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2 CRÓNICA
Agenda comunitária

Programa das festas do Divino
Esprito Santo de Montreal de 2012
O Mordomo Sr. Ildeberto Silva

Sábado dia 19 de Maio: Matança do Gado no Abattoir Clément
Poissant, 182 rang St-André, St-Phillippe. Haverá comida e bebida com música e divertimento. Tudo oferecido em louvor do
Divino Espírito Santo pelo Mordomo.
Terça-feira dia 22 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço
será recitado às 19h30, depois haverá música e divertimento.
Quarta-feira dia 23 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço
será recitado às 19h30, a seguir haverá animação com o cantor
Eddy Sousa e DJ XMEN.
Quinta-feira dia 24 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço
será recitado às 19h30, a seguir haverá animação com a fadista
Jordelina Benfeito.
Sexta-feira, dia 25 de Maio: Na sala do Espírito Santo o terço
será recitado às 19h30, a seguir haverá animação com o grupo
Ilhas de Encanto.
Sábado, dia 26 de Maio: às 18h00 haverá a recitação do terço
na Igreja Santa Cruz seguindo missa. Às 19h00 Grupos Folclorico e pelas 20h00 Grande espectáculo com o cantor Luis Filipe
Reis vindo de Portugal. Depois, às 22h00 será servida a tradicional carne guisada e massa sovada em louvor do Divino Espírito
Santo.
Domingo, dia 27 de Maio: O cortejo sairá às 12 horas a entrada do cortejo haverá missa solene presidida pelo Reverendo
Padre José Maria Cardoso. Depois haverá a traditional refeição
do Divino Espírito Santo com Grande espectaculo com o cantor
José Malhoa vindo de Portugal. Para finalizar as festas com as
filarmonicas e saída das domingas e novo mordomo para 2013.

Sensacionais Festas em honra do
Senhor Santo Cristo dos Milagres
de 17 a 21 de Maio, 2012
Pregação pelo distinto orador sacro Sr. Padre José Vieira Arruda
Tríduo preparatório: Dias 17 e 18 de Maio 2012

Sábado, dia 19 de Maio
Às 18h00 saída da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres
da sua capelinha em procissão no parque da Igreja. A procissão
será acompanhada pela Banda do Sagrado Coração de Jesus
(Toronto). A imagem regressará ao interior da igreja, aonde ficará
à disposição dos fiéis. Às 18h30, terá Lugar a eucaristia, com
pregação.Após os actos religiosos, haverá arraial abrilhantado
pela Banda Sagrado Coração de Jesus (Toronto) e animacdo
musical por DJ-Xmen, Eddy Sousa e David de Melo (Estados
Unidos) e Fátima Miguel.
Domingo, dia 20 de Maio
Missa solene as 2h00 da tarde (14h00), Às 16h00, saída da procissão pela rua Rachel, seguindo pela rua Clark até à Villeneuve,
St-Urbain, Rachel. Será acompanhada por 3 filarmónicas: Filarmónica Portuguesa de Montreal, Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval, Banda do Sagrado Coração de Jesus (Toronto).
Após a procissão, arraial com a Filarmónica Divino Espírito Santo
de Laval, DJ-Xmen, Fátima Miguel, Eddy Sousa, David de Melo
(Estados Unidos) e grupo Folclórico Port. Mtl. Santa Cruz. Segunda-feira, dia 21 de Maio às 16h00, celebração da Eucaristia.
Arraial abrilhantado pela Filarmónica Portuguesa de Montreal,
DJ-Xmen, Eddy Sousa, Fátima Miguel.
Varios divertimentos no parque da Igreja: Arrematações, bazar, bebidas e petiscos. A Comissão das Festas e o Pároco,
convidam todos os Portugueses a estarem presentes nesta
grande Festa Religiosa da Comunidade

Festa do Sporting

Um grupo de simpatizantes e amigos do Sporting organiza
uma festa no restaurante/Bar Champs domingo 20 de Maio
ao meio-dia para a final da Taça de Portugal. O Almoço é
picadinho à Minhoto “à farta”. Haverá música minhota com
concertinas do Baltazar e amigos. Uma garrafa de constantino será sorteada pelos presentes, oferta do Rocha e Rocha.
Bem-vindos a todos para assistir à mais um jogo memóravel.
Para mais informações:514-588-3571
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Saúde e as Assimetrias regionais

A

Texto de Augusto Machado

lguém perguntou ao presidente do conselho
de administração do Centro Hospitalar do
Porto, Fernando Sollari Allegro, se há igualdade
no acesso a uma saúde de qualidade no Norte. E
a resposta foi - não. E adiantou: “Quem vive em
Lisboa e Vale do Tejo tem muito mais facilidade
de acesso a cuidados de saúde, porque a oferta
pública é muito superior à de outras regiões, sobretudo Norte e Alentejo”. Por isso, se a doença é
grave, o melhor é mesmo seguir para Lisboa.
Num inquérito realizado recentemente demostra
que, quase meio milhar de médicos confirma que os
hospitais de Lisboa têm mais e melhores condições
para tratar um doente grave.
De treze especialidades investigadas, os hospitais
da capital ocupam o primeiro lugar da tabela em onze
hospitais, as outras duas vão para hospitais de Coimbra. E, segundo a opinião dos profissionais, os hospitais do Porto nunca são a melhor opção para tratar um
doente com uma doença grave.
O mesmo inquérito revelou uma superabundância
de meios em Lisboa face ao resto do País. Neste
ranking, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui
o gigante Santa Maria, é o mais dotado das melhores condições. É de notar que nenhuma instituição do
Porto alcança o primeiro lugar. As assimetrias regionais são óbvias; Lisboa tem maiores recursos financeiros, os mais qualificados profissionais de saúde, as
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melhores infraestruturas para receber e tratar doentes
graves, tudo com o dinheiro dos contribuintes desde
Melgaço a Sagres. Compreende-se, pois, a revolta de
muitos cidadãos. Especialmente aqueles que sofrem
com doenças graves e que não têm meios financeiros
para se deslocarem a Lisboa.
Aqui no Norte, conheci amigos que, por não terem
os meios necessários para se deslocarem à capital, já
faleceram.
Andaram anos a serem tratados no Hospital Distrital
de Viana e no Instituto Português de Oncologia no
Porto – tempo perdido – porque estes dois hospitais
não tinham, nem têm, essa tal superabundância de
meios e pessoal qualificado para tratar doentes com
doenças oncológicas.
Tenho aqui um amigo e vizinho, que foi emigrante
em França, mas porque a vida, às vezes, prega-nos
destas partidas, há três anos foi-lhe diagnosticado
uma doença grave - câncer.
O homem passou os últimos dois anos e meio, entre
Viana e Porto a seguir um tratamento que nunca lhe
proporcionou melhores, pelo contrário, quem lhe administrava os tratamentos, já o ia advertindo para ele
aceitar o inevitável...
O homem começou a ficar cada vez mais deprimido,
e o caso não era para menos... “Com apenas 62 anos,
trabalhei muito, poupei tanto, vivi uma vida mais ou
menos saudável e agora aparece-me este doença que
me condena à morte.
Oh Augusto, disse ele um dia, isto aqui no Norte não
me safo, tenho que encontrar uma solução para resolver o problema da minha saúde – sou muito novo
para morrer”.
Desabafou o ex-emigrante.
Lá diz o adágio: Quem tem amigos não morre na
cadeia, mas neste caso também se pode dizer que não
se morre de câncer. E foi o que aconteceu: o doente,
desesperado, conhecia alguém em Lisboa capaz de o
poder internar no Instituto Português de Oncologia
em Lisboa, e foi a sua salvação. Já passaram 6 meses
depois do tratamento rigoroso na capital, deram-lhe
a garantia de que o câncer foi, definitivamente, eliminado.
O homem, hoje, sente-se feliz, só tem pena não se
ter lembrado do amigo mais cedo.
A moral deste episódio: Afinal, o Sol nem sempre brilha com a mesma intensidade para todos os
portugueses...

Portugalíssimo

erratum

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS…
CÂNCER “THE BREST MINTS”

O jornal, “A Voz de Portugal” vem por este meio, pedir as nossas
sinceras desculpas, à Maravilhosa e Benfeitora organização, “The
Brest Mints” (nome correcto) pelo equívoco do nome, (The Breath
Mints) assim, referidona nossa edição, Ano 52 n®3, Quarta-Feira, 9
de Maio de 2012, do artigo, acima intitulado.

aberto todos os dias
Cartas, dóminó

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

rvelosa@videotron.ca

A VOZ DE PORTUGAL

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

A Voz de Portugal | 16 DE maio - 2012

Milhares de fiéis em Fátima

M

ilhares de peregrinos marcaram presença no recinto do
Santuário de Fátima para as cerimónias de 13 de maio.
Vinte e dois bispos e 265 padres concelebraram a eucaristia da peregrinação

A peregrinação, iniciada no sábado,
terminou às 13:00 de hoje com a tradicional procissão do adeus, momento
de emoção para milhares de peregrinos que, com lenços brancos, acenam
à passagem da imagem da Virgem que
recolhe à Capelinha das Aparições. No
final das cerimónias, o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, sublinhou que

notícias

Feriados do Corpo de Deus e
de Todos os Santos eliminados

O

Governo português e a Santa Sé
chegaram a acordo para a eliminação dos feriados do Corpo de Deus,
que se celebra 60 dias depois da Páscoa, e de Todos os Santos, a 1 de NovembroO acordo entra em vigor a partir de 2013 e tem um prazo de cinco
anos. Este ano, os portugueses ainda
vão poder gozar os feriados.Por seu
turno, o Governo já tinha proposto ao
Parlameno a abolição dos feriados civis do 5 de Outubro (Implantação da

República) e 1 de Dezembro (Restauração da Independência).Em comunicado, o Executivo liderado por Passos
Coelho acrescenta que a suspensão dos
feriados será reavaliada ao fim de cinco anos. “Na base deste compromisso
encontra-se a preocupação de acompanhar, por esta via, os esforços de Portugal e dos portugueses para superar a
crise económica e financeira que o País
atravessa”.’

Jardim critica declarações
de Mário Soares

O

de 13 de maio ao Santuário de Fátima,
presidida pelo cardeal Gianfranco Ravasi, responsável pelo Conselho Pontifício da Cultura.

Fátima “é um lugar materno para a cultura contemporânea, que está a dar sinais de cansaço, de desencanto”.

Procissão leva milhares de crentes
às ruas de Ponta Delgada

O

ponto alto da Festa do Senhor
Santo Cristo dos Milagres teve
lugar na com a solene procissão em
honra ao “Ecce Homo”.

sas, muitas albergando os sírios, outras
tantas descalças e, ainda, o cortejo cívico, as associações católicas, as academias, a Irmandade do Senhor Santo
Cristo e, finalmente, os agrupamentos
de escuteiros e a Corporação e Charanga dos Bombeiros Voluntários dePonta
Delgada. Primeiro foi o Guião a sair do
Santuário, por volta das 15h15, e mais
tarde, às 16h30, foi a vez de o Senhor
Santo Cristo dos Milagres se mostrar aos
fiéis presentes no Campo de São Francisco, para de seguida percorrer o trajeto
processional. A saída da Imagem foi assinalada com um misto de sons, proporcionados pelos aplausos, em forma de
adoração, por parte dos devotos, e ainda
pelo “repenicar” dos sinos e o rebentar
do fogo de artifício nos céus de Ponta
Delgada. Sobre os longos e imensos qui-

Debaixo de um céu sombrio e a ameaçar a queda de chuva, o que contrastou
com o brilho do sol que se tinha mostrado durante toda a manhã, lá prosseguiu
o Guião, os membros do clero, o andor
com a Veneranda Imagem, as promes-

lómetros de tapetes, constituídos pelas
verduras, a serradura e flores de cores
vivas, foram participantes na procissão
através de um percurso feito com muita
fé, amor a Deus e com vontade de honrar
o Senhor Santo Cristo dos Milagres.

presidente do Governo Regional,
Alberto João Jardim, afirmou esta
terça-feira que foi o PS a colocar Portugal sob “administração estrangeira”,
questionado sobre a entrevista do ex-Presidente da República Mário Soares. O fundador do PS Mário Soares
defende, em entrevista ao jornal i, que
o Partido Socialista deve romper com
o acordo da ‘troika’, alegando que a
situação evoluiu e que a austeridade
não funciona no país. “Não sei se o dr.
Mário Soares está a pensar fazer algum
golpe de Estado ou se tem alguma brigada do reumático para fazê-la”, começou por dizer Jardim, à margem da
inauguração de uma fábrica de milho
em Câmara de Lobos.”Agora o que o
senhor dr. Mário Soares se esqueceu de
dizer é que este PS, tal como na Grécia
- porque ele só falou da França - vai
ser repudiado pelo povo porque foi o

3

PS que nos pôs sob administração estrangeira e, neste momento, na Grécia,
o povo grego retirou 120 lugares no
Parlamento ao PS grego”, acrescentou.
Alberto João Jardim realçou ainda que
“o PS francês nada tem a ver com o PS
português” razão pela qual aconselhou:
“É bom que o senhor dr. Mário Soares
leia os jornais até à última página, não
leia só a que fala da França”.Depois de
sublinhar ser ‘keynesiano’ e que não
subscreve a actual politica em Portugal
e na Europa e de recordar as políticas
do Bloco Central disse: “Tenho muito respeito pelo dr. Mário Soares, sei
o que o país lhe deve mas o dr. Mário
Soares não é um ‘keynesiano’, é um
socialista ‘strictu sensu’ e essa foi uma
doutrina que já deu o que tinha a dar e
tanto deu o que tinha dar que estamos
sob administração estrangeira”.

4 comunidade
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A Fé que arrasta montanhas

Poesias da semana

Mãe

Mãe, sou ser do ter ser
Fruto da tua união
É bom ainda te ter
E abrir-te meu coração

V

Mãe és um docinho de amor
Que com compreenção e abraços
Sorrisos, beijos e bom-humor
Soubeste dividir em oito pedaços
Mãe se a vida é bem-feita!
És mulher de grande valor
És a mãe mais perfeita
Do que perfeito é o Amor.
Elisa Rodrigues

Mãe

Como és bendita,
Quando amamentas.
Ou quando em preces
Rogas ao nosso pai,
Pedindo forças,
Pois a luta é árdua.
Por isso oras.
Pois sabes que com a...
... oração tudo vencerás.

Texto de Tony Saragoça

ivemos num tempo a tendência materialística, conforto e bem-estar corporais em prioridade deixando por isso mesmo, pouco espaço
para o conteúdo espiritual ou pelo menos é essa
a impressão que poderemos ter à primeira vista.
No entanto somos regularmente testemunhas de
situações bem actuais, que nos levam a questionar
essa tal impressão da falta de espiritualismo.
Domingo 13 De Maio de 2012. Celebraram-se
neste dia três acontecimentos que tem em comum a
manifestação do amor. No Canadá, Dia das Mães.
Em Portugal Continental, a grande peregrinação
ao Santuário de Fátima. Em Ponta Delgada, São
Miguel, Açores as grandes Festas do Senhor Santo
Cristo dos Milagres.

Jesus o mestre,
O fiel amigo,
Que não nos deixa
Jamais desamparados,
Além de nos dar
A força necessária,
Ainda muitas das vezes
Sem merecermos!
Perdoa-nos os pecados.
Mas ao nasceres com
A missão sublime
De ser mãe,
Encheres a terra
E a mesma iluminar.

imensa multidão vinda de praticamente de todos
os cantos do globo, enfrentando um temporal que
mais incitava a ficar descansados no conforto de
suas casas, do que vir celebrar a mais religiosa de
todas as festas. A Festa do Senhor Santo Cristo.
E uma experiência verdadeiramente única de espiritualidade, de intensidade humana, de acolhimento festivo, vivida em Fátima, e em Ponta Delgada.
É claro que estas celebrações são também uma
oportunidade para visitar a terra, os amigos e os familiares, no entanto, a principal razão da presença
destes peregrinos na cidade de Ponta Delgada é a
expressão da sua Fé, uma Fé que nos habita, mesmo os que não puderam participar em pessoa, desde a nossa infância, e que no momento oportuno se
manifesta apesar das dificuldades, intempéries, doenças e outras deficiências, sem falar da pressão e
comentários sarcásticos a que se expõem, de todos
aqueles que não partilham destes valores cristãos,
que os nossos pais e avós nos transmitiram.
Se é verdade que muitas vezes, através da história
a religião católica e seus governantes, nos revelaram casos que nos fazem a todos interrogar sobre
a verdadeira missão desta religião e se a paz de
espírito na nossa vida na terra e ultimamente a salvação, se alcançam seguindo uma religião que nos
desengana, contraria e desilude, em tantas ocasiões, força é de admitir que os fenómenos Fátima,
Lourdes, Ponta Delgada e tantos outros, provam
que qualquer coisa de sobrenatural aí se passou e
continua através dos tempos. Não é plausível, nem

Por isso oras,
Pois sabes que Jesus,
É fiel e que nunca,
Nunca te desamparará.
Vivaldo Terres é poeta em Itajaí

Em Memória à minha Mãe e a todas
as Mães do mundo inteiro
“Isabel Viveiros”

I
Em terras do Canadá distante
Deseje-vos excelente saudinha
Nesta dedicatória chocante
Saúdo-vos a mais jovem mãezinha
II
Sei que choras por nós
Oh mãe abençoada
Pensando também em vós
Fomos por ti muito amada
III
Tivemos um pai ditoso
Que a ele devemos dedicação
também foi um bom esposo
Que as lágrimas falarão
IV
Mãe, não te chocai
Sei que tendes a benção
Perdendo o nosso pai
Magoada ficaste no coração
V
Foi uma grande aventura
De imigrar para cá
Amando-vos com ternura
Mesmo distante no Canadá
VI
Jamais serás esquecida
Para mim que fico cá
Na memória reconhecida
Mesmo longe no Canadá
Alvaro Azevedo

AStRÓlOGO – cURAnDEIRO

PROF. MEStRE AIDARA

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

514-374-2395

Falo
Português

Dia da Mãe, é uma homenagem a todas as mães,
e, serve para reforçar e demonstrar o amor dos filhos pelas suas mães, também, é uma homenagem
à Virgem Maria, mãe de Cristo, eis a razão da minha reflexão, no mesmo dia e em lugares diferentes, coincidiram as mais soberanas manifestações
de todo amor que temos à nossa mãe terrestre, à
mãe do céu e ao seu filho muito amado, Jesus Cristo que se fez homem e foi crucificado por amor aos
homens na terra.
Fátima põe à prova toda essa noção que em tempos modernos, com situações de crise económica,
guerras de terrorismo injustificadas e cruéis, dirigentes e líderes governamentais e financeiros sem
escrúpulos e egoístas, agindo como aves de rapina,
sempre à espera de mais uma presa fácil e indefesa, pois dizia eu, contrário a isto, há ainda muito
espaço para a Fé. Essa tal Fé que move e comove
corações, desafia as leis da lógica e sobretudo, espero eu, nos confirme que tudo não está perdido.
Em Fátima, milhares de peregrinos, desafiando
crises económicas, mau tempo, distâncias, saúde
ou falta dela, num ato universal de Fé em Nossa
Senhora de Fátima, padroeira de Portugal e mãe
de todos nós, rezaram, para que a sua situação ou a
dos seus melhore. Mesmo sabendo que são poucas
essas probabilidades. Como diz o velho ditado: “A
esperança é a ultima a morrer”.
Através da televisão, podemos nesse mesmo dia
constatar que em Ponta Delgada, Açores, uma

possível que aí se recolhem todos os anos milhares
de pessoas e pedem auxílio a Deus ou à Virgem sua
Mãe, andem todos enganados.
A grande Fé que habita estes devotos, tem como
base, o reconhecimento das nossas fraquezas e a
firme intenção de colaborar na construção de um
mundo melhor e a esperança da vida eterna uma
vez a nossa estadia neste mundo terminada.
A participação nestes eventos é espontânea e voluntária, não há ameaças, represálias nem actos
terroristas contra os que acreditam nem contra os
incrédulos. Qualquer coisa que nós católicos nos
podemos e devemos orgulhar.
Que a manifestação do Amor, as Mães, Nossa
Senhora de Fátima e ao Senhor Santo Cristo
dos milagres seja uma constante em cada dia
das nossas vidas!
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Joaquim Lopes
Pedrosa em Otawa
S

Texto de Jorge Matos

egunda-feira, dia 7 de Maio, o Senhor Joaquim Pedrosa foi recebido no salão nobre em
Otawa, pelo Senhor Pedro Moitinho de Almeida,
Embaixador de Portugal.
Para os leitores que não conhecem o Senhor Joaquim Pedrosa, é um homem que tem
desenvolvido um grande apego ao
nosso folclore, (principalmente o do
Ribatejo) e outras actividades culturais aqui na cidade de Montreal, por
esse motivo, a presidência da república, o galardoou com a medalha de
mérito das comunidades Portuguesas, no grau “ouro”, a mais alta condecoração das comunidades.
Este encontro, ao qual estive presente, em companhia do galardoado, foi
para o Senhor Embaixador, conhecer pessoalmente o Senhor Joaquim
Pedrosa, desejo este que foi transcendido através do Dr. José Cesário
e da Dra. Maria João Ávila, quando
na passagem por Montreal destas entidades, no passado mês de Março.
Tivemos uma conversa bastante animada, com várias passagens engraçadas, ao longo dos vários anos que o
Pedrosa tem dedicado à comunidade

e principalmente, ao folclore.
Conversa esta que acabou por o homenageado, convidar o Senhor Embaixador a visitar a linda cidade
de Almeirim,da qual, o Senhor Joaquim Pedrosa é
natural, e onde, vai estar a partir do próximo dia 13
de Maio, a passar umas merecidas férias.
Boas férias e saúde à família Pedrosa

O

s portugueses de Montreal aproveitam este
fim-de-semana de três dias, para celebrar a
festa do Santo Cristo dos Milagres, Mas qual é
origem deste feriado?
Pela lei instituída,para os dias de festas legais, o
Canadá estabelece no seu artigo 4, que o dia da Rainha Vitória é a segunda-feira anterior ao 25 de Maio.
O dia Vitória é uma antiga tradição, que é de fazer o
dia dos anos do rei, um feriado nacional. Neste caso,
a rainha Vitória foi a primeira rainha oficial da Confederação do Canada, proclamando o acto da América do norte britânica (Lei constitucional do Canada
até 1982), no dia dos seus anos em 1867. O 24 de
Maio era o dia dos anos da Rainha. Depois do seu falecimento, em 1901, o Parlamento canadiano continua a celebrar esse dia como Rainha Vitória, quando
o resto do mundo celebra o dia do Império.Com os
subsequentes reis o dia de aniversário mudava anualmente e também o feriado.Foi a partir de 1957, que
o 24 de Maio foi associado permanentemente à festa
dos anos da rainha, mas em prática em 1953, o governador-geral já tinha feita as modificações , depois
da autorização da rainha Isabel II. Este ano, a rainha
Isabel II celebra os seus 86 anos, e os seus 60 anos
de reinado, só falta 4 anos de reinado por bater os 63
anos 7 meses e 2 dias de reinado da rainha Vitória.
Pela lei das normas do trabalho do Quebeque, o
artigo 60, estabelece um feriado na segunda-feira anterior ao 25 de Maio. E foi pelo o decreto do 24 de
Novembro de 2002, que o primeiro-ministro Bernard
Landry decretou que esse dia passaria a ser o dia nacional dos patriotas, para relembrar os homens que
lutaram por uma democracia representativa e até a
independência do Quebeque em 1837-38.
Mas antes npdesse decreto quebequense, o Quebeque festejava a memória de Adam Dollard des Or-
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Carneiro
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Um amor antigo poderá ser esquecido finalmente. Descubra a imensa força e coragem que traz dentro

de si!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Esforce-se no trabalho e poderá conseguir a promoção que tanto deseja.
Números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28

Touro
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa
Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Não deixe que os assuntos profissionais interfiram na sua vida amorosa. Que o futuro lhe seja

risonho!
Saúde: A sua energia está em alta, não vai querer estar parado.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades económicas.
Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9

Gémeos
Carta Dominante: a Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas
do seu passado afetivo.
Saúde: Poderá sentir uma certa indisposição.
Dinheiro: Segurança financeira.
Números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6
Caranguejo
Carta Dominante: a Estrela, que significa Proteção,
Luz.
Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense
bem naquilo que diz. Uma personalidade forte sabe ser
suave e leve como uma pena!
Saúde: Procure o oftalmologista, pois as dores de cabeça podem estar relacionadas com cansaço ocular.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Sorte: 4, 17, 23, 49, 26, 1

Segunda-feira é feriado,
qual é a razão?
Texto de Miguel Félix

variedade

meaux, que faleceu duma batalha em Maio de 1660.
Esse dia foi estabelecido nos anos de 1920, por fazer
concorrência ao dia da Rainha ou ao dia da Vitória.
O senhor Dollard faleceu na batalha do Long-Sault,
onde ele teve que defender uma fortaleza com um
grupo de francêses e uns hurões contra uns iroqueses que vinham atacar a jovem cidade de Ville-Marie (Montreal). Ao fim de duas semanas, o senhor
Dollard lançou uma granada artesanal, que devia
cair no meio dos iroqueses, no entanto ela voltou à
fortaleza e matou o senhor Dollard des Ormeaux. Os
iroqueses renunciaram atacar Ville-Marie, vendo a
força deste pequeno grupo à sua frente.

Leão
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o seu par, mesmo que
tenha razão. A força e a humildade caminham de mãos
dadas!
Saúde: Tendência para enxaquecas.
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar
com isso.
Números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7
Virgem
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.
Amor: As brincadeiras na sua relação afetiva serão
uma constante, aproveite-as. Que a leveza de espírito
seja uma constante na sua vida!
Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afete a sua saúde e
procure com maior regularidade o seu médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos repentinos.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14
Balança
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que
tem a seu lado. Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre si próprio, faça uma limpeza interior.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua
circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir
a precisar de um dinheiro extra.
Números da Sorte: 47, 12, 39, 26, 3, 37
Escorpião
Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso.
Amor: Pode estar apaixonado e ainda não se ter dado
conta. Que a clareza de espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Não seja medroso e vá ao médico com mais
regularidade.Dinheiro: O seu equilíbrio monetário está para breve. Números da Sorte: 28, 17, 32, 11, 49, 24
Sagitário
Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização. Amor: A felicidade e a paixão estarão estampadas no seu rosto. A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20
Capricórnio
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Poderá finalmente deixar os receios de lado e
lançar-se de cabeça na paixão. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde: Cuide mais do
seu cabelo e unhas. Dinheiro: Possível aumento salarial.
Números da Sorte: 4, 16, 23, 48, 23, 1
Aquário
Carta Dominante: o Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: O seu ambiente familiar encontra-se na perfeição, aproveite a boa disposição que vos rodeia. Seja
um bom professor, eduque para que os mais jovens tenham uma
profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
Números da Sorte: 15, 26, 40, 37, 4, 29
Peixes
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Se tem algum problema que o está
a incomodar, é tempo de o resolver. Proteja as suas
emoções tornando-se cada dia que passa num ser humano mais forte e então sim, será feliz!
Saúde: Tendência para algumas dores de garganta.
Dinheiro: Não desespere, com a ajuda dos seus amigos conseguirá saldar possíveis dívidas.
Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3
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A Questão Europeia

músico da semana

O

Texto de Hélio Bernardo Lopes

Presidente Cavaco Silva salientou ontem
que se impõe que os responsáveis europeus
dêem passos consistentes em ordem a responder
às grandes questões que se têm vindo a colocar aos
diversos povos dos Estados da União Europeia. A
uma primeira vista, este desejo parece ter lógica,
mas peca a níveis diversos. É por via daquelas palavras que me determinei a escrever o presente
texto.

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

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. Albergar. A primeira letra dos alfabetos grego e siríaco. 2. Deuses protectores do lar e da família, entre
os antigos Romanos. Limpar, esfregar com areia ou outro pó.
3. Igualar (prov.). Estar unido por aderência. 4. Despido. Em
número de doze. Contr. da prep. a com o art. def. o. 5. Sete
mais um. Ourela. 6. A mim. Designativa de cautela (interj.). 7.
Extraordinária. Exteriormente. 8. Contr. da prep. de com o art.
def. a. Terreno plantado de nabos. Seis em numeração romana.
9. Peixe de água doce do género das moreias. Acrescentar. 10.
Rebocar. Navega ao largo. 11. Franco. Satisfação.
Verticais 1. Discípulo. Imaginário. 2. Macaco pequeno, de
cauda comprida e felpuda. Perante. 3. Cólera. Possuir. Antiga
possessão portuguesa na costa da Índia. 4. Tardio nos movimentos. Que se paga ao ano. 5. Aquelas. Atraiçoar. 6. Ensejo.
Parte inferior ou pendente de certas peças de vestuário. 7. Esteja unido por aderência. O espaço aéreo. 8. Lugar de muita areia.
Chama. 9. Interpretar por meio de leitura. Insignificância (fig.).
Estado de um país que não está em guerra. 10. Planta fagácea.
Grande vegetal lenhoso, cujos ramos saem a certa altura do
tronco. 11. Planta gramínea. Encolerizar, detestar.

Quando se exercem funções políticas de governação, invariavelmente, existem dois tempos distintos:
um primeiro, ainda antes do correspondente exercício de funções, numa atitude que releva, acima de
tudo, do altruísmo, e um segundo, quando se acaba
por conhecer a realidade da governação, mais ligado
à omnipresença e à força do realismo. Sabem os mais
atentos ao que corre pelo Mundo, hoje como ontem,
que é extremamente frequente tentar correr atrás de
realidades que surgem e se implantam, mesmo que
por mero motivo de casualidade, invariavelmente
desligadas de uma ponderação entre a lógica, ou falta
dela, na forma como os acontecimentos do Mundo se
vão sucedendo.
O que hoje se passa no seio da União Europeia, muito objetivamente, deriva, precisamente, de se ter deixado construir, sem um ínfimo de ponderação, uma
realidade que, em si mesma, acaba por ser tudo mas
sem nunca conseguir servir um mínimo dos mínimos.
Indubitavelmente, a União Europeia é uma gigantesca estrutura burocrática, mas que pouco representa e
que nunca foi sujeita a uma ínfima ponderação sobre
a sua lógica, a correspondente estrutura, e a capacidade para se constituir num espaço realmente novo,
mas de excelência aos diversos níveis, servindo os
seus povos, e procurando ser um motor complementar para o desenvolvimento daqueles outros que, fora
da Europa, construíram com alguns Estados europeus laços afetivos especiais. Não há um ínfimo desta
realidade que tenha sido consequente e pré-pensado.
Como se sabe, sobre a União Europeia há opiniões
para todos os gostos, mas o que também é verdade
é que tais opiniões giram sempre ao redor do pressuposto de que a União Europeia é uma estrutura
axiomática, que deve ser olhada numa perspetiva de
potência internacional e aos diversos níveis que hoje
possam valer a pena ser considerados. Hoje, inquestionavelmente, a União Europeia é uma estrutura
sobre que se não refletepor via dos fantásticos interesses pessoais que pululam ao seu redor: dirigentes,

Vidente médium Alhadj

Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

VERTICAIS: 1. Aluno, Ideal. 2. Saguim, Ante. 3. Ira, Ter, Goa. 4. Lerdo,
Anual. 5. As, Trair. 6. Azo, Aba. 7. Adira, Ar. 8. Areal, Flama. 9. Ler, Avo,
Paz. 10. Faia, Árvore. 11. Arroz, Airar.
HORIZONTAIS: 1. Asilar, Alfa. 2. Lares, Arear. 3. Ugar, Aderir. 4. Nu,
Dúzia, Ao. 5. Oito, Orla. 6. Me, Vá. 7. Rara, Fora. 8. Da, Nabal, VI. 9.
Enguia, Apor. 10. Atoar, Amara. 11. Leal, Prazer.

17 de Maio

procissão das velas de nossa senhora de fátima na santa cruz
quinta dominga na casa da familia isabel de Melo
15º aniversário do verde minho
lançamento do livro de filipe baptista

19 de Maio

quinta Dominga na casa da familia antony silva
equipa do mundialito agredece a caixa de economia
jogadores portugueses falam da situação do futebol em mtl

deputados, técnicos, diplomatas, consultores, etc.. O
restante, ou seja, a generalidade dos povos europeus,
esses, vêem-se numa das mais terríveis encruzilhadas
desde sempre conhecidas. Vivem, um dia-a-dia de
angústia, esperando uma miséria de certeza aparente,
onde muitos acabam mesmo por pôr termo à vida.
Além destas realidades, a União Europeia é ainda
uma estrutura sem legitimidade histórica democrática, porque surgiu simplesmente a partir de cima
e sempre sem o consentimento expresso dos povos
europeus. As diversas classes políticas nacionais,
percebendo as naturalíssimas reações contrárias às
sucessivas aventuras praticadas com completo desnorte, sempre se recusaram a auscultar os seus povos. Mas nem mesmo foram capazes de criar, de um
modo simples, uma estrutura assente na realidade
histórica conhecida – a realidade das nacionalidades
–, mas que pudesse, por via de melhoramentos cirúrgicos, operados em situação de comando e controlo,
conduzir a novos patamares possíveis e eficazes da
União Europeia.
Hoje, como se pode ver à evidência, a União Europeia é claramente uma estrutura funcionalmente
falhada. E falhada, precisamente, por via da substituição das suas ilógicas estruturas pela força relativa
das realidades nacionais. Têm razão, como é evidente, os queixosos, mas logo a perdem ao recusar identificar a verdadeira causa de quanto de Tytanic tem a
atual estrutura da União Europeia: é uma realidade
sem vivência correspondente à sua estrutura formal,
que não é sentida pelos povos europeus, seja pela
pobreza em que se encontram, seja por não estarem
dispostos a cair também nessa situação, como se dá,
por exemplo, com a Alemanha.
É essencial ter a coragem de repensar a identidade e
a estrutura da União Europeia, mas construindo-a em
torno da consideração das caraterísticas nacionais,
que serão sempre incontornáveis. Até porque, como
qualquer um percebe, o caminho até aqui seguido
conduziu ao que pode hoje ver-se, sendo que o seu
futuro não augura nada de bom. Assim, tal como foi
estruturada e se encontra a funcionar, a União Europeia simplesmente serve para criar problemas graves
aos seus povos, que nunca, no seu bom juízo, poderão dar o seu apoio, de facto, a tal realidade.
Tenho para mim que nem sequer é intelectualmente difícil estruturar capazmente a União Europeia, e
mesmo colocar no centro dos seus ideais a dignificação, a todos os níveis, de cada pessoa dos povos europeus. Mais: pode essa nova e funcional União Europeia virar-se mesmo para uma eficaz intervenção,
no mínimo, junto dos restantes povos do Mundo e
naquelas áreas com que existem laços históricos fortes. Não é preciso ser-se especialista em quase nada
para se conseguir melhor que a borracheira da atual
União Europeia.
Por fim, um dado importante e que deve ser tido
em conta: continuar por este desfiladeiro de desgraça coletiva, que é no que a atual União Europeia se tornou, acabará por pôr um fim no valor
e na prática da própria democracia. Um caldo de
onde sairão as novas tiranias que acabarão por
criar novas desgraças onde se pretendia, sonhadoramente, criar uma espécie de paz perpétua.
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Procissão de Nossa Senhora de Fátima

S

Texto de Antero Branco

ábado passado, Santa Cruz, esteve em sintonia
com a Cova da Iria e com milhares de paróquias
através do mundo, nas comemorações do 12 de Maio.
A missa solene dedicada a Maria, Mãe de Jesus, presidida pelo Reverendo Padre José Maria Cardoso e
concelebrada pelos Padres António Araújo e Orlando Abreu, recém-chegado a Montreal, contou com
a participação do Diácono Ramos e dos acólitos da
Missão. Após a Santa Missa, centenas de peregrinos
participaram na procissão de Velas que percorreu as
ruas vizinhas da Igreja. A procissão de Nossa Senhora de Fátima, integra sempre, muitos jovens.

Quinta dominga
F

Texto de João Arruda

oi assim toda a semana com a família e amigos, a recitação do terço com os seus cantos,
encorajados pela senhora Gabriela Medeiros.
Falámos com o senhor Varíssimo Du Val, onde pela
primeira vez, com fé, esta família deixou entrar o
Espirito Santo em sua casa. Promessa feita pela sua
esposa a senhora Maria Teres Oliveira, que o fez pelo
seu netinho, pois, o seu marido que vem dos lados do
Norte (Braga) já tinha ouvido falar no Espírito Santo
mas, nunca tinha participado nesta cultura açoriana.
Para ele, foi a mais linda semana, passada em
toda a sua vida na sua casa, foi mesmo maravilho-

so, casa sempre cheia, sentimento de amor, paz e
alegria. Mesmo para os seus filhos Carlos Alberto
Du Val, Paulo Alexandre, Anabela Du Val, toda a
família e amigos. Logo de seguida ao terço, ouve
cantoria com os tocadores, Eduardo Vital e Paula
Carvalho foi bastante divertido, depois foram servidas as famosas sopas e carne gizada, e o resto
do serão foi com cantigas ao desafio e algumas
danças. Parabéns a esta família, por ter continuado
esta tradição.
Que o Espirito Santo vos dê muita luz, amor,
paz e saúde durante todo este Santíssimo Ano.

COMUNidade

domingas
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Correr uma hora por semana
aumenta a esperança de
vida em seis anos
N

Bebé do ano 2011 e 2012

Antonia Arcuri

Data de nascimento: 15 de Marco de 2012

Mãe: Sophie Ponte
Pai: Leonardo Arcuri

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
foto da semana

ão é preciso ser um fanático do exercício físico para beneficiar dos seus efeitos benignos
para a saúde. De facto, basta encontrar espaço na
na sua agenda para correr uma vez por semana.
De acordo com as conclusões de um estudo recente
desenvolvido por cientistas do Bispebjerg University Hospital, a pedido da Câmara da cidade de Copenhaga, na Dinamarca, correr uma vez por semana
aumenta a esperança média de vida em cerca de seis
anos. E nem precisa de ser feito a ritmo acelerado: a
corrida pode ser realizada a um passo médio ou mesmo lento.
Esta prática, uma a duas horas por semana, tem resultados surpreendentes na nossa saúde: no caso das
mulheres, aumenta a esperança média de vida em 5,6
anos e, nos homens, atinge os 6,2, reduzindo o risco
de morte em 44%. Isto porque a corrida, ou jogging,
como também, é conhecido, melhora a oxigenação,

baixa a tensão arterial, fortalece a condição cardiovascular, previne a obesidade e a depressão.

O estudo foi realizado num universo de vinte mil
homens e mulheres com idades entre os 20 e os 93
anos. Do que está à espera para começar?

Exame de sangue pode detetar
cancro de mama com anos de avanço

O

novo exame de sangue pretende identificar mulheres com maior risco de cancro de
mama, ajudando-as a tomar medidas preventivas
e a iniciar terapêuticas eficazes para a doença,
com anos de avanço.

A equipa de investigadores do Imperial College
London, liderada por James Flanagan, descobriu
que uma em cada cinco mulheres é portadora do que
chamam um ‘interruptor genético’ que duplica o seu
risco de virem a desenvolver cancro de mama. Álcool, tabaco, poluição e até fatores hormonais podem
‘ligar’ este interruptor, abrindo portas ao cancro.

O exame de sangue baseia-se no despiste desse ‘interruptor’, uma alteração molecular no gene ATM,
presente na composição dos glóbulos brancos, que
indica o maior risco de cancro.
A equipa estudou 1380 mulheres de várias idades,
640 das quais vieram a desenvolver cancro. Os testes
ao sangue foram feitos, em média, três anos antes do
diagnóstico de cancro. Alguns casos chegaram mesmo aos 11 anos. Os resultados do exame de sangue
mostraram-se particularmente fiáveis em mulheres
com menos de 60 anos.
Os investigadores esperam que o exame de sangue
esteja disponível dentro de cinco ou 10 anos.
James Flanagan diz que é ainda necessário descobrir
“todos os marcadores”, de modo a poder identificar a
doença sem margem para dúvidas. “Se conseguirmos
identificar as mulheres com maior risco de cancro estaremos a trabalhar na prevenção e podemos reduzir
a incidência da doença de forma dramática”, disse o
investigador ao jornal The Telegraph.
Os investigadores acreditam que as alterações genéticas detetadas neste exame estão também associadas
ao linfoma e à leucemia, o que pode estender o uso
do teste à deteção de mais formas de cancro.

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
15:00
16:00
16:40
17:31
18:23
18:49
19:00
20:16
21:07
21:44
22:16
23:43
00:11
00:43
01:34
01:41

Bom Dia Portugal
Portugal Hoje
Jornal da Tarde
Portugal Hoje
Telejornal
Linha da Frente
Velhos Amigos(R/)
O Elo Mais FracoII
Príncipes do Nada
LER +, LER MELHOR
24 Horas
O Teu Olhar
(Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
Inesquecível Com:
Irene Cruz e Rodrigo
30 Minutos(R/)
24 Horas(R/)
O Elo Mais Fraco(R/) II
LER +, LER MELHOR
PATRIMÓNIO MUNDIAL
PORTUGUÊS2ª Versão
Douro Vinhateiro

QUINTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
10:00
10:45
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
16:45
17:30
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
FLORESTA MÁGICA
Fonte da Juventude
Biosfera
Portugal no Coração
Portugal em Direto
LER +, LER MELHOR
O Preço Certo
XVIII Série
Telejornal
Especial Informação:
Timor-Leste
Há Conversa Com:
JoanaTeles e Roberto Leal
O Elo Mais FracoII
Estranha Forma de Vida
- Uma História da Música
Popular Portuguesa
LER +, LER MELHOR (R/)
24 Horas
O Teu Olhar (Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL AÇORES
Pai à Força
Estado de Graça
24 Horas(R/)
O Elo Mais Fraco(R/) II
LER +, LER MELHOR (R/)
Feitos em Portugal

SEXTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
10:15
10:45
13:00
14:00
14:15
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
5 Minutos Num Instante
O Preço Certo(R/)
XVII Série
Telejornal
Sexta às 9
HISTÓRIA ESSENCIAL
DE PORTUGAL
Fim da Monárquia
Estado de Graça
Portugal Negócios
Com: José Ribeiro
5 Minutos Num Instante
24 Horas
O Teu Olhar (Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
TELEJORNAL AÇORES(R/)
O MUNDO DE RODRIGO LEÃO
Liberdade 21II
24 Horas(R/)
Grande Reportagem-SIC
5 Minutos Num Instante
Portugal Negócios(R/)

SÁBADO
02:00 África 7 Dias
07:30 02:30 Consigo
08:00 03:00 Bom Dia Portugal
09:00 04:00 Zig Zag
09:45 04:45 A Verde e a Cores
10:15 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: João Gomes - Esgrima
12:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30 AUSTRÁLIA CONTACTO
14:00 Portugal no Top
15:00 Telejornal
16:00 A Voz do Cidadão
16:15 UM DIA NO MUSEU
16:45 MICKAELCARREIRANO COLISEU
18:30 Moda Portugal 2
19:00 24 Horas
20:15 O Olhar Humano de Deus
21:00 TELEJORNAL
22:00 Herman 2012
23:00 HISTÓRIAESSENCIALDEPORTUGAL
O Fim da Monárquia
23:30 Linha da Frente
00:00 24 Horas(R/)
00:30 AUSTRÁLIA CONTACTO
01:00 Avenida da Liberdade
Portugal e o Futuro

DOMINGO
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00
05:15
06:15
08:00
09:15
10:00
10:30
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
18:45
19:00
20:15
21:00
21:30
22:00
23:30
00:00
00:30
01:00

Áfric@global
Universidade Aberta
Bom Dia Portugal
Zig Zag
MODALIDADES MEMÓRIAII
Com: Jorge Salcedo
Eucaristia Dominical
Podium
Jornal da Tarde
Zig Zag
Cinco Sentidos
Festa da Taça de Portugal
Pré-Match
Poplusa
Futebol: Taça de Portugal
Sporting x Académica
Final
Pai à Força(R/)
Telejornal
A Festa é Nossa
Ver de Perto
24 Horas
Velhos Amigos
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
TELEJORNAL - AÇORES(R/)
Com Amor se Paga
Moda Portugal 2
24 Horas(R/)
PALAVRAS PARA QUÊ?
Moeda de Troika

SEGUNDA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
10:15
10:45
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
GOSTOS E SABORES
Portugal no Coração
Portugal em Direto
LER +, LER MELHOR
O Preço Certo
Telejornal
Cinco Sentidos(R/)
Best Of Portugal
Portugal de
Excelência
17:30 O Elo Mais FracoII
18:15 Venezuela Contacto
18:45 LER +, LER MELHOR (R/)
19:00 24 Horas
20:15 O Teu Olhar
(Telenovela)
21:00 TELEJORNAL MADEIRA
21:30 TELEJORNAL AÇORES
03:00 22:00 Prós e Contras
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Best Of Portugal(R/)
Portugal de Excelência
01:15 LER +, LER MELHOR (R/)
01:30 Venezuela Contacto(R/)

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

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
CENÁRIO NATURAL
Portugal no Coração
Portugal em Direto
LER +, LER MELHOR
O Preço Certo(R/)
XVII Série
15:00 Telejornal
16:00 30 Minutos
16:30 Os Compadres
17:00 Com Ciência
17:30 O Elo Mais FracoII
18:15 Correspondentes
18:45 LER +, LER MELHOR (R/)
19:00 24 Horas
20:15 O Teu Olhar (Telenovela)
21:00 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:30 TELEJORNAL - AÇORES(R/)
22:00 57.º Festival Eurovisão
	da Canção 2012
Semifinal
23:45 Ver de Perto
00:00 24 Horas(R/)
00:30 O Elo Mais Fraco(R/) II
01:15 LER +, LER MELHOR (R/)
01:30 Correspondentes(R/)

A Voz de Portugal | 16 DE maio - 2012

comunidade

Dia da Mãe no Oriental
S

9

Texto de Jorge Matos
Fotos de Telmo Barbosa

ábado dia 12 de Maio de 2012, realizou-se mais
um jantar dançante, como é já hábito a todos
os quinze dias. Desta feita, o evento teve um carácter particular e sobretudo maternal, pois celebrou-se, como é devido e justo, o dia da Mãe. Dia
muito especial para comemorar, pois, é dedicado
áquela Mulher que um dia nos deu a vida.

Muitos, têm ainda a felicidade, de a ter em vida ,outros, já não a têm para o desenrolar da vida, pois, não
somos eternos. Um dia, todos devemos partir para a
eternidade.
No entanto, a festa era para nos divertirmos e passarmos uma noite agradável.Missão completa e muito bem sucedida como já é hábito neste clube.
A animação esteve a cargo do Sr. Jeff Gouveia que

Vamos mais
longe do que

---

---

ilimitado
não desfazendo dos outros DJ, é o mais contactado
para animar tais eventos e sempre satifaz aqueles que
recorrem ao seu saber e experiência como animador.
No que respeita à gastronomia, mais uma excelente ementa, confeccionado pela equipa da cozinha do
Clube.

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

ilimitado
CitéFido

Fale e texte em qualquer altura
A seguir ao jantar, tivemos a oportunidade de apreciar um grupo de 6 bailarinas
da Rússia CitéFido
que nos fizeCitéFido
Fido vos oferece a liberdade
ram vibrar ao som e à energia das $
danças daquele país.
Chamadas enviadas ilimitadas
Fale e texte
em qualquer
altura textos
$
sempre
que
fale
e
envie
Chamadas recebidas ilimitadas
Foi deveras espectacular nãopor só
mês pela música, como
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
por mês
pela juventude das interpretes, até ao garridíssimo dos$
Mensagem textos ilimitadas
35
Mensagem textos internacionais ilimitadas
seus trajes, tendo para isso trocado 3 vezes de trajes.
Sem contrato do tipo de saldo
Parabéns ao Oriental e a toda a sua Administração por mais um êxito, e parabéns a todas as Mães
da nossa comunidade.

35 ilimitado
MC

1

35

+ Mensagens textos internacionais ilimitados
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

1

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

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
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Qual é a diferença entre reuso
de matérias e reciclagem?

Existem vários processos que beneficiam o meio ambiente e garantem uma destinação adequada ao lixo.
Entre essas medidas podemos destacar a reciclagem
e o reuso de materiais como plástico, vidro, borracha
e papel. A diferença fundamental entre a reciclagem e
o reuso está no processo e no resultado final. Na reciclagem o lixo é transformado em outro tipo de material.
Ou seja, o material é processado e transformado. Por
exemplo: a borracha pode ser reciclada e misturada
ao concreto. Já no caso do reuso, o lixo não passa por
nenhum processo de transformação. Ele apenas é empregado com uma utilidade diferente da proposta inicial.
Ou seja, uma garrada de refrigerante pode ser transformada numa luminária a partir de técnicas de artesanato.
A reutilização também é chamada de reaproveitamento.

Por que Reciclar Pilhas?

A reciclagem de pilhas é
extremamente importante
ara o meio ambiente. Isso
porque esse tipo de material
contém metais pesados em
seu interior. As pilhas, quando descartadas de maneira
inadequada, não se degradam no meio ambiente e
causam prejuízos à saúde
humana e à natureza. As pilhas possuem zinco, chumbo e manganês em sua formação. Outras substâncias
como o mercúrio, o cádmio e o cloreto de amônia também estão na composição. Assim, reciclar esse tipo de
produto garante mais qualidade ao lixo encontrado nos
aterros sanitários. A cada ano, o mundo fabrica cerca de
800 milhões de unidades de pilhas. Esse material pode
contaminar o solo, a água e os animais, e pode causar
doenças como anemia, paralisia parcial e câncer no seres humanos. Hoje, existem programas específicos para
a reciclagem de pilhas e baterias. No entanto, é preciso
que a população se conscientize da importância desse
tipo de reciclagem.

A origem do código de barras

O código de barras é uma
representação
gráfica
de dados numéricos que
pode ser decodificada por
meio de um scanner. Essa
tecnologia, amplamente
utilizada nas lojas e supermercados para identificar
produtos e preços, surgiu
nos Estados Unidos, em
1970. A invenção do código de barras deu vida
nova ao comércio varejista, pois tornou o atendimento
mais rápido e eficiente, diminuindo as filas na hora do
pagamento. O primeiro sistema de codificação de produtos foi patenteado por Bernard Silver e Norman Woodland, do Drexel Institute of Technology. Já o sistema
utilizado nos dias de hoje foi desenvolvido pela IBM, em
1973.

Quem inventou as páginas amarelas?

Quem nunca recorreu às páginas
amarelas para encontrar algum
serviço ou número de telefone?
Essas páginas famosas, impressas em papel de baixa qualidade,
e disponíveis em listas telefônicas
no mundo todo foram inventadas
por Loren Murphy Berry, um norte-americano, nascido no Estado de Indiana. Berry foi
pioneiro no uso das chamadas “Yellow Pages”. Após
sua criação, o empresário tratou de levar as páginas
amarelas para a Europa. A empresa passou a vender
espaço publicitário nessas páginas e o negócio logo se
tornou um sucesso. Em 1986, a empresa de Loren Murphy Berry foi vendida para a BellSouth Corp.

10 Doenças mais
estranhas do mundo
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. SÍNDROME DO SOTAQUE ESTRANGEIRO
Após sofrer uma pancada ou qualquer outro tipo
de lesão no cérebro, as vítimas desse distúrbio passam
a falar com sotaque francês... ou italiano... ou espanhol.
A língua varia, mas, na maioria dos casos, as vítimas
desconhecem o novo idioma. Segundo cientistas, a pronúncia não é efetivamente estrangeira, só dá a impressão disso. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na
Inglaterra, acreditam que o sintoma é causado por um
trauma em áreas do cérebro responsáveis pela linguagem, provocando mudanças na entonação, na pronúncia e em outras características da fala.
. SÍNDROME DE CAPGRAS
Após sofrer uma desilusão com o cônjuge, com os
pais ou com qualquer outro parente, a pessoa passa a
acreditar que eles foram seqüestrados e substituídos por
impostores. O sintoma por vezes se volta contra a própria vítima: ao se olhar no espelho, ela também acredita
que está vendo a imagem de um farsante. Neurose total!
O problema tende a atingir mais pessoas a partir dos
40 anos e suas causas ainda não são conhecidas. A síndrome foi descoberta pelo psiquiatra francês Jean Marie
Joseph Capgras, que a descreveu pela primeira vez em
1923. Em graus mais extremos, a vítima acha que até
objetos inanimados, como cadeiras, mesas e livros, foram substituídos por réplicas exatas.
. SÍNDROME DA MÃO ESTRANHA
“Minha mão agiu por conta própria...” Essa desculpa usada por alguns cafajestes pode ser verdadeira.
A síndrome em questão alien hand syndrome, em inglês faz com que uma das mãos da vítima pareça ganhar
vida própria. O problema atinge principalmente pessoas
com lesões no cérebro ou que passaram por cirurgias
na região. O duro é que o doente não presta atenção na
mão boba, até que ela faça alguma besteira. A mão doida é capaz de ações complexas, como abrir zíperes...
Os efeitos da falta de controle sobre a mão podem ser
reduzidos dando a ela uma tarefa qualquer como segurar um objeto.
. SÍNDROME DE ALICE
NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Doença que provoca distorções na percepção visual da
vítima, fazendo com que alguns objetos próximos pareçam desproporcionalmente minúsculos. O distúrbio
foi descrito pela primeira vez em 1955, pelo psiquiatra
inglês John Todd, que o batizou em homenagem ao livro de Lewis Carroll. Na obra, a protagonista Alice enxerga coisas desproporcionais, como se estivesse numa
“viagem” provocada por LSD. As vítimas da síndrome
também vêem distorções no próprio corpo, acreditando
que parte dele está mudando de forma ou de tamanho.
. PICA
Esse nome também estranho não tem nada de pornográfico: pica é uma palavra latina derivada de pêga,
um tipo de pombo que come qualquer coisa. E a pica a
síndrome, é claro... faz exatamente isso: a pessoa sente um apetite compulsivo por coisas não comestíveis,
como barro, pedras, tocos de cigarros, tinta, cabelo... O
problema atinge mais grávidas e crianças. Após comerem muita porcaria involuntariamente, os glutões ficam
com pedras calcificadas no estômago.Em 2004, médicos franceses atenderam um senhor de 62 anos que devorava moedas. Apesar dos esforços, ele morreu. Com
cerca de 600 dólares no estômago...
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. MALDIÇÃO DE ONDINA
O nome bizarro é uma referência a Ondina, ninfa das águas na mitologia pagã européia. A doença,
mais estranha ainda, faz com que as vítimas percam
o controle da respiração. Se não ficar atento, o sujeito
simplesmente esquece de respirar e acaba sufocado! A
síndrome foi descoberta há 30 anos e já existem cerca
de 400 casos no mundo. Pesquisadores do hospital Enfants Malades, de Paris, acreditam que a doença esteja
relacionada com um gene chamado THOX2B. O sistema nervoso central se descuida da respiração durante o
sono e o doente precisa dormir com um ventilador no
rosto para não ficar sem ar!
. SÍNDROME DE COTARD
Depressão extrema, em que o doente passa a acreditar que já morreu há alguns anos. Ele acha que é um
cadáver ambulante e que todos à sua volta também estão mortos. Em casos extremos, o sujeito diz que pode
sentir sua carne apodrecendo e vermes passeando pelo
corpo... Na fase final, a vítima deixa até de dormir e sua
ilusão pode efetivamente se tornar realidade. O nome da
doença faz referência ao médico francês Jules Cotard,
que a descreveu pela primeira vez em 1880. Apesar de
depressivo e certo de que está morto, o doente, contraditoriamente, também pode apresentar idéias megalomaníacas, como a crença na própria imortalidade.
. SÍNDROME DE RILEY-DAY
Se você já sonhou em nunca mais sentir nenhuma
dor, cuidado com o que pede... As vítimas dessa doença
não sentem dores, mas isso é um problemão. Elas ficam
muito mais sujeitas a sofrer acidentes porque param de
registrar qualquer aviso de dano nos tecidos do corpo,
como cortes ou queimaduras. A doença é causada por
uma mutação no gene IKBKAP do cromossomo 9 e foi
descrita pela primeira vez pelos médicos Milton Riley e
Richard Lawrence Day. Sem o aviso de perigo que a dor
proporciona às pessoas comuns, a maioria dos doentes
com a síndrome de Riley-Day tende a morrer jovem,
antes dos 30 anos, por causa de ferimentos.
. SÍNDROME DA REDUÇÃO GENITAL
Também conhecido como koro, esse distúrbio
mental deixa a pessoa convencida de que seus genitais
estão desaparecendo. A maioria dos casos até hoje foi
relatada em países da Ásia ou da África, e em muitos
deles a síndrome parece ter sido contagiosa! Um dos
episódios mais estranhos ocorreu em Cingapura, em
1967, quando o serviço de saúde local registrou centenas de casos de homens que acreditavam que seu pênis
estava sumindo. Um único caso da síndrome da redução
genital foi registrado até hoje no Brasil, no Instituto de
Psiquiatria da USP. Convencido de que seu pênis estava
sumindo, o doente tentou se matar com duas facadas no
abdômen!
. CEGUEIRA EMOCIONAL
A expressão “cego de emoção” existe na prática, e pode acontecer com qualquer pessoa normal. O
problema foi descoberto recentemente por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Depois de olhar para alguma imagem forte, principalmente com conteúdo pornográfico, a maioria das pessoas
perde a vista por um curto espaço de tempo - décimos
de segundo na verdade. Até agora, nenhum especialista
conseguiu explicar o porquê dessa reação.
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Varina aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

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.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

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 bem 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 NoS 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,saiba quem o
ama e quem o odeia.
Está cansado de lutar, lutar e não vê
mudanças na sua vida? Convidamo-lo
a entrar neste mundo lindo dos ANJOS
e 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

Camael
Anael
Rafael
Gabriel
Miguel
Rafael
Anael
Azrael
Zadkiel
Cariel
Uriel
Asareis

Carneiro
Touro
Gémeos
Caranguejo
Leão
Virgem
Balança
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes

Planeta Metal

Marte
Vênus
Mercúrio
Lua
Sol
Mercúrio
Vênus
Plutão
Júpiter
Saturno
Úrano
Neptuno

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

Cor

Vermelho
Verde
Amarelo
Violeta
Dourado
Safira
Rosa
Vinho
Marinho
Preto
Violeta
Verdeágua

Pedra

Diamante
Esmeralda
Agata
Pérola
Rubi
Azulgris
Opala
Topázio
Turquesa
Granada
Ametista
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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Espirito Santo na Associação
Portuguesa do Espírito Santo
Texto de Antero Branco

A

Associação Portuguesa do Espírito Santo
(APES) abriu, no passado fim de semana, as
festividades, na região metropolitana de Montreal, em louvor da Terceira Pessoa da Santíssima
Trindade.
Os festejos, em si, tiveram início no dia 5 de Maio,
numa quinta em Saint-Philippe de Laprairie, com a
bezerrada e pézinho. A reza do terço, sempre muito
concorrida, esteve a cargo de Francisco Rocha, um
dos fundadores desta agremiação.
Na sexta-feira o Sr. Padre José Maria procedeu à
benção da carne e em seguida, como habitualmente, foi servido o tradicional “Picado” (carne guisada). Após a refeição, o Mário, da DJ Entre Nós, fez
dançar a assistência com a sua mais variada música.
No sábado, no final da tarde, teve lugar o “Bodo de
Leite” de Santo António, seguindo-se do “Pezinho”.

À noite, após a procissão de velas de Nossa Senhora de Fátima, em Santa Cruz, procedeu-se, na sala
de cima à cantoria ao desafio e às velhas da Terceira, com Manuel da Fátima, José Custódio, Eduardo

Papoula e Gilberto Sousa. Eduardo Papoula, quando
cantou as velhas com o Manuel, a certa altura, disse
assim: “Tua avó foi à Ribeirinha/num carro velho que
tinha/e um pneu lhe rebentou/meu avô por ali passava/ e tua avó o chamava/e meu avô a ajudou/sem
pneu o carro tomba/ pois esta em cima de pó/meu
avô só dava bomba, nas ancas de tua avó”. Na sala
de baixo, Eddy Sousa, com o DJ Ex-Man, deram um
show espectacular, repleto de cor e de luz. O Eddy

está como o vinho do Porto. Quanto mais o tempo
passa melhor fica. Além disso, sentia-se em casa. Foi
nesta Associação que deu os primeiros passos, da sua
carreira artística. No Domingo, ponto alto da festa, a
coroação foi em procissão até à igreja Notre Dame-

-des-Victoires, acompanhada pela Filarmónica Portuguesa de Montreal e Banda de Nossa Senhora dos
Milagres. A missa solene, presidida pelo Reverendo
Padre José Maria Cardoso, concelebrada pelo novo
padre Rolando Abreu, que chegou recentemente do
Brasil, para trabalhar em Santa Cruz, contou também
com a participação do diácono Ramos.
Curiosamente Fátima Lima, uma mulher que há vários anos se implica nesta agremiação, nunca tinha
coroado. Coroou Domingo, pela primeira vez, no dia
em que fez meio século de idade. Na homilia, pe.
José Maria, salientou o dia das mães, contando uma
história no dia em que Deus criou a mãe e leu um

poema de Mário Quintana que diz assim:-Mãe! São
três letras apenas/As desse nome bendito:/Três letrinhas nada mais.../E nelas cabe o infinito./E palavra
tão pequena/-confessam mesmo os ateus/É do tamanho do céu!/ E apenas menor que Deus... De regresso
a Hochelaga, foram servidas as sopas e o cozido do
Espírito Santo. Mais uma vez o Eddy animou a tarde
e o serão, com o seu vasto repertório.
No intervalo do seu espectáculo, a Filarmónica Portuguesa de Montreal, dirigida pelo maestro Victor
Barreira, deu um concerto de muito bom gosto.
O Victor deve sentir orgulho, por dirigir músicos de

grande talento. Nos pelouros saíram os seguintes Domingos: o 1º ao Lisuarte Medeiros, o 2º a José Carlos
Costa, o 3º a José Timóteo, o 4º à Associação dos
Pais, 5º ao Brian Nunes, o 6º à Associação de Hochelaga e o 7º a Jorge Couto. Muitos parabéns ao Artur
Couto e a toda a sua equipa, por esta belíssima festa.
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Grandes Festas do

Espírito Santo
Anjou 2012

Benvindo à todos ! / Bienvenue à tous!
Programa das Festas / Programme des activités

Sábado 9 Junho / Samedi 9 Juin

ProciSSão / ProceSSion

19h30 : Reza do Terco / Prière du chapelet

Domingo 10 Junho / Dimanche 10 Juin

20h30 : Comida tradicional - carne guisada, sumo e vinho
Repas traditionnel - Viande braisée, jus et vin
Animação musical / Animation musicale

11h30 : Ponto de encontro para o começo da procissão
Point de rencontre pour le début de la procession
Saída com a banda / Départ avec la fanfare
Filarmónica Portuguesa de Montreal no / du
centro comunitário Espírito Santo Anjou
(8672, rue De Forbin-Janson, Montreal, QC H1K 2J9)

ARTISTAS

12h30 : Partida em direcção da / Départ en direction de
igreja Notre Dame d’Anjou (8200 Place de l’Eglise, Anjou)
13h30 : Celebração da Missa e da Coroação
Célébration de la messe et couronnement

David
o
Loureir

Jason
coroa

14h00 : Saída para a / Départ vers
Arena chenier (8200 avenue Chenier, Anjou)
15h00 : Benção da carne e do pão / Bénédiction de la viande et du pain
Serão servidas as sopas tradicionais do Divino Espírito Santo
La soupe traditionnelle du Divino Espírito Santo sera servie
17h00 : Animação musical / Animation musicale

Sylvie
l
Pimente

Kevin
Moniz

Festa animada por
Fête animée par

Deixam-se vos seduzir pelos
ritmos endiabrado da América
do Sul à descoberta do Brasil!
Um cruzeiro para os que
gostam da energia e dos
ritmos apaixonantes
Dia
Itinerario
1
Rio de Janeiro (Brasil)
2
…Prazeres do mar…
3	Salvador Bahia (Brasil)
4
Maceio (Brasil)
5
…Prazeres do mar…
6
…Prazeres do mar…
7
Buzios (Brasil)
8
Rio de Janeiro (Brasil)

Chegada
11h00
12h00
8h00
8h00

Partida
16h00
18h00
23h59
18h00
-

Data da Partida 17 Janeiro de 2013 no navio Costa Mágica
10 Dias | Partida do porto Rio de Janeiro

3 dias à Rio de Janeiro com um acompanhador turistico
Música variada para
todas as ocasiões com bom
sistema de som e luzes

Jeff Gouveia

Para mais informações contactar Sonia Melo
lugares limitados

514-983-2549

contact: Humberto cabral - 514-793-0159 / 514-353-1550

A relíquia da
A relíquia da
A relíquia da

chega ao Québec
chegaaoaoQuébec
Québec
chega

ESTREIA MUNDIAL

20 DE MAIO 2012
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No Domingo dia 20 de Maio às 14 h, venha acolher e celebrar a Santa Maria Goretti numa Missa
solene no cemitério de Laval.
No Domingo dia 20 de Maio às 14 h, venha acolher e celebrar a Santa Maria Goretti numa Missa
Esta é a primeira
vez que
da Santa
Maria Goretti
Itália.numa
Aproveite
No Domingo
20 de Maio
14o h,relicário
venha acolher
e celebrar
a Santa deixa
Maria aGoretti
Missae venha viver
solene nodiacemitério
de às
Laval.
soleneesta
no cemitério
de Laval.
experiência
única num dos mais belos cemitérios do Québec.
Esta
é a primeira
vez que
o relicário
da Santa Goretti
Maria deixa
Gorettia Itália.
deixa Aproveite
a Itália. Aproveite
e venha viver
Esta éAlém
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que oassitir
relicário
da Santa Maria
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disso,vez
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à inauguração
da
Capela Santa
Maria Goretti situada
novo Mausoléu
esta
experiência
única
num
dos
mais
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do
Québec.
esta experiência
única num dos mais belos cemitérios do Québec.
Porta do Paraíso.
disso,
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SantaGoretti
Mariasituada
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no novo Mausoléu
AlémAlém
disso,
puderá
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à inauguração
da10h
Capela
Santa
Maria
novo Mausoléu
As
visitas
terão
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a
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das
até
às
22h.
do Paraíso.
PortaPorta
do Paraíso.
Um
convite
dolugar
deaté
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com Magnus Poirier.
As
visitas
a partir
das
10h
às colaboração
22h.
As visitas
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das 10h
às até
22h.
Um convite
do Cimetière
de Laval,
em colaboração
com Magnus
Um convite
do Cimetière
de Laval,
em colaboração
com Magnus
Poirier. Poirier.

Cimetière de Laval
5505, Rang dude
Bas Saint-François,
Cimetière
Laval
Cimetière
de
Laval Laval
Acesso fácil e rápido graças à nova ponte da autoestrada A25.
5505,5505,
RangRang
du Bas
Laval Laval
duSaint-François,
Bas Saint-François,

Acesso
fácil efácil
rápido
graçasgraças
à nova àponte
autoestrada
A25.
Acesso
e rápido
novadaponte
da autoestrada
A25.

450 661-7017

450 450
661-7017
661-7017

12;,H 12;,H

12;,H

H12;, H12;,

H12;,

www.cimetierelaval.com
www.cimetierelaval.com

www.cimetierelaval.com
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Recordando o nosso passado, 1996
Para comemorar o seu aniversário

A Voz de Portugal entra na
“Internet”, a autoestrada electrónica
Edição do 24 de Abril de 1996
Os pioneiros de “A Voz de Portugal” que, em 25 de
Abril de 1961, deram corpo a esta publicação, não podiam prever a evolução tecnológica dos meios de comunicação disponíveis a médio prazo e, consequentemente, a que ponto se situária o nosso semanário, passados
35 anos de existência nesta sociedade de acolhimento.
A primeira edição não foi sequer impressa em Montreal. Não existiam na cidade condições para esse trabalho
e, por tal razão, a composição tipográfica e a respectiva
impressão fez-se em Lisboa, nas Escolas Profissionais
Salesianas.
Havia uma certa urgência em fazer sair o jornal, para
contrabalançar as actividades anti-governamentais de
um pequeno grupo de portugueses que, na cidade, faziam demonstrações de suporte à tomada do navio Santa Maria em 22 de Janeiro daquele mesmo ano de 1961
pelo Capitão Henrique Galvão, em pleno alto mar, na
região das Caraíbas. Esse incidente e as peripécias que
o rodearam interessaram todo o mundo, surgindo como
o percursor dos desvios ilegais de meios de transporte
em zonas internacionais, ampliado depois com as sucessivas tomadas violentas de naves aéreas, que ainda
perduram nos nossos dias, apesar dos métodos de segurança adoptados a custos elevados, pela comunidade
internacional.
O jornal, de inicio quinzenário, tinha a sua própria filosofia política de Direita e a História ainda não apurou
de que lado estava a razão, se dos que defendiam certa
estabilidade governativa, se os que alimentavam as lutas intestinas pelo poder, que decorriam dentro e fora do
território nacional.
Alguns meses mais tarde, conseguiu-se a impressão
numa tipografia nos Estados Unidos, a Luso-American
Press de Newark, que executava trabalhos em português. Até que em Fevereiro de 1962 foram feitos arranjos com uma empresa italiana de Montreal, que tinha no
seu pessoal um profissional luso, por sinal um tipógrafo
muito competente, o José das Neves Rodrigues.
Ironia do destino, o Neves Rodrigues fazia parte activa do movimento de oposição ao regime de Lisboa
e, como fiel anarquista declarado, não fazia o trabalho
com gosto e entusiasmo. Esta particularidade demonstra
o espírito aberto dos responsáveis de “A Voz de Portugal” e certifica uma acentuada democracidade, que nem
sempre teve correspondência por parte dos que combatiam a presença deste jornal na Comunidade. Que fique
isso registado!
Três directores em menos de quatro anos
O nosso jornal teve como directores Artur Ribeiro,
Luis Filipe Costa e Dinio Barreto Rosette, de 1961 a
1964. Até que em Janeiro de 1965 assumiu o cargo o
actual Director, Armando Barqueiro.
A primeira medida tomada por este responsável foi o
de colocar “A Voz de Portugal” no centro da via, em
termos políticos. Da “Folhinha do Consulado” como ele
classificava a publicação que, obviamente, então seguia
colada ao regime de Direita de Salazar, passou a situar-se numa faixa de Centro, que conferia ao jornal uma
maior credibilidade e espelhava o sentir da maioria dos
portugueses de Montreal, além de seguir a linha de pensamento de Armando Barqueiro, que nunca acreditou
em aventuras, nem se dispôs a atraiçoar as suas convicções.
Esse itinerário nunca foi desviado, até aos dias de
hoje, mesmo no período confuso da Revolução do 25
de Abril, durante o qual as pessoas e os órgãos informativos tergiversaram de maneira vergonhosa, perante a onda comunizante que avassalava o país. Os anos
subsequentes vieram provar as vicissitudes do Comunismo, teoria reduzida no presente à sua expressão mais

simples, conducente à perda de influência no espectro
da política mundial, que deixou de acreditar no milagre
socialista de Karl Marx e nos processos criminosos de
Staline.
Nessa distante época, as capacidades técnicas do nosso
jornal eram precaríssimas. Recebíamos pelo correio o
“Diário de Lisboa” e dele extraíamos algumas notícias,
publicando-as por colagem.
Com a vinda de um dedicado colaborador para a Redacção, Jose Manuel Freitas, obteve-se a participação
de sua esposa em Lisboa, que colhia recortes de vários
jornais e revistas e as fazia seguir por via rápida para
Montreal. Paralelamente, iam-se conseguindo novos
colaboradores, melhorando assim o potencial humano
da obra que exige muita dedicação e espírito de sacrifício.
Cumpriram-se as regras éticas e deontológicas
Passaram alguns anos que não foram além da rotina.
Fez-se o que foi possível fazer, sempre presentes em
tudo que dizia respeito à nossa comunidade e ao país
de origem. Sem alardes nem pretensões, mas conscientes de que, na nossa pequenez, somos o menos mau de
todos. E, reconhecendo embora as nossas limitações
humanas e técnicas, acreditamos ter sido uma presença
digna a favor de Portugal e dos Portugueses.
Em 35 anos, nada do que fizemos incorreu em situações menos transparentes ou ridiculizantes e isso deve-se ao equilíbrio que advém de uma orientação ponderada, justa e respeitadora das regras éticas e deontológicas
de convivência com as instituições e as pessoas.
Ninguém, em boa verdade, nos pode retirar essa qualidade.
O início de uma fase decisiva na vida do jornal
Em Janeiro de 1979 registou-se uma transformação radical dos nossos processos de trabalho, com a mudança
de local, de equipamento e de pessoal. Carlos de Jesus,
anteriormente gerente do Banco Pinto & Sotto Mayor,
decide dedicar-se profissionalmente a empresa editora
de “A Voz de Portugal” e funda com outros associados (Luis Tavares Bello, Antonio da Silva e Armando
Barqueiro) a Typogal, companhia que, não só edita “A
Voz de Portugal”, como instala uma moderna tipografia
comercial. Carlos de Jesus, como director-adjunto, teve
uma influência vital no relançamento do jornal, que passou a ser totalmente original, isto é, sem o recurso ao
corte de artigos de outras publicações. E, enquanto se
sentiu incentivado nessa atmosfera de gestão comercial
e de exteriorização intelectual, a sua contribuição foi
muito positiva. Ate que outros “amores” o conquistaram, certamente tão aliciantes e bastante mais compensadores: a programação de”software” para computadores. Continua na “casa”, mas a sua participação activa é,
infelizmente, esporádica.
Entretanto, em Setembro desse mesmo ano de 1979, a
equipa receberia um novo reforço, na pessoa de Valdalino Ferreira. Esta figura de trabalhador humilde da retaguarda tem sido, nesta ultima década e meia, o esteio da
organização e a fonte financeira que mantém a chama
viva de “A Voz de Portugal”.
Internet - A auto-estrada electrónica
que conduz ao futuro
Desta longa caminhada através dos anos e de dificuldades de toda a espécie, tem remanescido o espírito de
solidariedade de todos os que, de algum modo, participaram e participam nesta Obra. (...) Posto tudo o que
foi dito, o que mais fez progredir o jornal nestes últimos tempos foi a utilização da auto-estrada electrónica
“Internet”. Este sistema evolui vertiginosamente de dia
para dia, a um ritmo espectacular. Cobrindo os sectores
da informação, da comunicação e da cultura, já é igualmente um ustensílio de comercialização de produtos e
serviços e irá revolucionar a sociedade internacional em
termos difíceis de prever, dentro de pouco tempo.
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em destaque

Feira Internacional de Alimentação
s empresas portuguesas Acushla,
Casa Anadia e Maçarico participaram de 9 a 11 de Maio, no Palais
des Congrès, na SIAL 2012, Feira Internacional de Alimentação.

O azeite Casa Anadia, é produzido
em Alferrarede, concelho de Abrantes,
provém de azeitonas colhidas, prensadas e extraídas a frio no mesmo dia,
para garantir a qualidade do produto, o
qual é sujeito à transformação sob elevados padrões de qualidade técnica e
de segurança alimentar.
A presença portuguesa é o primeiro sinal da entrada neste mercado do
Azeite Casa Anadia e vem na sequência da estratégia de internacionalização da marca e assinala o regresso ao
certame onde no ano passado o Casa
Anadia extra virgem foi premiado com
a medalha de prata no concurso desta
feira, Olive D´Or 2011.
Para Rui Pereira Coutinho, administrador da Casa Anadia, “a presença em
Montreal vem de vários contactos com
Canadianos, pois o prémio de Prata em
2011 veio a despertar a curiosidade dos
nossos azeites naquele mercado”.
A Casa Anadia conta ainda este ano
mostrar-se num road-show pela Alemanha e em eventos próprios na Suécia, Dinamarca, Noruega, Bélgica,

A origem da Maçarico, S.A. remonta
à década de 30, quando o seu fundador,
Domingos Ribeiro Maçarico, resolveu
entrar no negócio de azeitona de mesa.
Começou por comercializar azeitona
galega, em cura natural pois esta era
uma região portuguesa produtora, por
excelência, de azeitona galega e o negócio deu em evoluir, desenvolvendo-se uma rede de clientes promissora.
Para além da azeitona, conservada
ao natural, passou-se a transformar
determinadas variedades de azeitona em azeitona oxidada, o que foi
um passo extremamente avançado para a época, pois nenhuma outra unidade no País tinha conhecimento da tecnologia de oxidação.
Ao longo dos anos, a Maçarico foi
ampliando o portfólio, como resultado de uma forte aposta na I&D, introduzindo novos produtos como pi-

ckles, tremoços, mostarda, maionese,
ketchup, temperos culinários, azeite
virgem extra e o molho piri-piri muito famoso entre os portugueses no
Canadá e bastante apreciado pelos
consumidores em geral. Atualmente,
a Maçarico dispõe de uma unidade industrial, ocupando mais de 30.000 m2.
A Maçarico é líder destacada no setor
de azeitona de mesa em Portugal e a
nível internacional posiciona-se como
uma das maiores unidades industriais
do setor. Exporta para países de todos
os continentes, nomeadamente para o
Canadá, e cobre o mercado doméstico
com presença em todas as cadeias de
distribuição. A presença da Maçarico
na Sial-Montreal teve como objetivo
dinamizar as parcerias comerciais na
região do Québec, reforçar a imagem
da marca já conhecida no mercado, dar
a conhecer novos produtos lançados recentemente e apresentar-se no mercado
também como empresa fornecedora de
private labels. www.macarico.pt

Acushla, uma empresa produtora de
azeite biológico criado com paixão
e vencedor de vários prémios veio a
Montreal para alargar o seu negócio
além fronteiras e mostrar o seu produto
de elevada qualidade.
O nome provém de uma palavra de
origem irlandesa que significa “beat

of my heart”, que traduz o conceito
da marca que nasceu da força de uma
emoção que permitiu unir várias gerações da mesma família à volta do negócio olivícola. Extraído de variedades
de oliveiras típicas da zona de Vila
Flor, o azeite Acushla apresenta uma
cor verde-amarelada, cheiro e aromas
frutados, com notas de erva fresca, espiga verde e amêndoa, envolvidas pela
sensação amarga e picante, sendo o seu
final longo e persistente.
Trata-se de um produto de elevada
qualidade, extra-virgem, com um nível
percentual de acidez de 0,1. Além da
textura e paladar excelentes, o Acushla
é recomendável do ponto de vista nutricional e revela em todas as fases da
sua produção uma preocupação ambiental distintiva. É indicado para servir à mesa, mas também para a confecção de pratos com chancela gourmet. O
Acushla é um azeite requintado, dedicado a um consumidor contemporâneo
que procura padrões de excelência à
mesa.
Feito com paixão e respeitando as tradicionais culturas da região no que respeita à produção biológica, este azeite
transmite sabores sensoriais que são o
resultado de como tudo nasceu, da força de um impulso, de uma vontade de
desenvolver um produto diferenciado
que seja tanto ou mais acarinhado pelos consumidores como o é pelos produtores.
Para além da qualidade do produto, o
azeite Acushla destaca-se pelo design
elegante e distinto das suas embalagens. www.acushla.pt
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7-O dedicação
saldo do preço de venda
É com empenho,
e é:
a) Um preço de venda menor
do que o preço pedido
competência que b)irei
procurar
Uma forma
particular de
empréstimo consentido ao
comprador pelo vendedor
a melhor solução
c) O ganho de capital na
propriedade
para garantir
8-Durante a venda de uma pro6-Quanto tempo tem um compra- priedade, um vendedor deve dea venda
OUclarar
a compra
dor para inspeccionar
o edifício?
danos causados pela água
a) O período para inspeccionar
a) Não, se os reparos foram
foi negociado entre o vendedor
feitos;
da sua casa.
e o comprador
b) Sim, sempre
5-Quando várias ofertas são apresentadas a um vendedor, ele deve:
a) Responder a todas as ofertas
b) Deve inicialmente responder à
primeira oferta recebida
c) Pode responder à oferta de sua
escolha
d) Idealmente, responder a todas
as ofertas

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

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

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

A

Texto de Rita Gomes

Brasil e China.
O azeite Casa Anadia chegou ao mercado em Novembro passado, tendo
vendido cerca de 8.500 mil garrafas de
azeite, 3.500 DOP e 5.000 Virgem Extra. Para 2012, a produção rondará os
70.000 L, dos quais se preveem 80%
para exportação e 20% para o mercado
interno. www.casaanadia.pt
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Pensamento da semana

«Quem
não sabe
nadadetem
acreditar
em tudo»-Berilo
- Jan Neruda
«A esperança
é a arte
serde
feliz
sem a felicidade.
Neves

16 alma juvenil
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anedotas
Um bêbado senta-se num autocarro ao lado de uma
senhora. Passado um tempo vira-se para ela e diz-lhe:
- Bolas! Você é muita feia! - E você está muito bêbado!
- Tá bem, mas eu amanhã já estou bom!
Tive um pesadelo horrível! Sonhei que estava a comer
esparguete! - E o que é que tem?! - Não consigo achar
o fio da minha sapatilha.
Um jovem a lamentar-se a um amigo: - A minha vida é
uma pocaria: o meu pai está preso, a minha mãe bêbada,
a minha irmã prostitui-se, o meu irmão é drogado. A única coisa positiva que eu tenho na vida é o teste da SIDA.

Reunião dos Vingadores
A

conclusão é esta: quatro anos depois de “Homem de Ferro”, com “O Incrível Hulk”, “Homem de Ferro 2”, “Thor” e “Capitão América”
pelo meio – “Os Vingadores” finalmente reúne a
equipa de super-heróis da Marvel naquele que é o
blockbuster mais populoso do verão.
Escrito e realizado pelo criador de “Buffy, a Caçadora de Vampiros”, Joss Whedon, o filme mostra os
heróis unidos contra Loki, o mau da fita de “Thor”.

senti um super-herói!”
Como foi para Mark Ruffalo vestir a imponente
pele de “O Incrível Hulk”: É o terceiro ator a fazer este papel numa só década – depois de Eric Bana
e Edward Norton –…“Foi assustador”, diz Ruffalo.
“Sabia a responsabilidade que era, porque cometi o
erro de ir à Internet e ler os comentários dos fãs ao
anúncio que seria eu o próximo Bruce Banner. E diziam que eu era umerro. Nuncamais faço isso. Nunca

Pedimos a cada umdos atores para se recordar de
como foi fazer este filme. Reunimos tudo isto num
dossier especial para si.
“Capitão América” (Chris Evans)
sobre o seu papel na equipa: “Eu
dou ordens. É como: ‘Hulk, tu fazes
esta coisa impossível. Thor, tu estrangulas um portal e tu, Homem de
Ferro, voas para aqui – eu vou pelas
escadas’ (risos)”. Mas com quem é que trocaria de
papel? “Gostava de dizer com o Homem de Ferro,
porque gosto muito dos seus filmes”, responde. “Mas
acho que era impossível fazer melhor, percebe? Era
areia demais para o meu camião!”
Chris Hemsworth, “Thor”, sobre
ser um gracioso Deus Nórdico: “Tenho uma cena [de luta] que estou preso por um cabo – porque ainda não
tinha aprendido a voar – e era suposto ter aterrado num penhasco”, conta.
“Era suposto. O que devia acontecer
era aterrar e começar uma conversa.
Os primeiros takes fui parar com a cara ao pó. Com
muito pouco estilo e pouca graciosidade. Não me

tive um papel tão criticado e escrutinado ainda antes
de filmar um único frame.”
Robert “Iron Man” Downey Jr. sobre já não
estar sozinho: “Lembro-me de ficar nervoso,mas
também entusiasmado, excitado, mas também duvidoso”, diz. “Fui vendo os
outros franchises [da Marvel] e pensei ‘Uau!’ Mas
foi bom estar junto de outros trabalhadores e não ser
o único a carregar um filme. E estávamos todos, mesmo todos, lado a lado nesta aventura.”
Jeremy “Hawkeye” Renner explica comofoi bizarro juntar a equipa pela primeira vez: “Juntar os
atores todos na mesma sala, vestidos, foi tipo Halloween”, conta. “Éramos amigos, mas agora estávamos
ali todos vestidos que nem palermas... Foi memorável, assustador e divertido.”
“Nick Fury”, Samuel L. Jackson, sobre ser o tipo
mais certinho: Não gostou assim tanto! “Passava a
vida a querer dizer ao Thor: ‘Eu também não vou ao
teumundo rebentar com aquilo!’, mas não de deixaram”.

Na aula de religião o professor voltou-se para a mais
assanhadinha da classe e perguntou: _ Lurdinha, me
diga, quem foi o primeiro homem! _ Ah! Professor, se o
senhor não se importa, eu prefiro não dizer!
No metro, a uma hora de ponta, um indivíduo para não
se desequilibrar, pousa a mão, ligeiramente, no ombro
de uma rapariga, que lhe diz: - Oiça lá! Não poderia pôr
a mão noutro sítio? - Eu gostaria... Mas não me atrevo.
Um homem foi ao médico porque estava com um problema de memória. Sabe, Sr. Doutor, às vezes uma
pessoa acaba de me contar algo e esqueço-me logo. E
desde quando o senhor sente isso? Isso o quê?
O marido ao despedir-se da esposa: Querida, enquanto
eu estiver em viagem, como queres que te mande noticias? Por telefone, telegrama ou fax? De preferência,
por transferência bancária.
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Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

Distrito de Beja
Distrito português, pertencente à província tradicional do Baixo Alentejo.
Com uma área de 10 225 km², Beja é o
maior distrito português.
Distribuindo-se por 14 concelhos, o
distrito de Beja caracteriza-se por uma
geografia plana e de pouca densidade
florestal. É um distrito que se estende
entre a raia espanhola e a costa Atlântica, fornecendo, deste modo, um contraste paisagístico único.
Beja, capital do Baixo Alentejo, é um
importante centro da produção de trigo e produtos derivados da oliveira,
essenciais para o desenvolvimento do
concelho.
O actual traçado urbano de Beja tem
bases na cidade romana e nas portas de
Évora e Mértola que marcam as antigas
entradas nas muralhas. São vários os
pontos de interesse turístico neste distrito. As ruas estreitas e características
da parte velha da cidade de Beja, a tor-
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re de menagem (finais do século XIII)
e a Igreja de Santo Amaro, templo mais
antigo de Beja, o Convento de São
Francisco, as ruínas da villa romana de
Pisões, entre muitas outras coisas.
O rio Guadiana é presença constante no distrito de Beja e como tal, um
passeio de barco é algo imprescíndivel.
Assim como uma visita aos locais mais
turísticos do distrito como Alcoutim,

cos produzidos no distrito de Beja que
se distinguiram para lá das fronteiras
da região. São exemplos de qualidade
o Queijo de Serpa, a Carne de Porco
Alentejano, o Borrego do Baixo Alentejo, a Linguiça do Baixo Alentejo ou
Chouriço de Carne do Baixo Alentejo,

o Paio de Beja, o Presunto de Barrancos ou o Mel do Alentejo.
No mês de Março realiza-se a Ovibeja, uma feira em que a produção agrícola regional é o pretexto para mostrar
a cultura, a etnografia e a economia da
região.

Bijouterie DIVA

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

Mértola e Serpa.
De influência Mediterrânica, a gastronomia do distrito é um dos ex-libris da
região. Açorda, Migas com Entrecosto,
Sopa de Beldroegas, Ensopado à Pastora ou Favas Guisadas fazem as delícias de quem os prova.
São muitos os produtos gastronómi-

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.

- 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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Com o coração a cheirar a lixívia
oão Gobern, comentador de futebol num programa de televisão, foi dispensado por ter recebido a notícia de um golo do Benfica com um
festejo contido. A RTP dispensou-o por ter festejado; eu tê-lo-ia dispensado por ter festejado contidamente. Celebrar um golo de qualquer clube é
um acto de liberdade. Celebrar um golo do Benfica é um acto de liberdade e de bom gosto. Quem
contém a liberdade e o bom gosto merece castigo.
Aqueles que acusaram a RTP de perseguição aos
vermelhos estavam certos apenas em parte. Este
novo macartismo é, na verdade, daltónico. Amanhã
acontecerá o mesmo com adeptos do Sporting, do
Porto, do Braga, do Arrifanense. Não se admite que

Ora, estes comentadores, tal como João Gobern,
não relatam factos, comentam. Exprimem opiniões.
O que torna o seu trabalho muito mais difícil, uma
vez que os robôs não têm opiniões. Os comentadores
políticos podem manifestar a sua preferência por determinado programa político ou líder partidário. Nenhuma estação dispensa um crítico de cinema quando exprime regozijo por um filme ou um artista da
sua predilecção ter vencido um prémio. No futebol,
talvez por ser matéria mais importante que a política
e a arte, não se admitem gostos.
Há uma única excepção. Quando a brava selecção
lusitana defronta a estrangeirada bárbara, não só os
comentadores como os próprios jornalistas podem
festejar o que quiserem, designadamente atirando ao
ar os papelinhos que resultaram de terem rasgado o
código deontológico. No futebol, o amor à pátria é o

quem fala de futebol goste de futebol.
Quantos dos nossos amigos que se interessam por
futebol e gostam de falar sobre ele não têm clube?
Quantos dos que apreciam literatura não têm escritores preferidos?
Quantos dos que sabem de música não se emocionam mais com um compositor do que com outro?
E, no entanto, a esmagadora maioria dos comentadores de futebol que vemos na televisão não tem
clube preferido. São apenas entusiastas assépticos
das transições defensivas, burocratas da basculação,
geómetras do duplo pivô.
Não são exactamente seres humanos. São semideuses que não se deixam afligir pelas paixões da alma.

único que se tolera.
Parece-me mais proveitoso que quem exprime opiniões sobre futebol tenha mesmo opiniões sobre futebol. E parece-me mais honesto que não as esconda.
Pessoalmente, nunca escondi que sou do Benfica,
não por uma questão de honestidade mas de imodéstia: ser benfiquista é a minha melhor qualidade - se
não for a única.
E não tenho grandeza de carácter suficiente para a
manter secreta. Um adepto do Vasco da Gama chamado Carlos Drummond de Andrade escreveu: “Para
o diabo vá a razão quando o futebol invade o coração.” Felizmente, a RTP já não foi a tempo de lhe
mergulhar o coração em formol.
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Para vender ou comprar, consulte-me sem compromisso.

ido

d
Ven

LaVaL-Vimont
Condo com 2
quartos e casa
de banho.

ViLLeRay
st-denis

Bar situado no
7659 St-Denis
com boa clientela,
5 máquinas de jogos.
Muita boa oportunidade

239 000$ 199 000$

VeLho montReaL
Situado no
500 St-Paul
com 2 quartos e
garagem interior
MLS 8750916 MLS 8737316
349 000$

mLs 8648596
Rosemont
La petite patRie
6 pLex Constuido
em 1985
6x3.5 todo aLuGado,
bom Rendimentos
peRto do metRo
Rosemont e papineau

bistRo a Venda

MLS 8750511

situado no
4456 ste-CatheRine este.
AUTÊNTICA COZINHA PORTUGUESA
Com boa CLienteLa e Com
seRViço de entReGa ao domiCíLio
Com 5 máquinas de joGos
VendedoR motiVado

159 000$

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

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

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

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

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

VENDIDO EM 8 DIAS

Belo duplex num sítio muito procu-

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

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar
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EMPREGOS

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

15 de Maio de 2012
1 Euro = CAD 1.293210
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

Sr. Sety
Grande vidente médium
Tem uma reputação internacional e pode resolver todos
os seus problemas, mesmo os
casos mais desesperados tal
como dinheiro, amor, procura de
trabalho, stress, mesmo a saúde, tal como obesidade, problemas de autismo e posso ajudar
a vos proteger do mal. Eu sou a
solução dos seus problemas e
são garantidos à vida.
Se este anùncio vos toca sobre
alguns destes problemas, podeme contactar sem esperar.
IMPOSSÍVEL FALHAR
facilidades de pagamento

438-990-7524

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
IMPÉRIO

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Procura a felicidade?
Boa notícia para você,
há uma a solução

sr. saibo

Especializado na união e volta
da pessoa amada. Ele vai ajudar
a resolver todos os seus problemas, mesmo os casos mais deseperados. Volta duma pessoa
querida, infidelidade, família,
sorte no jogo, sucesso financeiro, protecção. Ele é um Expert
na iluminação e na destruição.
Magia Negra, maus espíritos, má
sorte, etc.
RESULTADOS RÁPIDOS
E SATISFAtórios.
100% garantido e discreto

514-465-7475

Procura-se pessoas para
trabalhar em “Pavé-uni”,
muros e blocos.
514-444-4669
Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret, tour de piscine”
e etc. Johanne: 450-628-5472
Precisa-se de senhora com experiência de limpeza em casas privadas na área de Boisbriand, 5 dias
por semana, muito bem paga.
Kraus 450-433-7694
ou 450-435-3095
Precisa-se de operários com
experiência na renovação
de casa.

Tony: 514-593-6649

Procura-se pessoa com experiencia em limpeza para um condo
bastante estimado. segundas e
quintas em Outremont. Deve falar
um pouco de Inglês.
514-731-1383
Operadora com experiência na
costura de casacos e casaco de
fato. Trabalho permanente. Deve
falar um pouco de francês.
Júlia ou Tina: 514-272-9997
Vendedora bilingual com muita experiência para loja de vestidos de
senhora. 18h/semana no Boul. St-Laurent. Salário + comissão.
514-862-3036

contentor
Partilha-se espaço num contentor para São Miguel, Açores no
dia 31 de Maio.
Armando Loureiro
514-844-8157
Procura pessoa/s para compartilhar contentor para portugal.
514-521-9215

Pequenos anúncios

EMPREGOS
Procura-se pessoa dinâmica
para trabalhar num café português recentemente renovado.
438-879-9926
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

aluga-se

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

vende-se

Antena e caixa para TV portuguesa, mesa de 8 pessoas com 4
cadeiras, ventuínha de tecto com
lâmpadas, televisão sony 36p com
móvel e humidificador 20L, tudo
em excelente estado e barato.
João: 514-365-8857
Venda de sucessão
Conjunto quarto no estilo europeu
barroco, armário 5 portas e o topo
do móvel em mármore com, 7 peças no total, valor real 10 000$,
vende por 4200$. Muito motivado
para vender.
Carmen 514-387-4257
514-830-7705

serviço
Estética e técnica
ao domicílio
Extensão de cílios, tintura de
cílios, depilação do corpo, do
rosto, e aplicação de unhas.
Desloca-se se necessário.
514-518-6286

encontros
Homem de 40 anos, honesto,
trabalhador, simpático está a
procura de uma mulher, entre
35 a 40 anos para assunto
sério. 514-443-1989

Orações
Oração a Santo Expedito

“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim
junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição
e desespero. Vós que sois o Santo das causas urgentes, protegei-me,
ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei o meu pedido.
(fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protege-me de todos que possam prejudicar-me, protege
a minha família, atende ao meu pedido com urgência. Devolva-me a
Paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grata pelo resto da
minha ida e levarei o seu nome a todos os que têm fé. Muito Obrigada.
(Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria e fazer o sinal da Cruz. Mandar
publicar após o pedido). F.D.

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida. Que o
Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e glorificado através
do mundo. Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis de
agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de publicação
pelo favor obtido. F.D.

Oração S. Judas Tadeu

S. Judas Tadeu, advogado dos casos difíceis e desesperados Reze 9
Avé Marias durante 9 dias. Pede três desejos, um de negócios e dois
impossíveis. No nono dia publicar este aviso. Cumprir-se-ão ainda
que não acredites. F.D

NecrologiA

†
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Victor Joaquim Vieira

Faleceu em Montreal no dia 9 de Maio de 2012,
com 61 anos de idade, o Senhor Victor Joaquim
Vieira, natural de Moitas-Venda, Alcanena,
Portugal.
Deixa na dor, sua esposa Senhora Donzilia da
Silva sua mãe Águeda Vieira, sua sogra Helena
da Silva, seu filho Victor Jr, sua filha Sónia. Sua
irmã Celinha(Luis Pereira), sua cunhada Maria
Helena.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal, Qc
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente Sábado, dia 12 de Maio 2012, às 10h00, na
Igreja Santa Cruz. Os restos mortais foram transladados para MoitasVenda, Alcanena, Portugal.
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 BemHajam.

†

Emilia Araújo

Faleceu em Montreal no dia 9 de Maio de 2012,
com 71 anos de idade,a senhora Emilia Araújo,
natural da Lomba da Maia, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo,senhor António
Madeiros, seu filho António Manuel (Lucy
Jancewicz) sua filha Rosa ( Victor da Ponte),
seus netos Janson, Miranda e Maverick. Seus
irmãos Daniel, José e Serafim, suas irmãs
Maria José e Maria Encarnação(já falecida),
sobrinhos/as, cunhados/as, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon Est, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente sábado, dia 12 de Maio 2012, às 10h00, na
Igreja St. Edouard. Será sepultada em crypta no Mausoleu Ste-Rita,
Repos st-Francois D’Assise.
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 BemHajam.

vidente

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514 278.3956
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Grupo B: Holanda
E
quipa mais concretizadora da
qualificação, com 37 golos, a Holanda está em boa forma para repetir o título europeu de 1988 após ter
perdido a final do Mundial de 2010
frente à Espanha.

Seleccionador:
Bert van Marwijk
Melhor marcador:
Sempre: Patrick Kluivert (40)
Actual: Ruud van Nistelrooy (35)
Fundação da federação: 1889

Apenas com o Campeonato da Europa de 1988 no seu palmarés, após mais
de quatro décadas na elite do futebol
mundial, existem sinais de que a selecção “laranja” está pronta para conquistar novos títulos. Por momentos chegou a parecer que isso ia acontecer no
UEFA EURO 2008, antes de a Rússia
ter eliminado a Holanda nos quartos-de-final. Saiu Marco van Basten e a
sua marca distintiva de futebol atacante, entrou Bert van Marwijk, com um
estilo de jogo mais pragmático, ultrapassando as expectativas ao alcançar
a final do Campeonato do Mundo de
2010. Depois de ter passeado na fase
de qualificação, onde apenas perdeu
pontos na última jornada, altura em
que já estava apurada, as expectativas
vão ser ainda maiores na Polónia e na
Ucrânia.

Qualificação para
o UEFA EURO 2012
Grupo E: Vencedora
Melhor marcador:
Klaas-Jan Huntelaar (12)
Totalistas:
Gregory van der Wiel, Joris Mathijsen (10)

A Holanda apurou-se a uma jornada
do fim, depois de ter ganho os nove
primeiros jogos e antes de estragar o
registo perfeito com uma derrota por
3-2 na Suécia, seu mais directo perseguidor.
Equipa mais concretizadora da fase
de qualificação, registou a sua vitória
mais folgada a 2 de Setembro, quando
goleou San Marino por 11-0 em Eindhoven, com Robin van Persie a facturar quatro golos.
Klaas-Jan Huntelaar foi o melhor marcador a caminho do torneio na Polónia
e Ucrânia, com 12 golos em oito jogos
(marcou em sete deles), terminando
com mais três que Miroslav Klose, o
segundo classificado no ranking.
“Ganhámos nove jogos consecutivos
e apurámo-nos como vencedores do
grupo”, disse Van Marwijk depois de
selar o apuramento com um triunfo por
1-0 sobre a República da Moldávia.
“Ainda assim, o sentimento no balneário é de desilusão. Houve champanhe,
mas ninguém bebeu. Penso que isso é
algo positivo.”

Passado no EURO
Três vezes finalista-vencida do Mundial, a Holanda fez melhor na única final de um Europeu que disputou, em
1988. Ruud Gullit e Van Basten, com
um remate soberbo, marcaram frente
à URSS, adversário com que a equipa
de Rinus Michels tinha perdido na primeira jornada do torneio. Desde então,
a formação “laranja” tem participado
em todas as fases finais da competição,
alcançando as meias-finais em 1992,
2000 e 2004. A equipa capitaneada por
Johan Cruyff foi terceira classificada
na sua estreia, em 1976. Nesse ano, a
Holanda foi eliminada pela Checoslováquia no prolongamento, enquanto
em 1992 e 2000 foi afastada no desempate por grandes penalidades. Essas
desilusões fazem parte de uma série de
cinco eliminações em seis torneios de
selecções, todas nos penalties, incluindo a derrota nos quartos-de-final do
EURO ‘96.
Jogos no Grupo B
do UEFA EURO 2012
Sábado, 9 de Junho:
Holanda - Dinamarca, 17h00, Kharkiv
Quarta-feira, 13 de Junho:
Holanda - Alemanha, 19h45, Kharkiv
Domingo, 17 de Junho:
Portugal - Holanda, 19h45, Kharkiv
Registo no EURO
Jogos disputados
Total: J131 V84 E22 D25 GM288 GS103
Fase final: J32 V17 E8 D7 GM55 GS32
Fase de qualificação:
J99 V67 E14 D18 GM233 GS71

Grupo B: Dinamarca
C
ampeã em 1992, a Dinamarcalevou a melhor sobre Portugal na
qualificação sob o comando de Morten Olsen, mas ficou incluída no difícil Grupo B, no qual vai reencontrar
os lusitanos.
Seleccionador: Morten Olsen
Melhores marcadores:
Sempre: Poul Nielsen,
Jon Dahl Tomasson (52)
actual – Dennis Rommedahl (21)
Fundação da federação: 1889

Morten Olsen vai liderar a selecção na
Polónia e na Ucrânia, numa competição onde a Dinamarca tem conseguido
bons resultados, isto apesar de os nórdicos terem falhado a qualificação em
2008. Os campeões europeus de 1992
estrearam-se em 1964, em Espanha,
tendo participado em oito fases finais
e estado presentes também em quatro
edições do Campeonato do Mundo,
mas não foram além da fase de grupos
na África do Sul. São proezas notáveis
dado que a Dinamarca tem menos de
seis milhões de habitantes e só começou a aceitar profissionais na selecção
em 1971. O triunfo no grupo de qualificação para o UEFA EURO 2012, no
qual também estavam a Portugal e Noruega, também merece destaque.
Qualificação para
o UEFA EURO 2012
Grupo H: Vencedor
Melhores marcadores:
Nicklas Bendtner,
Dennis Rommedahl (3)
Totalistas: Lars Jacobsen,
Christian Eriksen,
Dennis Rommedahl (8)
A Dinamarca qualificou-se como
vencedora do Grupo H depois de bater Portugal, por 2-1, em Copenhaga,
na última jornada. A equipa da casa
esteve a ganhar por 2-0 no lotado Parken Stadion, com golos de Michael
Krohn-Dehli e de Nicklas Bendtner.
Cristiano Ronaldo reduziu em tempo
de compensação na conversão de um
livre, mas não foi a tempo de impedir
os nórdicos de vencerem o grupo com
três pontos de vantagem.
O sucesso na qualificação baseou-se
no registo perfeito em casa, com a Dinamarca a vencer os quatro jogos perante os seus adeptos e a só consentir o
golo de Ronaldo.
A equipa de Olsen reagiu bem à derrota em Portugal, na segunda jornada,
e não voltou a perder nenhum desafio.
O empate a um golo na Noruega e o

triunfo por 2-0 na recepção aos rivais
nórdicos foram decisivos para a qualificação.
O seleccionador ficou tão satisfeito
que voltou atrás na decisão, tomada em
2010, de deixar o cargo após o UEFA
EURO 2012, renovando contrato até
ao final do próximo Campeonato do
Mundo, depois de ter garantido a presença na Polónia e na Ucrânia. “Garantimos a qualificação numa fase em que
lançámos vários jovens na equipa”, explicou Olsen. “Agora é importante que
os jogadores se conheçam bem.”
Historial no EURO
Os campeões 1992 falharam a presença no UEFA EURO 2008, sendo
batidos pela Espanha e pela Suécia na
luta por um lugar na Áustria e na Suíça.
Uma derrota por 3-0 com os suecos, em
Copenhaga, e uma por 3-1 na recepção
à equipa que viria a conquistar o título,
revelaram-se fatais para as aspirações
dos dinamarqueses.
A Dinamarca tem um excelente palmarés nesta competição, atingindo o ponto
alto na edição que decorreu há 19 anos
na Suécia. Os nórdicos não se qualificaram para a fase final, sendo repescados
devido à suspensão da Jugoslávia. Os dinamarqueses tiveram apenas dez dias de
estágio, mas eliminaram a Inglaterra e a
França na fase de grupos, afastando no
desempate por grandes penalidades na
meia-final a Holanda, que era a detentora do troféu. O “conto de fadas” teve
mais um capítulo na final, onde golos de
John Jensen e Kim Vilfort valeram um
triunfo por 2-0 sobre a Alemanha.

Os dinamarqueses estrearam-se na
fase final em 1964, numa prova disputada por quatro selecções, tendo ultrapassado a fase de grupos na participação seguinte, em 1984, no qual foram
eliminados pela Espanha no desempate
da meia-final. A equipa de Olsen voltou
a ultrapassar a primeira fase em 2004,
mas os três golos marcados pela República Checa no início do segundo tempo
decidiram o desfecho do embate dos
quartos-de-final.
Jogos no Grupo B
do UEFA EURO 2012
Sábado, 9 de Junho:
Holanda - Dinamarca, 17h00, Kharkiv
Quarta-feira, 13 de Junho:
Dinamarca - Portugal, 17h00, Lviv
Domingo, 17 de Junho:
Dinamarca - Alemanha, 19h45, Lviv
Registo no EURO
Jogos realizados
Total: J129 V56 E29 D44 GM203 GS168
Fases finais: J25 V7 E6 D12 GM27 GS38
Fase de qualificação:
J104 V49 E23 D32 GM176 GS130
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Euro 1964: «Y viva la España!»

Um mundo
em mudança
Os anos sessenta entravam
decididamente no ritmo. 1964
fora o ano em que a Beatlemania chegara finalmente e
em força aos Estados Unidos. Mais de 70 milhões
de norte-americanos tinham assistido à sua histórica
apresentação no «Ed Sullivan Show», um recorde que
demoraria longos anos a ser batido. Depois do assassinato de JFK no ano anterior, Lyndon Johnson era eleito Presidente e pouco depois iniciava-se a Guerra do
Vietname, com as primeiras tropas norte-americanas
a serem enviadas para o Golfo de Tonquim. Na União
Soviética, Leonid Brejnev substituía Nikita Krutchev
no Kremlin, mas apesar das mudanças em ambos os
lados, a Guerra Fria seguia o seu curso. Na Europa, os
anos de contenção do pós-guerra davam lugar a uma
era de expansão económica, com a população a ganhar
um poder de compra sem precedentes. As divergências continuavam a assolar o continente que permanecia dividido pela «cortina de ferro», mas o desporto,
e em particular o futebol, eram a exceção que unia o
continente durante esses tempos conturbados.
29 países a caminho do sucesso
O Euro 64 contou com a presença recorde de 29 países. Entre os ausentes destacavam-se os alemães ocidentais e os escoceses, enquanto os gregos desistiram
da pré-eliminatória depois de o sorteio os colocar no
caminho da Albânia, com os quais tinham cortado relações. Por outro lado, União Soviética, Áustria e Luxemburgo ganharam por sorteio a passagem à primeira eliminatória, evitando a ronda preliminar.
Os luxemburgueses surpreenderam «mais de meio
mundo» ao baterem os holandeses (1x1, 2x1). A surpresa só não foi maior porque nesses tempos a Holanda não era ainda a potência que em breve se viria a
transformar.
Portugal falha mais uma...
Portugal, por sua vez, caiu logo na primeira eliminatória, perdendo em Sófia,
com a Bulgária, por 3x1.
Contudo, no Restelo, na
segunda mão, igualou a
eliminatória respondendo
na mesma moeda (3x1), o
que obrigou a um jogo de
desempate em Roma. Num
Estádio Olímpico deserto,
os búlgaros venceram por
Luís Suárez brilhou 1x0 e deixaram Eusébio e
companhia mais uma vez
fora dos grandes palcos.
Quartos-de-final sem surpresas
Nos quartos de final, os embates entre soviéticos e
suecos por um lado e franceses e húngaros por outro,
eram os motivos de destaque. Os húngaros começaram com uma vitória em Paris (1x3), enquanto na Suécia os soviéticos arrancaram um precioso empate. Na
segunda mão, o fator casa foi decisivo e franceses e
suecos ficaram pelo caminho. Por sua vez a Espanha
não teve grandes dificuldades em «despachar» a RepúMeias-Finais

Espanha 2-1 (a.p.) Hungria
1964-06-17 19:00 Madrid
União Soviética 3-0 Dinamarca
1964-06-17 21:30 Barcelona

3º/4º Lugar

Hungria 3-1 (a.p.) Dinamarca
1964-06-20 19:00 Barcelona

Final

Espanha 2-1 União Soviética
1964-06-21 17:30 Madrid

blica da Irlanda com uma dupla vitória e um «score»
de 7x1, enquanto a Dinamarca suou para eliminar o
Luxemburgo, só conseguido após a realização de um
jogo de desempate.
E «Viva la España!»
Quatro dias depois, a grande final foi disputada no
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Grupo B
Holanda
Dinamarca
Alemanha
Portugal

J	Pts
0
0
0
0
0
0
0
0

Ranking FIFA: Portugal
mantém quinto posto

Santiago Bernabéu, com mais de 79 mil espetadores,
entre eles, o Generalíssimo Franco que assistiu ao desfilar das duas equipas e viu a bandeira com a foice e o
martelo ser hasteada num estádio da sua Espanha.
O confronto tinha todos os contornos de uma épica
batalha. A tensão política entre os dois regimes fizera com que a Espanha desistisse do confronto com os
soviéticos quatro anos antes. Agora, os anfitriões recebiam os «inimigos», campeões em título. A tensão era
imensa. O primeiro golo surgiu logo aos seis minutos
e para os da casa, mas dois minutos depois Khusainov
empatou o jogo novamente. A igualdade arrastou-se
quase até ao final, mas aos 84 minutos, Marcelino fez
o 2x1 para os da casa. Pela primeira vez na história a
Espanha conquistava uma grande competição, conseguindo a seleção nacional igualar os feitos recentes do
Real Madrid na Taça dos Campeões Europeus.
O onze
Seis espanhóis, três húngaros e dois soviéticos
formam o «onze ideal» do Euro 1964.

Portugal mantém o quinto posto no ranking FIFA,
hoje atualizado, que continua liderado pela Espanha,
e que mantém a Alemanha e o Uruguai no pódio. Os
três adversários da equipa das quinas no Euro 2012
permanecem no top ten desta lista.
Não há qualquer alteração a registar nos oito primeiros
classificados do ranking FIFA. Espanha lidera, seguindo-se a Alemanha, adversária da equipa das quinas no
Euro 2012, e o Uruguai, terceiro colocado.
No primeiro lugar a seguir ao pódio surge outra adversária dos lusos no Euro, a Holanda, vice-campeã no
Mundial África do Sul 2010, seguindo-se-lhe Portugal.
O Brasil é sexto, a Inglaterra é sétima e a Croácia oitava, surgindo apenas na nona e na décima posição uma
alteração.
A Argentina subiu ao nono posto, ultrapassando a Dinamarca, décima, que também é adversária dos lusos no
Campeonato da Europa.

1.	Espanha
2. Alemanha
3.	Uruguai
4. Holanda
5.	Portugal
6. Brasil
7.	Inglaterra
8. Croácia
9. Argentina
10. Dinamarca

1442.0
1345.0
1309.0
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Nélson Oliveira, Miguel Lopes e
Falcao,
Custódio
na
lista
para
o
Euro-2012
‘one man show’
T
F
rente a frente, em Bucareste, capital da Roménia, não estavam só At. Madrid e At. Bilbau. Estavam também Falcao e Llorente, dois
dos mais mortíferos avançados da atualidade e
grandes figuras das respetivas equipas. Era enorme a curiosidade em ver quem levava a melhor,
a título pessoal e coletivo. Ou seja: quem vencia
a Liga Europa. “And the winner is...” Falcao e o
At. Madrid.

De facto, o avançado colombiano deu, sozinho, a
Liga Europa ao At. Madrid, a 2.ª em três anos.
O ex-portista marcou dois golos na 1.ª parte (qual
deles o melhor) e atirou uma bola ao poste na 2.ª
metade. Esteve imparável e acabou por se sagrar,
pelo 2.º ano consecutivo, o melhor marcador da prova. Esta época fez 12 golos, na passada fez 17! Um
recorde.
Mais: o ano passado, Falcao venceu a Liga Europa
pelo FC Porto e também marcou na final o golo que
derrotou o Sp. Braga (1-0).
Sim, a crónica está a incidir no colombiano, mas
a realidade é que foi “one man show”. Bem... “two
man show”, vá, pois Diego também marcou o golo
que selou o resultado e fez uma boa exibição.
Os bascos foram uma caricatura (Llorente também)
do que mostraram com o United e o Sporting. Logo
o triunfo assenta como uma luva aos “colchoneros”.

Agência funerária
assina protocolo
com clube da Luz

rês novidades na lista de 23 convocados de
Portugal para o Euro-2012. Nélson Oliveira,
do Benfica, Miguel Lopes e Custódio, que militaram na última época ao serviço do SC Braga, fazem parte das escolhas de Paulo Bento.
Os jogadores agora anunciados por Paulo Bento vão
reunir-se já na próxima quarta-feira, no Estádio da
Luz, em Lisboa, para pré-estágio de dois dias, voltando a juntar-se a 21 de maio para dar início ao estágio
de preparação final, que decorrerá em Óbidos até 1
de junho.
Haverá dois jogos particulares antes do início do
Campeonato da Europa, diante da Macedónia, a 26
de maio, em Leiria, e a 2 de junho, frente à Turquia,
no Estádio da Luz.
A partida para a Polónia, mais precisamente para
Opalenica, está marcada para 4 de junho.
No Euro-2012, Portugal terá como adversários na
fase de grupos Alemanha (9 de junho, 19.45 horas),

Dinamarca (13 de junho, 17 horas) e Holanda (17 de
junho, 19.45 horas).
Lista completa de convocados:
Guarda-redes: Rui Patrício (Sporting),
Eduardo (Benfica) e Beto (Cluj);
Defesas: João Pereira (Sporting), Miguel Lopes
(SC Braga), Pepe (Real Madrid), Bruno Alves (Zenit), Rolando (FC Porto), Ricardo Costa (Valência) e
Fábio Coentrão (Real Madrid);
Médios: João Moutinho (FC Porto), Raúl Meireles
(Chelsea), Carlos Martins (Granada), Miguel Veloso
(Génova), , Rúben Micael (Saragoça), Custódio (SC
Braga),
Avançados: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Nani
(Manchester United), Ricardo Quaresma (Besiktas),
Silvestre Varela (FC Porto), Hugo Almeida (Besiktas), Hélder Postiga (Saragoça) e Nélson Oliveira
(Benfica).

Ponto final e asterisco

C

aiu o pano sobre a Liga 2011/12 com uma
descida e um título. Chorou o Feirense, que
se despediu em Barcelos, festejou a Académica e
suspirou Cardozo, que marcou um em Setúbal e
ficou à espera que Lima não fizesse melhor em Alvalade.
Dividida em dois blocos, a última jornada decidiu ao
fim da tarde a quem saía o último bilhete para fora da
Liga. A Académica partia em vantagem sobre o Feirense e o Gil Vicente começou a dar uma ajuda perto do
intervalo, quando Hugo Vieira marcou. Logo a seguir,
Diogo Valente fez golo para a Académica e a festa em
Coimbra começava a desenhar-se. Ainda houve jogo,
nos dois campos. Em Guimarães, o Vitória chegou a
empatar com a Académica. Em Barcelos, o Feirense
também igualou. Mas depois Zé Luís acabou com as
ilusões da equipa da Feira.
E a Académica acabava a vencer, e a festejar. Não
apenas o apuramento, mas provavelmente também a

Liga Europa. É que nesta época rocambolesca do futebol português, os estudantes chegam aqui com duas
hipóteses de lá chegar: via Taça de Portugal (jogam a
final com o Sporting) e via Liga, apesar do 13º lugar.
Porque são, ao que tudo indica, a única equipa abaixo
do quinto lugar que completou o processo de licenciamento para jogar as provas europeias! Mas não ficam
por aqui os ses. A Liga termina com aquele asterisco
do alargamento. Aprovado pela Liga, suspenso pelo
Conselho de Justiça, à espera de decisão final. Se for
em frente, tanto Feirense como U. Leiria, as equipas
despromovidas, ainda podem jogar a Liguilha com o
3º e o 4º da Honra e manter-se, num campeonato a
18. Enfim, vamos fechar o que pode fechar-se da Liga
2011/12. O FC Porto selou a conquista do bicampeonato com uma mão cheia de golos em Vila do Conde
e confirmou no final o estatuto de melhor ataque. É
igualmente a melhor defesa. Posto isto, seguiu para a
festa que faltava, na avenida dos Aliados.

H

F1: Pastor Maldonado, Williams,
vence Grande Prémio da Espanha

refere que esta parceria «surge de uma necessidade
de mercado identificada pela Servilusa e que resulta da vontade e pedido de muitos benfiquistas em ter
elementos alusivos ao clube nas cerimónias fúnebres,
inclusive nas próprias urnas».

LÉ… OLÉ! Magnifico Grande Prémio este último a ser disputado em Espanha, mais precisamente no Circuito da Catalunha e no qual se pode
escrever mais uma nova página na história da F1 e
neste Mundial 2012,pois em cinco corridas, é a primeira vez que conhecemos cinco pilotos diferentes!
e para maior surpresa, o quinto vencedor do ano, em
Barcelona, na Espanha, foi um venezuelano. Pastor
Maldonado, que largou na “pole-positon” após a punição de Lewis Hamilton, venceu a prova, depois de
uma luta serrada entre Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.
Desde 2004 que uma Williams não chegava ao lugar mais alto do pódio, quando outro latino-americano, Juan Pablo Montoya, venceu o GP do Brasil,
última prova daquele ano. Na Espanha, o quarto foi
Romain Grosjean, com Kamui Kobayashi em quinto,
Sebastian Vettel em sexto, Nico Rosberg em sétimo
e Lewis Hamilton em oitavo. Em nono ficou Jenson
Button e Nico Hulkenberg a fechar os dez primeiros.
Largando em segundo lugar, na parte mais suja da
pista e como um tiro de canhão, Fernando Alonso, rapidamente ganhou a liderança da corrida, Raikkonen
subiu para terceiro e Rosberg montou de sexto para
quarto, enquanto Grosjean caiu de terceiro para quinto. Nesta confusão da largada, Sergio Perez acabou
por visitar a área de escape e sofreu um furo no pneu
traseiro esquerdo, fazendo seu primeiro pit ao final
da primeira volta. “Tivemos muito azar na largada.
Na curva 1, consegui passar Romain (Grosjean), mas

ino do SL Benfica é uma das novidades no
serviço personalizado da agência funerária
Servilusa.
O SL Benfica assinou um protocolo com uma agência funerária para que os sócios do clube da Luz possam usufruir de funerais com serviço personalizado
com a temática benfiquista. Segundo adianta o Diário
de Notícias, os sócios dos SL Benfica vão ter um desconto de 12,5% nos serviços funerários da Servilusa
e poderão contar ainda com uma cerimónia personalizada que pode ir de uma urna ornamentada com
elementos do clube da Luz à hipótese de fazer soar
o próprio hino do Benfica no funeral. Para o diretor-geral adjunto da Servilusa, Paulo Carreira, a paixão
futebolística é algo que move muitas pessoas e faz
todo o sentido que muitos queiram uma última homenagem com a temática do seu clube. Em declarações
ao DN, Henrique Conceição, diretor da marca SLB,

O

ele tocou-me e tive de parar depois de uma volta.
Em 12º na prova, logo atrás de Massa, o australiano Webber fez sua primeira parada logo na 8 volta,
uma antes de Vettel entrar. Os dois carros da Red
Bull abriram a primeira rodada de pits. Sem parada
até a 14 volta, Senna vinha em oitavo e bem pressionado por Schumacher. Até que, quando se preparavam para entrar na primeira curva, Schumacher (mais
uma vez) entrou na traseira da Williams do brasileiro.
Resultado os dois acabaram por abandonar a corrida.
Michael Schumacher largará no Grande Prémio de
Mónaco cinco posições atrás do que ele se classificar
depois de os comissários o terem considerado culpado no incidente entre ele e Bruno Senna na Espanha.
Entretanto Sebastian Vettel da Red Bull foi punido
por não diminuir a velocidade em trecho de bandeira amarela e teve que pagar um “drive-through”, comungando da mesma sorte Filipe Massa que descia
para 16° lugar. Lewis Hamilton da McLaren , acabou
por ser desclassificado do lugar de honra por ter infligido o art.6.6 2 do código da FIA, o qual diz, que
o monolugar, terá, uma vez terminada a prova, voltar as garagens par dele se extrair uma amostra de
gasolina para ser analisada. Em geral, creio que o
resultado de hoje foi o melhor que poderíamos fazer.
Finalmente, parabéns a Pastor (Maldonado) e a todos
na Williams - é um resultado fantástico para eles e
um grande dia para ele em particular.”
Próximo encontro a 27 de Maio no Grande Prémio do Mónaco.
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Fernando Gomes: o bi bota
C
omeçando em Pinga e chegando a Falcao, o
Futebol Clube do Porto sempre teve grandes
avançados. Na história azul e branca ressaltam
nomes como Kordnya, Pinga, Domingos, Jardel,
Lisandro... Mas talvez nenhum seja tão querido
dos dragões como o nome de Fernando Gomes,
ou o «bi-bota», como tão carinhosamente ainda
hoje é apodado pelos adeptos portistas.
Seis vezes eleito melhor marcador do Campeonato
Nacional, vencedor de duas Botas de Ouro do jornal
France Football que premiavam o melhor artilheiro
de todos os campeonatos da Europa.
Rumo às Astúrias
Natural da cidade do Porto, Gomes
iniciou a carreira de dragão ao peito em 1974. Entre 1976/77 e 1978/79
conquistou por três vezes a «Bola de
Ouro», dois anos depois, e mesmo na
sequência de uma época perdida, foi
contratado pelos espanhóis do Sporting Gijón pela exorbitante quantia
de 60 milhões de pesetas! No primeiro jogo contra o Oviedo encantou e
marcou cinco golos, mas rapidamente
lesionou-se, e os dois anos em Espanha
acabaram por se tornar um calvário.
Pinto da Costa e o Regresso
Quando Pinto da Costa se torna Presidente do FC Porto, uma das suas primeiras prioridades foi ir buscar Gomes de volta. Os
anos seguintes provaram ser uma decisão acertada.
Mais três «Bolas de Prata» e duas «Botas de Ouro»
(1983 e 1985), golos atrás de golos que conduziram
o Porto a mais vitórias e títulos e a duas finais europeias.
A derrota de Berna e lesão antes de Viena
Presente na derrota em Basileia contra a Juventus,
foi fundamental na caminhada para a vitória na Taça
dos Campeões contra o Bayern em Viena, jogo em
que devido a lesão lamentavelmente não pode disputar, no que o próprio considerou ser a maior mágoa

da sua carreira. No ano seguinte, já recuperado da
lesão, marca um dos dois golos da vitória na Taça
Intercontinental contra o Peñarol. Adorado pelos
adeptos, o «bi-bota» torna-se um símbolo do clube
e é com grande estranheza e decepção que os portistas lêem o treinador Tomislav Ivic clamar: “Gomes
é Finito!”. Pouco depois Ivic substitui Gomes já na
segunda parte do jogo da 2ª mão entre o FC Porto e o
Ajax, a contar para a Supertaça Europeia, impedindo
desta forma o capitão de erguer o troféu. O “tribunal
das Antas” não perdoou e dispensou uma das maiores vaias da sua história ao treinador Croata.
De leão ao peito
Quando Ivic é substituído por Quinito e este proclama que com ele o Porto é “Gomes e mais dez”, tudo parece
voltar à normalidade. Mas os maus
resultados levam ao despedimento do
treinador e ao regresso de Artur Jorge.
Tudo corria bem até que numa fatídica
noite o capitão se insurge contra o facto de os dirigentes serem servidos antes
dos jogadores, quando já era tão tarde e
havia um jogo no dia seguinte. Gomes
é temporariamente suspenso, surgem
as trocas de acusações entre o jogador e
Octávio Machado, então treinador adjunto. O resto é o fim de uma história
de amor, com palavras duras, lágrimas,
num processo em que ninguém ficou a ganhar. Para
tristeza de muitos portistas, e incompreensão de outros tantos, Fernando Gomes resolve continuar a carreira num dos rivais lisboetas, voltando ainda a pisar
o relvado das Antas, mas desta vez com o leão ao
peito. Na época de 1990/91, a sua última época como
jogador, ainda apontou 22 golos no Campeonato,e
foi fundamental na extraordinária carreira europeia
do Sporting até as meias-finais da Taça UEFA.
Pela selecção das quinas jogou 48 vezes e marcou
13 golos, tendo disputado a fase final do Euro 84 e o
Mundial do México em 1986.

Liga ORANGINA

II Divisão subida

P	Equipa	P	J
1-Estoril Praia
57 30
2-Moreirense
52 30
3-Desp. Aves
50 30
4-Naval
46 30
5-Belenenses
41 30
6-Leixões
40 30
7-UD Oliveirense
39 30
8-Trofense
39 30
9-Penafiel
38 30
10-U. Madeira
37 30
11-Atlético CP	
37 30
12-Santa Clara
34 30
13-Arouca
34 30
14-Freamunde
34 30
15-Sp. Covilhã
32 30
16-Portimonense
32 30

V	E	D GM GS
16 9
5
40 20
15 7
8
47 32
12 14 4
38 23
12 10 8
40 33
10 11 9
34 32
11 7
12 32 34
10 9
11 39 38
11 6
13 36 45
10 8
12 33 36
9
10 11 35 40
9
10 11 27 36
8
10 12 29 38
7
13 10 32 36
7
13 10 35 40
7
11 12 22 29
8
8
14 35 42

III Divisão Série A (Subida)
P	Equipa	P	J
1-GD Joane
36 8
2-Santa Maria
33 8
3-Vilaverdense FC 32 8
4-Bragança
30 8
5-Vianense
27 8
6-Maria da Fonte
22 8

V	E	D
4
3
1
2
4
2
4
1
3
2
5
1
1
3
4
1
4
3

GM GS
12 6
11 9
9
8
10 9
5
10
7
12

III Divisão Série B (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Cesarense
41 8
2-Infesta
36 8
3-Sousense
30 8
4-Rebordosa
26 8
5-Vila Real
24 8
6-AD Grijó
22 8

V	E	D
6
1
1
5
1
2
3
2
3
3
1
4
2
1
5
1
2
5

GM GS
10 3
12 7
8
9
10 10
3
8
8
14

III Divisão Série C (Subida)
P	Equipa	P	J
1-Ac. Viseu
34 8
2-Bustelo
34 8
3-AD Nogueirense 33 8
4-Avanca
27 8
5-Alba
27 8
6-Sampedrense
26 8

V	E	D
4
3
1
4
2
2
4
3
1
2
1
5
2
2
4
2
1
5

GM GS
13 5
6
10
12 4
9
13
8
13
8
11

P	Equipa	P	J
1-Tondela
3
1
2-Varzim
0
0
3-Fátima
0
1

V	E	D
1
0
0
0
0
0
0
0
1

III Divisão Série D (Subida)

P	Equipa	P	J
1-Benf.C.Branco
38 8
2-Pampilhosa
33 8
3-Sourense
31 8
4-Tocha
28 8
5-Sp. Pombal
23 8
6-Marinhense
19 8

V	E	D
6
2
0
5
2
1
3
3
2
3
1
4
2
0
6
1
0
7

III Divisão Série E (Subida)

P	Equipa	P	J
1-Fut. Benfica
35 8
2-Oeiras
33 8
3-Real
29 8
4-Casa Pia
28 8
5-Pêro Pinheiro
28 8
6-Sintrense
25 8

V	E	D
5
1
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
1
3
4

III Divisão Série F (Subida)

P	Equipa	P	J
1-Farense
44 8
2-Quarteirense
37 8
3-Sesimbra
29 8
4-Aljustrelense
28 8
5-Esp. Lagos
28 8
6-Messinense
18 8

V	E	D
5
1
2
6
1
1
3
2
3
3
2
3
2
3
3
0
1
7

GM GS
3
2
0
0
2
3
GM GS
15 8
17 8
10 8
11 15
8
14
6
14
GM GS
13 10
8
10
10 6
9
10
8
10
4
6
GM GS
17 9
14 5
6
9
9
8
9
8
5
21

III Divisão Série Madeira (Subida)

P	Equipa	P	J
1-Pontassolense
46 8
2-Caniçal
43 8
3-Portosantense
34 8
4-Câmara de Lobos 26 8
5-Machico
25 8
6-Est. Calheta
19 8

V	E	D
7
0
1
6
1
1
3
4
1
1
3
4
0
2
6
1
2
5

GM GS
20 8
28 13
17 11
13 23
11 23
11 22

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
5
1
0
3
0
3
3
1
2
0
0
6

GM GS
12 6
11 8
9
7
3
14

23

Premier League (Inglaterra)

P	Equipa	P	J
1-Man. City
89 38
2-Man. United
89 38
3-Arsenal
70 38
4-Tottenham
69 38
5-Newcastle
65 38
6-Chelsea
64 38
7-Everton
56 38
8-Liverpool
52 38
9-Fulham
52 38
10-West Bromwich 47 38

V	E	D GM GS
28 5
5
93 29
28 5
5
89 33
21 7
10 74 49
20 9
9
66 41
19 8
11 56 51
18 10 10 65 46
15 11 12 50 40
14 10 14 47 40
14 10 14 48 51
13 8
17 45 52

Liga BBVA (espanha)

P	Equipa	P	J
1-Real Madrid
100 38
2-Barcelona
91 38
3-Valencia
61 38
4-Málaga
58 38
5-At. Madrid
56 38
6-Levante
55 38
7-Osasuna
54 38
8-Mallorca
52 38
9-Sevilla
50 38
10-Athletic
49 38

Serie A (ITÁLIA)

P	Equipa	P	J
1-Juventus
84 38
2-Milan
80 38
3-Udinese
64 38
4-Lazio
62 38
5-Napoli
61 38
6-Internazionale
58 38
7-Roma
56 38
8-Parma
56 38
9-Bologna
51 38
10-Chievo
49 38

Ligue 1 (França)

P	Equipa	P	J
1-Montpellier
79 37
2-Paris SG
76 37
3-Lille
71 37
4-Lyon
64 37
5-Bordeaux
58 37
6-Saint-Étienne
57 37
7-Rennes
57 37
8-Toulouse
56 37
9-Évian TG
50 37
10-Marseille
48 37

V	E	D GM GS
32 4
2 121 32
28 7
3 114 29
17 10 11 59 44
17 7
14 54 53
15 11 12 53 46
16 7
15 54 50
13 15 10 44 61
14 10 14 42 46
13 11 14 48 47
12 13 13 49 52

V	E	D GM GS
23 15 0
68 20
24 8
6
74 33
18 10 10 52 35
18 8
12 56 47
16 13 9
66 46
17 7
14 58 55
16 8
14 60 54
15 11 12 54 53
13 12 13 41 43
12 13 13 35 45

V	E	D GM GS
24 7
6
66 33
22 10 5
73 40
20 11 6
68 38
19 7
11 61 47
15 13 9
50 39
16 9
12 47 42
16 9
12 48 44
15 11 11 37 32
13 11 13 54 54
12 12 13 45 40

Major League Soccer (USA)
P	Equipa	P	J
1-Real Salt Lake
26 13
2-SJ Earthquakes 23 11
3-Seattle Sounders 22 10
4-NY Red Bulls
22 11
5-Sporting KC
21 10
6-DC United
18 12
7-Vancouver W.
17 10
8-Colorado Rapids 15 10
9-Chicago Fire
15 9
10-NE Revolution
12 10
11-Impact Montréal 12 11
12-FC Dallas
12 12
13-Houston Dynamo 11 8
14-LA Galaxy
11 10
15-Columbus Crew 11 9
16-Chivas USA
10 10
17-Portland Timbers 8
9
18-Philadelphia Union
7
19-Toronto FC
0
8

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

GM GS
19 12
22 12
13 4
23 16
13 7
20 16
10 11
15 12
11 10
12 13
12 16
11 18
8
9
12 15
8
11
6
12
9
13
6
7
6
18

Liga Zone Sagres
P	Equipa	P	J
1-FC Porto
75 30
2-Benfica
69 30
3-SC Braga
62 30
4-Sporting
59 30
5-Marítimo
50 30
6-V. Guimarães
45 30
7-Nacional
44 30
8-Olhanense
39 30
9-Gil Vicente
34 30
10-P. Ferreira
31 30
11-V. Setúbal
30 30
12-Beira-Mar
29 30
13-Académica
29 30
14-Rio Ave
28 30
15-Feirense
24 30
16-U. Leiria
19 30

V	E	D GM GS
23 6
1
69 19
21 6
3
66 27
19 5
6
59 29
18 5
7
47 26
14 8
8
41 38
14 3
13 40 40
13 5
12 48 50
9
12 9
36 38
8
10 12 31 42
8
7
15 35 53
8
6
16 24 49
8
5
17 26 38
7
8
15 27 38
7
7
16 33 42
5
9
16 27 49
5
4
21 25 56

UEFA Europa League
FINAL: At. Madrid 3-0 Athletic

Liga dos Campeões
Bayern München vs Chelsea

2012-05-19

14:45

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

24 publicidade
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