, titubeantes, ensaiavam o Hino Nacional. Ganhou a adesão que muitos, que começaram a
cantar, mas logo todos pediram a presença na janela
do quartel do general António de Spínola. O capitão

da E. P. C. volta a fazer uso do megafone:
“Agradecemos que dispersem Para que as tropas
escoltem a saída de individualidades. Terão muita,
oportunidade para vitoriar o nosso general”.
Eram 18.15. Duas horas e dez minutos tinham sido
o bastante para mudar a face de uma situação política
e em rigoroso exclusivo na parte crucial, no Momento histórico. Os acontecimentos que decorreram no
Quartel do Carmo.
O general Spinola acabara de entrar os portões do
quartel do Carmo, que um dia comandara. Cá fora, a
ovação prolongava-se, atingindo o delírio. A multidão apinhava-se, levantando os bravos.
Os soldados confundiam-se com o povo. Dificilmente, os oficiais responsáveis conseguiram reagrupá-los. Os insistentes apelos do capitão José Salgueiro Maia, da Escola Prática de Cavalaria, através do
megafone, pedindo à multidão que se retirasse, a fim
de ser organizada a escolta, que conduziria “determinadas individualidades” para local desconhecido,
eram atentamente ouvidas pela, multidão.
Para obter uma melhor visão, tudo servia de “poleiro”. As varandas e janelas das casas, os candeeiros de
iluminação pública do Largo do Carmo, as árvores

da pequena parada e os tejadilhos das caixas das duas
camionetas da G.N.R., ali estacionadas. Com o excesso do peso, os dois tejadilhos acabaram por ceder,
arrastando na queda algumas pessoas. Um simples
sorriso sanou porém, e felizmente, o incidente.
Os apelos do capitão Salgueiro Maia sucediam-se,
agora secundados pelo capitão Luz e outros oficiais,
dois deles vestindo civilmente, que, entretanto, haviam subido para o carro blindado de transporte de
tropas, momentos antes colocado à entrada principal
do quartel da G.N. R. A multidão, porém, não arredava exigindo que o general Spínola, viesse à janela. Lembraram, então, os oficiais do Movimento das
Forças Armadas o perigo que o general correria se,
por acaso, assomasse a alguma das janelas, dada a
hipótese de qualquer atirador fortuito poder tentar
contra a sua vida. O povo ficou silencioso e meditou.
Lembrara-se do episódio sucedido momentos antes,
quando foi apontado uma dessas estranhas personagens entre a multidão, salva no ultimo momenta pelo
próprio capitão Salgueiro Maia, que lembrou, a propósito, que “não se deve condenar ninguém sem ser
primeiramente julgado”.
Convívio entre o povo e os soldados
A VOZ DE PORTUGAL

Entretanto, outros blindados tomavam, posições
em frente dos portões do quartel, preparando-se para
efectivar a escolta das individualidades governamentais que, no interior, conferenciavam com o general
António de Spínola.
Havia que remover o mais rápido possível todo
aquele aglomerado de pessoas, que desde a manhã
acompanhava, lado a lado, as forças militares. Apelava-se para o estado físico dos soldados, que há mais
de 28 horas não dormiam nem comiam. Tudo em
vão. O povo queria assistir ao desenrolar dos acontecimentos. Entretanto, um cesto de supermercado
chegava aos soldados contendo chouriços, fiambre,
pão, frutas, rebuçados e uma serie de outros comestíveis. Aqui e além, uma garrafa de aguardente circulava nas mãos dos soldados. De mão dada, o povo e
os soldados, correspondendo estes às manifestações
de carinho. Nas viaturas militares, soldados e civis
aguardavam o momento da decisão. A multidão não
queria arredar pé. Subitamente o primeiro daqueles
oficiais teve uma ideia. Haveria efectivamente uma
manifestação: “Vocês terão nos próximos dias muitas oportunidades para vitoriar o nosso general, Mas
hoje, juntem-se no Terreiro do Paço”.
E um cartaz com as palavras “Todos para a manifestação no Terreiro do Paço”, foi rapidamente feito
no interior do quartel e depois lançado entre a multidão. Momentos antes, um civil, o Dr. Silva Tavares,
dirigira-se ao povo.
Acto da rendição
Muitas das viaturas militares, transportando soldados, cadetes de Mafra e instruendos do C. S. M., desfilaram depois em frente do quartel, descendo para
o Rossio, utilizando a Calçada, do Carmo. Muito
aplaudidos e ovacionados, os soldados. No entanto,
a multidão continuava. Não seguia a coluna, e tempo
passava veloz.
Pouco depois das 19 horas, a tarde baça acinzentou-se quando caíram as primeiras gotas de chuva,
a multidão começou a dispersar-se e, assim, cerca
das 19 e 25 minutos o blindado “Chaimite” denominado “Bula” saía do portão principal do quartel do

Carmo, transportando o Prof. Marcello Caetano e
três ministros do seu Governo, tudo indicando que
se tratasse dos Drs. Moreira Baptista, Rui Patrício e
Silva Pinto. À frente e na retaguarda três Panhards”,
com os nomes de “Luanda”, “Nova Lisboa” e “Vila
Pery”. Entre os carros de escolta; mais um veículo,
este preto, conduzindo o general Spínola, que sorria
confiadamente sob o monóculo. Destino: Regimento
de Engenharia n° 1, na Pontinha onde outros acontecimentos se passarão a desenrolar.
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anedotas
Estavam dois amigos a conversar e um diz:
- Sabias que li no jornal que de meia em meia hora é atropelado um
homem nesta cidade?
- O quê? - Diz o outro - De meia em meia hora? Coitado do homem!
Dois amigos encontram-se num bar:
- Que cara triste é essa, rapaz?
- Nem queiras saber, estou cá com uma depressão.
- Tretas. Tenho um remédio óptimo para isso. Quando estou deprimido vou para casa, pego na minha mulher e vou com ela para cama.
No instante seguinte estou outra vez óptimo.
- Boa ideia. Será que a tua mulher está em casa?
- Onde está o João?
- Internado no hospital.
- Não pode ser. Ainda hoje o vi num baile de Carnaval com uma super
loira.
- Pois é! A mulher dele também viu!
O Manuel sofria de um mal singular. Sempre que tomava um cafezinho sentia uma forte pontada no olho. Um dia, um amigo dele disse:
- Ó, Manuel, porque não tiras a colherzinha antes de tomar o café?
- Empresta-me 50 euros.
- E quando é que mos pagas?
- Se me emprestares 100, pago-tos já.

Decoração:
Aliança de Antiguidades
“Quando se consegue conjugar o clássico e o contemporâneo, as antiguidades e a arte do nosso tempo,
os interiores adquirem uma riqueza estética incomparável. Tudo antigo fica museu, tudo novo é pobre.
A perfeição está no equilíbrio. É esta a filosofia que
sigo nas propostas decorativas para os meus clientes”, afirma Rosário Silva Reis, do Quinto Império,
um dos antiquários em destaque numa feira da especialidade que decorreu, no início de março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
“As casas completamente clássicas, do hall de entrada até à cozinha, já quase não existem. Por um
lado, o gosto das pessoas evoluiu. A tendência é para

ceiro e imobiliário e a falta de confiança nas instituições bancárias, muitos investidores têm optado por
este mercado, considerado seguro. O segredo está
em saber escolher, uma arte que poucos dominam.
“Antiguidades raras de grande qualidade, objetos em

Conversa entre dois:
- Qual é o teu partido?
- É o M.D.M.T.
- Mas esse partido é novo...
- Pois, é mas já tem muitos aderentes.
- Que quer dizer M.D.M.T.?
- Mais Dinheiro, Menos Trabalho.
Entre amigos:
- Vai ali um homem que tem feito imenso para levantar o povo.
- É algum revolucionário ou agitador?
- Não, é fabricante de despertadores!
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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

misturar mobiliário antigo e pintura contemporânea,
ou mobiliário atual e peças decorativas antigas. Por
outro lado, sendo os interiores mais pequenos, ou
com pé-direito mais baixo, não suportam peças pesadas e de grande dimensão. É difícil vender, por exemplo, uma
sala de jantar antiga completa.
Opta-se por menos peças, de
excelente qualidade, para valorizar os ambientes. Contadores, caixas, porcelanas e pratas
são muito procurados”, explica
Paula Fulgêncio, do antiquário
Manuela Lírio.
Quem adquire uma antiguidade ou uma pintura contemporânea fá-lo não apenas pelo prazer de ter uma obra excecional
que irá enobrecer os interiores
da sua casa, mas também para
investir. Dada a crescente instabilidade nos sectores finan-

prata e em ouro e pintura de autores consagrados,
particularmente Paula Rego, Vieira da Silva, Arpad
Szenes, Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro e José de
Guimarães, têm tendência a subir de cotação”, desvenda Paula Fulgêncio.
Chineses e brasileiros figuram entre os principais
compradores. “Os chineses estão a vir à Europa buscar a porcelana, de todas as épocas, feita no seu país.
Curiosamente, a porcelana Companhia das Índias,
produzida na China mas para exportação, não lhes
interessa. Já os brasileiros procuram temas específicos, como folha de tabaco, folha de chá e pavões”,
revela Rosário Silva Reis.
Dos pequenos objetos a propostas completas para
halls ou salas, descubra ao pormenor estas relíquias.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online
75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Porque não consigo deixar de comer
M

uitas de nós conhecem estes
terríveis ataques ao frigorífico,
que deitam por terra todas as boas
intenções que cumprimos durante
o dia. Como controlar estes ‘desatinos’?
De acordo com a nutricionista Vanda
Gomes, “deve comer pelo menos três
boas refeições durante o dia e duas mais
leves: se salta essas refeições, chega à
noite sem as calorias necessárias”. Um
truque simples é, antes de se entregar a
este desejo nocturno, beber três copos
de água ou um chá de ervas (sem teína, para não lhe roubar o sono). Desta
forma, reduz naturalmente o apetite.
“Também não deve ter junk food em
casa, nem doces ou chocolates: se tiver
comida saudável no frigorífico, os danos são minorados.” Por fim, mantenha-se ocupada, evitando ver televisão, um
hábito que convida ao consumo de alimentos pouco saudáveis. Ocupe a mente noutras actividades e verá como se
esquece de comer.
“Não tenho fome de manhã”
O pequeno-almoço é a mais importante refeição do dia. Se não sente fome
de manhã, pode muito bem ter que ver
com o hábito de assaltar o frigorífico
durante a noite. Controlando esse hábito, o apetite matutino regressa naturalmente. Se mesmo assim tal não lhe
acontecer, beba um copo de leite magro
antes de sair de casa e leve o pequeno-almoço para o trabalho. É que daqui a
uma hora estará cheia de fome, e qual
é a tendência? Entrar numa pastelaria e

comer o mais calórico dos bolos.
“Adoro fast-food”
Todos sabemos que o sabor desta comida pode ser aditiva, mas lembre-se
que transborda de açúcar e em gorduras, sendo responsável pelos graves
problemas de obesidade com que os
Estados Unidos se deparam.
Se não resiste, use a cabeça: faça apenas uma refeição semanal num destes

estabelecimentos e minimize os danos:
peça doses mais pequenas (em vez de
uma dose extragrande de batatas fritas!), opte por comer o seu hambúrguer
(só um, não precisa de dois!) e as suas
batatas sem molhos, peça um sumo em
vez de um refrigerante e acompanhe a
refeição com salada.
“Não resisto ao chocolate”
A explicação é simples: este alimento exerce um efeito muito especial:
aumenta a produção de serotonina no
cérebro, um neurotransmissor respon-

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

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

sável pela nossa sensação de bem-estar
e pela redução dos níveis de stresse e
de ansiedade. “Sem que as pessoas
se apercebam, o chocolate modifica o
nosso estado de espírito, e isso pode
revelar-se, em certa medida, aditivo”,
recorda a nutricionista Vanda Gomes.
“O ideal seria que se adaptassem estilos de vida mais calmos, que ajudam
a reduzir o consumo de alimentos com
elevada quantidade de açúcar, que contribui para o aumento de peso, mas isso
é utópico nos dias que correm.”
A verdade é que, em termos de satisfação, nada substitui realmente o chocolate. Pode é reduzir e controlar o seu
consumo: prefira o chocolate negro;
em vez de tabletes grandes, escolha
uma pequena barra; coma logo depois
da refeição, dado que há maior possibilidade de comer menos; e não tenha
chocolates em casa. “Mas o melhor é
ver quais as insatisfações emocionais
que se encontram na origem desse consumo.”
“Tenho de experimentar tudo”

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.

Não resiste a comer entrada, prato, sobremesa e ainda petiscar dos pratos dos
outros? Bem, antes de mais, deve pensar se não está a comer muito depressa.
“A comida demora cerca de vinte minutos a ‘acomodar-se’ ao nosso estômago. Por isso, se comer mais devagar,
vai dar tempo a que o processo natural
de saciedade ocorra”, recorda a nutricionista. Em casa, antes de cozinhar,
pense na quantidade saudável de comida que devia consumir e não exagere
na dose. “No trabalho, tenho de estar
sempre a mastigar”
O que não é necessariamente mau, dependendo do que mastiga. Se forem bolachas, doces, chocolates, batatas fritas, é
uma hecatombe de calorias. Opte nesse
caso por snacks de baixas calorias, como
fruta e iogurtes magros. Comer várias refeições por dia é também uma boa forma
de evitar esta tendência. Se sentir que a
sua energia está a cair a pique, o melhor
é beber uma chávena de chá e consumir
hidratos de carbono complexos: que tal
uma tostinha integral?

Bijouterie DIVA

- Compramos ouro e prata
- nova colecção de jóias
em ouro e prata e
também a colecção
chamilia e zinzi
- Temos os melhores preços

514-508-3482 | 514-209-6652
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MELHORA AGORA
A SUA VIDA

GARANTIDO
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Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Nafissa

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

100%

Bem Viver

O ÍNDIO QUE

SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008
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Desculpa,...
Texto de Sylvio Martins

A

mbas as palavras remetem a um comportamento inadequado, uma vez que, alguém que pede
desculpas deve estar arrependido por algum erro que
cometeu numa situação actual. É óbvio que o ideal, o
ideal mesmo, era de não errar nem ofender ninguém,
para que não tivessem que pedir desculpas, nem tão-pouco licença para nada. No entanto, a maioria das
pessoas erra, alguns porque têm a convicção de que
“errar é humano” e outros porque entenderam que o
“erro” é uma forma de aprender a não errar no futuro
Eu prefiro pedir desculpas. No artigo da semana
passado intitulado “15º festejo do Chicharro da Ribeira Quente” escrito por mim foi um desses erros
que certamente não espalhou o que foi a grandeza do
acontecimento e de toda a energia que todos dispensaram, para fazer deste serão um dos mais relevantes
da comunidade, desde a decoração da sala, aos que
serviram a mesa em apenas 2 horas, entrada de mexilhões, sopa, prato de chicharros, segundo prato carne
de porco alentejana e mais tarde, sobremesa, fruta,
pastéis de nata, arroz doce e massa sovada. Sabendo
que estava ultrapassado deste evento e que não tive a
oportunidade de ter apanhado toda a informação adequada para poder fazer deste artigo mencionado um
obra-prima e positiva deste evento. Fui informado,
que durante o jantar das 19H30 e 22H00 foi difundido no sistema sonora vários temas tocados com viola
da terra, pertencentes ao CD “ORIGENS”, da autoria
de um ribeiraquentense, que veio dar outro requinto
ao serão. Para registar o 15º aniversario um óptimo
espectáculo com a Fátima Miguel, Sarah Pacheco e

baile, pelo conjunto Starlight que começou a sua actuação as 23h30 e sem nunca parar e pedir desculpas
pela maneira que descrevi a animação musical.
É importante de notar dois pontos importantes que
foi esquecido na reportagem, um deles foi a homenagem realizada pela “Associação da Terra Quebequente” a um pescador que no ano transacto faleceu
quando tentava retirar um barco do porto de pescas
devido ao mau tempo que se fazia sentir, e o outro
foi relativamente à realização de uma rifa que valeu
mais de 1500 dólares, a favor de uma instituição para
a luta contra o cancro, sem dúvida são gestos bonitos que devem ser reconhecidos. Os Convidados de
honra: Gualberto Costa Rita, Presidente da Junta de
freguesia da Ribeira Quente, Ruben Melo, Presidente da Associação Maré Viva (Festa do chicharro na
Ribeira Quente) que terá lugar nos dias 19, 20, 21
e 22 Julho 2012, Fabio Carvalho, ex-membro da direcção da junta de freguesia da Ribeira Quente e da
Associação Maré Viva, agente da policia no comando da cidade da Horta Faial. Placas pelas presenças:
Paulo Moreira, residente da freguesia das Furnas mas
grande amigo da freguesia da Ribeira Quente que fez
questão de estar presente na festa em Montreal e Daciano Melo, Presidente da Associação Saudades da
Terra (Ribeira Quente) USA.
Achei que este grupo fez um excelentíssimo trabalho para servir o jantar, e, que tudo correu numa
forma fantástica. Mais uma vez a sala foi fantástica.
E para finalizar quero pedir desculpas pela tristeza e
decepção que o meu artigo tenha causado. Termino
com uma promessa no futuro serei mais prudente e
não deixarei as emoções falarem mais alto, do que,
o que vi e ouvi!

Espírito Santo
Texto de João Arruda

N

as comemorações do Espírito Santo entrelaçam-se as mais nobres tradições cristãs com a Celebração da primavera, da vida, da solidariedade e da
esperança. A coroa, da segunda Dominga, esteve em
casa de José Barroso, senhora Sandra Teixeira e sua
família e, durante a semana rezou-se o terço seguido
de vários cânticos religiosos.
No Sábado, a casa esteve cheia de familiares e amigos. Esteve muito divertido degustando a sopa do Espirito Santo carne gizada etc. quero dar os parabéns
a esta família por dar continuação a esta tradição dos

A VOZ DE PORTUGAL

seus pais. (Barroso que fazia todos os anos). E que
o Espirito Santo vos dê muita luz todo o Santíssimo
Ano.
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1 Euro = CAD 1.309810
SERVIÇOS consulares

CONTABILISTAS

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

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

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

ELECTRO-LUSO

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
177 Mont-Royal Est
355 Rachel Est

ALBERT STATION SERVICE
514.845.5804

MERCEARIA
Mercearia
Portuguesa
4701 St-Urbain
514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.

514.844.3054

NOTÁRIOS

Assistente Social

Me. LUCIEN BERNARDO

LA CROIX MAUVE

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Me. EDUARDO DIAS

BANCOS

SOLMAR

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

4244 St. Laurent

1292 Jarry

514.721.5665

514.842.8077

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

Contactar
Carla ou Serafim
das 9h às 22horas
514-721-5665

Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret, tour de piscine”
e etc. Johanne 450-628-5472
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$

.00*

GARAGENS

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

LISBOA

Procura-se pessoa para
trabalhar na grelha num
Restaurante Português a
tempo inteiro.

514-284-1813

Eduino Martins
Pedro Alves

514.849.1153

LATINO

Procura-se pessoas
para trabalhar em
“Pavé-uni”, muros e
blocos.
514-444-4669

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

FUNERAIS

ALGARVE
CONFORT

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

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

EMPREGOS

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

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

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4209 De Bullion
Igreja Baptista Portuguesa 514.577.5150
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

EMPREGOS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

IGREJAS

Pequenos anúncios

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

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

contentor

Procura pessoa/s para compartilhar contentor para portugal.
Telefonar para
514-521-9215

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.

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

.00*

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

514-284-1813

†
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Natalia Arruda Rebelo
1924 – 2012

Faleceu em Montréal no dia 16 de Abril de
2012, com 87 anos de idade, Maria Natalia
Arruda, natural de São José, Ponta Delgada, Açores, viúva de João Rebelo.
Deixa na dor os seus filhos Manuel (Jolanta Tarazewicz), João Maria e Miguel,
os(as) seus(as) netos(as) Gabriel, Raphaël, Mathieu e Mélania, a sua bisneta
Livia, o seu irmão Manuel Arruda (Lethy),
os seus cunhados e cunhadas, sobrinhos
e sobrinhas, restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
6520, rue St-Denis
(esquina Beaubien), Montreal
Tél. 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848

vende-se

11

$

NecrologiA

O velório tem lugar no sabado dia 28 de Abril de 2012, das 9h30 às
11h30. Seguir-se-á a cerimónia religiosa de corpo presente às 11h30
na capela do complexo funerario.
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.

MEMORANDUM
6º Ano de Saudade

Conceição Freitas

22 de Março de 1916 – 30 de Abril de 2006
Filhos, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa
pelo seu eterno descanso, domingo, 29
de Abril de 2012, pelas 12h00, na Igreja
Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel
Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este
acto religioso.

AGENCE VOYAGES ROYAL LATINO INC.
177 Mont-Royal Eve. Est Montreal, Quebec H2T 1P2
Tel.: 514.849.1153/54 Fax: 514.849.9030

Você é consultante de viagens com experiência? Venha e
junte-se à nova equipa da Agência Royal Latino.
Qualificações:
Vocé é consultante de viagens com experencia? Vem e junta-se à nova equipa
•
Mínimo dois (2) anos de experiência activa como
Agencia Royal Latino.
consultante de viagens.
Proficiente
no sistema de reservas Sabre e PC Voya•
Qualificacaões
:
ges
 Minimo
dois (2) anos de experencia activa como consultante de viagens
Bilingue:
Inglês edeFrancês
•
 Proficiência
no sistema
reservas Sabre e PC Voyages
•
Candidatos
que falem Português e Espanhol de pre Bilingual;Inglês
e Francês
ferência.
 Candidatos
que falem Português e Espanhol serão preferidos.
•
Habilidade
para trabalhar
noites
e fins-de-semana
 Habilidad
para trabalhar
noites e fins
de semana
quando necessario
quando necessário
Os candidatos qualificadoseinteressados deverão enviarseu
Os candidatos qualificados
e interessados deverão enviar
currículodirectamente
parajoey@royallatino.com

o seu currículo directamente parajoey@royallatino.com

Mario D’Eliso
Courtier immobilier

RE/MAX ALLIANCE INC.

T.: 514.772.0803

Plateau Mont Royal

Churrasqueira de frango no carvão situado no
Plateau Mont-Royal (Bernard O. e Waverly). Pratos rápidos para levar,
licença de álcool.
BOA OPORTUNIDADE

149 000$+Tx
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A Cidade de Leiria
L

Carneiro
Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente.
Amor: O amor é um sentimento belo, não faça dele uma
obrigação. A luz de Deus enche o mundo, procure recebê-la e sentir em si os seus benefícios! Saúde: Cuidado com
as quedas.
Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais favorável.
Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.
Touro
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Procure dar um pouco mais de atenção às crianças da sua família. Para você que é pai, o exemplo é
a lição mais forte que o seu filho pode receber. Saúde:
Evite gorduras na sua alimentação porque o colesterol tem tendência a subir.
Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á estável.
Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.
Gémeos
Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pessoa
que tem ao seu lado, aproveite antes todos os momentos
que tem para estar com o seu companheiro. A sua felicidade depende de si! Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum cuidado. Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

eiria é uma cidade portuguesa, capital do distrito
de Leiria, situada na região
Centro e sub-região do Pinhal Litoral, com aproximadamente 42 745 habitantes.
A cidade de Leiria tem seis
freguesias inseridas em sua
mancha urbana, totalizando
uma área de 78,84 km². Fica
a cerca de 70 km a sudoeste da cidade de Coimbra.
Leiria permanece como o principal centro urbano do
Pinhal Litoral e da comunidade urbana de Leiria, assim como um importante centro de comércio, serviços e indústria.
É sede de um município com 565,1km² de área e
126 879 habitantes (INE, 2011), subdividido em 29
freguesias. O município é limitado a norte/nordeste
pelo concelho de Pombal, a leste pelo de Ourém, a
sul pelos municípios de Batalha e Porto de Mós, a
sudoeste pelo de Alcobaça e a oeste pelo concelho da

ternacional.
Os túrdulos, um povo indígena da Ibéria, estabeleceram um povoado junto à cidade actual de Leiria (a cerca de 7 km). Essa povoação foi depois ocupada pelos
Romanos, que a expandiram sob o nome de Collippo.
As pedras da antiga cidade romana foram usadas na
Idade Média para construir parte de Leiria, destacando-se o castelo onde ainda podemos ver pedras com
inscrições romanas.
Pouco é conhecido sobre a área nos tempos dos visigodos, mas durante o período de domínio árabe, Leiria
era já uma vila com praça. A Leiria moura foi capturada em 1135 pelo primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, durante a chamada Reconquista. Essa
localidade foi brevemente retomada pelos mouros em
1137, e mais tarde em 1140. Em 1142, Afonso Henriques reconquistou Leiria, sendo desse ano o primeiro
foral (carta de direitos feudais), atribuído para estimular a colonização da área.
Os dois reis esforçaram-se por reconstruir as muralhas e o castelo da vila, para evitar novas incursões

Marinha Grande. O município tem uma faixa costeira
a ocidente com o Oceano Atlântico.
A cidade é banhada pelos rios Lis e Lena, sendo o
castelo de Leiria o seu monumento mais notável.
O concelho recebeu o primeiro foral de D. Afonso
Henriques, o primeiro rei de Portugal, em 1142, sob
o nome de Leirena.
Foi uma das cidades escolhidas para fazer parte do
Euro 2004, e graças a isso o seu estádio municipal
sofreu uma grande remodelação.
Com uma gastronomia variada e com tradições reconhecidas, o concelho é historicamente rico, como
o testemunham o castelo da cidade e o Santuário de
Nossa Senhora da Encarnação. Leiria dispõe ainda,
na sua região, das Termas de Monte Real, de praias
como a do Pedrógão, da Lagoa da Ervideira e da mata
municipal de Marrazes. Relativamente ficam perto as
históricas cidades de Coimbra, Tomar, Torres Novas
e Santarém, e alguns centros urbanos Entroncamento, Ourém, Abrantes e Rio Maior, isto fora do distrito. Os portos da Figueira da Foz e de Peniche distam
cerca de 50 km e 80 km, respectivamente.
É de destacar a feira anual, realizada entre os dias 1
e 25 de Maio, que se integra em ampla tradição da região. O feriado municipal é no dia de Nossa Senhora
da Assunção, a 22 de Maio.
História
A região onde se situa Leiria já é habitada há longos tempos, apesar de sua história precoce ser bastante
obscura. Mesmo assim, a bacia hidrográfica do Lis é
das zonas com maior densidade de achados arqueológicos do país, atribuíveis ao Paleolítico Inferior. De
momento estão inventariados mais de 70 sítios arqueológicos na região, entre os quais vários jazigos de
sílex, inúmeros seixos talhados (em areeiros por arrastamento do rio, na Quinta do Cónego nas Cortes, na
mata dos marrazes atrás do Bairro Sá Carneiro) e pinturas rupestres (estas na praia do Pedrógão e no vale
do Lapedo). De todos os achados destaca-se o menino
do Lapedo, encontrado no vale do mesmo nome e que
tem suscitado o interesse da comunidade científica in-

mouras. A maioria da população vivia dentro das muralhas protectoras da cidade, mas já no século XII uma
parte da população vivia na sua parte exterior. A mais
antiga igreja de Leiria, a Igreja de São Pedro, construída em estilo românico no último quartel do século XII,
servia a freguesia exterior às muralhas.
De facto a região de Leiria é a ideal para a fixação
do Homem: com as várias vias de comunicação existentes, que atribuíam àquele local a fronteira entre o
Norte e o Sul da fachada ocidental da península e entre
o litoral e o interior, e com as características favoráveis do rio Lis que passa no local, seria inevitável a
exploração e desenvolvimento agrícola e comercial no
local, tornando-se na Idade Média no local de controlo do tráfego económico da região. Durante a Idade
Média, a importância da vila aumentou, e foi sede de
diversas cortes, reuniões políticas entre o rei e a nobreza (para uma lista com as diversas cortes realizadas
na cidade, ver Cortes de Leiria). As primeiras cortes
realizadas em Leiria foram em 1254, durante o reinado
de D. Afonso III. No início do século XIV (1324), D.
Dinis mandou erguer a torre de menagem do castelo,
como pode ser visto numa inscrição na torre.
Esse rei construiu também uma residência real em
Leiria (actualmente perdida), e viveu por longos períodos na cidade, que ele doou como feudo à sua esposa,
a rainha Santa Isabel. O rei também expandiu a plantação do famoso Pinhal de Leiria, próximo da costa
atlântica. Mais tarde, a madeira deste pinhal seria usada para construir as naus que serviram aos Descobrimentos portugueses, nos séculos XV e XVI. Durante o
século XV houve vários moinhos de cereais na cidade,
que foram fonte de riqueza para a região. Em 1411, D.
João I autorizou a instalação de um moinho de papel
(atualmente um museu) para a fabricação deste material. Na mesma época é documentado que os judeus
desenvolveram nesse concelho uma das mais notáveis
comunidades, ao ponto de empreenderem uma florescente actividade industrial. Abraão Zacuto, erudito
judeu, publicou sua obra Almanach perpetuum em
Leiria em 1496.

Caranguejo
Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção à
sua família. Procure intensamente sentimentos sólidos e
duradouros, espalhando em seu redor alegria e bem-estar!
Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu
rendimento mensal.
Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.
Leão
Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade.
Amor: Está hipersensível. Procure não fazer julgamentos
precipitados. Seja imparcial!
Saúde: Tente fazer uma alimentação mais equilibrada.
Dinheiro: Não corra riscos desnecessários, seja prudente.
Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.
Virgem
Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia.
Amor: A relação com os seus amigos estará agora muito
evidenciada. A verdadeira beleza não é visível aos olhos,
pois está no coração!
Saúde: Poderá ter problemas de intestinos.
Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir todos os seus objetivos.
Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.
Balança
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder
Material.
Amor: Passeie mais com os seus familiares. Não basta
dar aos filhos a alimentação e educação. Dê-lhes o seu
exemplo de honestidade, trabalho e dignidade!
Saúde: Estabilidade física e espiritual.
Dinheiro: Não é o momento ideal para grandes investimentos.
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.
Escorpião
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Um amigo irá declarar-lhe uma paixão por si. Seja
grato a Deus que lhe dá tanta felicidade e procure espalhar
a seu redor alegria e paz!
Saúde: Cuide melhor da sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.
Sagitário
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera.
Amor: Partilhe os seus sentimentos e decisões com a
pessoa que ama. Seja paciente e compreensivo com as
pessoas que vivem a seu lado!
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente.
Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.
Capricórnio
Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor.
Amor: A sua sensualidade e beleza vão partir muitos corações. Não crie fantasias, para que a sua consciência
permaneça tranquila! Saúde: Vigie a sua alimentação.
Dinheiro: Esta é uma ótima altura para tentar reduzir os seus gastos. Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.
Aquário
Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil. Amor: Uma nova amizade ou uma relação mais
séria poderá surgir. Enfrente a vida tal como ela se lhe
apresenta, com as suas alegrias e tristezas.
Saúde: A sua emoção será a causa de alguns transtornos físicos.
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.
Peixes
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização.
Amor: Irá viver momentos escaldantes com a pessoa que
ama. Comece o seu dia feliz, pense no Bem!
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Não gaste mais do que as suas possibilidades.
Números da Semana: 8, 26, 33, 54, 68, 76.
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F1: SEBASTIAN VETTEL da
Red Bull de volta às vitórias
Texto de Hélder Dias

D

izia eu ainda à pouco tempo, que eles ainda não
tinham dado um ar da sua graça, e como que
para provar o contrário, Sebastian Vettel, é hoje o
quarto vencedor em quatro corridas na temporada
2012 da F1, assim como a sua equipa, Red Bull. A
última vez que isto aconteceu foi em 1983, quando
Nelson Piquet (Brabham), John Watson (McLaren),
Alain Prost (Renault) e Patrick Tambay (Ferrari) subiram ao pódio nas primeiras provas daquele ano.
No Grande Prémio de Bahrain, o alemão largou da pole
position e, sem grandes dificuldades, recebeu a bandeirada no primeiro lugar, depois de sofrer uma certa pressão de Kimi Raikkonen a meio da corrida.
O finlandês, por sua vez, colocou a Lotus no pódio, em
segundo lugar, assim como o seu companheiro Romain
Grosjean, que foi o terceiro e conseguiu o primeiro pódio
da sua carreira. O suíço, naturalizado francês, Romain
Grosjean, remarcou-se desde já no seio da equipa. A
equipa não subia ao pódio desde o terceiro lugar de Nelson Piquet em 1988, na Austrália, e não colocava dois
pilotos entre os três primeiros desde 1979, com a dupla
Carlos Reutemann (2º) e Mario Andretti (3º). “Foi uma
corrida incrível e extremamente dura. A minha largada
foi extraordinária, e consegui alcançar uma boa diferença sobre o pelotão, o que foi uma grande vantagem, pois
havíamos usado quase todos os pneus na classificação de
ontem. Kimi estava muito rápido, assim como Grosjean. Mas tudo pareceu funcionar bem hoje; a estratégia
foi boa e só posso agradecer à equipa e ao pessoal na
garagem. Como já disse, eles fizeram um trabalho incrível nas últimas quatro provas, foram imensas as horas
de trabalho que eles fizeram. Nós pedimos isto e aquilo,
ajustes aqui e ali, e eles deram-nos partes novas, partes
antigas,tentando deixar o carro ao nosso gosto. Mas

conseguimoos. Fiquei muito feliz com a classificação e
durante toda a corrida. Kimi estava muito rápido hoje...
Evidentemente que estou extremamente feliz e orgulhoso da minha equipe” dizia Vettel.
Por sua vez Kimi Raikkonen comentou: “Tivemos sorte, mas estou desapontado por não conseguir vencer. Cometi um erro no início, perdi uma posição para a Ferrari
e tive que buscar esse lugar de volta. No fim, não fomos

suficientemente rápidos para vencer. Tive uma oportunidade de passar Sebastian, mas escolhi o lado errado. Foi
a única oportunidade, disse o piloto, mencionando a perca de posição para o brasileiro Felipe Massa na largada’’.
No quarto lugar chegou Mark Webber, da Red Bull ,
enquanto que Nico Rosberg do qual se esperava muito
mais, chegou na mesma quinta posição que largou com a
Mercedes. Paul di Resta com um monolugar bem equilibrado e competitivo ofereceu à Force India o sexto lugar
na corrida , Fernando Alonso foi o sétimo com uma corrida bastante apagada, apesar de uma fantástica largada na
partida. O espanhol da Ferrari, assim como seu companheiro Felipe Massa, tiveram um início muito forte, mas
perderam rendimento ao longo da segunda metade da
corrida .Filipe Massa foi o nono, mostrando-se bastante
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atrevido nas ultrapassagens. O oitavo foi Lewis Hamilton, numa corrida cheia de problemas nos pit-stops, enquanto que Michael Schumacher, fez uma extraordinária
corrida de recuperação, largando a 22ª posição (depois
de ter sido retrogradado de cinco lugares por ter trocado
a caixa de velocidades) e terminando num brioso decimo
lugar. Um dos fatores importantes nesta corrida foi, sem
dúvida, alguma o calor, como tal, a Pirelli, jogou um rol
primordial no fornecimento de pneumáticos altamente
competitivos os quais permitiram às equipas porém em
pratica as mais minuciosas estratégias. E elas, souberam
estar à altura de nos poderem oferecer um belo espetáculo, digno deste circo maravilhoso que é a F1 . Apesar
da instabilidade política na ilha do Médio Oriente, dos
conflitos entre manifestantes e policias e dos protestos
contra a realização deste Grande Premio durante todo o
fim de semana, nenhum incidente chegou a comprometer a realização da prova , que contou com uma segurança reforçada nas proximidades do circuito. No entanto ,
Bernie Ecclestone, disse que a Fórmula 1 não tem motivo para não retornar ao Bahrain.Estre domingo teve a
melhor corrida já realizada no país, com o atual campeão
Sebastian Vettel a ser o quarto vencedor diferente em
2012. ‘’Eu acho que cresceremos aqui, com certeza. A
má publicidade não nos afecta . Voltaremos no próximo
ano, e por muitos anos depois, porque eles fazem um
trabalho muito bom.”Disse Bernie Ecclestone. Próximo
encontro a 13 de Maio no Grande Premio da Espanha
em Barcelona.
RESULTADOS FINAIS deste GP de BARHEIN
1-Sebastian Vettel (ALE/Red Bull); 2-Kimi Raikkonen
(FIN/Lotus); 3-Romain Grosjean (FRA/Lotus); 4-Mark
Webber (AUS/Red Bull); 5-Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP); 6-Paul di Resta (ESC/Force India); 7-Fernando
Alonso (ESP/Ferrari); 8-Lewis Hamilton (ING/McLaren); 9-Felipe Massa (BRA/Ferrari); 10-Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP).
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Premier League (Inglaterra)

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

P
83
80
65
62
59
58
48
46
46
45
44
43
43
42
36
34
34
31
30
23

J	V	 E	D	GM GS
35 26 5
4
86 32
35 25 5
5
87 27
35 20 5
10 67 43
34 18 8
8
53 42
34 17 8
9
57 39
34 16 10 8
56 38
34 13 9
12 42 38
34 12 10 12 40 37
34 12 10 12 45 44
35 13 6
16 41 47
35 11 11 13 42 41
35 11 10 14 39 45
35 11 10 14 47 60
34 11 9
14 32 48
34 7
15 12 35 48
35 9
7
19 39 57
35 8
10 17 34 60
35 8
7
20 47 73
33 9
3
21 37 66
35 5
8
22 34 75

Liga BBVA (espanha)

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

P
88
81
55
51
49
48
48
46
46
45
45
43
42
40
40
39
37
31
31
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

J	V	 E	D	GM GS
34 28 4
2 109 30
34 25 6
3
97 26
34 15 10 9
54 42
33 15 6
12 49 46
34 14 7
13 48 47
34 12 12 10 49 44
34 13 9
12 47 42
34 12 10 12 41 39
33 11 13 9
37 53
34 12 9
13 44 46
34 12 9
13 38 45
34 11 10 13 36 41
34 12 6
16 40 49
34 10 10 14 41 50
34 12 4
18 50 60
34 11 6
17 31 49
34 8
13 13 35 48
34 8
7
19 29 60
34 8
7
19 35 64
34 4
14 16 24 53

P
69
67
62
56
54
53
53
46
45
41
41
37

J	V	
33 21
33 19
33 17
33 17
33 15
33 15
33 15
33 11
33 12
33 10
33 10
33 9

E	D	GM GS
6
6
60 31
10 4
63 35
11 5
62 36
5
11 52 43
9
9
45 36
8
10 44 37
8
10 36 30
13 9
40 37
9
12 48 47
11 12 40 38
11 12 33 39
10 14 34 39

Major League Soccer (USA)
P Equipa
P
1-Sporting KC
21
2-SJ Earthquakes 16
3-Real Salt Lake
15
4-DC United
12
5-V. Whitecaps
11
6-Seattle Sounders 10
7-NY Red Bulls
10
8-FC Dallas
10
9-LA Galaxy
9
10-Chivas USA
9
11-Colorado Rapids 9
12-Chicago Fire
8
13-Houston Dynamo 8
14-Portland Timbers 7
15-Philadelphia U. 7
16-Columbus Crew 7
17-NE Revolution
6
18-Impact Montréal 5
19-Toronto FC
0

J	V	
8
7
7
5
8
5
8
3
7
3
5
3
7
3
7
3
6
3
7
3
7
3
5
2
5
2
7
2
6
2
6
2
6
2
8
1
6
0

E	D	GM GS
0
1
12 3
1
1
13 5
0
3
12 8
3
2
12 8
2
2
6
6
1
1
6
2
1
3
17 14
1
3
8
10
0
3
10 10
0
4
4
5
0
4
8
10
2
1
6
6
2
1
5
5
1
4
9
11
1
3
4
6
1
3
6
9
0
4
5
8
2
5
7
15
0
6
4
13

UEFA Europa League
At. Madrid - Valencia
Sporting - Athletic

enfica contra o tempo, acelerador a fundo,
como se este jogo valesse mais que três pontos. F.C. Porto com menor fulgor inicial e idêntico
desfecho. Nesta altura, de facto, só a matemática para decidir quem será o campeão português.
Está na mãos do clube portista.
Os adeptos encarnados saíram da Luz com a satisfação de uma exibição convincente, praticamente
imaculada, perante um Marítimo irreconhecível na
entrada em jogo. A nota artística pode ser elevada
mas isso só fará como que se estranhe, ainda mais,
a forma como o Benfica acumulou erro atrás de erro
neste percurso.
Para além disso, Jorge Jesus decidiu apostar em Nolito, Matic, Capdevila e Saviola, alguns sem aprovação inequívoca do técnico durante a época, desta vez
figuras num triunfo que conserrva a esperança encarnada. O Marítimo teve uma boa postura no início da
segunda parte. Foi curto.
Nolito contra Hulk. Duas figuras da 27ª jornada,
exibições a roçar a nota máxima, elementos determinantes nos triunfos dos candidatos ao trono. O espa-

J	V	 E	D	GM GS
32 18 14 0
53 18
32 20 7
5
62 26
32 16 6
10 48 40
32 14 9
9
44 32
32 15 5
12 52 42
32 12 12 8
56 41
32 14 6
12 47 45
32 10 13 9
42 43
32 11 9
12 30 40
32 11 7
14 44 49
32 11 13 8
37 34
32 10 10 12 33 38
32 10 9
13 37 34
32 9
11 12 33 39
32 9
11 12 41 50

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

Falta a matemática para dois
candidatos que nunca
assumirão o seu destino
B

1ª Mão
4-2
2-1

2ªMão
26/04
26/04

nhol ganhou esta corrida, com dois golos e duas assistências (o brasileiro assistiu apenas por uma vez),
deixando no ar outra pergunta: se jogou o suficiente,
o que faltou para dar mais esta época?
Voltando a Hulk. O F.C. Porto mantém o rumo seguro para a revalidação do título, sabendo que o calen-

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

P
66
62
59
53
48
42
35
32
30
29
28
26
26
23
21
19

Resultados

J	V	 E	D	GM GS
27 20 6
1
60 17
27 19 5
3
60 24
27 18 5
4
55 24
27 16 5
6
42 21
27 14 6
7
40 35
27 13 3
11 35 34
27 10 5
12 39 47
27 7
11 9
32 36
27 8
6
13 23 42
27 8
5
14 32 48
27 6
10 11 24 37
27 7
5
15 27 33
27 7
5
15 23 35
27 5
8
14 23 35
27 4
9
14 21 43
27 5
4
18 23 48

Primeira Liga - Próximos jogos

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

27/04	Sp. Braga-Olhanense
[SportTV]
28/04 Gil Vicente-V. Guimarães [SportTV]
28/04 Marítimo-FC Porto
[SportTV]
29/04 U. Leiria-Feirense		
29/04	V. Setúbal-Nacional		
29/04 Beira-Mar-P. Ferreira		
29/04 Rio Ave-Benfica
[SportTV1]
30/04	Sporting-Académica
[RTPI]

Liga dos Campeões
Bayern München - Real Madrid
Chelsea - Barcelona

1ª Mão
2-1
1-0
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15:15
13:00
15:15
11:00
11:00
11:00
14:15
15:45

2ªMão
25/04
24/04

dário mais apertado nesta reta final não pode ser desculpa para uma perda de pontos inédita no passado
recente dos dragões. Não será receio da hecatombe
mas ninguém lança as foguetes antes de haver cartaz
para a festa.
Voltando a Hulk, agora de vez. Ao bisar frente ao
Beira Mar, aligeirando outro arranque soluçante no
recinto portista, o brasileiro entrou na história do clube (melhor marcador do Dragão, top ten dos melhores do campeonato) e reforçou a liderança.
Reforça-se a liderança porque faltam três jogos e o
F.C. Porto conserva quatro pontos de vantagem, para
além de superioridade no confronto direto.
Logo atrás, o Sp. Braga acaba por demonstrar que
a não anunciada candidatura ao título foi algo sem
o ser. No momento decisivo de afirmação, a equipa
minhota perdeu fulgor e, em Paços de Ferreira, não
foi além de um ponto suado (1-1).
O pódio parece assegurado mas, ainda assim, o
Sporting alimenta uma secreta esperança. São seis
pontos de diferença, uma fasquia elevada para leões
que centram descaradamente atenções na Liga Europa.
Sá Pinto assume sem complexos. Nesta altura, pouco mais
importante. Equipa nova para
a visita ao Nacional da Madeira, algumas surpresas positivas,
coração e dose de sorte. Do
outro lado, uma equipa assente
nas ideias de Pedro Caixinha,
um treinador que viu mais do
que todos nós, achando que o
Nacional chegou a vulgarizar o
Sporting.
Cá para baixo, a grande novidade foi o grito de revolta do
Feirense, aparentemente condenado à despromoção. Com o
triunfo frente ao V. Setúbal, a linha de água volta a surgir no horizonte, esperando-se uma reta
final interessante nesse capítulo.
A União de Leiria, continuamente mergulhada em
problemas financeiros, caiu de pé em Guimarães mas
termina a ronda na última posição da Liga. O Vitória
também pode sonhar com algo mais (a seis pontos do
Marítimo), enquanto Gil Vicente e Rio Ave empataram a zero. O Olhanense venceu em Coimbra com
um golo de Rui Duarte, no fecho da jornada. Com
esta vitória, o conjunto algarvio garantiu a manutenção. A Académica continua a descer a pique.

Nélson Oliveira na
lista
do Chelsea
Chelsea enviou observadores ao jogo do Ben-

O

fica com o Marítimo (4-1, no sábado) com a
missão de elaborar relatórios sobre Javi García
mas também sobre Nélson Oliveira, escreve o
“Daily Mail”.
O jornal inglês descreve o avançado internacional
português de 20 anos como um talento em bruto,
lembrando as prestações no Mundial sub-20, que
despertaram ainda o interesse do Barcelona - também
representado na Luz, no sábado, com o mesmo objetivo -, rival nas meias-finais da Liga dos Campeões.
Quanto ao médio espanhol, é recordado que está na
lista do Manchester United e que o Benfica já terá recebido propostas na ordem dos 17 milhões de libras
(mais de 20,8 milhões de euros), que rejeitou pois
pretende receber o valor da cláusula de rescisão (30
milhões de euros).
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II Divisão Zona Norte 2011/12

II Divisão Zona Centro 2011/12

II Divisão Zona Sul 2011/12

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

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

P
65
54
51
49
44
43
42
41
39
38
36
35
32
31
15
10

J	V	 E	D	GM GS
29 19 8
2
46 11
29 15 9
5
38 22
29 15 6
8
43 29
29 13 10 6
52 30
29 11 11 7
38 27
29 10 13 6
38 30
29 12 6
11 32 35
29 10 11 8
32 24
29 10 9
10 41 45
29 10 8
11 39 42
29 9
9
11 26 30
29 8
11 10 36 39
29 8
8
13 30 42
29 7
10 12 27 36
29 3
6
20 32 67
29 1
7
21 14 55

P
60
59
52
50
46
46
43
42
41
37
37
36
28
23
23
18

J	V	 E	D	GM GS
29 18 6
5
48 22
29 18 5
6
47 31
29 15 7
7
33 23
29 15 5
9
43 30
29 12 10 7
44 28
29 14 4
11 40 45
29 12 7
10 35 39
29 9
15 5
29 28
29 12 5
12 24 30
29 10 7
12 44 42
29 10 7
12 39 37
29 10 6
13 45 49
29 7
7
15 33 47
29 5
8
16 34 45
29 6
5
18 29 48
29 4
6
19 29 52

P
57
55
53
53
50
46
45
43
37
32
32
31
26
26
24
18

J	V	 E	D	GM GS
29 17 6
6
49 30
29 16 7
6
49 17
29 14 11 4
46 27
29 16 5
8
47 31
29 14 8
7
54 38
29 13 7
9
28 30
29 10 15 4
33 22
29 11 10 8
37 31
29 11 4
14 34 33
29 9
5
15 29 39
29 7
11 11 27 34
29 7
10 12 26 29
29 5
11 13 31 48
29 5
11 13 23 41
29 6
6
17 27 56
29 3
9
17 17 51

III Divisão Série A (Subida)

III Divisão Série B (Subida)

III Divisão Série C (Subida)

P Equipa
1-GD Joane
2-Vilaverdense
3-Santa Maria
4-Vianense
5-Bragança
6-Maria da Fonte

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

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

P
34
28
28
26
23
19

J	V	 E	D	GM GS
5
4
1
0
11 4
5
3
0
2
6
4
5
1
2
2
8
7
5
1
2
2
3
6
5
0
4
1
5
7
5
1
1
3
4
9

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

P
29
27
25
25
20
19

J	V	 E	D	GM GS
5
3
2
0
9
5
5
3
2
0
12 5
5
1
3
1
4
4
5
2
1
2
8
11
5
1
0
4
4
8
5
1
0
4
4
8

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

P
29
26
25
25
24
23

J	V	 E	D	GM GS
5
3
1
1
6
6
5
1
1
3
4
9
5
1
3
1
6
5
5
2
2
1
4
3
5
1
2
2
4
4
5
1
3
1
7
4

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

P
35
28
26
25
25
18

J	V	 E	D	GM GS
5
2
1
2
7
7
5
3
1
1
9
4
5
2
2
1
4
3
5
2
2
1
8
4
5
1
3
1
5
5
5
0
1
4
3
13

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

P
37
37
25
25
24
19

J	V	 E	D	GM GS
5
4
1
0
19 7
5
4
0
1
10 4
5
0
4
1
8
9
5
1
2
2
7
14
5
0
1
4
7
14
5
1
2
2
7
10

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

P
58
46
44
29

J	V	 E	D	GM GS
5
5
0
0
10 4
5
3
0
2
7
5
5
2
0
3
8
7
5
0
0
5
2
11

Liga ORANGINA
P Equipa
1-Estoril Praia
2-Moreirense
3-Desp. Aves
4-Naval
5-Leixões
6-Penafiel
7-Atlético CP
8-UD Oliveirense
9-Trofense
10-Belenenses
11-Arouca
12-Santa Clara
13-U. Madeira
14-Portimonense
15-Sp. Covilhã
16-Freamunde
Resultados
Atlético CP 0-0 Desp. Aves
Moreirense 2-1 Estoril Praia
Portimonense 2-0 Freamunde
Leixões 1-1 UD Oliveirense
Arouca 2-0 Trofense
Santa Clara 1-1 Belenenses
Sp. Covilhã 1-0 Penafiel
Naval 2-1 U. Madeira

P
52
47
46
40
40
35
35
35
34
34
33
32
30
30
29
29

J	V	 E	D	GM GS
27 15 7
5
37 18
27 14 5
8
42 28
27 11 13 3
36 22
27 10 10 7
32 29
27 11 7
9
31 29
27 9
8
10 32 33
27 9
8
10 23 31
27 9
8
10 36 35
27 10 4
13 31 41
27 8
10 9
30 32
27 7
12 8
29 29
27 8
8
11 26 31
27 7
9
11 29 37
27 8
6
13 31 37
27 7
8
12 19 26
27 6
11 10 32 38

Liga de Honra - Próximos jogos
28/04 Belenenses-Arouca 		
29/04	Naval-Moreirense		
29/04 Estoril Praia-Santa Clara
29/04 U. Madeira-Leixões		
29/04 Trofense-Sp. Covilhã		
29/04 UD Oliveirense-Portimonense
29/04 Freamunde-Atlético CP
29/04	Desp. Aves-Penafiel		

17:00
11:15
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

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

taça da liga
Benfica 2-1 Gil Vicente

P
37
32
24
21
20
19

J	V	 E	D	GM GS
5
5
0
0
7
0
5
4
0
1
8
4
5
2
1
2
3
3
5
0
2
3
3
7
5
1
1
3
4
7
5
0
2
3
5
9

P
30
27
26
26
24
23

23

J	V	 E	D	GM GS
5
3
2
0
11 3
5
2
1
2
4
10
5
2
2
1
9
3
5
2
1
2
5
5
5
1
1
3
5
8
5
1
1
3
5
10

Mário Jardel: Supermário
Jardel: a ciência dos números
Jardel era uma máquina goleadora, uma animal de
área, ali, entre os defesas adversários, estava no seu
habitat natural, podia dar largas ao seu instinto predador e marcar golos, marcar muitos golos.
Quem o viu jogar no FC Porto e no Sporting não
esquece. Será o melhor avançado de sempre a jogar
em Portugal? No FC Porto em 175 jogos apontou
168 golos o que lhe vale uma média de
0,96 golos por jogo. Impressionante? Em
Alvalade foi mais longe, superando essa
marca ao festejar 67 golos em 62 encontros atingindo uma média de 1,08 golos
por jogo. Os números são claros e falam
por si. Olhando a carreira do Supermário,
é incontornável que esta está marcada pelos números. Em 2011, após 21 anos de
carreira já tinha vestido a camisola de 21
clube diferente. Em sua defesa pode-se
argumentar que em certos clubes só vestiu
a camisola no dia da apresentação.
Jogou na Europa, na América, na Ásia
e até na longínqua Oceânia. A vida de
Mário Jardel Almeida Ribeiro deu muitas voltas, mas tudo começou na tropical
Fortaleza, a 18 de setembro de 1973. Ali
cresceu até aos 1,88 centímetros de altura. Ali deu
os primeiros passos e os primeiros pontapés na bola.
Voar como Jardel
Começou a jogar num clube local, o Ferroviário,
onde fez o trajeto das camadas jovens. Depois de
se tornar profissional, deu nas vistas e foi chamado
para o Rio de Janeiro, onde assinou pelo Vasco da
Gama, num prenúncio da sua futura passagem por
terras lusas...
Seguiu-se o Grêmio de Porto Alegre, onde o treinador Felipe Scolari montou uma equipa à sua imagem. Paulo Nunes - que haveria de jogar no Benfica
- assistia, Jardel faturava. 67 golos em 73 jogos e
o canto da sereia do futebol europeu chamava por
Jardel.
A próxima paragem foi a cidade do Porto, onde Supermário foi imensamente feliz. Golos, mais golos,
de todos os lados, de todas as maneiras, de todos os
feitios. Nas alturas então era imbatível. Parecia adivinhar a trajetória de cada bola ao milímetro.
De tal forma os seus golos assombravam que servia
de inspiração para uma letra que Carlos Tê escreveu
e Rui Veloso cantou, sobre «voar como Jardel sobre
os centrais»...
Num jogo da Taça contra o Juventude de Évora
apontou sete golos num só jogo, feito que até aí só
tinha sido atingido pelo sportinguista Yazalde. Mas
Jardel fê-lo apenas em 45 minutos, os 45 minutos do
segundo tempo, enquanto o Chirola precisara de um
jogo inteiro para marcar outros sete ao Barreirense.
A VOZ DE PORTUGAL

Passagem por Alvalade e sociedade com JVP
No Sporting os números continuaram a falar por
si. Chegou para jogar na 5ª Jornada e acabou o campeonato com 42 golos. Foi Bota de Ouro do futebol
europeu (pela 2ª vez!) e firmou uma das sociedades
mais famosas do Reino do Leão com João Vieira
Pinto (JVP).
O pequeno avançado português considerava-se o

«pai» de Jardel, pelo número de assistências que tinha efetuado, Jardel sorria e o Major Valentim Loureiro brincava que então seria caso para dizer que
era ele o avô do avançado brasileiro, dado que durante estes anos todos tinha sido mais do que um pai
para JVP.
Parentescos à parte, Jardel marcava muito e festejava levantando a t-shirt com uma intrigante questão
«porque será?», numa das mais brilhantes jogadas
de marketing usadas até hoje no futebol português.
Depois do céu, o inferno...
Jardel cumpriu 6 épocas no futebol português e foi
5 vezes o melhor marcador. E só não foi 6 porque
em 2002/03 não era o Jardel que cá estava... talvez
fosse o Mário. O Mário resolveu brincar com a vida.
Dizem que cedeu aos vícios. E a partir daí perdeu
uma carreira. O Mário nunca mais foi Jardel.
Desde os tempos no Grêmio, com Luiz Felipe Scolari, até ao Sporting de Boloni, os sistemas tácticos
eram construídos com o objectivo de o servir. Resultava. Entre a saída do FC Porto e o regresso a Portugal via Sporting, Jardel jogou na Turquia. A veia
goleadora manteve-se? 22 golos em 24 jogos falam
por si...
Depois de Alvalade, o zero passou a ser o número de golos apontados mais habitual na carreira de
Jardel... Talvez isso justifique porque é que um dos
maiores avançados de sempre que actuaram na Europa, tenha chegado um dia a jogar em clubes como
o Ancona, Anarthosis, United Jets ou Al-Taawon.
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Mundialito
Texto de Rita Gomes

E

mais uma vez Vila Real de Santo António, no Algarve, foi palco
para o Mundialito de futebol de 31

de Março a dia 7 de Abril. A equipa
formada por jogadores nascidos entre 2000/2001 foi orientada pelo Luis
Timoteo e seleccionada pelo agente
desportivo Simão Mateus Mendes, que
fez a selecção dos jogadores de várias
equipas do Quebéc.

Toda a equipa Staff era constituída
por portugueses e na equipa, o português Wesley e capitão de equipa foi
um dos melhores jogadores marcando
11 golos no total dos jogos realizados.
Antes do torneio realizaram-se dois
jogos amistosos para preparar a equipa
a nível de jogo e para a habituação ao
relvado. Contra o Olhanense venceram
9-1 e contra o Benfica de Tavira 14-3.
Na primeira volta do torneio começaram por derrotar a equipa espanhola
Ayamonte por 18-0, a Alemanha por
3-1, Nuevomolino (Espanha) por 1-0,
Venezuela por 7-0 e apenas perderam
contra o Vilareal FC por 4-1.
Nos Dezasseis-avos-de-final perderam contra uma equipa da Russia Spartack de Moscovo por 4-0, ficando
em segundo do grupo, entre os 32 melhores do mundo.
Após o torneio ainda realizaram mais
dois jogos amistosos saindo novamente vencedores. Contra o Vasco da
Gama venceram por 3-2 e contra a esquipa espanhola CD Canillas, onde o
filho do Mourinho defende as redes da
equipa, venceram por 7-1.
A equipa formada por jogadores nascidos entre 2002/2003, foi orientada
pelo Russo Igor Tchapalo e seleccionada pelo agente desportivo Simão Mateus Mendes, que fez a selecção dos jogadores de várias equipas do Quebéc.
A primeira volta começou mal com
três derrotas seguidas, um contra a

equipa espanhola Huelva por 4-0, outra
contra Almada por 3-0 e contra os escoceses Glasgow Rangers por 5-3. Levantaram a cabeça e os dois jogos seguintes venceram, um contra a equipa
espanhola Isla Christina por 5-4 e outra

contra o Benfica de Tavira por 8-1.
Assim passaram aos Oitavos-de-final
onde venceram com distinção a equipa
CD San Diego (Espanha) por 4-0.
Nos Quartos-de-final voltaram a vencer contra a equipa Isla Christina por
3-0.
Nas Meias-finais defrontaram a equipa Geração Génios treinada pelo antigo jogador do Benfica, Soares, e venceram por 3-1.
A final tornou-se histórica para esta
equipa que se estreou no Mundialito.
Estavam a perder 3-2 a 3 minutos do
fim e viraram o jogo e ganharam por
4-3.
A felicidade de toda a equipa e Sta-

ff foi enorme onde puderam erguer a
taça orgulhosos pela prestação destes
jovens talentosos.
A organização agradece à Caixa Portuguesa, a Luciano Gidari da Campea,
a José Luis Timoteo pelo trabalho que
tem feito com a seleção, porque sem
ele esta aventura não era possível, a
Igor Tchapalo treinador do escalão
mais novo pela vitória da equipa, a Benoit que foi o nutricionista no torneio,
a Jean-Paul que foi a Portugal com as
equipas para fazer as estatísticas e a
Tio Sem que foi ajudar o Treinador e
também como psicólogo.
Para o ano a organização quer ter no
Mundialito pelo menos uma equipa
em cada escalão: nascidos em 2007 - 6
anos, 2005/2006 - 7/8anos, 2003/2004
- 9/10anos e 2001/2002 - 11/12anos.
Quando os treinos de captação se iniciarem a Voz de Portugal irá fazer a
divulgação. Aos interessados podem
contactar Luís Timoteo: 514-941-0475.
A VOZ DE PORTUGAL

