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Açores: Novo sismo ligeiro
sentido em S.Miguel
U
m novo sismo de fraca intensidade foi sentido hoje na ilha
de S. Miguel, onde já se tinha registado um outro abalo.
Segundo dados do Centro de Vigilância e Informação Sismovulcânica dos Açores, o sismo foi sentido com intensidade
máxima III na Escala de Mercalli Modificada (12 pontos) nas
Furnas, concelho de Povoação. O evento foi ainda sentido com
intensidade II nos concelhos de Vila Franca do Campo e Ribeira
Grande.
O sismo ocorreu às 11:58 locais (12:58 de Lisboa), com epicentro a seis quilómetros a NNE de Ribeira das Tainhas, ilha de
S. Miguel.
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Agenda comunitária

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.

Dia da Mãe no Clube Oriental

O Clube Oriental Português de Montreal organiza no
sabado, dia 12 de Maio celebra o Dia da Mãe com a
musica acarco de DJ J.G. Night Productions de Jeff
Gouveia e também um grupo de danças da rússia.
Ementa: Entrada de sopa, salada e Filet-Mignon sobremesa e café. Para mais informações ou reservas, 514-342-4373.
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Filho de pai incógnito

fora, para sempre perdurará.

N

Texto de Augusto Machado

a minha adolescência tive o prazer de ter encontrado um verdadeiro amigo. António é mais velho do que eu 2 anos. Até aos dias de hoje mantemos a
mesma amizade que tínhamos quando trabalhávamos
juntos naquela zona perigosa da cidade do Porto – o
bairro da Sé. Este colega de trabalho, durante muitos
anos, sofria imenso por não conhecer ou saber quem
foi o seu verdadeiro pai. A sua mãe, talvez porque
ela própria também não o saberia ao certo, porque
teria tido várias relações com homens diferentes, ou
então, por vergonha, sempre ocultou ao filho o nome
do homem que a engravidou.
Este meu caríssimo amigo, desde que nos conhecemos na Invicta, no princípio dos anos 50, desabafava
com frequência o facto de não ter conhecido o pai e os
seus descendentes paternos. Dizia ele, na altura com
17 anos de idade, “Ó pá isto é, para mim, a maior tristeza da minha vida, não saber quem é o meu pai!..”
E eu, nesse saudoso tempo, com 15 anos, achava estranho a própria mãe deste adolescente não saber ou
não querer explicar ao filho como é que aconteceu e
quem a engravidou. Enfim, era assim nesse tempo. E
agora que a sua mãe já faleceu, este meu velho e eterno amigo, nunca virá a descobrir quem foi o seu pai,
porque só a mãe o saberia, se é que o sabia. E, a dor
de ser filho de pai incógnito, sem a possibilidade de
um dia o vir conhecer, para muitos, por esse mundo
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Hoje, felizmente, temos a ciência para nos ajudar
a desvendar esse mistério e saber quem é “o pai da
criança”. Existem várias situações em que potenciais
pais ou filhos podem recorrer a testes genéticos, a
maioria das quais dedicadas e encontrar os progenitores biológicos. Com a recolha da amostra, designado por ácido desoxirribonucleico (ADN), o material
genético é a impressão digital da vida e encontra-se
nas células. Cada indivíduo tem o seu e conta com
23 pares de cromossomas herdados do pai e da mãe.
Quando comparado o ADN dos três, (pai, mãe e
filho) dependendo do número de marcadores analisados, o rigor dos resultados pode chegar, dizem os
cientistas, aos 99.9 por cento. Já a análise do grupo
sanguíneo não permite respostas tão fiáveis. É de salientar que saliva, sangue, esperma, células da pele,
folículos do cabelo, entre outros, são fontes de ADN.
Assim como também já é possível determinar a paternidade de um feto com, pelo menos, 13 semanas a
partir do sangue da mãe e do ADN do potencial pai.
Para melhor compreender o que se passa no laboratório: o material genético é misturado numa solução
que liberta o ADN das células, o qual é depois amplificado. Apenas alguns locais específicos do ADN,
designados por marcadores são analisados. Quantos
mais marcadores mais rigor. Os analistas consideram
6 a 16 marcadores de ADN: quanto mais forem usados, mais rigorosos serão os resultados.
O filho herda um marcador do pai e outro da mãe.
Se determinado marcador não coincidir com o do homem, é provável que este não seja o pai. Face a, pelo
menos, 3 marcadores não coincidentes, é praticamente impossível tratar-se de pai e filho.
Mas como neste mundo nada é perfeito, até no teste
de ADN existem coincidências: quando um marcador do filho é igual ao do alegado pai, podem existir,
segundo os cientistas, duas explicações: o homem
em questão ser mesmo o progenitor ou este e a mãe
terem, por coincidência, marcadores idênticos. Por
isso, sugerem os analistas, quanto mais marcadores
iguais, maior a probabilidade de confirmar-se a paternidade.

Joe Puga
O

Texto de Mário Carvalho

bem conhecido de todos os nossos leitores o
cantor Joe Puga, que havia sido contratado por
Tony Silva da TNT Productions para atuar no Centro
Cultural Português de Mississauga, no sábado 28 de
Abril, foi vítima de uma hemorragia cerebral, doença
que atacou Joe Puga repentina, e, inesperadamente
atirando-o para os cuidados intensivos e a uma operação de emergência, no Hospital Toronto Western
onde ainda se encontra, nos cuidados, mas, segundo
ultimas informações, a recuperar satisfatoriamente.
VIVA BEM!
O Jornal a Voz de Portugal deseja ao amigo Joe
Puga, que viva bem, mas para que ele consiga ultrapassar este difícil momento da sua vida, vamos todos
dar as mãos, e rezar, para que ele esteja sobre os palcos, com a maior brevidade possível.
Força, Joe Puga
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Cerca de 202 milhões de pessoas
vão ficar sem emprego este ano
C
erca de 202 milhões de pessoas vão ficar desempregadas este ano em todo o mundo, mais 6
milhões do que em 2011, indica um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que será
divulgado esta segunda-feira em Genebra
As políticas de austeridade em vários países estão a
ensombrar as perspetivas de emprego e são “contraproducentes” para o crescimento económico, afirmou
o diretor do instituto internacional de estudos sociais
da OIT, Raymond Torres, numa conferência de imprensa no domingo.
De acordo com os dados da organização, em 2011
foram contabilizados em todo o mundo 196 milhões
de desempregados e a perspetiva para este ano é de
202 milhões e em 2013 de 207 milhões.

Londrinos vão ter mísseis nos
telhados durante os Jogos Olímpicos

T

udo em prol da segurança durante os Jogos Olímpicos de Londres, que começam no dia 27 de Julho. A medida já tinha sido anunciada pelo Ministério da
Defesa britânico, mas só agora é que os moradores dos
apartamentos da área circundante ao recinto dos jogos,
na zona de Bow, foram notificados de que vão ser instalados mísseis no telhado dos prédios. Só serão disparados em “último recurso”.
Para o Ministério da Defesa é importante garantir que,
caso haja ameaças terroristas aéreas, seja dada uma resposta imediata e eficaz. É por isso que além dos mísseis instalados, uma equipa de dez soldados vai também
mudar-se para o local, avança o jornal The Independent.
Esta é apenas uma das muitas acções daquela que é já
apelidada como uma das maiores acções de segurança
de sempre em Londres. Cerca de 12 mil polícias estarão

ao serviço durante os Jogos e serão usados outros meios,
como câmaras de videovigilância. O MI5 – os serviços
secretos britânicos – tenciona recrutar mais 100 agentes
e colocar centenas de outros no terreno para identificar
potenciais ameaças; no total estarão envolvidos na defesa dos Jogos mais de 40 mil pessoas, esperando-se ainda
agentes do FBI. “Recebemos um folheto do Ministério
da Defesa a dizer que o edifício é o único local adequado na área”, disse ao mesmo jornal um residente, Brian
Whelan, acrescentando que a informação do ministério
adianta ainda que o local estará vigiado pela polícia 24
horas por dia, todos os dias. “A maior parte dos moradores viu isto como uma boa notícia mas eu não consigo
imaginar que circunstâncias é que podem exigir que se
disparem mísseis por cima de uma zona altamente populada”, acrescentou o britânico.

notícias
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Conjuntura: Bruxelas
prepara plano de 200
mil ME para estimular
crescimento

A

Comissão Europeia está a preparar um plano de
investimentos capaz de mobilizar 200 mil milhões
de euros de investimentos públicos e privados para estimular o crescimento europeu, noticia o jornal espanhol
El Pais, citando fontes europeias. “O projeto visa lançar
investimentos no valor de 200 mil milhões de euros em
infraestruturas, energias renováveis e tecnologias (com
uma participação privada)”, escreve o diário. O projeto,
designado Pacto para o Crescimento (ou Agenda para
o Crescimento, como lhe chamou a chanceler alemã
Angela Merkel) é apresentado pelo El Pais como “uma
espécie de Plano Marshall”.

Bin Laden
morreu há um ano

A

operação em que foi morto Osama
bin Laden, há um ano, começou a ser
preparada três dias antes, quando o comandante das forças especiais norte-americanas recebeu autorização de Barack
Obama para “avançar e capturar” o líder da al-Qaeda.
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A Verdade
A

Texto de Hélio Bernardo Lopes

recente passagem do trigésimo oitavo aniversário da Revolução de 25 de Abril, com toda
a polémica intencionalmente criada contra os que
se determinaram a faltaràs comemorações oficiais
da efeméride, justifica que escreva as palavras que
dão forma a este texto. Desde que se seja sério, e
se não viva dominado por interesses que limitem
o exercício da livre expressão do pensamento, será
difícil discordar do que aqui vou escrever.
O Movimento das Forças Armadas, por cujo triunfo
se institucionalizou a Revolução de 25 de Abril, teve
duas causas, uma mais distante e difusa, outra mais
imediata e determinante. A primeira, ligou-se à longevidade da defesa das antigas províncias ultramarinas,
que obrigou os oficiais do Quadro Permanente das
Forças Armadas a sucessivas comissões militares, o
que, sendo embora a sua profissão, teve consequências desagradáveis ao nível das respetivas famílias. A
segunda, e que foi a principal, esteve ligada à criação
do tristemente célebre Quadro Especial de Oficiais,
essencialmente da lavra do ministro, Horácio de Sá
Viana Rebelo.
A generalidade da população, como tenho já referido amiúde, vivia sem especiais problemas, distante,
como quase sempre, da vida política, e sentindo mesmo um progressivo acréscimo do seu nível de vida e
das suas esperanças por um futuro melhor. Convém
recordar a dificuldade que muitas empresas estavam
a sentir na contratação de novos trabalhadores, e até
aos níveis mais diversos, porque a fixação de portugueses nas províncias ultramarinas estava num amplo crescendo, logo que findo o serviço militar obrigatório. Simplesmente, a vinda de Marcelo Caetano
para a chefia do Governo, de parceria com a heterogeneidade desde sempre existente ao nível das classes com poder na economia e no sector financeiro,
determinouo nascimento de grupos de pressão sobre
o Governo, mas orientados por objetivos políticos
distintos. No meio de tudo isto, como se pôde ver
à saciedade, antes e depois de Abril, a oposição ao
regime estava a anos-luz de se constituir numa estrutura estrategicamente orientada. Nada ligava entre si
os diversos grupos e grupúsculos, para lá de serem
contra o regime da Constituição de 1933.
De um modo sintético, o centro-esquerda de hoje –
nada tem de esquerda, e muito menos de socialista –,
antes de Abril, era uma estrutura politicamente fraca
quando comparada com o setordireta ou indiretamente ligado aos comunistas: eram, respetivamente, a
CEUD e a CDE. Aprovativemo-la logo após a Revolução de 25 de Abril, com as eleições para a Assembleia Constituinte e para a Assembleia da República:
embora se tivessem invertido aquelas duas posições
da velha oposição, ambas se ficaram muito longe de
uma maioria absoluta.
Aconteceu, porém, que o Movimento das Forças
Armadas deu origem a uma verdadeira revolução, e
não, como pretendia a direita democrática da altura
– PPD e CDS – a uma simples transição para uma
democracia meramente formal, com os militares a recolherem rapidamente aos quartéis. Este facto transformou a nossa III República, de natureza democrática, em algo muitíssimo diferente da atual democracia
espanhola, mormente até ao fim de Aznar no poder.

Armenia Teixeira
Advogada
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Nós vivemos, para o bem e para o mal, uma verdadeira revolução.
A situação internacional, ainda com a vivência do
comunismo na União Soviética e nos seus aliados,
que de há muito se não expandia para qualquer lugar
do Mundo, como também tinha lugar com os casos
da China e de Cuba, deparceria com a localização
geográfica de Portugal e com a histórica, cultural e
técnica ligação dos nossos militares à OTAN, superintendida pelos Estados Unidos, determinou os mais
que evidentes limites às possibilidades da Revolução
de 25 de Abril.
Às Forças Armadas, mormente por via da sua Comissão Coordenadora, apresentaram-se dois cenários: repor a ordem a qualquer preço, usando a força
e recolhendo rapidamente aos quartéis, ou criar uma
estrutura de adaptação progressiva à democracia, forçando, com naturalidade, a adesão à vivência da mesma, mas sempre acabando por voltar, nos domínios
económico e financeiro, a uma situação tão próxima
da que acabou por ser derrubada em 11 de Março de
1975. Bom, as Forças Armadas acabaram por seguir
o segundo caminho.
A muitos, mormente no domínio político, passou
sem ser percebida esta realidade muito evidente, mas
para quem estava de fora e atento: a generalidade
dos portugueses aceitou de bom grado o abandono
da defesa das províncias ultramarinas, mas porque se
pensava que tudo iria ser, daí em diante, muitíssimo
melhor e ainda mais seguro. Passara a ter-se a democracia, que muitos tomavam como um instrumento
de comando e controlo do exercício do poder, o que
se veio a perceber, e também por quase todos, não
corresponder à realidade. Além do mais, este novo
sistema político – a democracia – nunca foi visto
como algo de realmente importante, sendo apenas
bem recebido e praticado normalmente. Havia mesmo – não eram poucos – quem continuasse a dizer,
e por muitos anos, que poderia vir a ter lugar uma
bernarda…
Contrariamente ao que tantos têm referido, nunca
dei um ínfimo crédito a qualquer regime constitucional de verdadeira esquerda, desde cedo tendo percebido o que o PCP e outros grupos de esquerda foram
percebendo: o PS, de facto, nada tinha de socialista,
mas apenas de alguma social-democracia. E, mesmo
assim, muito longe da qualidade conseguida nas sociais-democracias do Norte de Europa.
De um modo hoje inquestionável, a mudança face
aos acontecimentos de 11 de Março de 1975 só foi
possível graças à ação conjunta de António Ramalho
Eanes e Mário Soares, com o seu PS, incondicionalmente alinhados com a conceção ocidental da organização social, mas aqui com as caraterísticas que a
História moldara em Portugal. Por isso tenho dito,
e não raras vezes, que quando terminou funções o
Conselho da Revolução o País ficou à beira da expectável evolução do Governo de Marcelo Caetano,
mas com a resolução do problema ultramarino e com
a novidade da prática democrática. O tempo mostrou
que a primeira mudança – perda do Ultramar – só
foi passível de ser ultrapassada com os dinheiros
oriundos da adesão à Europa. Um dinheiro que teve
contrapartidas, hoje já completamente percebidas, e
que nos transformaram num protetorado europeu. A
segunda mudança – a prática democrática – mostrou
à evidência que tal prática é meramente formal, acabando por se verem os seus mecanismos apropriados
pelospoderes económico e financeiro.
Esse mesmo tempo, com as lições que propiciou,
mostrou o que Adriano Moreira, como tantos outros
antes dele, tem vindo a dizer: Portugal precisou sempre de ajuda. Se a Alemanha se desenvolve e tal se dá
também com Espanha, também nós lhe vamos atrás.
De contrário, andamos nós para trás. Falta-nos, pois,
uma atitude cultural própria, profunda, historicamente consolidada, que nos permita sobreviver e competir, mormente aproveitando capazmente as nossas
próprias potencialidades.

A este respeito, o futebol dá-nos mesmo uma excelente estimativa, porque temos gente de qualidade pelas sete partidas do Mundo, mas mostramo-nos
incapazes de organizar tal desporto cá dentro e em
condições de bom funcionamento. É caso para dizer,
brincando um pouco, que terá faltado à Troyka alguma atenção para esta área tão essencial à generalidade dos portugueses.
Desde o final do Conselho da Revolução – logo desde os dias imediatos ao 25 de Abril – a tal nossa direita, já então com expressão político-partidária, foi
tentando encontrar o meio e o momento para ajustar
contas com a Revolução de 25 de Abril, fosse pela
questão da descolonização, fosse pela criação do
Serviço Nacional de Saúde, fosse pelo aumento da
escolaridade obrigatória, fosse pela mudança da legislação da família, a verdade é que se foi vivendo à
espera de que o tal dia haveria de chegar.
Tenho para mim como evidentíssimo que os militares da Comissão Coordenadora, como, mais tarde, o
Grupo dos Nove, já com o Conselho da Revolução,
nunca pretenderam criar um Estado Socialista, ou à
argelina, como tantos e tão importantes políticos ainda vivos chegaram a acreditar. Mais: nunca acreditei
em qualquer comuna de Lisboa, tendo explicado a
quem se encontrava ao tempo nas aflitinhas que tal
era simplesmente impossível. Como já escrevi, tive
essa prova numa conversa muito amável com o então
Ministro Sem Pasta, Vítor Alves.
A minha explicação era simples e foi a que teve
lugar. Por um lado, as Forças Armadas de Portugal
tinham uma atitude global orientada pelos valores
do Ocidente. Por outro, havia o precedente da Índia
Portuguesa, onde o critério desde sempre apoiado foi
o da contagem de espingardas. E, por fim, percebia-se facilmente que a generalidade daquela conversa
revolucionária nunca chegaria a vias de facto.
Portugal, ao nível político-militar, era uma estrutura globalmente ocidental, alinhada com os valores
da OTAN, tendo mesmo chegado a ter aqui lugar,
mesmo assim com mui limitadas más consequências,
algo de semelhante ao terrorismo de Estado levado
a cabo na Europa pela Gládio e por outras estruturas
ligadas à CIA ou à OTAN. Por outro lado, e no plano
partidário, todos os partidos eram alinhados com os
Estados Unidos e com as grandes famílias partidárias
internacionais, com a notável exceção do PPD. Só o
PCP se encontrava alinhado com a União Soviética,
o que constituía, como no-lo diz Adelino da Palma
Carlos, uma garantia de ausência de aventuras, dado
que a URSS tinha uma noção muito mais clara do
papel geostratégico de Portugal que Henry Kissinger.
Só foi possível chegar ao estado atual por três ordens de razões: porque o PS, ao longo da III República, se foi encarregando de destruir, de facto, qualquer
laivo de social-democracia; porque se extinguiu a
União Soviética; e porque os portugueses cometeram
o mais grave erro, ao elegeram para o alto cargo de
Presidente da República uma personalidade conservadora e de direita. Bom, com ou sem verdade, neste
aspeto, de facto, o povo é quem mais ordena…
E teve há dias José Pacheco Pereira toda a razão,
falando sobre a ausência de Mário Soares nas comemorações oficiais da Revolução de 25 de Abril, ao
referir que Mário Soares entra em contradição ao criticar agora Pedro Passos Coelho, porque ele mesmo o
levou ao colo para o lugar que hoje ocupa. Como dizia o velho anúncio, e que há dias referi, não se pode
ter tudo por dois escudos… Faltou a José Pacheco
Pereira referir que onde Mário Soares esteve mal foi
no apoio dado ao neoliberal, já assumido ao tempo,
Pedro Passos Coelho.
Enfim, nós chegámos aonde estamos, acima de
tudo, por via das mil e uma cedências do PS ao
longo da sua vida nesta III República. E é por isso
que Fernando Rosas tem a mais cabal razão na
sua consideração final no tal documentário referido no meu texto, A NÃO PERDER, quando ali
disse: por vezes, é o feitiço que acaba por dominar o feiticeiro… E cá estaremos para ver aonde
se irá chegar com a recente historieta do atentado
de Camarate…
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variedade

Naquela Manhã de Abril...
N

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

a manhã daquele Domingo o homem percebeu totalmente que a vida tinha deixado de
ter sentido. Foi até à praça pública, olhou mais
uma vez as magníficas árvores centenárias e encostando a pistola à cabeça disparou e…caiu desamparado no chão que tantas vezes tinha pisado
com passos felizes.
Foi assim que aconteceu.
O povo que lá estava ou por ali passava parou.
A polícia chamou ambulâncias, tropas e bombeiros
com alaridos despropositados e inúteis.
Já nada havia a fazer.
O querer de um homem era a representação do querer de todo um povo.
Macas saíram, gentes atropelaram-se para ver a
festa do desespero, governantes municipais esconderam as cabeças em casacos de gala. A praça chorou um choro convulsivo que alastrou até ao mar
próximo.
O mar saltou barreiras, quebrou pontes em raiva há
muito contida e surpreendeu todos ao inundar desalmadamente aquele recinto cheio de razões suas e de
muitos outros pois ele é muitas vezes o que escuta
mágoas advindas de sonhos prometidos e desenganados.
Muitos tiveram medo. Fugiram em carros e limusinas, em aviões particulares e iates de luxo comprados
sobre o sofrimentos do homem que se imolou e dos
outros que morreram de mortes de desprezo.
Véus de templos humanos rasgaram-se e palácios
caíram com estrondos terríveis.
Pois nada se passara só com o homem que tivera o
discernimento de partir de dentro da corrupção com
um tiro de pistola.
Fora uma Europa inteira que tinha sido abalada nas
suas mais antigas e profundas estruturas, e agora queria gritar em altos brados verdades há muito guardadas em corações transformados em bombas a explodir. O povo não tinha saído à rua.
O povo tinha morrido dentro das suas esperanças
assassinadas e arrastadas pela lama das ruas antes
cheias de flores e abrigos.
Por isso no continente velho que o mundo guardava
já não existia lugar para os homens nem para as árvores e as bondades.
Um mundo apelidado de liberal corrompera as suas
fundações criando buracos negros onde os habitantes
iam caindo uns após outros.
Qualquer pretensão era arrasada à primeira tentati-

va.
Golpes de machados caíam sobre cabeças desamparadas ou solidariedades avistadas.
O olho do mundo personalizado nos governantes tinha milhares de outros olhos em recantos espalhados
ao longo das terras, das montanhas e dos mares.
Nada estava a salvo. Fora esta a grande razão da
partida aparatosa do homem que se imolara a tiro na
praça.
Lá longe em outra praça escondida no meio da
largueza do seu mar imenso e no interior de ilhas
desconhecidas de todos que não dos seus habitantes celebrações de um dia remoto que velhos ainda
recordavam com saudade fazia-se a festa com bandas de música e mentiras e cantava-se e chorava-se
hinos de nação perdida e grândolas de uma vila
morena tão distante e desejosa de tão perto.
Governantes de lados e outros lados de vedações
invisíveis escondiam vergonhas com sorrisos falsos dirigidos a indivíduos moradores de chão e de
álcool, prostitutas velhas e cegas de cegueiras antigas e gastas por usos desalentados dos seus corpos
vazios de sentidos ansiosos de carinho não recebido e sempre procurado.
Velhos desdentados e de rosto ansioso olhavam
parados instrumentos de sopro e de corda ouvindo
não ouvindo desesperos interiores vindos de fomes
antigas renovadas no tempo que os tinha enganado
com promessas no dia distante que novos chefes
fingiam celebrar sabendo-se enganados pelos lados
iguais supostamente diferentes.
Cravos vermelhos distribuídos viçosos murchavam repentinamente sem que ninguém percebesse
razão ou motivo para tamanha desfaçatez.
Copos ainda cheios de cerveja dourada tombavam
sob o peso da dor dos homens que assim tinham
sido enganados na sua esperança e na sua honra
de velhos trabalhadores de uma terra que havia
sido pão e vinho e sustento amoroso dos seus descendentes agora perdidos em casas de alterne com
bailarinas de corpos esqueléticos subindo varões e
oferecendo não oferecendo felicidades obscuras e
duvidosas.
Foi por tal desfaçatez que na praça daquela ilha
desconhecida do mundo e amorosamente amada
pelo mar que a acarinhava diariamente ninguém
quis ouvir e cantar o hino que fora motivo de honradez e a Grândola da tal vila morena desfeita
agora em pedaços de cravos vermelhos com pétalas envergonhadas e sem a esperança que lhes
fora roubada para sempre.

Assumindo as
minhas responsabilidades
N
a vida acontecem situações que, apesar de
aparentemente estarem sob controlo, apesar
das adequadas precauções terem sido tomadas
para evitar erros, conflitos e discórdias e sobretudo apesar de confiarmos que o bom senso deve
sempre predominar, força é de admitir que mesmo nestas condições o inesperado e irreparável
acontece.
Quero eu aqui referir-me ao artigo, inapropriado,
injusto e não conforme à realidade dos factos, escrito por um colaborador do Jornal, que represento e
dirijo, a respeito da Festa do Chicharro, organizada
anualmente pela Associação Saudades da Terra Quebequente.
Festejou esta Associação a décima quinta edição
deste prestigiado evento no passado Sábado 14 de
Abril e como se pôde constatar, mais uma festa e
mais um sucesso.

Quer seja a nível organizacional, artístico, divertimento ou culinário, esta Associação, inova, põe em
prática e recebe as devidas e consequentes admirações e parabéns, dos que sempre e em grande número, nelas participam.
Por este motivo, o Jornal A Voz de Portugal, desassocia-se e condena os comentários pessoais exprimidos pelo seu empregado.
Todas as medidas serão tomadas e postas em vigor,
para que, tais situações nunca mais voltem a acontecer.
As nossas desculpas sinceras a todos os que de
longe ou de perto se sentiram vexados por tais
propósitos.
Eduino Martins
Editor do Jornal A Voz de Portugal
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Carneiro
Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade
Amor: Tenha pensamentos positivos, pois nem tudo na vida
nos pode correr pelo melhor. A vida exige de cada um a tarefa
de lutar e vencer.
Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena forma.
Dinheiro: Terá algumas dificuldades.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Touro
Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.
Amor: Desta vez vai deixar os preconceitos de lado e lançar-se na paixão de cabeça.
Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Gémeos
Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: A sua família necessita que lhe dê mais atenção. Dê
a mão a quem dela precisa. Uma palavra de consolo será
sempre bem recebida.
Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus ossos.
Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo
Carta da Semana: Cavaleiro de Copas que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Pequenos desentendimentos poderão deixá-lo muito
magoado. Veja sempre a vida que Deus lhe dá como uma
oportunidade para melhorar.
Saúde: O seu organismo pode ressentir-se.
Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de atitude.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47
Leão
Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: Uma boa conversa com o seu companheiro fortalecerá
a vossa relação. Lembre-se que na vida não há impossíveis,
apenas objetivos mais difíceis de alcançar!
Saúde: Cuidado com os rins, beba muita água.
Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades, não as deixe fugir.
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Virgem
Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Poderá andar de paixão em paixão. Domine a sua agitação, permaneça sereno e verá que tudo lhe sai bem!
Saúde: Sentir-se-á em forma.
Dinheiro: Surgirão vários projetos que lhe permitirão alcançar aquela
quantia de que tanto necessita.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44
Balança
Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer
pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho!
Saúde: Procure fazer algum tipo de desporto.
Dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Escorpião
Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.
Amor: Vai apaixonar-se facilmente, estará com um grande
poder de sedução. A vida é um dom maravilhoso. Agradeça
a Deus por ela!
Saúde: Estará em boa forma.
Dinheiro: Pode agora comprar aquele objeto de que tanto gosta.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39
Sagitário
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão.
Amor: Tente ser mais seletivo nas suas amizades. Se escutar
o seu coração e agir de acordo com a sua intuição, encontrará
a felicidade!
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão.
Dinheiro: Tenha algum cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado.
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Capricórnio
Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que vai
dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra si. Se
seguir em frente e fizer o que tem de ser feito, todos acabarão
por aplaudi-lo! Saúde: Cuide mais dos seus pés.
Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si,
imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Aquário
Carta da Semana: O Carro, que significa Sucesso.
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação
afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, pois na verdade quando julgamos estar bem nem sempre o estamos.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33
Peixes

Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Não se precipite numa decisão importante. Analise todos os factos e pense friamente. As decisões
precipitadas não lhe serão favoráveis. Se alguém quiser desviá-lo do caminho do Bem, não o acompanhe!
Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que
elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40
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Bebé do ano 2011 e 2012

Ella Eucalinas Albino

O Espírito Santo em
casa da família Barroso…
A

Texto de João Arruda

roação no Domingo, a Senhora Paula convidou todos
os familiares e amigos a sua casa. E assim terminou,

gente sai da ilha, mas a ilha não sai da gente.
Sentimo-nos como uma planta que vive bem,
mas, com as raízes noutro local. Senti nesta família

Data de nascimento: 2 de Abril de 2011

Mãe: Emilyn Eucalinas
Pai: Rafael Albino

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

uma semana onde todos participaram, conviveram e
expressaram a dimensão festiva e pascal da fé.

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. Pacóvia (gír.). Alocução. 2. Exprime a
ideia de metade, meio ou quase (pref.). Molibdénio (s.q.).
Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 3. A mim. Purificação, evacuação, purgação. 4. Serenidade perpétua. 5. O espaço aéreo. Despida. Corcunda.
6. Líquido esbranquiçado ou amarelo claro, em circulação
nos vasos linfáticos. Tratamento dado às freiras. 7. Terra
alagadiça. Grande massa de água salgada. Avançava. 8.
Aplicar a tarifa a. 9. Roda dentada que engrena com outra
impropriamente chamada pinhão. A unidade. 10. Naquele
lugar. Caminhar. Brinquedo em forma de pêra que se faz
girar somente apoiado num bico de metal. 11. Extraordinária. Encorajou.
Verticais 1. Aqueles. Salgar, espalhando gotas salgadas
ou pedras de sal. 2. Possui. Esteiro de rio ou braço de mar,
geralmente navegável e que se ramifica pela terra. Flanco
de um exército disposto para a batalha. 3. Assentimento.
Alimentar. 4. Assume expressão alegre. Encher de vento. 5.
Que não está cozida. Soberano de uma nação monárquica.
6. Desejava. Carapuça (prov.). 7. Base aérea portuguesa.
Livre de perigo. 8. Diz-se de uma variedade de gatos, coelhos e cabras de pêlo fino e comprido. Letra grega correspondente a p. 9. Seduzir, fascinar (fig.). Perverso. 10. Lírio.
Ruminante bovídeo. Parte terminal dos membros superiores do homem. 11. Aduziram em defesa. Alternativa (conj.).

a vontade de continuar esta linda tradição adquirida
dos pais da senhora Paula Barroso, vinda para o Canadá, ainda bebé mas, com as raízes dos seus pais,
está continuando a transmitindo aos seus filhos (Steven Medeiros, Jason Medeiros e Bianca Medeiros)
esta tradição do Espírito Santo. Foi assim, toda a
semana, com a família e amigos a evitação do terço com o senhor Gabriel Couto, com os seus cantos.
Sonho realizado mas, para a Paula foi uma experiência totalmente diferente de todas as outras vividas até
agora: “Eu nunca imaginava que isto fosse assim tão
forte, todos me ajudaram, todos colaboraram de uma
maneira ou de outra e o que eu senti e vivi nesta semana foi simplesmente maravilhoso”. Depois da co-

3 de Maio
celeBRAÇÕES DO 25 DE aBRIL NA apc
eSPÍRITO SANTO NA CASA DO PAULO tAVARES

5 de Maio

eSPÍRITO SANTO NA CASA DA FAMILIA ROSA
FESTA DO CHICHARRO DA RIBEIRA QUENTE
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Você é candidato a um enfarte?
S
e fuma que nem uma chaminé, tem uma alimentação à base de gorduras, tensão arterial alta e o colesterol elevado, acha mesmo surpreendente acabar
com uma doença cardiovascular? Geralmente pensamos que só acontece aos outros, mas infelizmente os
outros somos também nós. Talvez se o corpo fosse
transparente e pudéssemos ter noção dos efeitos que
o nosso estilo de vida tem no coração as coisas fossem diferentes, mas a degradação a que sujeitamos o
nosso órgão vital é invisível e os números das estatísticas continuam a aumentar.
As doenças cardiovasculares são a principal causa
de morte em Portugal e dela morrem 42 mil pessoas
anualmente, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Destas, 10 mil por enfarte do miocárdio.
ESTEJA ALERTA
Dá-se um enfarte quando há a obstrução total de
uma artéria do coração, normalmente provocada por
um coágulo. A falta de oxigénio prolongada nas artérias (geralmente já diminuídas no seu diâmetro interno por fenómenos de arteriosclerose) causa a morte
celular do músculo cardíaco, deixando uma cicatriz
que diminui a sua capacidade de bombeio.
A gravidade depende da extensão e localização
da zona afectada. Os sintomas mais típicos são dor
no peito, geralmente muito intensa, com irradiação
para um dos braços (geralmente o esquerdo), para o
maxilar ou para o pescoço. Muitas vezes é acompanhada de mal-estar geral e suores frios. Mas também
pode haver situações de enfarte sem que estes sintomas apareçam ou em que apareçam em grau ligeiro,
embora seja mais raro. Os sinais são semelhantes à

angina de peito, mas enquanto nesta a dor é aguda e
não dura mais do que cinco a dez minutos, a dor do
enfarte é mais prolongada e pode surgir em repouso,
ao contrário da angina, que costuma surgir associada
a algum esforço físico ou acontecimento emocional
perturbador. A confirmação do diagnóstico é feita
através do electrocardiograma e de análises que verificam a existência de certos enzimas resultantes da
destruição de tecido cardíaco e que entram em circulação ao fim de algum tempo. Há que ter cuidado porque este problema pode ser confundido com
outras patologias, como a pancreatite aguda, patologias agudas abdominais ou intratorácicas. Em todo
o caso, na sua presença, e dada a sua gravidade, é
sempre conveniente dirigir-se imediatamente a uma
urgência hospitalar, já que a maior parte das mortes
se devem por falta de assistência atempada.
FACTORES DE RISCO
O stresse, tabaco, uso da pílula, hipertensão, diabetes,
colesterol, excesso de peso e falta de actividade física
são tudo factores que aumentam a probabilidade de
ter um enfarte. A predisposição familiar também não
pode ser descartada. Um historial de doenças coronárias, obesidade, diabetes e hipertensão deverá sempre
ser tido em conta quando se for aferir o risco. E apesar
de o enfarte estar mais associado a idades avançadas,
começa a surgir com maior frequência em indivíduos
mais jovens. Os factores desencadeantes são os mesmos, embora nos mais novos os principais factores de
risco sejam o tabagismo, o colesterol elevado e a vida
sedentária, enquanto em pessoas mais velhas a hipertensão é o principal factor de risco.
COMO SE TRATA
O tratamento do enfarte tem como priorida-de alar-

gar as artérias para possibilitar a passagem do sangue. Este procedimento será tanto mais eficaz quanto
mais rapidamente for feito, por isso é tão importante
o atendimento médico imediato nestes casos.
A administração de ácido acetilsalicí-lico meia aspirina em caso de crise pode ajudar até chegar ao hospital. Ali poderá ser feita uma trombólise, isto é, a administração de um medicamento que vai desobstruir
a veia, ou uma an-ginoplastia, intervenção cirúrgica
que introduz um cateter na artéria coronária obstruída dilatando-a.
MAIS VALE PREVENIR
Controlar os factores de risco ainda é o melhor que
podemos fazer para prevenir o enfarte. A prevenção
passa, de um modo geral, por um estilo de vida mais
saudável. Eis algumas medidas que pode desde já
tomar: Vigie a tensão arterial. Controle os níveis regularmente e mantenha-a dentro de limites considerados normais. Controle o colesterol. 190 mg/dl de
sangue é o máximo recomendado.
Diminua o consumo de sal, já que este contribui
para aumen-tar a tensão arterial.
Mantenha o peso. Evite oscilações bruscas, e se tem
peso a mais faça uma dieta.
Não fume. A dependência do tabaco é uma das
princi-pais causas ligadas ao apa-recimento do enfarte, e os fumadores têm o dobro de probabilidades
de sofrer um enfarte do miocárdio. Evite as bebidas
alcoó-licas. O consumo exagerado (mais de 2 dl/dia)
aumenta o risco de enfarte. Mas de forma moderada
(um copo de vinho à refeição) até pode, segundo alguns estudos, ter um efeito protector. Faça check up’s
de saúde periódi-cos. Sobretudo a partir dos 45 anos.
Adopte uma dieta saudável. As recomendações da
American Heart As-sociation são: incluir grande variedade de frutas, vegetais, cereais, produtos pobres
em gorduras, peixe, legumes e proteínas pobres em
gorduras saturadas (por exemplo, nas carnes, aves e
outras carnes magras e em proteínas de origem vegetal, como o feijão). Na alimentação, as gorduras
saturadas não devem exceder 10% das calorias ingeridas e as gorduras trans devem ser absolutamente
evitadas (estão presentes em charcutaria, margarina e
na maioria dos produtos fumados).
Faça exercício físico com re-gularidade. Não tem de
se inscrever num ginásio, nem transformar-se numa
maratonista, nem sequer tem de comprar fato-de-treino. Gestos simples, como subir escadas em vez de ir
de elevador, andar até à mer-cearia em vez de levar o
carro ou fazer um passeio depois do jantar já ajudam,
mas o ideal é fazer 30 minutos diários de uma actividade de intensidade média, como andar depressa.
ABC do coração
Angina de peito É uma insuficiência transitória do
fluxo de sangue ao coração devido à obstrução parcial
das artérias coronárias. Os sintomas são uma dor forte
e súbita no peito, que passa rapidamente assim que a
circulação sanguínea se restabelece. Geralmente dura
entre 5 a 10 minutos (ao contrário da dor do enfarte,
que é mais prolongada) e está ligada ao esforço físico.
Cardiopatia isquémica É uma deficiência no suprimento de oxigénio ao coração. A arteriosclerose estreita as
artérias, diminuindo o fluxo de sangue e impedindo
que este acompanhe as exigências do miocárdio perante a actividade física. É uma patologia crónica, que
pode começar na adolescência e agravar-se com os
anos, dificultando a irrigação do coração. Doença cardiovascular É um termo mais genérico, que se refere
às patologias que afectam as veias e artérias, não só do
coração mas também do cérebro, por exemplo. Doença coronária Diz respeito às situações clínicas em que
existe estreitamento do calibre das artérias coronárias,
provocando redução do fluxo sanguíneo ao miocárdio
(músculo estriado que constitui a quase totalidade da
parede do coração), o que implica uma diminuição da
irrigação do músculo cardíaco. Enfarte do miocárdio
Dá-se quando há a obstrução total de uma artéria do
coração. A gravidade depende da extensão e localização da zona afectada.

saúde
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músico da semana

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

Poesia da semana

Dedicatória à
Era de ISalazar
Fiz esta versão
Mais ou menos fatal
Duma nova substituição
Do governo em Portugal
II
Sendo operado cuidadosamente
Salazar tinha de se ausentar
E a ciência milagrosamente
Teve o destino de o salvar
III
Foi então Caetano escolhido
Por lhe ser leal
E demais era conhecido
por sua fama sindical
IV
Como o destino quisera
não poderia mais governar
e assim findando sua era
e com sua era Salazar
V
Pela primeira vez
Houve uma oposição
E para cada português
Um voto de convicção
VI
Caetano quis ser diferente
E ainda mais prático
Pondo o povo ao corrente
Dum sistema democrático
VII
A autoridade era agora sua
De o governo formar
E o povo saindo à rua
Murmuravam ainda Salazar
VIII
O povo na sua inocência
Viam agora algo mudado
Deixando para trás a providência
Que até ali tinha adorado
IX
E agora quer terminar
Esta breve dedicatória
A minha terra quero abraçar
Neste momento de história
X
A saudade nos encerra
Ao nosso país natal
Bendita sejas nossa terra
E o teu nome Portugal

Memória da Liberdade (25 de Abril)
Alvaro Azevedo
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receita da semana

Lombo de porco
a salsicheiro

“Com brilho no Coração”

Abuso de Drogas
E

Texto de Rosana Brasil

stamos casados há 6 anos. Meu esposo é 10 anos
mais velho. Meu esposo é abusivo principalmente quando bebe, usa cocaína ou fuma maconha,
que acontece regularmente. Não recordo há quanto
tempo estamos usando drogas, porem não consigo
passar um dia sem utilizar drogas para enfrentar os

FRANK DA ROCHA

Ingredientes:
(para duas pessoas)
- Lombo de porco
- Toucinho de fumado
- Chouriço
- Alho
- Cerveja
- Molho “demi-glace”
- Louro
- Sal do mar
- Colorau

Preparação:
Marina-se o lombo com alho, massa de pimento, louro, cerveja e sal do mar durante
24 horas. Corta-se o chouriço a meio e mete-se no fundo do tabuleiro. Coloca-se o lombo
por cima do chouriço e cobre-se com fatias
de toucinho.
Leva-se ou forno a 350F durante 3h30 com
as batatas.
Quando tiver pronto retira-se o chouriço,
tira-se a pele e mete-se no molho “demi-glace”. Corta-se o lombo às fatias, serve-se com
as batatas e rega-se a carne com o molho.

problemas diários. Reconheço ter um problema sério
com o abuso de drogas e com meu relacionamento
conjugal, porém não sei como resolvê-los. Recentemente perdi meu emprego quando fui presa por estar
dirigindo embriagada. Perdi minha licença também.
No momento não tenho como me sustentar sem o
suporte financeiro de meu esposo e não vejo como
posso continuar em um relacionamento abusivo por
mais tempo.
Estimada leitora, parece que você está tendo dificuldades com o abuso de múltiplas substâncias entorpecentes. Para iniciar recomendamos o tratamento residencial para abuso de drogas. Abstinência é
fundamental antes de procurar resolver problemas de
relacionamento. Depois de atenderem ao programa
de abstinência de drogas, recomendaríamos terapia
de casais aonde a situação do relacionamento poderia
ser revista. Estou impressionada com sua decisão de
tomar decisões mais saudáveis. Procurar ajuda é o
passo mais difícil. Parabéns e boa sorte.
Centros para tratamento de abuso de drogas e álcool:
YMCA: 1-800-223-8024.
CAMH (416) 535-8501 ext. 6128
http://www.camh.net/Care_Treatment
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”.

“Com brilho no Coração”

Acidentes podem ser evitados
Q

Texto de Rosana Brasil

uando mantemos um passo moderado durante
o dia, temos uma chance maior de chegarmos
em casa seguros. A maioria dos acidentes ocorrem
quando estamos exaustos ou desatentos após um dia
de múltiplas atividades, quando nossa mente esta
dispersar em varias direções. Durante uma situação
de emergência, aqueles que estão calmos ou atentos
respondem rapidamente pois são capazes de observar os eventos acontecerem com clareza, ao contrario
da pessoa cansada e desatenta. A pessoa cautelosa,
age rapidamente quando uma situação de emergência
ocorre. Por outro lado a pessoa que está constantemente alerta, constantemente correndo, esperando
ser mais eficiente, fracassara em alcançam o objetivo

esperado, o relacionamento desejado. Emergências
são praticamente constantes na vida destes indivíduos. Por outro lado alguns indivíduos são tão desatentos que quando uma situação de emergência ocorre,
estes não conseguem responder apropriadamente.
Ao permitimos nossa mente ficar dispersa em varias
direções, ficamos vulneráveis a acidentes. Quando
buscamos unificação de nossas mentes através de
meditação, através da dedicação de nossas mentes
á atividades únicas, ao invés de varias atividades ao
mesmo tempo, diminuímos a probabilidade de acidentes, em alguns casos graves.
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”.

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Ilha das Cores
GOMBBY
10:15 Com Ciência(R/)
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
XVIII Série
14:45 GERAÇÃO CIENTISTA
15:00 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Velhos Amigos(R/)
17:15 Tec@Net
17:30 O Elo Mais FracoII
18:15 Príncipes do Nada
18:45 LER +, LER MELHOR
19:00 24 Horas
20:15 O Teu Olhar
(Telenovela)
21:00 TELEJORNAL MADEIRA
21:30 TELEJORNAL AÇORES
22:00 Inesquecível Com: Olga
Cardoso, Fernando Tordo
23:30 30 Minutos
00:00 24 Horas(R/)
00:30 O Elo Mais Fraco(R/) II
01:30 PATRIMÓNIO
MUNDIAL PORTUGUÊS
Vinhas do Pico

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

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Biosfera
Portugal no Coração
Portugal em Direto
O Preço Certo
XVII Série
14:45 LER +, LER MELHOR
15:00 Telejornal
16:00 Grande Entrevista
16:30 Há Conversa Com:
Maria João e
José Raposo
17:30 O Elo Mais FracoII
18:15 Feitos em PortugalPORTUGUESES EM PORTUGAL
18:45 LER +, LER MELHOR
19:00 24 Horas
20:15 O Teu Olhar
(Telenovela)
21:00 TELEJORNAL MADEIRA
21:30 TELEJORNAL AÇORES
22:30 Pai à Força
23:00 Estado de Graça
00:00 24 Horas(R/)
00:30 O Elo Mais FracoII
01:15 LER +, LER MELHOR
01:30 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
Estado de Graça(R/)
Portugal Negócios
Com: Luis Paulo Salvado
LER +, LER MELHOR
24 Horas
O Teu Olhar
(Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
RETRATOS
CARLOS MENDES - AMÉLIA
DOS OLHOS DOCES...
Liberdade 21II
24 HorasGRAVADO
Grande Reportagem-SIC
LER +, LER MELHOR
Portugal Negócios(R/)
Com: Luis Paulo
Salvado

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: Prof. Moniz Pereira
12:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30 Macau Contacto
14:00 ESCAPE .TV- SIC
14:15 Pai à Força
15:00 Telejornal
16:00 A Voz do Cidadão
16:15 FUTEBOL: LIGA ZON SAGRES
18:00 UM DIA NO MUSEU
18:30 Moda Portugal 2
19:00 24 Horas
20:15 Os Compadres
21:00 TELEJORNAL
22:00 Herman 2012
23:15 HISTÓRIA ESSENCIAL
DE PORTUGAL
23:45 ESCAPE .TV- SIC
00:00 24 Horas
00:30 TIMOR CONTACTO 06:00
01:00 Avenida da Liberdade

DOMINGO
02:00
02:30
03:00
04:00

Áfric@global
Universidade Aberta
Bom Dia Portugal
Zig Zag
ANDRÉ TOPA TUDO
05:00 MODALIDADES MEMÓRIAII
Com: João Gomes - Esgrima
05:15 Eucaristia Dominical
06:15 Podium
07:30 GOSTOS E SABORES
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:15 Especial Saúde
10:45 Cinco Sentidos
12:00 Desporto 2
13:30 EUROPA CONTACTO
14:00 Poplusa
15:00 Telejornal
16:00 A Festa é Nossa
18:30 Ver de Perto
19:00 24 Horas
20:15 Velhos Amigos
21:00 TELEJORNAL MADEIRA
21:30 TELEJORNAL AÇORES
22:00 FUTEBOL: LIGA ZON SAGRES
23:45 Moda Portugal 2
00:00 24 HorasGRAVADO
00:30 MAGAZINE
EUROPA CONTACTO
01:00 Moeda de Troika

SEGUNDA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
FLORESTA MÁGICA
Olimpíada dos Animais
10:16 GOSTOS E SABORES
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:15 O Preço Certo(R/)
XVII Série
14:45 LER +, LER MELHOR
15:00 Telejornal
16:00 Cinco Sentidos
17:15 Best Of PortugalPortugal de Excelência
17:45 O Elo Mais FracoII
18:30 Magazine
Canadá Contacto
19:00 24 Horas
20:15 O Teu Olhar
(Telenovela)
21:00 TELEJORNAL MADEIRA
21:30 TELEJORNAL AÇORES
22:00 Prós e Contras
00:15 24 Horas(R/)
00:30 Best Of Portugal(R/)
Portugal de Excelência
01:15 LER +, LER MELHOR
01:30 Magazine
Canadá Contacto

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
10:15
10:45
13:00
14:00
14:45
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:15
18:45
19:00
20:15
21:00
21:30
22:00
23:30
00:00
00:30
01:15
01:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
A FLORESTA MÁGICA
Um Dia do Outro Mundo
COUTO & COUTADAS
Portugal no Coração
Portugal em Direto
O Preço Certo(R/)
XVII Série
LER +, LER MELHOR
Telejornal
30 Minutos
Os Compadres
Com Ciência
O Elo Mais FracoII
Correspondentes
LER +, LER MELHOR
24 Horas
O Teu Olhar
(Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
Trio d´Ataque
Ver de Perto
24 Horas(R/)
O Elo Mais Fraco(R/) II
LER +, LER MELHOR
Correspondentes
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“Dancem, dancem, ou então estamos perdidos”
Texto de Rita Gomes
É com a inesquecível frase da coreógrafa Pina
Bausch que dou inicio ao meu primeiro artigo ligado
á arte. Esteticamente a dança pode ser encarada como
a arte mais antiga, expressando as emoções sem usar
a palavra.
Escolhi saber mais acerca do Ballet e aproveitei a
oportunidade para conhecer a única escola portugue-

Ballet impõe, esta escola conta com um grande nível
de profissionalismo aliado á disciplina, rigor e a um
ensinamento estruturado baseado no método italiano.
Esta escola é considerada uma das melhores de
Montreal e apesar de não ser considerada uma escola
profissional, o nível de qualidade é idêntico ao das
escolas profissionais. Orgulhosamente formam alu-

nos com capacidades profissionais que depois são
encaminhados para escolas de Ballet profissional
onde se tornam grandes bailarinos.
Nesta escola apenas se ensina Ballet mantendo assim o nível de qualidade requerido, pois por vezes
quanto mais oferta há perde-se um controlo de qualidade no serviço pessoal.
A relação professor aluno, bem como a relação dos
alunos entre si é um dos pontos fortes desta escola.
Cada aluno é tratado com a devida atenção e consoante as exigências do seu nível, o que faz com que
evolua individualmente e ao mesmo tempo todos
como grupo.Na escola há alunas portuguesas e por
isso há uma especial ligação e cumplicidade entre a
Christine e as suas alunas.Ao contrário da maioria
das escolas de Ballet, não há critérios de selecção
para se ser aceite na escola, apenas ter mais que 3
anos de idade, iniciativa e gosto pela dança. Nunca é
tarde para se aprender e por isso esta escola também
oferece aulas a adultos iniciados e avançados. Para
mais informações contacte o 514 835 7687 ou visite
a página web em: www.balletcoppelia.ca.

Vamos mais
longe do que

---

---

ilimitado

sa de Ballet em Montreal, Ballet Coppélia. A escola
nasceu em 2007, pela paixão de Christine Paulino,
advogada de profissão decidiu deixar os livros e as
leis e dedicar-se inteiramente á sua escola com a paixão pelo Ballet que vem desde que iniciou a sua prática aos 5 anos.

Pacotes ilimitados
Textos ilimitados incluídos
em todos os pacotes

A partir de

20$
por mês1

Mude para Fido, troca o seu telefone usado
e economize sobre um novo aparelho2

Acumule e economize sobre
o vosso próximo téléphone3

Fale com um conselheiro em pessoa,
não temos sistema automatizado

Façam vagas com os nossos telefones inteligentes

Celebrem

as economias

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

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

35 ilimitado
CitéFido

MC

$

por mês1

ilimitado
CitéFido

Fale e texte em qualquer altura

CitéFido

35$

Fido vos oferece a liberdade
Chamadas enviadas ilimitadas

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

35$

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

Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
por mês1
Mensagem textos ilimitadas
Mensagem textos internacionais ilimitadas

Sem contrato do tipo de saldo

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos4

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos4

Economize 400$

Economize 475$

MC

Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFido . Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.
MC

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos4

Economize 500$

Utilise os seus minutos em todas as zonas CitéFido . Algumas taxas interurbanas podem ser aplicadas.

Somente
no

FidoTROC

MC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos
AndroidMC

Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2

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

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

Localizada na comunidade Portuguesa, em St. Laurent, a escola conta hoje com 300 alunos, do sexo
masculino e feminino, e 7 professores profissionais
que se dedicam de corpo e alma á dança e a cada
aluno.
A filosofia da escola é o que a distingue das outras.
Ao contrário da rigidez e restrições que usualmente o
www.action-page.com

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

Com entendimento
Fido de 2 anos

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304
Somente
no

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

Com entendimento Fido sobre alguns planos numa das nossas opções de dados de 3 anos2

Com entendimento Fido de 3 anos2

Mont-Royal
Centre Du Domaine
1042-A, WWW.ACTION-PAGE.COM
Mont-Royal Est
3235, ave de Granby
514-303-9304
514-999-0555

Mont-Royal
Centre
Du Domaine
Les offres peuvent être modiﬁ
ées sans préavis. Des frais
uniques
d’activation de 35 $ s’appliquent : un crédit de ce montant sera porté à votre facture si vous procédez à une nouvelle activation avec une Entente Fido de 2 ou 3 ans sur certains forfaits. Des frais
1042-A,
Est(ou) des
3235,
de Granby de service s’appliquent conformément aux modalités de votre entente. 1. Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais de transmission de données, frais
de récupération des économies
surMont-Royal
l’appareil et
fraisave
d’annulation
514-303-9304
514-999-0555
liés aux options, frais de service
d’urgence 9-1-1 provinciaux
(s’il y a lieu) et taxes sont en sus et facturés mensuellement. Minutes de temps d’antenne local seulement. Les forfaits comprennent les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-ﬁl canadien.
Textos entrants et sortants à tariﬁcation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions), textos internationaux envoyés (sauf pour certains forfaits) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés aux tarifs en vigueur. Sous
www.action-page.com
réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido ; ﬁdo.ca/modalites. 2. L’offre s’adresse, dans les magasins participants, aux nouveaux clients qui achètent et activent un téléphone Fido dans le cadre d’un forfait mensuel. Sous
réserve des Modalités du programme FidoTROC, accessibles à ﬁdo.ca/ﬁdotroc. Limite de un (1) téléphone par échange (consistant en un téléphone usagé) par personne. 3. Sous réserve des Modalités du programme Fido Récompenses, accessibles à ﬁdo.ca/
modalites. 4. Dans le cadre d’une nouvelle activation et d’une Entente Fido de trois ans avec un forfait mensuel d’au moins 25 $ et une option Données admissible (par exemple, option 10 $ / 100 Mo exclue). Taxes en sus. MCDes éléments de cette page sont
reproduits à partir des travaux créés et partagés par Google et utilisés selon les modalités décrites dans la licence Creative Commons 3.0 Attribution License. Tous les autres noms de marque et logos appartiennent à leurs titulaires respectifs. Fido & dessin,
FidoTROC, FidoDOLLARS et Fido à l’écoute sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2012 Fido Solutions

10 dicas e curiosidades

2 DE maio - 2012 | A Voz de Portugal

curiosidades

Quem fica muito tempo
sentado tem mais
chances de morrer

U

m estudo afirma que pessoas que passam
muito tempo sentadas podem ter até 40%
mais chances de morrer por qualquer causa.
Não fique preocupado, mas gastar muito tempo em
uma cadeira é ruim, muito ruim para sua saúde.
Uma nova pesquisa publicada no “Archives of Internal Medicine” mostra que as pessoas que passam
muito tempo sentadas correm mais risco de morrer
por qualquer causa, em comparação com pessoas que
não se sentam por muito tempo. O estudo acompanhou cerca de 222.500 adultos australianos por cerca
de três anos. Durante esse tempo, foram calculadas as
chances das pessoas articuladas e as chances das pessoas que ficavam mais tempo sentadas morrerem.
Em pessoas que passaram várias horas por dia sentadas, as chances de morte foram: 15% maiores para
as pessoas que se sentaram por pelo menos oito horas;
40% maiores para pessoas que se sentaram por 11 ou
mais horas por dia;
“Nossos resultados adicionam à evidência crescente
de que os programas de saúde pública devem incidir
não apenas sobre o aumento da população, mas também sobre os níveis de atividade física e a redução do
tempo sentado”, escrevem os pesquisadores.
Alpa V. Patel, PhD, publicou estudos sobre os riscos
de saúde associados a longos períodos sem movimentação. “Estamos continuando a demonstrar uma e outra vez, em diferentes populações, que há algo de real
na associação entre o tempo sentado e a redução da
longevidade.”
Levante-se dessa cadeira: O que há de tão ruim sobre
ficar sentado por longos períodos? Essa resposta não é
totalmente clara. Mas o exercício e o movimento têm
um efeito positivo sobre as gorduras do sangue, chamadas triglicérides, e outros riscos cardíacos, diz Patel. O
conselho é: sente-se cinco minutos a menos por hora.
“Pequenas mudanças podem ter um grande impacto”,
diz a especialista. A tecnologia nos deu menos razões
para nos mover, diz David A. Friedman. Ele é o chefe
dos serviços de insuficiência cardíaca no North Shore
Hospital, em Plainview, NY. Em vez de mensagens de
texto ou e-mails, “desça uns degraus para dizer: ‘Oi,
como vai você? para um colega”. Olveen Carrasquillo,
chefe da divisão de medicina interna geral da Universidade de Miami, diz que: “Um estilo de vida sedentário
não é bom para a saúde”. “Hoje nós não precisamos
nem sair de casa para ir ao banco ou levar uma carta
ao correio.” O novo estudo não comprovou a morte de
pessoas. Não está claro o que veio primeiro - uma saúde
mais precária ou o tempo gasto numa cadeira. Ainda
assim, não há dúvida de que o movimento é bom por
muitas razões. “É difícil dizer que se alguém é bastante
sedentário ele vai morrer. Os problemas de saúde também estão associados ao hábito de vida, o que inclui o
fumo e uma má alimentação”, diz Scott Kahan, diretor
do Centro Nacional de Peso e Bem-estar de Washington, DC. O mais importante desse estudo é que não resta dúvida de que ser ativo é mais saudável. “A chave é
fazer algo que você goste, quer se trate de esportes, ir à
academia, caminhar, ou cuidar do jardim. “Se você faz
uma atividade da qual não gosta e não sente prazer, a
probabilidade de manutenção é muito baixa.”

A História da Bíblia (3)
P
or isto mesmo e pelo fato de a língua grega ser
a língua internacional no século II a.C., Ptolomeu Filadelfo pediu aos hebreus de Alexandria que
lhe fizessem a tradução grega dos livros religiosos
hebraicos.
O sumo sacerdote Eleazar forneceu os documentos
hebraicos e, segundo uma tradição meio histórica e
meio lendária, reuniram-se 72 eruditos, seis de cada
tribo de Israel, para fazerem aquele trabalho. Entre outras lendas, conta-se que terminaram todos a sua tarefa
no mesmo momento, com um altissonante Amém e
que foram tiradas 70 cópias da tradução.
Esta, à qual os hebreus helenizantes de Alexandria
acrescentaram os deuterocanônicos, escritos em grego, é a famosa Septuaginta, ou Versão dos 70. Esta
obra foi de grande significação, pois até essa época a
leitura dos livros religiosos hebraicos estava reservada
ao templo e às sinagogas. A partir daí, difundiu-se o
conhecimento da Bíblia entre os não hebreus e mesmo entre os descendentes de Israel que, longe de sua
pátria, estavam mais familiarizados com o grego do
que com o hebraico . Entretanto, os hebreus ortodoxos
repeliram-na, tanto mais que encontraram infidelidades na dificílima tradução.
Assim, diz Salomon Reinach que os 70 traduziram,
em Isaías VII, 14, o hebraico “almah”, por “virgem”,
quando a tradução exata seria”moça” (“pois por isso
mesmo o Senhor vos dará este sinal: uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e seu nome será Emanuel”). Pode-se avaliar a importância de tal mudança
de tradução dessa frase profética, de profunda significação para o futuro cristianismo. Aliás, erros desta natureza poderiam-se dar com relativa frequência e facilidade. Assim, por exemplo, a simples transposição de
um sinal podia modificar todo o sentido de uma frase.
Em Gênesis XLIX, 21, conforme a pontuação, pode se
ler: “Neftali é um veado solto, que pronuncia formosas
palavras”, ou: “Neftali é uma árvore frondosa da qual
brotam formosos ramos”. Na tradução dos 70, foi a
primeira frase a que prevaleceu.
Os originais e cópias da Septuaginta perderam-se.
Hoje, conhecem-se perto de 4 mil manuscritos, dos
quais os mais antigos remontam ao século IV d.C.
Os mais importantes e antigos são os conhecidos
pelos nomes de: Manuscrito do Vaticano (Século IV
d.C.); Manuscrito Sinaitico, de Tischendorf (Século
IV d.C.); Manuscrito Alexandrino (Século V d.C.).
Os hebreus, não conformes com a tradução grega da
Septuaginta, continuaram a transmitir os manuscritos
do Templo. Mas os exegetas ortodoxos reconheciam,
pelas dificuldades já expostas de tradução e de interpretação do texto hebraico, que era necessário compor
um sistema de sinais que fizessem o papel das vogais
e da acentuação e assim permitissem maior fidelidade
ao verdadeiro texto.
No tempo de Jesus havia dois textos: o texto grego da
Septuaginta e o texto hebraico ortodoxo, proveniente
do texto primitivo de Esdras, certamente corrompido
por omissões, interpolações, descuidos, erros de cópia,
ele.
Parece que o texto hebraico era seguido por Jesus e
seus apóstolos, enquanto São Paulo e os gentios conversos, que logo se tornaram dominantes, adotavam
o texto da Septuaginta pelo fato de a língua grega ser
mais difundida e acessível. Os hebreus ortodoxos empreenderam o trabalho de sinalização dos manuscritos,
que passaram a ser chamados textos ou manuscritos

massoréticos, do nome massora (tradição).
Apesar de tantas precauções, afirmam os exegetas
que, até o século II d. C., esses manuscritos sofreram,
fora de qualquer dúvida, numerosas corrupções, o que
se inferiu pela comparação com outros documentos
antigos. Somente pelo século IV é que se fixou a versão massorética, conhecida presentemente. Como os
demais documentos, o texto hebráico massorético e
suas cópias mais antigas perderam-se. O manuscrito
massorético mais antigo hoje existente é o denominado Codex Babylonicus Petropolitantis, que data do
ano 910. Além da versão dos 70, há outras traduções
gregas do texto hebraico: traduções de Áquila, de Teodósio e de Simaco, que datam do século II d.C. Embora não tivessem atingido à preeminência daquela,
servem para estudo comparativo.
Na versão da Septuaginta existiam alguns livros que
não foram reconhecidos canônicos: os livros III e IV
dos macabeus, o Salmo CLI.
Circulavam também, nos primeiros tempos do Cristianismo, manuscritos religiosos que não foram incluídos na lista dos documentos canônicos: os livros III e
IV de Esdras, o livro dos Jubileus, os Paralipômenos
de Jeremias, o livro do martírio de Isaías, o livro de
Enoc, etc. Em resumo, o Velho Testamento é conhecido através de cópias, cujas mais antigas datam de
muitos anos depois de Cristo, sendo umas gregas (provindas dos textos de Septuaginta) e outras hebraicas
(provindas dos textos massoréticos). Não se conhecem
cópias sem sinalização, derivadas do texto hebraico de
Esdras. Posteriormente, apareceram os textos latinos e
outros que veremos adiante.
No texto grego da Septuaginta, o Cânon do Velho
Testamento é dividido em 4 seções:
1 A Tora, a lei, ou seja, o Pentateuco, com os 5 primeiros livros. Modernamente, tende se a acrescentar
a estes, o livro de Josué e a denominar o conjunto de
Hexateuco.
2 Os livros históricos, de Josué até Crônicas, e mais
outros, como Esdras, Neemias, Ester.
3 Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos cânticos,
4 Os livros Proféticos dos 4 Maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os dos 12 Menores.
O nome Velho Testamento vem do grego Palaiediatheké (palaie: velho, diatheké: pacto, aliança). Essa a
denominação grega pela qual era mais conhecida em
Alexandria, a Versão dos Setenta.
Mas diatheké também significa testamento e foi o
nome preferentemente adotado por São Jerônimo, na
versão da Vulgata, e o que prevaleceu até hoje.
Neste capítulo referimo-nos à antigüidade dos documentos bíblicos comumente conhecidos. Em 1947
foram descobertos às margens do Mar Morto rolos bíblicos que datam de antes de Cristo. Estes manuscritos
bíblicos, em hebraico, grego, árabe e aramaico, são
todos do Velho Testamento e ainda estão sendo objeto
de estudos. Há um palimpsesto em papiro, com uma
lista de nomes e números em hebraico arcaico, chamado fenício, que data de cerca de 500 a 600 a.C. e é,
provavelmente, o documento mais antigo do mundo.
Muitos manuscritos estão sendo decifrados por meio
da fotografia pela luz infravermelha.
Não há dúvidas sobre a autenticidade e antigüidade
desses documentos, cujo estudo poderá, talvez, provocar a revisão de muitos conceitos em torno da literatura do Velho Testamento.

Varina aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
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Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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TEL.: 514.803.8230

ANJOS

7403 ST HUBERT

CENTRO INTERNACIONAL DOS ANJOS
ATENDEMOS SÓ COM MARCAÇÃO PRÉVIA!

514.803.8230

ATENÇÃO MONTREAL ATENDEMOS TODOS OS DIAS DAS 9h00 às 19h00 CONVIDAMOS-TE A CONHECER A TUA VIDA ATRAVÉS DOS ANJOS.SAIBA QUEM LHE QUER E QUEM O ODEIA, CONHEÇA
O SEU INIMIGO OCULTO E O SEU VERDADEIRO AMOR. CONVIDAMO-LO A APRENDER A CONHECER O SEU ANJO DA GUARDA. ENTRE NUM MUNDO CHEIO DE SURPRESAS COM OS ANJOS. SOMOS UM GRUPO DE TEÓLOGOS -ASTRÓLOGOS E PARAPSICÓLOGOS. PROFISSIONAIS QUE NÓS
FUNDIMOS A ESTES SERES DE LUZ. PERPÉTUA DE ANJOS ILUMINADOS À TUA ESPERA, PARA
FORNECER A AJUDA QUE TU NECESSITAS, NÃO PENSES MAIS. ESTA É UMA OPORTUNIDADE DE
MUDAR ATRAVÉS DOS ANJOS. 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA. GARANTIMOS QUE A NOSSA INSTITUIÇÃO NOS CATEGORIZA COMO O NÚMERO 1 DO CONTINENTE AMERICANO. ESTAMOS AQUI EM
MONTREAL, PARA RESOLVER E AJUDAR, QUEM NECESSITAR, ATRAVÉS DOS ANJOS.
Por intermédio dos anjos,saibaquem o
ama e quem o odeia.
Está cansado de lutar, lutar enão vê
mudançasem sua vida? Convidamo-lo
a entrar neste mundo lindo dos ANJOSe conheça mais da sua vida através de
estes maravilhosos seres de luz.
Venha, não pense mais, e, seja uma
pessoa mais que mudou sua sorte através dos ANJINHOS.

ORAÇÕES ANGÉLICAS PARA LIMPEZA DE CASAS NEGÓCIOS
Anjos do Norte, Anjos do Sul,
Anjos doEste, Anjos do Oeste...
Quero Eu, um Filho/a de DEUS que se
Coloquem em cada ponto cardinal desta
casa/negócio...
Gabriel, Miguel, Uriel e Rafael cheguem
comos seus poderes para este lugar
eemitem suas luzes de abundância...
E tudo lhe será dado por acréscimo.
Assim seja.

TEU ANJO SEGUNDO TEU SIGNO

ANJO Signo

Planeta Metal

Camael Carneiro
Marte
Anael	Touro
Vênus
Rafael
Gémeos
Mercúrio
Gabriel Caranguejo Lua
Miguel
Leão
Sol
Rafael
Virgem
Mercúrio
Anael
Balança
Vênus
Azrael
Escorpião
Plutão
Zadkiel Sagitário
Júpiter
Cariel
Capricórnio Saturno
Uriel
Aquário
Úrano
Asareis Peixes	Neptuno

Ferro
Cobre
Mercúrio
Prata
Ouro
Mercúrio
Cobre
Ferro
Estanho
Conduzir
Platina
Platina

Cor

Pedra

Vermelho
Diamante
Verde
Esmeralda
Amarelo
Agata
Violeta
Pérola
Dourado
Rubi
Safira
Azulgris
Rosa
Opala
Vinho	Topázio
Marinho	Turquesa
Preto
Granada
Violeta
Ametista
Verdeágua
Água-marinha

Dia

3ª-feira
6ª-feira
4ª-feira
2ª-feira
Domingo
4ª-feira
6ª-feira
3ª-feira
5ª-feira
Sábado
Sábado
5ª-feira
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Crismas em Santa Cruz
Texto de Antero Branco
“Sábado passado, Santa Cruz enviou sessenta
e quatros jovens ao mundo, para testemunhar o
Evangelho de Jesus Cristo.”
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próximo. Como no dia seguinte a igreja celebrava o
Domingo do Bom Pastor, pediu aos jovens para estarem atentos à chamada do Espírito às vocações. Uma
cerimónia repleta de emoções e de alegria, concelebrada pelos Padres José Maria e António Araújo.

Monsenhor Pierangelo Paternieri, Bispo responsável pelas comunidades culturais, administrou a todos
esses adolescentes e a alguns adultos, a unção do
Crisma. Este rito em que o Bispo unge os confirmados com óleo, consiste na confirmação do Baptismo
através do Espírito Santo. Mons. Paternieri, na sua
homilia, insistiu sobre a importância da amizade pelo

O cantor Joe Puga
recupera bem

I

Texto de Adelaide Vilela

nformamos que o cantor Joe Puga foi acometido por uma doença grave, no momento em que
dava uma conferência em Toronto.
Do mal o bem, recebeu assistência imediata e o Joe
foi levado para um dos grandes Hospitais daquela cidade de Ontário.
Vítima de aneurisma o artista foi submetido a uma
cirurgia, no mesmo dia, e encontra-se já em franca
recuperação.
Logo recebeu a visita de todos os seus familiares e
inúmeros amigos de Ontário.
Todos conhecemos o poder do amor conjuntamente com o Poder Universal da Oração a Deus. Nesse
campo, o nosso Joe recebe quotidianamente o apoio
da sua digníssima família Puga, que nem por um instante deixam de nos surpreender! Quaisquer deles
mostra quanta fortaleza há na união, quando existe
amor e, se conjuga com a ternura, a paz e a esperança
no raiar de cada dia.
Sabemos que a comunidade portuguesa de Montreal

6024, rue Hochelaga—Montreal, Qc. H2X 3G5
Telefones (514) 254-4647—354-7276

Eddy Sousa

5 Maio– Bezerrada no ―farme‖ do Clemente (saida da Associaçao às 10h30)
Do 6 ao 12 de Maio, às 20h00—Recitação do Terço
Dia 11—Picado (carne guisada) e baile pelo DJ Entre Nós
12 de Maio, às 19:00—Bodo de Leite et Pézinho, seguindo-se a
Cantoria ao Desafio, com Eduardo Papoila, José Barbosa,
José Custódio e Manuel de Fátima, acompanhados por:
Manuel Travassos e Manuel Luís
entrada $10.00 (para quem não der para o Bodo)
————————————————————————————————-

Na sala de Baixo

& Xman

*Domingo dia 13, Às 11h30, saida da Coroação com destino à

se encontra em alvoroço. Assim, pelo facto de todos
admirarem o talento do Joe e a sua maneira de ser,
peculiar e bela, resolvemos publicar esta nota de redacção para informar e tranquilizar o espírito de todos os que nos têm telefonado.
Foi-nos dado apurar que uma Missa fora celebrada,
em Santa Cruz, pelas intenções do Joe Puga e, que
muitas Orações são diariamente feitas, ao Divino Espírito Santo, para que ele recupere depressa e bem!
Ternamente grata, venho em meu nome pessoal e
em nome de toda a Família Puga, agradecer à Comu-

Igreja de Notre-Dame-des-Victoires.
12H30—Missa solene, presidida pelo Rev. Padre José Maria Cardoso
Após a missa, procissão acompanhada pela Banda de Nossa Senhora dos
Milagres e Filarmónica Portuguesa de Montreal
Sopas do Espírito Santo—servidas a todos os presentes até à 17h00
Baile com
& Xman

DJ Mário

Concerto pela Filarmónica Portuguesa de Montreal e
Banda de Nossa Senhora dos Milagres.
―A Comissão organizadora deseja a todos uma festa feliz‖

nidade portuguesa de Montreal e Toronto pela amabilidade e nobreza dos seus gestos. Diríamos ainda:
ao acreditarmos no poder da Oração, continuemos a
orar, e Deus pai trará até nós o querido Joe, o nosso
artista Luso canadiano sã e escorreito.
Deus seja louvado por Lhe ter preservado a vida.
Bem hajam!
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O Espírito Santo passou pela casa do casal Rosa
al como o saudoso António Vallacorba dizia,
“O Espírito passou por aqui”, Ele também
passou pela casa da Maria do Carmo e do Carlos
Rosa. Família muito alegre, que viveu uma semana intensa de festa.
Os festejos tiveram início na quinta de Clement
Poissant, em Saint-Philippe, com os foliões, bezerro
enfeitado, pézinho e cantoria. Durante a semana, na
sua residência, contaram com a presença, diária, de
cerca de sessenta pessoas para a recitação do terço.
Esta oração foi oferecida, alternadamente, pelo Chico Rocha e Eduíno Martins, editor deste jornal.
Curiosamente, os filhos do casal, o Délio e Décio é
que dedicavam, respectivamente, o anúncio do mistério e o seu oferecimento. Sempre que o nosso editor
oferece o terço, o último mistério, quer dizer, as Avé-Maria, Pai-nosso e a Salvé Rainha, são cantados,
uma tradição bem enraizada, na freguesia das Quatro
Ribeiras, na ilha Terceira e que dá um sabor diferente
a esta oração a Maria.
O dia em que lá fui, as pessoas rezavam, na sala,

mesma cerimónia, as famílias de Madalena Machado, Jason Medeiros, Paulo Tavares, todos eles de
Santa Cruz e José Carlos Almeida de Anjou. A função da família Rosa teve lugar no salão de festas da
Associação Portuguesa do Espírito Santo. Ao chegar
a Hochelaga, o cortejo foi acolhido pela Banda de
Nossa Senhora dos Milagres, que generosamente tocou alguns trechos do seu repertório. As sopas e a
alcatra foram preparadas por um grupo de senhoras,
amigas da família, lideradas pela Fatinha Câmara.
Durante o almoço, Jordelina Benfeito, a “Cotovia”
açoriana, surpreendeu, interpretando, “O xaile de minha mãe”, “Maria Madalena”, “Les Trois Colombes”
e “Chau”. Carlos Rosa, visívelmente emocionado,

subiu ao palco para lhe agradecer e aproveitou a ocasião para dizer o quanto ficou grato pela presença e
a generosidade de todos, muito em particular à sua
cunhada Ermelinda, que se deslocou dos Estados

Unidos para passar a semana com eles. No final da
tarde, conversando com a Anne-Marie Lapointe, ela
contou-me que pela primeira vez, viveu esta devoção
ao Divino, que é contagiosa.
Diz ter apreciado toda esta vivência à Terceira pessoa da Santíssima Trindade e que até os cânticos
ao Espírito Santo falam de partilha, de amor e da
família,que tinha tirado uma semana de férias para
ajudar a Maria do Carmo e que a cerimónia da coroação, em Santa Cruz, a tinha emocionado muito. É
gratificante para os pais, verem estes jovens, implicados nesta religiosidade popular, que um dia trouxeram dos Açores, dentro das suas malas, para esta
terra canadiana. No Domingo conheci a cônjugue do
Délio, Chantal Bazylewicz, de origem polonesa, que
viveu uma semana diferente das que está habituada.
Muitos parabéns à Maria do Carmo e ao Carlos.
Que o Espírito Santo continue a iluminar as suas
vidas.

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

Amélia Tavares

Courti
er immobilier
Courtier
immobilier agréé
agréé

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

Conversamos
Conversamos imobiliário
imobiliário porque
porque

« Saber é poder »

-- Sir
Sir Francis
Francis Bacon
Bacon

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

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

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

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

Pensamento da semana

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

T

Texto de Antero Branco

no corredor, na cozinha e até mesmo nos quartos de
cama. Era um mar de gente. Estando eu na cozinha,
ao lado do cônjugue do Décio Rosa, a quebequense
Anne Marie Lapointe, admirei-me de a ouvir rezar
e cantar em português. Depois reparei que ela tinha
umas notas escritas à sua maneira, para nos poder
acompanhar. No Domingo, a coroação teve lugar na
igreja de Santa Cruz. Foi coroada a Maria do Carmo,
seus pais, Jacinto e Valentina Cordeiro, o Carlos e
seus filhos Délio e Décio. Coroados igualmente, na

«O homem
livre é senhor
sua vontade e
Pensamento
dadesemana
somente
escravo
de
sua
consciência»
-Aristóteles
«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo»
- Jan Neruda
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Recordando o nosso passado, 1965

Espírito de Fátima na
procissão da noite de 12 de Maio
N

Artigo histórico na
edição do 21 de Maio de 1965

unca antes havia sido feita qualquer manifestação religiosa com o brilho e o número de presenças verificadas na passada noite de 12 de Maio,
em Montreal. Cerca de 2000 portugueses, todos comungando na mesma Fé, quiseram estar em espírito
nas celebrações que decorriam na mesma noite no
Santuário de Fátima, Altar do Mundo. E em tudo a
procissão de Montreal foi uma miniatura de Fátima,
em ambiente espiritual, em elevação religiosa, em
expressão de Amor à Virgem que não morre na alma
da boa gente portuguesa.
Antes da Procissão foi celebrada a Santa Missa pelo
Rev. Pe. Fatela, que no sermão enalteceu a dedicação
do Povo Português pela Mãe de Deus, demonstrada
na presença de tantas centenas de fiéis às celebrações.
De facto, o número de pessoas era tão elevado, que a
maior parte teve de “assistir” à Missa nas escadas do
Centro e na Rua Clark, de tal modo que a Policia se
viu coagida a interromper o trânsito naquela via para
possibilitar o povo na participação.
Às 8h30 a Procissão saiu da Igreja de Santa Cruz,
tendo descido pela Clark até Rachel, de onde prosseguiu subindo St-Urbain até Marie-Anne, regressando
então às dependências da Igreja.
Muitos estrangeiros assistiram das janelas e dos passeios à passagem da Procissão, associando-se a Festa

que sendo Portuguesa é também parte integrante da
Religião Católica de todo o Mundo, pois Fátima e a
Virgem estão há muito consagradas pelos católicos
de todas as nacionalidades.
No “àdeus à Virgem”, viram-se os lenços acenando,
de mistura com as lágrimas de comoção nos olhos de
muitos dos fiéis presentes.
Toda a Corporação Católica de Montreal está de
parabéns pela óptima jornada de aproximação e reu-

nião dos católicos portugueses agora levada a efeito.
Uma referência especial ao dinâmico Padre Fatela,
que conduziu todas as fases da consagração à Virgem
de maneira hábil e objectiva, digna dos elogios que
ouvimos em grande número da boca de muitos dos
presentes.

Participação do Rancho Folclórico Português
na parada de S. João Baptista em Montreal
Artigo histórico na
edição do 2 de Julho de 1965

N

o dia de júbilo do Canadá Francês, que atingiu o
ponto máximo com a Grande Parada na noite de
24 de Junho, dedicada ao seu Patrono S. João Baptista, também Portugal quis estar presente por intermédio do Rancho Folclórico Português de Montreal.
O nosso conjunto participou activamente na Parada,
dançando alegremente, não só como homenagem à

cultura francesa desta grande nação canadiana, mas
também como demonstração firme da capacidade artística da gente portuguesa.
Por razões de deficiência da organização do desfile,
o Rancho não pude brilhar e tirar partido. da classe
dos seus números.
Todavia, os oitocentos milhares de assistentes puderam ver alguma coisa do nosso folclore e avaliar a
alegria dos nossos jovens quando interpretam as ricas
danças regionais portuguesas.

Apresentação gratuita
do filme português “Camões”

E

Artigo histórico na
edição do 2 de Julho de 1965

ncerrando com chave de ouro o ciclo de comemorações do Dia de Portugal, depois da
memorável e elevada sessão do passado dia 10 de
Junho no Chalet Des Jardins de Montreal, a Associação Portuguesa do Canadá apresenta um espectáculo gratuito de cinema no próximo dia 10 de
Julho, sábado, pelas 8.45 horas da noite, dedicado
e extensivo a todos os portugueses de Montreal e
do Canadá. Será passado o famoso filme de longa-metragem “Camões”, além de documentários portugueses e canadianos.
Para permitir que grande número de portugueses
possam assistir à sessão, a APC decidiu alugar o
Teatro Gesú, 1200 Rua Bleury (entre Ste. Catherine e Dorchester).
Felicitamos a Associação por mais esta feliz iniciativa, que dará aos nossos compatriotas a possibilidade de reverem um dos melhores filmes portugueses, narrando a história do grande Camões,
glória da poesia lusíada e a chama da alma portuguesa.
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O distrito de Santarém
S

antarém é a dinâmica capital da
sub-região da Lezíria
do Tejo, pertencente
à região de Lisboa e
Vale do Tejo. Ao contrário do Alentejo, este
distrito é formado por
vastas planícies verdejantes que se estendem
pelo horizonte e são
muitas vezes inundadas pelo rio Tejo – daí
a designação de “Lezíria”. Entre as orgulhosas tradições da região contam-se a criação de cavalos e
de touros, sendo Santarém igualmente famosa pelas
suas touradas e pela Feira Nacional de Agricultura,
que se realiza anualmente.
A capital do distrito, Santarém, acolhe um conjunto
de igrejas interessantes e o popular Jardim das Portas
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vento de Cristo, um magnífico convento com uma
igreja e claustros, é a principal atracção da cidade.
Este monumento foi construído no interior das muralhas do Castelo de Tomar pelo Grão-Mestre dos Templários em 1162 e exibe uma combinação de estilos
arquitectónicos.
Caminhadas, canoagem, pesca e desportos aquáticos são sugestões possíveis na barragem de Castelo
de Bode, perto de Tomar, uma zona rodeada por aldeias isoladas e luxuriantes florestas de eucaliptos.
Visite também o Santuário de Fátima, onde tiveram
lugar as aparições da Virgem Maria aos três pastorinhos – um local de peregrinação que acolhe todos os
anos milhares de devotos vindos do mundo inteiro.
Locais a Visitar
Praça Barão da Batalha
Esta praça é um dos locais mais famosos de Abrantes e tornou-se um importante ponto de encontro entre os visitantes graças ao seu comércio dinâmico e
constante animação – aspectos que tornam este local

nante dólmen (túmulo megalítico) tido como um dos
dez maiores da Península Ibérica. Tendo inspirado a
construção da igreja, esta capela megalítica tornou-se
um dos monumentos mais importantes do país.
Marinhas de Sal de Rio Maior
Estas salinas estão situadas na Serra de Candeeiros,
rodeadas por árvores, vinhas e terras de cultivo. Situadas num espaço aberto que se assemelha a uma
aldeia devido às suas passagens calcetadas e casas
de madeira, as salinas encontram-se a 30 km do mar.
Há muito tempo, a Serra foi inundada pelo oceano,
espalhando fósseis por toda a zona. O sal é produzido

do Sol – rodeado pelas muralhas medievais da cidade, que oferecem vistas magníficas sobre as planícies
e o rio Tejo. Na pacata vila da Golegã realiza-se todos os anos em Novembro a famosa feira equestre
que atrai multidões de amantes dos cavalos.
Entre as imensas planícies férteis que cobrem a Lezíria do Tejo encontra-se a vila de Alpiarça, visita-

da pela sua encantadora Igreja Matriz e pelo Museu
Casa dos Patudos – um museu de belas-artes que
expõe um pouco de tudo, desde pinturas a azulejos
decorativos. Não se esqueça de parar na cidade de
Almeirim, reconhecida pelo seu vinho e pela famosa
sopa da pedra – uma sopa deliciosa e robusta composta por legumes e carne, que terá sido inventada
por um monge mendicante.
Visite também Tomar, uma encantadora cidade com
ruas estreitas e calcetadas, com um ambiente medieval e belos jardins, banhada pelo rio Nabão. O Con-

um dos mais atractivos da cidade.
Jardim do Castelo
Também conhecida por “Cidade das Flores”, a bonita cidade de Abrantes deve o seu nome a este jardim
– um espaço encantador que ainda espelha a beleza e
charme do passado. Trata-se de um óptimo local para
desfrutar de tranquilos momentos de lazer.

Fortaleza de Abrantes
A intrigante fusão de estilos arquitectónicos da fortaleza é resultado das inúmeras ocupações militares
que ocorreram no distrito entre 1173 e a segunda metade do século XX. Uma das características dominantes da estrutura é a sua torre de menagem, uma torre
que oferece vistas panorâmicas sobre as regiões do
Ribatejo, Alentejo e Beiras.
Igreja Matriz e Capela Dólmen
Este monumento religioso é essencialmente visitado pela sua singular capela lateral – um impressio-

entre os meses de Julho e Setembro, altura ideal para
uma visita. Ao longo dos anos, os métodos utilizados
na produção de sal em Rio Maior sofreram poucas
alterações, tornando-o particularmente único.
Santuário de Nossa Senhora de Fátima
Fátima é o maior centro religioso e o local de peregrinação mais venerado do país, sendo visitado por
pessoas de todo o mundo em nome da “Fé, Vida e
Esperança”. Esta cidade cresceu em volta do local
onde os três pastorinhos, Jacinta, Lúcia e Francisco,
terão visto a Virgem Maria com um terço de contas
brancas na sua mão, tendo-lhes pedido para rezarem
contra o Mal. Hoje, Fátima recebe milhares de peregrinos devotos, especialmente no dia 13 de Maio, dia
das aparições. Nestas ocasiões, os seguidores da Via
Sacra são conduzidos por 14 capelas, cada uma delas
evocando as estações da Paixão de Cristo. O percurso
começa na Rotunda de Santa Teresa de Ourém, segue
pelo Monumento de Valinhos (onde ocorreu a quarta
aparição) e termina no Calvário, passando pela Loca
do Anjo (local onde o Anjo da Paz apareceu duas vezes aos pastorinhos na Primavera e Outono de 1916).
Castelo de Ourém
Este castelo é um belo exemplo de um castro medieval. Trata-se de um monumento grandioso rodeado
por muralhas, no cimo de uma colina, a apenas 2 km
do centro da cidade. O acesso ao castelo faz-se pelas
Portas da Vila – as portas originais da cidade.
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anedotas
Os estudos do Joãozinho

Quando chega a casa, o Joãozinho entrega ao pai o recibo da mensalidade da escola. E o pai responde:
- Estudar nesta escola é muito caro!
O Joãozinho responde: - E eu sou dos que menos estuda!

Dois malucos e um novelo de lã

Um doido está a desembaraçar um novelo de lã.
- Que estás a fazer? - pergunta outro doido.
- Estou à procura do fim do fio de lã...
- Estúpido. Podes procurar à vontade, já aí não está.
Cortei-o...

Quem corre mais do que o leão?

Dois advogados andavam a caçar quando um leão os
surpreendeu em plena selva.
Um deles começou imediatamente a tirar os sapatos. O
outro perguntou:
- Por que é que estás a tirar os sapatos?
- Porque descalço, eu posso correr mais depressa!
- Que idiotice! Não importa o que consigas correr, nunca
vais conseguir correr mais do que o leão.
- Eu não preciso de correr mais do que o leão. Só tenho
que correr mais do que tu!

A mosca e a aranha

Num restaurante, um senhor diz ao empregado:
- Está uma mosca no meu prato!
E o empregado responde:
- Não se preocupe... ela já vai ver o que lhe acontece... a
aranha que está debaixo do bife já trata dela!

SUDOKU
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Mulheres bonitas fazem
mal à saúde dos homens

E

studo da Universidade de Valência investiga o
que acontece no corpo de um homem quando
vê uma mulher bonita (não é o que estão a pensar)
Javier Bardem, Tom Cruise, Brad Pitt e Michael
Douglas que se cuidem: segundo a Universidade de
Valência, podem ter a vida em perigo apenas porque
são casados com mulheres lindíssimas.
Segundo o estudo, passar cinco minutos ao pé de
uma mulher bonita pode ter consequências desastrosas no organismo masculino, nomeadamente fazer
aumentar a hormona cortisol, que eleva a pressão arterial e o nível de açúcar no sangue.
Em pequenas doses, esta hormona traz uma sensação de bem estar e euforia, mas em quantidades mais
elevadas pode provocar sérios problemas cardíacos.
Felizmente que há sempre a crise dos 3 anos para
salvar os pobres homens das suas paixões...
Infelizmente, não foi apresentada uma versão fe-

minina do estudo, mas já há más línguas masculinas
jurando que cinco minutos na presença de malas ou
sapatos fantásticos teria muito mais efeito nas mulheres que um homem bonito...

Segredos da avó
A

arca da sua avó, ou mesmo a da sua mãe, pode
conter verdadeiros tesouros. Recupere rendas, toalhas e linhos antigos e dê-lhes novas funções. Como resultado, ambientes com um toque
‘vintage’, tão em moda.
Biombo
De origem, este biombo tinha uma tela em pano cru.
Para lhe dar um ar mais requintado, consentâneo com
o resto da decoração petendida, foram substituídas as
frentes. Optou-se por um adamascado em azul-forte,
cortado ao tamanho das originais. Em cada um dos
pedaços aplicaram-se então naperons brancos bordados. O contraste do rendado no pano azul faz realçar
a riqueza do trabalho. A rematar, uma renda.
Moldura
É uma boa ideia para recuperar uma velha moldura,
mas poderá também usar uma em bruto. Comece por
pintar o perfil e o fundo de preto, com tinta acrílica.
Depois de seco, coloque a renda na base da moldura
e a fotografia escolhida por cima, centrando-a. Feche,
pressionando bem. Finalmente, pinte a branco, com a
ajuda dum pincel fino (a toda a volta do perfil), uma
orla rendada, simulando a continuação do naperom.

Tabuleiro decorado
Compre numa loja de artes decorativas um tabuleiro
com vidro. Pinte-o ou aplique-lhe uma pátina à cor
desejada. Forre o fundo com papel ou tecido e distribua pequenos naperons e pedaços de renda sobre o
mesmo. Em seguida, coloque o vidro e feche.

BOA IDEIA
Mande plastificar pequenos naperons redondos.
Uma ideia prática para os preservar e criar bases para
copos originais.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Henrique Cipriano, 30 anos de Carreira Artística
Texto de Jorge Matos
Foi no Sábado passado,28 de Abril,
que no Clube Oriental de Montreal,
tivemos o privilégio, de apreciar o
quanto um artista da nossa comunidade pode fazer, para festejar uma carreira cheia de coisas boas e más, como é
óbvio, na vida artística, nem sempre
as coisas correm como desejamos. Por
vezes é difícil, um artista agradar a
toda a audiência. Não é o caso do Hen-

rique Cipriano, que tem muito talento
emaneira de estar em palco fora do comum, ele consegue transmitir, boa disposição e alegria com as histórias que
conta, com um sotaque açoriano,(sua
origem) que nos faz rir até as lágri-

mas caírem. É verdadeiramente digno
de apreciar a linda voz, melodiosa e
agradável deste nosso artista, é pena
que não tivesse sido melhor aproveitada, isto a meu ver, e, de outros entendidos no assunto. Foi uma linda festa
de aniversário, o Henrique é daquelas
pessoas generosas, tanto em dar o máximo de si próprio, como também não
se esquecendo dos outros, o princípio
Biografia: Natural de São Miguel, Açores, emigrou para o Canadá em Janeiro de
1981 mais precisamente para a cidade de Montreal onde logo começou a integrar nos
conjuntos portugueses locais. Em 1988 fundou o conjunto “Tulipa Negra “ composto
de músicas naturais do Quebeque e aí comecou uma época de sucessos que o levou
a actuar para os imigrantes espalhados no mundo, além de ter actuado com grandes
nomes da música portuguesa tais como Marco Paulo, Dino Meira, Jorge Ferreira, Rui
Veloso, etc. Em 2000 teve o previlégio de actuar em Las Vegas no famoso casino
MGM onde obteve o seu lugar no palco central fazendo parte do espectáculo principal
e aí começou uma nova era para Henrik Cipriano que agora se faz acompanhar por
uma equipa de músicos de grande talento e a coda espectáculo ele consegue trazer ao
público uma parte humorística fazendo do seu show um evento incomparável.

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

CoM 33 anos
de eXPerIÊnCIa
MeLHora agora
a sUa VIda

100%
garantIdo

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

do seu espectáculo, dedicou-o ao nosso
Joe Puga que está hospitalizado,vítima

Termino esta minha crónica expressando a minha admiração e estima por este

de doença súbita, é de notar este bonito
gesto bem aplaudido pela assistência.

nosso artista. Parabéns e desejo que tenhas muitos mais êxitos e aniversários.

Bijouterie DIVA

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

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

514-508-3482 | 514-209-6652
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o ÍndIo QUe

SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008
7551 st-Hubert
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Divino Espírito Santo
N

Texto de Rita Gomes

o passado dia 25 de Abril assisti a mais um comemoração do Divino Espírito Santo em Hochelaga. Desde que aqui cheguei que ouço falar nesta
festividade, que até ao momento me era desconhecida. Gosto muito! Gosto essencialmente de saber
que todos se dedicam de corpo e alma para prestar

uma digna homenagem à divindade e têm gosto em
reviver esta tradição que herdaram da família e da
comunidade. Uma festa que faz parte da comunidade Açoriana mas, acima de tudo, da alma de todos!

Este é um culto essencialmente humanista e solidário, quer seja com as refeições oferecidas a todas as
pessoas, quer pelo convívio entre amigos, vizinhos e
comunidade.

Fui recebida pela família Rosa e Cordeiro e pelos
seus amigos que enchiam a casa. Nesta semana cansativa não existe cansaço que os faça parar. Todos
os preparativos exigem empenho e dedicação e para
isso contam com os amigos e família que são incondicionais para a beleza da festa. A devoção pelo Divino Espírito Santo faz com que esta tradição passe
mares e fronteiras para abrir portas á paz, saúde e
amor para família e amigos. Esta tradição religiosa

passa de avós, para filhos e para netos e estes por sua
vez introduzem as namoradas, de origem não portuguesa, nas celebrações que com amor o recebem e
contribuem de bom grado ajudando a família na festividade.
Numa sala muito bem decorada e cheia de detalhes
recebe-se a coroa e reza-se o terço diante do Altar todos os dias por volta das 8h da noite. Rezam-se pelos
que já partiram, pelos que superaram dificuldades,
pelos que as passam neste momento, bem como, pela
gratidão do que se tem.
Após a reza todos se juntam à mesa onde há alegria
e abundância e a energia flui com as conversas que
me transportam para os Açores, que tanto gostaría de
conhecer! A música está sempre presente assim como
o bom vinho.
A casa que ficou cheia de boas energias e como a
canção diz “Quando Ele passa, tudo se renova, A
tristeza vai e a alegria vem”. Viva o Divino Espírito
Santo!!

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

VENDIDO

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

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

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

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

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

VENDIDO EM 8 DIAS

Belo duplex num sítio muito procu-

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

EMPREGOS

EMPREGOS

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

30 de Abril de 2012
1 Euro = CAD 1.306290
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

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

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

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

681 Jarry Est

CONFORT

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

514.845.5804

MERCEARIA

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

514.385.1484
514.385.3541

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

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

355 Rachel Est

514.844.3054

NOTÁRIOS

LATINO

LISBOA

Assistente Social
LA CROIX MAUVE

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Me. EDUARDO DIAS

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

1292 Jarry

514.721.5665

BANCOS

4244 St. Laurent

CLÍNICAS

514.842.8077

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
IMPÉRIO

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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

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

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

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

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

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

aluga-se
Aluga-se 5 1/2 na 15ª Avenue em
St-Michel. Livre no 1º de Julho.
514-328-9070

Empregados para pavimento
de asfalto (pá, rodo,…) com
mínimo de experiência nessa
área. Também procuramos
jornaleiro para colocação de
“pavé-uni”, com mínimo de
experiência.
Sandra Carlos
514-937-2700

vende-se
Antena e caixa para TV portuguesa, mesa de 8 pessoas com 4
cadeiras, ventuínha de tecto com
lampadas, televisão sony 36p com
móvel e humidificador 20L, tudo
em excelente estado e barato.
João: 514-365-8857

Procura-se pessoa para limpeza
em Mount-Royal. Uma vez por
semana. Deve falar um pouco de
francês ou inglês.
450-662-9330
514-574-9994

contentor

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

vidente

Procura-se pessoa para limpeza que é não-fumadora.
um dia cada duas semanas.
Com experiência e referência.
Deve gostar de cães.
514-332-5672
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$

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

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

.00*

514-284-1813
MEMORANDUM
3 Anos de Saudade

António Pena

Faz três anos que nos deixaste. Fizemos
tudo para te voltar a ver a sorrir mas não
conseguimos. Dentro de nós só uma que
não dá para explicar. Quero que saibas
que estejas onde estiveres nós nunca te
vamos esquecer.
Da tua mulher, filhos, nora e netos.
Será celebrada uma missa pelo seu eterno descanso, sexta-feira pelas 18h30, na
Igreja Santa Cruz. Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso.

NecrologiA

†

Américo Henriques

†

Manuel Alves

†

Prazeres Dias Barata

†

Virgínia Linhares

19

1914 – 2012

Faleceu em Montréal no dia 27 de Abril de
2012, com 98 anos de idade, Américo Henriques, natural da Lourinhã, distrito de Lisboa,
esposo de Maria da Conceição Ferreira.
Deixa na dor a sua esposa Maria da Conceição, as suas filhas Maria de Lurdes (José
Martins), Alice (Mapril Rocha) e Judite (Luis
Ferreira), os(as) seus(as) netos(as) Marco,
Michel, Hugo (Soraia), Sofia (Marco), Bryan
e Karine, o seu bisneto Rafael, os seus irmãos Joaquim Henriques e João Henriques
(Florinda), assim como restantes familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
7388, boul. Viau, St-Léonard QC
514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Telemovél 514-918-1848
A missa de corpo presente foi celebrada na segunda-feira 30 Abril
2012 às 10h00, na Igreja de Santa Cruz. Foi transladado para Portugal
para sepultar no cemitério da freguesia e concelho da Lourinhã.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

1943 – 2012

Faleceu em Portugal no dia 29 de Abril de 2012,
com 68 anos de idade, Manuel Alves, natural
da Ponte da Barca, Viana do Castelo, Portugal,
esposo de Angelina da Cunha.
Deixa na dor a sua esposa, as suas filhas
Elisabete(Pietro), Cecilia(Amaro Cosme) e
seu filho Agostinho Alves(Arminda), os seus
netos(as) Daniel, Filipe, Liliane, Matteo, Émily
e Isabella, assim como restantes familiares e
amigos.
A missa do sétimo dia será sábado, dia 5 de
Maio de 2012 às 18h30 na igreja Santa Cruz,
e haverá a missa do mês no dia 29 de Maio às
18h30 na Igreja de Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

1920 - 2012
Faleceu em Montreal, no dia 25 de Abril de
2012, com a idade de 92 anos, a Senhora
Prazeres Dias Barata, natural de Casegas,
Covilhã, Portugal. Esposa do já falecido senhor José Dias Soares.
Deixa na dor seus filhos Alfredo (Sonia), Lucinda (António), e Maria Lurdes Grilo. Seus
netos (as) Manuela, António José, Victor
Grilo, Fernando Soares, Manuela, Nelson
Simões e seus cônjuges respectivos. Seus
Bisnetos (as) Noa, Mateo, Amanda, Michael,
Cassandra, James, Julien, Jean-Carlo, Siena
e Jaylain. Assim como, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Foi celebrada missa de corpo presente, sexta-feira, 27 de Abril de
2012 às 10 horas na igreja de Santa Cruz. Foi Sepultada no cemitério
Notre- Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 01 de Maio de 2012, com 85 anos de
idade, a Sra.Virgínia Linhares, natural da Ribeira Quente, S. Miguel,
Açores.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Mtl, 514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O Velório terá lugar sábado, 12 de Maio, das 17h00 às 22h00. No
Domingo, 13 de Maio, das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h00.
O Funeral realizar-se-á segunda-feira, dia 14 de Maio às 10h00 na
Igreja de Santa Cruz.

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 VoyaQualificacaões
:
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
qualificados e interessados
enviar
Os candidatos
qualificadoseinteressados
deverãodeverão
enviarseu
o seu currículo directamente
para:
currículodirectamente
parajoey@royallatino.com

joey@royallatino.com
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Grupo A: Polónia
C

om o forte apoio do
público local, a Polónia espera causar sensação no EURO realizado
em casa naquela que será a sua segunda presença
numa fase final da competição.

Melhor desempenho no EURO: fase final em 2008
Seleccionador: Franciszek Smuda
Melhor marcador: de sempre – Włodzimierz
Lubański (48); actual – Euzebiusz Smolarek (20)
Mais internacionalizações: de sempre – Michał
Żewłakow (102); actual – Dariusz Dudka (60)
Fundação da federação: 1919
Alcunha: Biało-czerwoni (Brancos e vermelhos)
Semifinalista do Mundial de 1974 e de 1982, a Polónia teve de esperar até 2008 para poder estrear-se na
fase final de um Campeonato da Europa. A selecção
dirigida pelo holandês Leo Beenhakker deixou a prova após a fase de grupos, tal como já acontecera nos
Mundiais de 2002 e de 2006, e a tentativa de qualificação para o Campeonato do Mundo da África do Sul
terminou ao concluir o respectivo apuramento, num
grupo de seis equipas, no quinto posto. Tudo isto foram desempenhos de muito menor categoria do que
os conseguidos nos tempos áureos da década de 1970
e início da de 1980. No entanto, com uma selecção
que inclui jogadores que ainda não eram nascidos
nessa altura e alguns resultados positivos em jogos

particulares, o factor de actuar em casa poderá inspirar os co-anfitriões dirigidos por Franciszek Smuda.
Qualificação para o UEFA EURO 2012
Qualificada automaticamente como selecção do
país anfitrião
Ao longo dos últimos 18 meses, os resultados dos
jogos particulares da Polónia incluíram vitórias fren-

te à Costa do Marfim, Noruega e Argentina. Também
obrigou a Alemanha e a Grécia a empates, mas nunca
conseguiu apresentar consistência, tendo, inclusivamente, perdido com a Lituânia por 2-0.
Nove dos 11 jogadores que iniciaram a derrota, em
Novembro, com a Itália, tinham 28 anos ou menos,

incluindo Wojciech Szczęsny (21), Robert Lewandowski (23) e o capitão Jakub Błaszczykowski (25).
O antigo capitão Michał Żewłakow, actualmente
com 35 anos, despediu-se da selecção a 29 de Março,
após ter conseguido a sua 102ª internacionalização –
recorde polaco – no empate sem golos com a Grécia.
“Cometemos erros, mas isso é o que acontece em
jogos particulares – apenas estaremos a 100 por cento em Maio de 2012”, disse Smuda. “Defrontámos

excelentes equipas e, na maior parte dos casos, não
nos sentimos inferiores. Os jogadores ganharam a
confiança de que podem ter boas prestações durante
a fase final. Estamos no caminho certo.”
Historial no EURO
Duas vezes terceira classificada em Mundiais e
medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1972, a

Polónia teve de esperar até 2008 para, finalmente,
chegar à fase final de um Campeonato da Europa,
conseguindo-o somente à 13ª tentativa. A equipa de
Leo Beenhakker venceu o grupo de apuramento que
incluía ainda as selecções de Portugal, Sérvia, Finlândia e Bélgica.
No entanto, os polacos estiveram discretos na Áustria e na Suíça, tendo conseguido apenas um golo –

apontado por Roger Guerreiro, jogador nascido no
Brasil – e um ponto, pecúlio que mais não valeu do
que a última posição do respectivo agrupamento.
O mais próximo que a Polónia ficara anteriormente
da qualificação ocorrera em 1976 e 1980. Em 1976,
perdeu o apuramento para a Holanda devido à diferença de golos e, quatro anos volvidos, viu os holandeses superiorizarem-se novamente quando estes
recuperaram de uma desvantagem de 2-0, derrotarem
a República Democrática da Alemanha e ultrapassaram os polacos por um ponto.
Jogos do Grupo A do UEFA EURO 2012
Sexta-feira, 8 de Junho:
Polónia - Grécia, 12h00, Varsóvia
Terça-feira, 12 de Junho:
Polónia - Rússia, 14h45, Varsóvia
Sábado, 16 de Junho:
República Checa - Polónia, 14h45, Wroclaw

Registo no EURO
Jogos realizados
Total: J93 V38 E25 D30 GM132 GS104
Fase final: J3 V0 E1 D2 GM1 GS4
Fase de qualificação:
J90 V38 E24 D28 GM131 GS100
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Grupo A: Grécia
A

Grécia, orientada por
Fernando Santos, terminou invicta a qualificação
assente em vitórias pela margem mínima e espera agora repetir o surpreendente triunfo de 2004.

Melhor desempenho no EURO: vencedor 2004
Seleccionador: Fernando Santos
Melhor marcador: de sempre – Nikos Anastopoulos
(29); actual – Angelos Charisteas (25)
Mais internacionalizações: de sempre – Thedoros
Zagorakis (120); actual – Giorgos Karagounis (114)
Fundação da federação: 1926
Alcunha: Galanolefki (Azuis-e-brancos)
A selecção orientada pelo português Fernando Santos terminou invicta a fase de qualificação, baseando
muito do seu êxito em vitórias pela margem mínima.
Tal foi, igualmente, um hábito aquando da surpreendente vitória da Grécia no UEFA EURO 2004 e mostra que a ênfase colocada no espírito colectivo para
compensar a falta de estrelas de renome continua a
ser uma característica preponderante dos gregos. Antes da presença em Portugal, a Grécia havia disputado apenas duas fases finais de grandes competições.
Agora, esta será a sua terceira participação consecutiva em fases finais do Campeonato da Europa, tento igualmente marcado presença no Campeonato do
Mundo de 2010, onde se viu afastada na fase de grupos. Desfecho semelhante ao que registou no UEFA
EURO 2008 onde, enquanto campeã em título, não
conseguiu somar qualquer ponto.

Qualificação do UEFA EURO 2012
Grupo F: Vencedor
Melhores marcadores: Giannis Fetfatzidis, Kyriakos
Papadopoulos, Vassilis Torossidis (2 golos)
Totalistas: Giorgos Karagounis, Dimitris Salpingidis (10 jogos)
O triunfo por 2-1 na Geórgia, que confirmou o apuramento, foi o 100º da Grécia em fases de qualificação de Campeonatos da Europa.
Fernando Santos sucedeu em Agosto de 2010 a Otto
Rehhagel, que durante muito tempo ocupou o cargo,
e o técnico português não experimentou o sabor da
derrota nos seus primeiros 17 jogos ao leme da Grécia, até ao recente amigável disputado frente à Roménia, a 15 de Novembro, o qual a selecção grega per-

deu por 3-1, em casa. Foi o fim de uma série de dez
vitórias e sete empates desde a chegada de Fernando
Santos, a maior série de invencibilidade da história
da selecção principal da Grécia.
Com os 14 golos que marcou durante a fase de qualificação a serem divididos por 11 jogadores diferentes – entre eles o jovem de 19 anos, Kyriakos Papadopoulos, que marcou frente a Malta no seu jogo de
estreia, em Junho de 2011 –, o apuramento da Grécia
foi, inquestionavelmente, um esforço colectivo.
O capitão Giorgos Karagounis foi o único jogador a
ser titular em todos os dez encontros, embora o ponta-de-lança Dimitris Salpingidis tenha também marcado presença em todos os jogos. Fernando Santos utilizou, no total, 32 jogadores, sendo responsável pela
primeira internacionalização de nove deles. “Este
apuramento é dedicado a todos os gregos”, salientou. “Oferecemos-lhe uma razão para sorrirem num
momento tão complicado como o que atravessam. A
nossa equipa está a amadurecer jogo após jogo e não
colocamos quaisquer limites a nós mesmos. Temos
sempre a ambição em alta.”

Passado no EURO
A Grécia teve de esperar muito para repetir a sua
primeira presença em fases finais, alcançada em 1980
– onde somou um ponto em três jogos –, mas essa espera acabou por valer bem a pena, com a selecção comandada por Rehhagel a surpreender tudo e todos e
a sagrar-se campeã da Europa em Portugal, em 2004.
O técnico alemão delineou um plano de jogo eficaz,
surpreendendo a selecção da casa logo no primeiro
jogo, com um triunfo por 2-1. França e República
Checa foram as vítimas da Grécia nos quartos-de-final e nas meias-finais, respectivamente, ambas derrotadas por 1-0, antes de uma segunda vitória sobre
Portugal – graças a um golo de cabeça de Angelos
Charisteas no arranque do segundo tempo – ter fechado com chave-de-ouro um dos “contos de fadas”
mais surpreendente da história do futebol.
Todas as quatro vitórias alcançadas pela Grécia em
fases finais de Campeonatos da Europa – num total
de 12 jogos – tiveram lugar em 2004, e foram obtidas
pela margem mínima. Embora tenham, depois, perdido os três jogos disputados na fase final do UEFA
EURO 2008, na Áustria e Suíça, tal não chega para
retirar o brilho do enorme feito registado quatro anos
antes.
Jogos do Grupo A do UEFA EURO 2012
Sexta-feira, 8 de Junho: Polónia - Grécia, 17h00,
Varsóvia
Terça-feira, 12 de Junho: Grécia - República Checa,
18h00, Wroclaw
Sábado, 16 de Junho: Grécia - Rússia, 19h45, Varsóvia
Registo no EURO
Jogos realizados
Total: J112 V55 E22 D35 GM161 GS122
Fases finais: J12 V4 E2 D6 GM9 GS13
Fases de qualificação:
J100 V51 E20 D29 GM152 GS109

especial - euro 2012
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Grupo A
Polónia
Grécia
Rússia
República Checa

J	Pts
0
0
0
0
0
0
0
0

Vencedores anteriores

Alemanha
França
Espanha
República Checa
Dinamarca
Grécia
Itália
Holanda
Rússia

3
2
2
1
1
1
1
1
1

Melhores marcadores
de sempre no euro

Michel Platini
França
Alan Shearer
Inglaterra
Thierry Henry
França
Patrick Kluivert
Holanda
Nuno Gomes
Portugal
Ruud van Nistelrooy
Holanda

9
7
6
6
6
6

Procura
Vous êtes
ﬁnanciamento?
à laVous
recherche
êtes
SécurFinance oferece uma alternativa às
deà ﬁnancement
?
labancárias.
recherche
instituições
Especialista
emde
financiamento
sobre hipotecas
ﬁnancement
?
SécurFinance vous propose une alternative
com termo entre 3 a 36 meses

aux institutions ﬁnancières.
SécurFinance vous propose une alternative
Spécialiste
en ﬁnancement hypothécaire
aux institutions ﬁnancières.
Com sécurFinance,
você
pour des termes entre
3 à encontrará
36 mois.

Spécialiste en ﬁnancement hypothécaire
uma solução
perfeitamente
adequada
Chezpour
SécurFinance,
vous3trouverez
des termes entre
à 36 mois. une
às suas
necessidades
e possibilidades.
solution
parfaitement adaptée
à vos besoins.
Chez SécurFinance, vous trouverez une
solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel
Construction
• Rénovation •| Comercial
Commercial •| Résidentiel
Construção
| Renovação
Residencial

Pour
d’informations,
Pour plus
plus d’informations,
contactez-nous
au
450 688-5558
688-5558poste
poste256
256
contactez-nous au 450
ououbien
par
courriel
à
info@securﬁnance.com
bien par courriel à info@securﬁnance.com

www.securﬁnance.com
www.securﬁnance.com
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Premier League (Inglaterra)

P	Equipa	P	J
1-Man. City
83 36
2-Man. United
83 36
3-Arsenal
66 36
4-Tottenham
62 35
5-Newcastle
62 35
6-Chelsea
61 35
7-Everton
51 35
8-Liverpool
49 35
9-Fulham
46 35
10-West Bromwich 46 36
11-Sunderland
45 36
12-Swansea City
44 36
13-Norwich City
43 36
14-Stoke City
43 35
15-Aston Villa
37 36
16-Wigan Athletic 37 36
17-QPR	
34 36
18-Bolton
34 35
19-Blackburn
31 36
20-Wolverhampton 24 36

V	E	D	GM GS
26 5
5
88 27
26 5
5
86 33
20 6
10 68 44
18 8
9
59 39
18 8
9
53 46
17 10 8
62 39
14 9
12 46 38
13 10 12 43 37
12 10 13 45 48
13 7
16 41 47
11 12 13 44 43
11 11 14 43 49
11 10 15 47 63
11 10 14 33 49
7
16 13 36 50
9
10 17 38 60
9
7
20 40 63
10 4
21 41 69
8
7
21 47 75
5
9
22 38 79

FC Porto campeão no sofá, a crise em
Leiria e o Sporting mais perto do Braga

O

dia em que Vítor Pereira silenciou temporariamente os críticos e o futebol português
preencheu manchetes internacionais por conta
da União de Leiria. Um título para o F.C. Porto
e uma página negra na história do clube do Lis.
Dia de contrastes e emoções distintas. O F.C. Porto
foi campeão no sofá, após uma vitória na Madeira
com dois castigos máximos. O Benfica chegou a Vila

Liga BBVA (espanha)

P	Equipa	P	J
1-Real Madrid
91 35
2-Barcelona
84 35
3-Valencia
55 35
4-Málaga
55 35
5-Levante
52 35
6-At. Madrid
49 35
7-Athletic
48 35
8-Osasuna
48 35
9-Sevilla
46 35
10-Mallorca
46 35
11-Espanyol
45 35
12-Getafe
45 35
13-Real Sociedad
43 35
14-Real Betis
43 35
15-Rayo Vallecano 40 35
16-Granada
39 35
17-Villarreal
38 35
18-Zaragoza
34 35
19-Sporting Gijón
34 35
20-Racing Santander 26 35

Serie A (ITÁLIA)

P	Equipa	P	J
1-Juventus
77 35
2-Milan
74 35
3-Napoli
55 35
4-Udinese
55 35
5-Internazionale
55 35
6-Lazio
55 35
7-Roma
51 35
8-Catania
47 35
9-Parma
47 35
10-Atalanta
46 35
11-Bologna
45 35
12-Chievo
44 35
13-Siena
43 35
14-Cagliari
42 35
15-Palermo
42 35

V	E	D	GM GS
29 4
2 112 30
26 6
3 104 26
15 10 10 54 43
16 7
12 51 47
15 7
13 51 48
13 10 12 49 44
12 12 11 49 46
11 15 9
39 55
12 10 13 41 42
12 10 13 39 42
12 9
14 44 49
12 9
14 39 48
11 10 14 44 50
12 7
16 42 51
12 4
19 50 67
11 6
18 32 52
8
14 13 36 49
9
7
19 31 60
9
7
19 38 64
4
14 17 24 56

V	E	D	GM GS
21 14 0
62 18
22 8
5
68 28
14 13 8
62 43
15 10 10 47 35
16 7
12 52 47
16 7
12 50 45
15 6
14 55 50
11 14 10 45 47
12 11 12 48 52
13 13 9
40 36
11 12 12 38 42
11 11 13 30 41
11 10 14 43 40
10 12 13 36 42
11 9
15 48 54

Ligue 1 (França)

P	Equipa	P	J
1-Montpellier
72 34
2-Paris SG
67 34
3-Lille
65 34
4-Rennes
57 34
5-Lyon
56 33
6-Saint-Étienne
56 34
7-Toulouse
53 34
8-Bordeaux
49 34
9-Évian TG
45 33
10-Nancy
42 34
11-Marseille
41 34
12-Valenciennes
40 34

V	E	D	GM GS
22 6
6
61 31
19 10 5
64 37
18 11 5
64 37
16 9
9
48 37
17 5
11 52 43
16 8
10 45 37
15 8
11 36 31
12 13 9
43 37
12 9
12 48 47
10 12 12 34 40
10 11 13 41 40
11 7
16 33 40

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

V	E	D	GM GS
7
0
1
12 3
6
1
1
15 6
6
1
3
16 11
4
3
2
15 10
4
2
2
7
6
4
1
1
8
3
4
1
3
18 14
4
0
4
12 10
3
3
3
10 12
3
1
3
11 11
3
0
5
4
9
2
2
2
7
8
2
2
2
7
8
2
2
5
9
15
2
1
4
5
8
2
1
5
9
13
2
1
4
6
10
2
0
5
5
9
0
0
7
6
16

UEFA Europa League
At. Madrid - Valencia
Sporting - Athletic
FINAL: At. Madrid vs Athletic

1ª Mão
4-2
2-1
2012-05-09

2ªMão
1-0
1-3
14:45

ting local provou que a perda de embalagem na corrida pelo título causou danos psicológicos. O Sporting
aproveitou esta segunda-feira, ficando a três pontos
apenas, depois do triunfo frente à Académica (2-1),
mas o primeiro a sorrir foi o Olhanense. A equipa de
Sérgio Conceição aproveitou o desnorte local, garantindo a melhor classificação de sempre na história do
clube (1-2).
No sábado, para além do Marítimo-F.C. Porto, houve espaço para um Gil Vicente-V. Guimarães. Também aqui, reflexos de cansaço psicológico. Os jogadores do Vitória entraram em campo com salários
por pagar e o receio de perda das hipóteses europeias
por questões financeiras. Os gilistas aproveitaram e
confirmaram a manutenção (3-1).
A crise acentua-se no futebol português e atingiu
uma situação limite em Leiria. Ou na Marinha Grande, terra que adotou uma União sem capacidade para
justificar esse nome. O grupo dividiu-se, avançou
para rescisões, um ou dois recuaram e foi-se a jogo.

do Conde com uma aura de intranquilidade que se refletiu no terreno de jogo. Empate, campeonato entregue de bandeja. A duas jornadas do final, Jorge Jesus
baixou os braços (2-2). Pode queixar-se com razão
de um par de grandes penalidades por marcar no reduto do Rio Ave. Mas nem isso fez de forma clara.
Respondeu de forma sucinta e partiu entre protestos
dos adeptos. Protestos aliás que se prolongaram até
à chegada ao Estádio da Luz, enquanto os adeptos
portista festejavam no Dragão. Um campeonato de
duas faces, o mérito na recuperação do F.C. Porto, a
incredulidade pela forma como o Benfica quis tudo e
terminou com quase nada (a Taça da Liga).
Em Vila do Conde, as hesitações nada habituais de
Luisão e Artur demonstraram que algo estava mal.
E, mesmo quando Nolito e Cardozo deram a volta
ao marcador, o Benfica nunca demonstrou o nível do
passado recente. Deixou-se empatar e o campeonato
terminou ali mesmo.
O F.C. Porto cumprira a sua missão no difícil Estádio dos Barreiros (0-2), onde a eficácia de Hulk nos
castigos máximos disfarçou momentos de pressão de
um Marítimo em quebra de rendimento nas últimas
partidas. A ronda começou em Braga. Por ali, o Spor-

Aproveitou o Feirense, ganhando novo alento na luta
pela permanência. Os oito leirienses sofreram quatro
golos (0-4).
Beira Mar (na receção ao P. Ferreira) e Nacional da
Madeira (em casa do V. Setúbal) também venceram
nesta 28ª jornada. Os aveirenses afastaram-se da linha
de despromoção, os insulares ficaram mais perto do
sexto lugar apesar da anunciada desistência do processo europeu. Uma tremenda confusão neste capítulo.

Liga Zone Sagres

Liga ORANGINA

P	Equipa	P	J
1-FC Porto
69 28
2-Benfica
63 28
3-SC Braga
59 28
4-Sporting
56 28
5-Marítimo
48 28
6-V. Guimarães
42 28
7-Nacional
38 28
8-Olhanense
35 28
9-Gil Vicente
31 28
10-V. Setúbal
30 28
11-Beira-Mar
29 28
12-P. Ferreira
29 28
13-Rio Ave
27 28
14-Feirense
24 28
15-Académica
23 28
16-U. Leiria
19 28
Resultados
SC Braga 1-2 Olhanense
Gil Vicente 3-1 Guimarães
Marítimo 0-2 FC Porto
U. Leiria 0-4 Feirense
V. Setúbal 0-3 Nacional
Beira-Mar 2-0 P. Ferreira
Rio Ave 2-2 Benfica
Sporting 2-1 Académica

V	E	D	GM GS
21 6
1
62 17
19 6
3
62 26
18 5
5
56 26
17 5
6
44 22
14 6
8
40 37
13 3
12 36 37
11 5
12 42 47
8
11 9
34 37
7
10 11 27 38
8
6
14 23 45
8
5
15 25 35
8
5
15 32 50
7
6
15 29 35
5
9
14 25 43
5
8
15 24 37
5
4
19 23 52

Primeira Liga - Próximos jogos
05/05	Sp. Braga-Beira-Mar
[SportTV]
05/05	Olhanense-Marítimo		
05/05 FC Porto-Sporting
[SportTV]
05/05	P. Ferreira-Rio Ave		
05/05 Académica-V. Setúbal		
05/05 Benfica-U. Leiria
[RTPI]
05/05	Nacional-Gil Vicente		
05/05 Feirense-V. Guimarães		

Liga dos Campeões

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

1ª Mão
2ªMão
Bayern München - Real Madrid 2-1 (1-3GP) 1-2
Chelsea - Barcelona
1-0
2-2
Bayern München vs Chelsea
2012-05-19 14:45

P	Equipa	P	J
1-Estoril Praia
53 28
2-Moreirense
50 28
3-Desp. Aves
49 28
4-Naval
40 28
5-Leixões
40 28
6-Belenenses
37 28
7-Atlético CP	
36 28
8-UD Oliveirense
36 28
9-Penafiel
35 28
10-Trofense
35 28
11-U. Madeira
33 28
12-Arouca
33 28
13-Santa Clara
33 28
14-Portimonense
31 28
15-Sp. Covilhã
30 28
16-Freamunde
30 28
Resultados
Estoril Praia 0-0 Santa Clara
Belenenses 3-0 Arouca
Naval 1-2 Moreirense
U. Madeira 3-1 Leixões
Trofense 2-2 Sp. Covilhã
UD Oliveirense 1-1 Portimonense
Freamunde 2-2 Atlético CP
Desp. Aves 2-0 Penafiel

V	E	D	GM GS
15 8
5
37 18
15 5
8
44 29
12 13 3
38 22
10 10 8
33 31
11 7
10 32 32
9
10 9
33 32
9
9
10 25 33
9
9
10 37 36
9
8
11 32 35
10 5
13 33 43
8
9
11 32 38
7
12 9
29 32
8
9
11 26 31
8
7
13 32 38
7
9
12 21 28
6
12 10 34 40

Liga de Honra - Próximos jogos
06/05	Desp. Aves-Freamunde
06/05	Penafiel-UD Oliveirense
06/05	Portimonense-Trofense
06/05 Atlético CP-U. Madeira		
06/05	Sp. Covilhã-Belenenses
06/05	Leixões-Estoril Praia		
06/05 Arouca-Naval		
06/05	Santa Clara-Moreirense

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

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

taça da liga
Benfica 2-1 Gil Vicente
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F.C. Porto: Hulk, 50
Época 2012/13
começa a 11 de Agosto golos e Madjer
Portuguesa de Fuultrapassado
AFederação
tebol revelou nesta segunda-

-feira as datas para a temporada
2012/13, que começará a 11 de
agosto com a disputa da Supertaça.
De resto, a FPF apenas agendou
a primeira jornada do campeonato e a última, já que ainda não
está colocada de parte o alargamento das ligas profissionais. A II Liga não tem datas
agendadas, de acordo com a Lusa, mas a liga começa
uma semana depois da Supertaça.
Ou seja, o campeonato arranca a 19 de agosto e termina a 19 de maio. A final da Taça de Portugal tem
duas datas possíveis: 26 de maio e 2 de junho.
II Divisão subida
P	Equipa	P	J
0-Varzim
0
0
0-Fátima
0
0
0-Tondela
0
0

V	E	D	GM GS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

III Divisão Série A (Subida)
P	Equipa	P	J
1-GD Joane
34 6
2-Vilaverdense FC 31 6
3-Santa Maria
29 6
4-Bragança
26 6
5-Vianense
26 6
6-Maria da Fonte
20 6

V	E	D	GM GS
4
1
1
11 5
4
0
2
8
5
1
3
2
9
8
1
4
1
6
7
1
2
3
4
8
1
2
3
5
10

III Divisão Série B (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Cesarense
40 6
2-Infesta
32 6
3-Vila Real
24 6
4-Sousense
24 6
5-Rebordosa
23 6
6-AD Grijó
19 6

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

III Divisão Série C (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Ac. Viseu
31 6
2-Bustelo
28 6
3-AD Nogueirense 27 6
4-Avanca
27 6
5-Sampedrense
26 6
6-Alba
24 6

V	E	D	GM GS
3
3
0
11 3
2
2
2
4
10
2
3
1
9
3
2
1
3
8
10
2
1
3
7
8
1
2
3
5
10

III Divisão Série D (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Benf.C.Branco
32 6
2-Pampilhosa
30 6
3-Sourense
28 6
4-Tocha
25 6
5-Sp. Pombal
20 6
6-Marinhense
19 6

V	E	D	GM GS
4
2
0
10 5
4
2
0
13 5
2
3
1
6
4
2
1
3
8
12
1
0
5
4
10
1
0
5
4
9

III Divisão Série E (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Fut. Benfica
32 6
2-Oeiras
29 6
3-Pêro Pinheiro
28 6
4-Casa Pia
25 6
5-Sintrense
24 6
6-Real
23 6

V	E	D	GM GS
4
1
1
10 7
2
1
3
5
9
2
3
1
7
5
2
2
2
5
7
1
2
3
4
5
1
3
2
7
5

III Divisão Série F (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Farense
38 6
2-Quarteirense
31 6
3-Aljustrelense
28 6
4-Sesimbra
26 6
5-Esp. Lagos
25 6
6-Messinense
18 6

V	E	D	GM GS
3
1
2
10 8
4
1
1
10 4
3
2
1
9
4
2
2
2
4
4
1
3
2
5
6
0
1
5
4
16

III Divisão Série Madeira (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Pontassolense
40 6
2-Caniçal
37 6
3-Portosantense
28 6
4-Câmara de Lobos 26 6
5-Machico
25 6
6-Est. Calheta
19 6

V	E	D	GM GS
5
0
1
13 5
4
1
1
20 10
1
4
1
10 9
1
3
2
10 17
0
2
4
10 17
1
2
3
7
12

III Divisão Série Açores (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Lusitânia
59 6
2-Praiense
47 6
3-Santiago
47 6
4-Prainha FC
29 6

V	E	D	GM GS
5
1
0
12 6
3
0
3
11 8
3
1
2
9
7
0
0
6
3
14

H

ulk chegou ao top ten de marcadores do F.C.
Porto no campeonato e, num ápice, saltou para a
oitava posição. No sábado, bisou frente ao Marítimo
e alcançou a fasquia dos cinquenta golos na competição.
Com a braçadeira de capitão, contribuiu de forma
decisiva para o bicampeonato da formação portista.
Lisandro López e Teófilo Cubillas (48 golos) ficaram pelo caminho. Madjer, o próximo obstáculo,
também foi ultrapassado nesta reta final demolidora
do avançado portista. O argelino marcou 49 golos
com a camisola do F.C. Porto no campeonato nacional.
Hulk fica, ainda assim, na história do F.C. Porto. É
o oitavo melhor marcador do clube no campeonato
nacional. Isto numa altura em que a sua continuidade
é uma incerteza.

desporto

Beira Mar: Jaime vai
renovar até 2015

23

O

central Jaime, um dos seis jogadores em final
de contrato com os quais o Beira Mar pretende renovar, deverá ser o primeiro desse grupo a
prolongar a ligação aos aurinegros.
As negociações com o jogador, segundo foi possível apurar, estão presas apenas por detalhes e a
oferta é para um novo contrato, por mais três épocas.
Além de Jaime, a SAD aveirense tem vários processos de renovação em andamento, e bem encaminhados, casos de Rui Rego, Pedro Moreira e
Balboa. Há interesse em manter também o capitão Hugo, que só no final da época decidirá se vai
continuar a jogar, além de Zhang, mas, para isso,
é preciso pagar cerca de 200 mil euros ao Mafra.
Quanto a Artur deverá mudar-se para o estrangeiro, embora tenha também bastantes interessados
em território nacional.

Joseph Szabo: o vanguardista magiar
As origens nas
margens do Danúbio
Joseph Szabo, nasceu a
11 de maio de 1896 em
Gönyü , uma pequena
aldeia de pescadores nas
margens do Danúbio, no
noroeste da atual Hungria, mas que na altura pertencia ao Império
Austro-Húngaro. Com
quatro anos mudou-se
para a cidade industrial
de Gyor, onde ainda rapaz se tornou torneiro mecânico, ao mesmo tempo que começava a jogar futebol
na equipa da terra. Em 1914 iniciara-se a I Guerra
Mundial, Szabo, como muitos jovens de então, corria o risco de ser chamado para combater nas trincheiras. Felizmente para o jovem, a contribuição de
Szabo para o esforço de guerra foi trabalhar num fábrica de munições, em Budapeste, para onde se tinha
mudado com 20 anos. Ao mesmo tempo que trabalhava, passou a defender as cores do Ferencvaros,
um dos maiores clubes da capital magiar. Em breve
os seus dotes como médio, chamaram a atenção dos
olheiros da Federação que o convocaram para defender as cores da seleção nacional da Hungria, um dos
diversos países que tinham surgido dos “escombros”
resultantes do fim da união dinástica entre a Áustria
e a Hungria.
No FC Porto, com passagem pela Madeira
Já depois dos 30 anos, emigra para a Ilha da Madeira onde representa primeiro o Nacional e depois
o Marítimo. A sua fama chega ao continente e em
1930 é contratado pelo FC Porto a troco de 500 escudos por mês para o papel de treinador-jogador, com
quem conquista a primeira edição da Liga Portuguesa. Os ecos dos seus feitos e do seu «toque de midas»
chegam a Lisboa, e os dirigentes do FC Porto alarmados com tal facto, não deixam o treinador acompanhar a equipa nas viagens ao sul. Sempre à frente
do seu tempo, efetua um estágio com o Arsenal em
Londres. Mas as novidades metodológicas não foram bem recebidaspelos jogadores, que não gostavam muito da ideia de trabalhar a vertente física.
O seu feitio difícil e os seus «maus fígados» criaram
anticorpos na Invicta, acabando por ser despedido
por justa causa depois de ajudar o clube a conquistar
o Campeonato de Portugal de 1937, numa final em
Coimbra contra o Belenenses, após supostamente ter
agredido com um soco um dirigente azul-e-branco
que o tinha apelidado de «maluco».
Mudou-se para o Sporting... de Braga, onde a história o “acusa” de ser o responsável pela mudança
de equipamento que levou os braguistas a passar a
equipar como o Arsenal de Londres.

Workaholic viciado em vitórias
A seguir ao periodo na Cidade dos Arcebispos,
transferiu-se para Lisboa, ajudando o Sporting a
conquistar o seu primeiro Campeonato Nacional
(1940/41). Seguiu-se uma Taça de Portugal e mais
um Campeonato em 1943/44. Foi o primeiro treinador do clube a reivindicar prémios de jogo e durante o seu longo consulado de oito épocas conquistou
seis Campeonatos de Lisboa, dois Campeonatos Nacionais, um Campeonato de Portugal e uma Taça de
Portugal.
A sua aura de homem muito exigente devia-se ao seu
caráter disciplinador e extremamente rigoroso, hoje em
dia por certo seria considerado um workaholic, viciado
no trabalho. A verdade é que com os seus métodos vanguardistas, conseguia quase sempre retirar o melhor
dos seus pupilos, que gostavam muito dele, mesmo
depois de Szabo ter instituindo a norma dos «dez por
cento», uma multa destinada a quem chegava atrasado
aos treinos. Implacável, não perdoava a quem traía a
sua confiança e mantinha os jogadores constantemente debaixo de olho, restringindo o consumo de álcool,
tabaco e a prática sexual. Dizia a todos que o queriam
ouvir: “No futebol o sucesso faz-se com 10 por cento
de génio e 90 por cento de transpiração.” O seu génio
irascível causava incómodo entre os dirigentes leoninos e acabou por voltar a ser despedido, seguindo-se
um período em que treinou de norte a sul, passando
novamente pelo FC Porto e Sporting de Braga, mas
também por Faro, Viana, Olhão, Espinho, Famalicão,
voltando a Lisboa para treinar o Oriental e o Atlético.
José Coração de leão
O amor ao país de adoção levou-o a finalmente pedir
a naturalização, passando a assinar com o nome de
José. Em 1953/54 voltou ao Lumiar para conduzir o
seu Sporting ao tetracampeonato. Nos anos seguintes
treinou as camadas jovens dos leões e ainda fez parte
da equipa técnica na época de 1964/65, nunca dizendo
não ao clube de que tanto gostava. Acabou a carreira
como selecionador de Angola em 1966. Seria precisamente na então colonia portuguesa que durante a
guerra colonial um filho seu perderia a vida. Já anos
antes, Szabo vira o
seu outro rapaz ficar
para sempre condenado a uma cadeira
de rodas, depois de
um brutal acidente de
viação. Ficou a viver
no Lar do Sporting
em Alvalade, vivendo os últimos dias
perto do amor da sua
vida, no estádio de
futebol do clube do
seu coração.
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