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Ter confiança
em
si mesmo
Os contratempos da vida, a acumulação de dificuldades, a multiplicação de problemas, leva-nos,
muitas vezes, a um esgotamento de forças e, por
vezes, a um estado de desânimo e perda de confiança em nós próprios. Nestas condições a nossa
mente sobrecarregada não poderá exercer a sua
função de maneira clara e lógica e, a pessoa acaba
por ceder ao desalento que não é justificado pelos
factos. Neste caso, é essencial (re)avaliar os nossos
valores pessoais.
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Dois lugares para
melhor vos servir
65 Jarry E. | 514.385.9290
1851 Ontario E. | 514.563.1211

Passámos os quartos,
agora atacamos
a Espanha

ECONOMIA

Currículos e... currículos
Se o Banco de Portugal tivesse intervindo no
BPN, muitos que o criticaram por não o fazer teriam sido os primeiros a atacá-lo por o ter feito,
invocando o seu sagrado ‘deixem o mercado funcionar’...
.15

ALMA JUVENIL

Branca De Neve e o Caçador

Há grande diferença entre divertir o público e
fazer pouco caso dele. Esta última situação vem
se tornando corriqueira em algumas produções
hollywoodianas, que confundem cinema de puro
lazer com desleixo com o processo de criação e
produção. Branca de Neve e o Caçador, felizmente, não se encaixa neste perfil.

.13

VEJA O
JORNAL NA
INTERNET
TODAS AS
QUARTAS
FEIRAS

Vamos mais
longe do que

---

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

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

---

ilimitado

*Termos e condições no interior do jornal

Serviço de análise do seu vinho

Casa De Câmbio
Ville St. Laurent | 2089 Bl. Marcel-Laurin
Laval | 1545 Boul. Le Corbusier

514.933.2555

Westmount | 1336 Greene Ave.
Longueuil | 2877 Chemin Chambly

www.globex2000.ca

MOSTO
CLÁSSICO

Mosti Mondiale 2000
42

VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

34.99$
20 LITROS

ESPECIAL
MOSTO CLÁSSICO
TINTO

• Merlot
• Cabernet Sauvignon

BRANCO • Sauvignon Blanc
• Chardonnay
20 LITROS

ATENçãO: SE NãO TEM SELO DA MOSTI
MONDIALE é pORqUE NãO é MOSTI MONDIALE

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

Ter confiança em si mesmo

Atenção comerciantes
da zona Ottawa/Gatineau

O Jornal a Voz de Portugal tem o prazer de vos informar
que este prestigioso semanário, encontra-se já disponível na vossa área, mais precisamente nos seguintes comércios: Mario’s Food Center em Ottawa situado no 381
McArthur Av Vanier, 1-613-749-1247; Boulangerie Lusa
em Gatineau situado no 72 rue Dumas, 1-819-595-2651;
Boulangerie Estoril em Gatineau situado no 89 rue Eddy,
1-819-775-5002. Tomando em consideração a grande visibilidade que o nosso jornal vos porporciona,será certamente uma óptima oportunidade para promoverem os
vossos negócios através de publicidade nas páginas deste mesmo.
Para mais informações contacte: A administração da A
Voz de Portugal. 514-284-1813.

FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
SÃO PEDRO DE SAINTE-THÉRÈSE
MORDOMO 2012 SR JOSÉ MEDEIROS
SEXTA-FEIRA DIA 29 DE JUNHO
20h00: Benção da Carne e da massa na Associação Portuguesa de
Sainte-Thérèse pelo Monseigneur Padre André Desrochers
SÁBADO DIA 30 DE JUNHO
7 horas da manhā: Distribuiçāo das pensões. Animação: AfroMalungos e Rael da Rima (Dança da Capoeira); Marchas - Associação Portuguesa do Canadá; David Melo (vindo de Toronto) Son
Tony TNT (vindo de Toronto); Actuação do grande Artista cantor
português: Jorge Ferreira – (Vindo dos Estados Unidos). Após
a actuação do Jorge Ferreira será servida a carne guisada a todos.
DOMINGO DIA 1 DE JULHO: 12h30: Saída do Procissão da Associação Portuguesa de Sainte-Thérèse. 13h30: Missa Solene na Igreja Cœur Immaculé de Marie. Após a Missa e a chegada do Cortejo
à Associação, serão servidas as tradicionais sopas do Espírito Santo. Animação: DJMoreira (jovem talentuoso, Alex Moreira). Haverá
outras surpresas. Grupo Folclórico Estrelas do Atlántico de Nossa
senhora de Fátima de Laval; Sylvie Pimentel; Kevin Moniz; Actuação
com o cantor Eddy Sousa e DJ XMEN. Para finalizar, as grandiosas
festas de 2012 e conhecer-se a saída das “Domingas”, novo Mordomo 2013 e finalmente a Grande tiragem.

Augusto Machado

O

s contratempos da vida, a acumulação de
dificuldades, a multiplicação de problemas,
leva-nos, muitas vezes, a um esgotamento de forças e, por vezes, a um estado de desânimo e perda
de confiança em nós próprios. Nestas condições a
nossa mente sobrecarregada não poderá exercer
a sua função de maneira clara e lógica e, a pessoa
acaba por ceder ao desalento que não é justificado
pelos factos. Neste caso, é essencial (re)avaliar os
nossos valores pessoais. E, se avaliação for feita
com uma atitude positiva e racional, o resultado
nos convencerá que, afinal, o nosso revés não é insuperável.
Vejamos a situação de um homem de 52 anos, desanimado e esmorecido com os obstáculos da vida
que o levaram a consultar um psicólogo. O indivíduo
que revelava grande desespero, disse ao doutor que
para ele tudo na vida tinha acabado; tinha perdido
tudo quanto possuíra – todo o trabalho de uma vida
inteira... Tudo? Interrogou o psicólogo. “Sim, tudo”,
insistiu o desesperado. “Neste mundo nada me res-

Nova Direcção da Associação
Portuguesa de Ste-Thérèse

Uma Assembleia Geral Especial foi feita no sábado, dia 3 Junho
de 2012. Principalmente na ordem do dia havia eleição de uma
nova Direcção depois da demissão em conjunto dos dirigentes.
Uma equipa de jovens com mais experiência juntou-se a esta
nova equipa.
Presidente: José Medeiros; Vice-Presidente: Carlos Almeida; Secretária: Diamantina (Diane) Farias; Tesoureiro: Fernando Aguiar;
Primeiro vogal: Anibal Medeiros; Segundo vogal: Nelson Morgado;
Terceiro vogal: José Carvalho; Presidente do Conselho Fiscal: Leonilde Lopes; Vice-Presidente: Joey Carvalho; Primeiro Vogal: Victor
Isidorio; Directores suplementares: Carlos Aguiar; Patrick Bastos;
Octávio Cordeiro.
A missão desta nova direcção é manter as tradições portuguesas
e açorianas desta communidade “Bas-des-Laurentides”, Festas de
São Pedro, equipa de futebol, aproximação das gerações e outras
actividades sociais.

JANTAR SEXTA FEIRA 29 DE JUNHO 2012
CARNE GUISADA
BEM-VINDO A TODOS E TRAGA UM AMIGO/A
esperamos por si
aberto todos os dias

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $10.00 • 1 camisa $2.00

• fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação
de forros de casacos
de couro e camurça

temos bons preços
Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

ta, tudo desapareceu - e para começar de novo já
sou velho”. O psicólogo que escutava atentamente
a lamentação da pouca sorte do infeliz, notou a atitude pessimista e sem esperança como o cliente via
o mundo à sua volta. Tendo sido um grande industrial mas, por causa da presente crise, tudo perdera,
veio ali, ao escritório do psicólogo, procurar alívio,
partilhar a sua infelicidade. Via-se cativo dos seus
pensamentos negativos e medrosos que o impediam
de agir logicamente. O doutor, olhando o homem seriamente, pegou numa folha de papel e disse: “Penso que não está tudo perdido, Sr. Tomás. Ora vamos
escrever os valores importantes que ainda lhe restam
na sua vida”. “Não vale a pena, Sr. doutor, a vida para
mim já não faz mais sentido,” insistiu o Sr. Tomás
com ar de desânimo. Mas o psicólogo, persistente,
perguntou-lhe: “A sua esposa, ainda vive consigo?”

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

“Sim, e é uma jóia duma esposa. Estamos casados
há 30 anos e amamo-nos muito.” “Muito bem, e tem
filhos?” perguntou o doutor. “Sim, tenho três, são
uns filhos bons e compreensíveis. Na verdade, têm-me comovido com o apoio moral que me têm dado –
sempre me dizem: “Papá, anime-se, porque aconteça
o que acontecer, nós queremos-lhe muito e estaremos
sempre ao seu lado”.
“Ora, então também tem três filhos que o amam. E
tem amigos?”, indagou o doutor. “Sim, verdade seja
dita, tenho bons amigos. Têm-se oferecido para me
ajudar a sair desta crise em que estou metido. Mas
que podem eles fazer para me tirarem deste estado
melancólico e deprimido?” “E a sua integridade?
Tem sido homem honrado e honesto?” “Certamente,
lá essa virtude possuo”, adiantou o Sr. Tomás. “Muito bem, e a sua saúde?, fisicamente, sente-se bem”?
“Sim, felizmente, fisicamente estou em forma, Sr
doutor”. “E ainda tem fé?” “Sim, é o que me tem
salvado; a fé tem-me ajudado a combater a ideia do
suicídio”...
“Ora, façamos uma lista de todos os valores pessoais que o Sr Tomás ainda possui: 1. Tem esposa que
o ama. 2. Tem rês filhos que o apoiam e o amam também. 3. Tem
amigos prontos a ajudá-lo.
4. É uma pessoa honrada
e honesta. 5.
Fisicamente
tem tido e tem
saúde. 6. E
ainda acredita
em Deus.
O psicólogo
fez-lhe ver a
lista de ‘assets’
que ele ainda possuía e
disse-lhe: “Repare, de certo
nunca pensou
que
tivesse
tantos valores pessoais. Como vê, deve haver pessoas no Mundo em muito pior situação que o Sr.” “Tem
razão, Sr. doutor. Com efeito, nunca soube dar valor
a estas virtudes que possuo e apreciar as pessoas que
me ajudam nos momentos mais difíceis”, desabafou
Tomás em profunda reflexão. E acrescentou: “Na realidade, doutor, o que me falta é ter confiança em mim
mesmo. Tenho que mudar a maneira de pensar – a fé,
a esperança, fazer-me-á mais seguro de mim mesmo
e eliminará as dúvidas que invadiram a minha mente”. E, encarando o psicólogo, o homem de negócios
disse: “Daqui em diante, terei mais confiança nas virtudes que possuo e no apoio da família e amigos”. E
foi com esta atitude positiva e optimista que ele saiu
do escritório do psicólogo – com forças em si para
enfrentar e vencer os constantes obstáculos da vida.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online
75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Países emergentes injectam
88.000 milhões de dólares no FMI
U
m grupo de seis países emergentes, que é encabeçado pela China e inclui o Brasil, vai injectar 88.000 milhões de dólares (69.771 milhões
de euros) no Fundo Monetário Internacional
(FMI) para recapitalizar a instituição, anunciou o FMI.
De acordo com o anúncio feito na
segunda-feira à noite durante a cimeira do G20, a China contribuirá
com 43.000 milhões de dólares
(34.073 milhões de euros), Brasil, Rússia, Índia e México com
10.000 milhões de dólares cada
um (7.924) e a Turquia com 5.000
milhões (3.962), indicou a agência
France Press. A contribuição chinesa é a terceira maior, a seguir à
do Japão (60.000 milhões de dólares, ou 47.553 milhões de euros) e à da Alemanha (54.700 milhões de

dólares, ou 43.352 milhões de euros).
No total, através das contribuições de 37 países, o
FMI conseguiu angariou 456.000 milhões de dólares
(361.431 milhões de euros), excedendo a meta preconizada (430.000 milhões de dólares, ou 340.882 milhões de euros).
Os contributos mostram «o vasto
compromisso dos membros para assegurarem que o FMI tenha acesso
a recursos adequados para cumprir
o seu mandato a favor da estabilidade financeira global», disse a directora do Fundo, Cristine Lagarde.
«Países grandes e pequenos responderam ao nosso apelo para
a acção e mais podem juntar-se.
Saúdo o seu contributo e o seu
compromisso com o multilateralismo», acrescentou Largarde.

“Não há forma de vencer crise sem
problemas sociais ou restrições”

O

primeiro-ministro defendeu hoje que “não há
forma de vencer uma crise” sem “problemas
sociais ou políticas restritivas”, mas que Portugal
está “bem mais próximo de ultrapassar” o estado
de “emergência” do que há um ano.
As palavras do chefe do Governo foram proferidas
no final do Conselho de Ministros informal para avaliar o primeiro ano de mandato, que decorreu hoje à
tarde no Palácio da Ajuda, numa declaração conjunta

com o ministro dos Negócios Estrangeiros sem direito a perguntas dos jornalistas.
“Se nuns aspetos as coisas correram melhor do que
previsto e noutros aspetos pior, isso não significa que
não estejamos a caminhar na direção certa e de que
os resultados não sejam globalmente positivos, como
é importante que aconteça e como os nossos credores
externos têm reconhecido regularmente”, considerou
Passos.
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Samaras anuncia
redução de 30% nos
salários dos ministros

O primeiro-ministro da Grécia, Antonis Samaras,
anunciou hoje um “corte imediato” de 30 por cento
nos salários de todos os ministros e disse que vai “limitar ao mínimo” a utilização dos veículos do Estado
Na primeira reunião do novo executivo de coligação
tripartido, que hoje tomou posse, o líder conservador da Nova Democracia (ND) revelou ainda que vai
impedir que as televisões promovam a cobertura das
reuniões do conselho de ministros.
“Sei que todos nós temos as melhores intenções.
Mas não estou interessado nas intenções. Estou interessado no trabalho, nos resultados”, afirmou perante
a equipa de 18 ministros.

crónica política
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O «Terrorismo» da Ecologia

José Carvalho
Professor e Investigador de História
Carneiro
Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação. Amor: Ajude o seu companheiro, dando-lhe mais
atenção. Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor!
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Esta não é altura para arriscar em negócios.
Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30
Pensamento positivo: Aprendo a tranquilizar o meu coração!
Touro
Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: Uma nova amizade ou uma relação
mais séria poderá surgir. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: A sua emoção será a causa de alguns desequilíbrios
físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2
Pensamento positivo: Encaro as situações com maturidade e equilíbrio.
Gémeos
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo poderá precisar de desabafar consigo.
Abra o seu coração e partilhe o que sente.
Saúde: Beba mais sumos naturais.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma pequena extravagância, mas não se exceda.
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33
Pensamento positivo: Sou a minha melhor amiga!
Caranguejo
Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Saia e divirta-se mais com o seu companheiro. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido!
Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Desejará presentear os seus familiares mais queridos.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44
Pensamento positivo: Procuro ser generoso para com todos os que
me rodeiam.
Leão
Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Escolha bem as amizades se não quer sofrer desilusões. Procure ter uma vida de paz e amor.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de irritação. Procure
divertir-se e relaxar mais.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36
Pensamento positivo: Venço os desgostos porque acredito que mereço ser feliz.
Virgem
Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização.
Amor: A sua simpatia poderá despertar nos outros um sentimento mais forte por si. Olhe tudo com amor, assim a vida será
uma festa! Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48
Pensamento positivo: Eu confio no meu poder de realização, eu sei
que sou capaz!
Balança
Carta Dominante: o Julgamento, que significa Novo Ciclo de
Vida. Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua força
de vontade para vencer esta fase será grande. Arrisque! O sucesso espera por si!
Saúde: A sua autoestima anda muito em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa altura para gastar no que mais gosta, mas com cuidado
que a vida está difícil.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49
Pensamento positivo: Procuro fazer um julgamento justo das situações que se passam à minha volta.
Escorpião
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e
sentimentos com o seu par. Saúde: Cuidado com a linha, faça
exercício. Dinheiro: Os negócios serão propícios nesta altura.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42
Pensamento positivo: Através do diálogo frontal e honesto venço as
dúvidas e mal-entendidos.
Sagitário
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade. Amor: Para que a sua relação seja duradoura
aposte no romantismo e compreensão. Desenvolva a sua clareza mental, emocional e espiritual. Saúde: Beba mais leite,
o cálcio é importante para os ossos. Dinheiro: Tenha cuidado com a
forma como canaliza os seus rendimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44
Pensamento positivo: Acredito que sou capaz de concretizar os meus
sonhos e conquistar a felicidade!
Capricórnio
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável desentendimento com
alguém que lhe é muito especial. Fale sobre o que sente com
carinho e honestidade. Saúde: Faça exercício físico.
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59
Pensamento positivo: Tenho cuidado para não magoar quem amo.
Aquário
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. O
exemplo de um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes
pode dar! Saúde: Evite ambientes poluídos. Dinheiro: Pode
ter uma nova proposta de trabalho. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23,
25, 29 Pensamento positivo: Sei que a vida me traz sempre novas
propostas e oportunidades.
Peixes
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Uma relação que já está desgastada poderá terminar.
Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente.
Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro para pagar as
contas que já são certas.
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49
Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo!

D

urante o mês de Junho, na cidade do Rio de
Janeiro, está a realizar-se um dos eventos mais
aguardados: o Rio + 20, que reune governantes do
mundo inteiro para debater as questões ambientais e
da «sustentabilidade».
Tendo em conta o mediatismo destes assuntos «ambientalistas», permito-me tecer uma série de comentários sobre a matéria. Considerações que vão um pouco
contra o «politicamente correcto». Mais: as palavras
que vão ler-se a seguir, muito provavelmente, não serão
compreendidas pela maioria (tal a campanha alarmista
dos lobbies «verdes»). Contudo, e para mim, é sempre
interessante escrever sobre temas «malditos», ocultados
pelos meios de comunicação, alegadamente «abertos e
plurais». Um pouco por todo o lado, desde as escolas
(especialmente aqui), na casa das pessoas, passando pelas ruas, câmaras municipais (com pelouros do ambiente), governos regionais (com secretarias do ambiente),
governos centrais (com ministérios do ambiente), programas de TV, de rádio, reportagens e campanhas das
mais variadas vão inculcando na cabeça de muitos e nas
preocupações de outros tantos as «questões» à volta do
ambiente e da defesa do planeta. E tudo isto numa campanha altamente alarmista, regada com imensos milhões
de euros do bolso do contribunte, e com uma eficácia
propagandística louvável. Todos, desde os mais novos
aos mais velhos, andam assustados com a «preservação do ambiente», a «recolha selectiva de resíduos», o
«aquecimento global», a «camada de ozono».
Uma verdadeira histeria!
Mais: num real e verdadeiro «terrorismo ecológico».
Mas vamos por partes.
Desde criança (e tenho um pouco mais de 30 anos) que
os famosos temas da «sustentabilidade» e «preservação
do ambiente» tomaram conta da agenda internacional e
da cabeça de todos os seres humanos. Governos do mundo inteiro dizem-se preocupados e montam estratégias
de «preservação» do planeta. Os possíveis malefícios
que o chamado «aquecimento global» pode causar à
humanidade são-nos ensinados desde a época da escola, quase na mesma proporção do ensino das operações
básicas da matemática e da escrita. Uma nota: de acordo
com o resultado das provas de matemática dos 4º e 6º
anos, saído estes dias, e com notas baixas, mostra que
os alunos sabem mais dos problemas ambientais do que
da matemática, o que não deixa de ser curioso. Todos os
garatos hoje, com 5 ou 6 anos, sabem o que é o «aquecimento global», as «energias renováveis», a «camada de
ozono», a «reciclagem», etc. mas não sabem resolver os
problemas e operações da matemática.
Mas avancemos.
O «efeito de estufa» e os «buracos» na camada de
ozono entraram na nossa casa através dos meios de comunicação social e veiculam as catástrofes anunciadas
por «cientistas». Ser «sustentável» ou «ambientalista»
tornou-se numa moda. Ou, como dizem alguns dos
meus alunos, é «cool»! Cuidar da natureza para mantê-la
próspera e exuberante para as próximas gerações, uma
obrigatoriedade. Porém, e se nesta altura viesse alguém
com teses científicas e argumentos convincentes dizer
que tudo isto não passa de uma grande aldrabice, e que
por trás de todo este «terrorismo» criado, há muito mais
poder político-económico e ideológico, do que problemas ambientais?
Pois bem. Este «alguém» existe. E não é um único «alguém». Há no mundo centenas de cientistas que tentam
expor as suas teses de que o aquecimento global não passa de uma farsa. No Brasil, por exemplo, um dos maiores expoentes desta corrente chama-se Ricardo Augusto
Felício, doutor em Climatologia pela Universidade de
São Paulo (USP). «A história do aquecimento global
é baseada num conceito físico que não existe, e não se
consegue fazer evidência desta existência. É uma grande balela. Os cientistas perguntam onde estão as provas
desta existência, e o lado de lá [cientistas e ambientalistas que acreditam] há 26 anos não nos apresentam»,
diz o especialista. E o cientista continua: «A força que

eles conseguiram para manter esta ideia vem do caos
ambiental. O aquecimento global tornou-se o mal para
todos os problemas da sociedade, e isso é ridículo».
Os ambientalistas sustentam a tese de que o aquecimento global seria oriundo da re-emissão causada por gases
ditos de «efeito estufa», graças à elevação na atmosfera,
por exemplo, do dióxido de carbono (CO2). «O grande
absurdo de tudo isso é achar que um elemento só controla tudo, dizendo que o CO2 ou qualquer outro gás
causaria o efeito estufa. Este reducionismo é ridículo. É
chamar a todos os cientistas da história idiotas. Primeiro, porque, quem controla o clima da Terra é o Sol, e
depois são os oceanos, que são 3/4 do planeta», explica o climatologista que temos vindo a citar. «O CO2
não tem nenhuma contribuição específica, a sua taxa na
atmosfera equivale a apenas 0,035%, no máximo, e a
própria elevação deste gás é suspeita, se comparar medições de satélites com as de superfície, não batem certo.
Não dá para acreditar nisso, primeiro por conta das medidas, segundo porque a hipótese é furada», continua o
climatologista. O efeito estufa é uma teoria física que
não existe, por que o nosso planeta tem esta temperatura,
pois a atmosfera recebe a energia do Sol».
Outro argumento para sustentar a teoria do aquecimento global, questionado pelo climatologista, refere-se ao
derreter do gelo nos oceanos, que estariam a elevar o
nível do mar. «Para se ter uma ideia: existem 160 mil
zonas de gelo no planeta, mas no máximo 50 são monitoradas. Vivemos no período interglacial, e nesta época,
é da natureza dos gelos derreterem, isso é geológico. O
derreter é resultado da devolução de água para o sistema
hidrológico. Depois o processo inverte-se, e a água é depositada nas zonas de gelo em forma de neve. Isso é um
ciclo natural muito estudado na natureza», afirma. «E as
zonas de gelo que hoje derrete está dentro do oceano, ou
seja, é água dentro de água, não altera nada, por isso, não
eleva o nível do mar. Ele tem seus ciclos e variações, que
aumentam um pouco, o que é normal», sustenta.
Felício também discorre que para manter este tema
quente, indústrias, governos, mídia, e uma sociedade leiga neste assunto e com medo, dão «combustível» para
que a cada dia o aquecimento global continue a assustar
toda a gente. Ele afirma ainda que a grande maioria dos
cientistas que actuam neste sentido são profissionais que
trabalharam durante a Guerra Fria (1945-1989), e com
a queda do Muro de Berlim ficariam desempregados.
«Mudaram o tema da guerra termoglobal para aquecimento global», diz. «Estes cientistas gostam de simulações, as mesmas que faziam em casos de bombas, hoje
fazem-nas para criar possíveis catástrofes», diz.
Além, claro, ainda de acordo com a sua visão, haver
muito interesse económico para sustentar a corrente do
aquecimento. «Vejamos o caso das patentes. A actual,
(H)CFC (Hidroclorofluorcarboneto), irá acabar em breve. Ou seja, precisarão de uma nova, e os nossos equipamentos que possuem este gás precisarão de ser renovados, assim como parques industriais inteiros, já que
criaram a história de que ele prejudica a camada de ozono. Isso gera muito dinheiro, alguém está a ganhar muito
com isso. Não é bom acabar», afirma. «Desculpe dizer,
mas a mídia tem boa parte da culpa, porque segue esta
agenda internacional», continua. «Se prestar atenção o
discurso ambientalista é favorável ao governo, pois assim sustenta mais impostos, age no cerceamento dos
direitos civis, inclusive não faz obrigações ambientais,
com a desculpa do aquecimento», critica o climatologista. Nem sequer me atrevo a falar nos muitos milhões
de euros gastos à volta da ecologia que vive, em muito,
apenas baseada em teorias que vão sendo modificadas
e raramente comprovadas. Contudo, (quase) nunca nos
avisam que se trata de «meras teorias», muito menos nos
dizem quando essas «teorias» alarmistas e «terroristas»
vão sendo desmentidas. Parece, quase, que vivemos envolvidos por uma espécie de «religião verde», cheia de
«dogmas» que não se podem colocar em causa.
Que interesses estarão por trás de todo este alarmismo?
Que interesses se encondem à volta deste «terrorismo»
ecológico que deixa tudo em pânico?
São perguntas que aqui ficam.
Vale a pena pensar nisto!

A Prova Real
Texto de Hélio Bernardo Lopes

P

ortugal vive, indiscutivelmente, momentos de
perda de clareza, mormente ao nível da apreciação intelectual do que por cá se passa, mas por
parte de uma boa imensidão dos nossos políticos.
Sobretudo da nossa verdadeira esquerda.
É perfeitamente natural, depois da apresentação da
moção de censura do PCP ao atual Governo, e perante
a mais que esperada decisão imediata do PS – do de
hoje, mas que é o de sempre –, que mil e um políticos
da nossa direita hoje no poder se tenham manifesta-
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actualidade

Trabalho, mas o resultado foi o que sempre o próprio
líder da CGTP imaginou: promulgou o referido documento sem tergiversar. E não é aqui que se situa o
erro desta decisão, mas sim na histórica divisão entre
PS, PCP, Os Verdes e Bloco de Esquerda, ao redor da
escolha de um candidato a Presidente da República
forte e qualificado, que se encontrasse, e desde sempre, irmanado com o espírito do 25 de Abril e com a
parte substancialmente importante para os portugueses presente na Constituição de 1976.
Por fim, mais uma charada política de Manuel Alegre, criticando o Presidente Cavaco Silva por ainda
não ter vetado, até agora, nenhuma medida do atual
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Diz agora o deputado e académico Francisco Louçã que os gregos se revoltaram, levando a Syriza ao
resultado agora visto, e que os portugueses deverão
fazê-lo no futuro. Bom, infelizmente, tal não virá
nunca a dar-se, porque, tal como tantas vezes pude já
escrever, os portugueses nunca são, apenas estão. E
isto porque nunca se interessaram muito – nem pouco…– pela democracia. O que agora se pôde ver na
Grécia nunca aqui terá lugar. Assim soubesse eu o
número do Euromilhões…
Fartou-se de pedir Arménio Carlos ao Presidente
Cavaco Silva que não promulgasse o novo Código do

Governo. Mas que razões entende Manuel Alegre deverem tal determinar, se toda a política praticada por
este Governo é, de facto, a desde sempre defendida
por este Presidente da República?
Convém que o nosso poeta olhe o que se passou
na Grécia e tenha a humildade de reconhecer estas duas realidades: o partida da sua simpatia ainda acaba por ser o PASOK, e o valor da democracia está ali bem presente, com os gregos a darem o
lugar de partido mais votado à Nova Democracia,
objetivamente o partido dos ladrões. Mais palavras para quê?!

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. Trouxa. Tetraborato dissódico natural. 2. Embate. Tecido de arame. 3. Fruto da ateira. Alimento. 4. Casca de árvore. Sete mais um. 5. Criador. Claridade produzida por qualquer
fonte luminosa. 6. Contr. da prep. de com o art. def. a. O espaço
aéreo. Alternativa (conj.). Contr. do pron. pess. compl. me e do
pron. dem. o. 7. Suf. diminutivo. Represa. 8. Comilão (fam.). Retirei precipitadamente. 9. Compilação. Variedade de carbonato de
cálcio, usado especialmente para escrever no quadro preto. 10.
Sacerdote budista tibetano. Exteriormente. 11. Fruto da amoreira
e de algumas espécies de silvas. Traçar com giz.
Verticais 1. Cordão com que se aperta uma peça de vestuário
ou calçado. Caminhava. 2. Cãozinho (fam.). Apertar com nó ou
laçada. 3. Limalha. Pedido de auxílio. 4. Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar, providência, etc.. Ave pernalta africana. Guarnecer de asas. 5. Antigo escudo dos Lusitanos,
coberto de ouro. Alguma. 6. Que tem cor entre rubro e violáceo.
Senhora educada. 7. Virtude. Coisa roubada. 8. Rancor profundo.
Designa admiração, cansaço. 21.ª letra do alfabeto grego. 9. Curral. Carrasco. 10. Peixe da família dos escômbridas da ordem dos
acantopterígios. Terreiro. 11. Título do soberano da Pérsia. Transformar o oxigénio em ozono.
HORIZONTAIS: 1. Atado, Bórax. 2. Tope, Rede. 3. Ata, Comida. 4. Córtex,
Oito. 5. Autor, Luz. 6. Da, Ar, Ou, Mo. 7. Ota, Adufa. 8. Rapa, Abalei. 9. Resumo, Giz. 10. Lama, Fora. 11. Amora, Gizar.
VERTICAIS: 1. Atacador, Ia. 2. Totó, Atar. 3. Apara, Apelo. 4. De, Tua, Asar.
5. Cetra, Uma. 6. Roxo, Dama. 7. Bem, Roubo. 8. Ódio, Ufa, Fi. 9. Redil,
Algoz. 10. Atum, Eira. 11. Xá, Ozonizar.

do quase mais socialistas que António José Seguro e
seus colegas de partido. Uma verdadeira alegria!
Boa parte desses dirigentes da nossa direita terão
admitido que talvez o PS de Seguro desse uma ligeira guinada de esquerdismo, mas foi dúvida de curto
tempo. Tal como um dia referi a um amigo meu, antigo presidente de câmara pelo CDS, a presença de
Freitas do Amaral no Governo de José Sócrates nada
tinha de inesperado nem de ilógico, dado esse Governo se tratar de uma estrutura política de direita, tal
como o era – e sempre fora – o próprio PS.

6
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Opinião
cantinho da poesia
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É Preciso Tempo para o Amor

O ódio
Por que o ódio existe?
Se ele não tem valor?
Por que o homem na terra?
Não exercita o amor...
Por que as santas igrejas...
...não fazem apelos profundos?
Para extingui a violência...
E trazer pás para o mundo.
Por que a vida nos prega...
...tristezas inesperadas?
Quando vem não nos avisa.
E nos complica a jornada.
Vivaldo Terres

Texto de Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
- É preciso tempo para o amor - ele disse e ela não
compreendeu.
Continuou a sua luta pelo trabalho, pela ascensão
pessoal, pelos rios de dinheiro comprados/ganhos em
noites e dias de sol encoberto por vida habitada em
jaulas apelidadas de escritórios assépticos.
- É preciso tempo para o amor - ele repetiu e ela
não compreendeu. Continuou a comprar jantares e
vestidos e jóias elegantes/inúteis e a usar tempo de

SONETO CV

Não chame o meu amor de Idolatria
Nem de Ídolo realce a quem eu amo,
Pois todo o meu cantar a um só se alia,
E de uma só maneira eu o proclamo.
É hoje e sempre o meu amor galante,
Inalterável, em grande excelência;
Por isso a minha rima é tão constante
A uma só coisa e exclui a diferença.
‘Beleza, Bem, Verdade’, eis o que exprimo;
‘Beleza, Bem, Verdade’, todo o acento;
E em tal mudança está tudo o que primo,
Em um, três temas, de amplo movimento.
‘Beleza, Bem, Verdade’ sós, outrora;
Num mesmo ser vivem juntos agora.
William Shakespeare

Antes de amar-te, amor, nada era meu
Vacilei pelas ruas e as coisas:
Nada contava nem tinha nome:
O mundo era do ar que esperava.
E conheci salões cinzentos,
Túneis habitados pela lua,
Hangares cruéis que se despediam,
Perguntas que insistiam na areia.
Tudo estava vazio, morto e mudo,
Caído, abandonado e decaído,
Tudo era inalienavelmente alheio,
Tudo era dos outros e de ninguém,
Até que tua beleza e tua pobreza
De dádivas encheram o outono.
Pablo Neruda

Coisa Amar

Contar-te longamente as perigosas
coisas do mar. Contar-te o amor ardente
e as ilhas que só há no verbo amar.
Contar-te longamente longamente.
Amor ardente. Amor ardente. E mar.
Contar-te longamente as misteriosas
maravilhas do verbo navegar.
E mar. Amar: as coisas perigosas.
Contar-te longamente que já foi
num tempo doce coisa amar. E mar.
Contar-te longamente como doi
desembarcar nas ilhas misteriosas.
Contar-te o mar ardente e o verbo amar.
E longamente as coisas perigosas.
Manuel Alegre

vida e de morte em restaurantes e lojas de luxo com
objectos únicos fabricado em Chinas disfarçadas de
Franças e Itálias de Europas monumentais e deixadas
ao desleixo por gente enganadora e enganada esfomeada de poderes sem poder.
- É preciso tempo para o amor - ele disse e ela não
compreendeu.
Continuou a rir gargalhadas falsas em camas de
amores desleixados com abraços frios despidos de
ternura e meiguice; mostrando vestidos deslumbrantes em corpo esculpido por ginásios pagos por outros
que lhe foram mentindo verdades não esclarecidas
acreditadas por inteligência menor porque corrompida por vaidade destruidora de lucidez.
- É preciso tempo para o amor - ele disse e ela não
acreditou. Continuou a atravessar a vida sem olhar os
anos que passavam, o envelhecimento a fazer estragos tapados/não tapados num rosto coberto de cremes
franceses oferecidos em troca de favores destruidores
de saúde e coniventes com a sua própria urgência de
permanecer em idade jovem com a idade avançada a
penetrar por aberturas impossíveis de vedar.
- É preciso tempo para o amor - ele disse e ela não
acreditou. Foi dormir; foi trabalhar; foi rir e brincar.
Era manhã de Sábado. No quarto luxuoso da residência onde recebia políticos e banqueiros e mandava/desmandava em criadas assustadas de farda preta
com gola de renda e costas curvadas de medo, ela
acordou. A campainha que ao lado da cama esperava

28 de Junho
No café central: Portugal-R. Checa
7ª dominga de anjou na família stephanie cabral
30 anos no henrik cipriano no oriental

30 de Junho
No café central: Portugal-Espanha
São João no clube oriental

a mão cuidada que a usava desalmadamente ficou esquecida. Ninguém da casa se atreveu a movimentar-se em direcção ao silêncio anormal que do quarto
saía. As horas a passar. O silêncio e o medo a adensar-se enchendo todos os recantos da luxuosa vivenda. Ela de olhos abertos sobre a cama com lençóis
de fina seda. Na sua frente um quadro raro de pintor
famoso, talvez oferecido por desamores de beira de
estrada. Festejando a mesa de cabeceira o sorriso do
homem que sempre lhe havia dito: - É preciso tempo
para o amor e em quem ela jamais havia acreditado.
Telefones tocando aos gritos chamaram ao longo da
manhã que avançava
pela tarde que caminhava em direcção à
noite. Criadas assustadas não se atreveram
a perguntar nada sobre
acontecimentos ou razões para silêncio tão
grande e assustador.
Andaram por entre os
móveis exclusivos e
numerados que compunham os rituais de
riqueza que fora preferência da mulher que
escolhera ser princesa pagã em vez de ser
feliz. Ouviram-se lamentos de prisioneiras
de uma vontade forte
estrangulada por egoísmo e prepotência inútil
e desbragada. A ninguém fora autorizado
actuar autonomamente
em caso de medo ou terror.
Outra noite caiu sobre a primeira. O Domingo espreitou com o seu sol e a sua missa. As criadas vestidas a rigor não dormidas ainda acordadas olhavam
umas para as outras com olhos de espanto e de medo.
Faziam pequenos-almoços inúteis e tinham nas mãos
contas de rosários antigos que haviam encontrado em
carteiras velhas de plástico a fingir cabedal de carteiras de senhoras ricas de nada e pobres de muito.
Sem decisões tomadas com decisões a pedirem para
ser tomadas pensavam dentro dos pensamentos retalhos soltos de coisas urgentes a fazer. A campainha
da porta tocou e assustou toda a pouca população a
residir na moradia. Entreolharam-se as criadas e não
perceberam se a porta era para abrir para fechar para
entreabrir para espreitar. Novo toque soou e gritou
palavras de cérebro a cérebro sobre o que abrir onde
abrir como abrir e porque abrir a porta que tão alto
bradava.
O homem que falava de tempo para o amor entrou
pela estreiteza da porta que não estava autorizada a
ser aberta pela criadas silenciadas de medo. Subiu a
escadaria forrada com tapete vermelho e escancarou
a porta há dois dias fechada. Fardas pretas com gola
de renda espreitaram acontecimentos trágicos não realizados no Domingo de sol e de missa.
No interior do quarto silencioso duas almas abraçadas acolheram-se sob o manto azul do tempo que
havia sido escolhido para viver o amor.
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No Oriental:
Cumpre-se a tradição
Jorge Matos
Fotos de Telmo Barbosa

comunidade

As Festas de S. João
na Santa Cruz…

O

São João é uma festa popular em que se celebra o nascimento de São João. Na Festa de São
João existem muitos costumes sendo um deles o de
se acender uma fogueira, mas como por aqui nestas

O

dia 23 de Junho é sempre bem-vindo para a
nossa comunidade, e não só, porque em todo
o Quebeque se festeja o dia nacional do qual o padroeiro é São João Batista.
No Clube Oriental Português de Montreal, esta é
uma data em que os Orientalistas celebram com muito orgulho e a causa é a actuação da marcha e também por ser o momento de toda a administração fazer
uma pausa merecida nas actividades até ao mês de
Setembro.
Foi devido a várias administrações que tem passado pelo
Clube, com sacrifício e muito
trabalho, que se tem escrito a
reputação deste clube, reputação essa, que conta já com 32
anos ao serviço da comunidade portuguesa.
Falemos agora da noite da
festa, da tal tradição do São
João Batista, que no Oriental teve mais uma grande
afluência de público português e até alguns estrangeiros, talvez de passagem ou atraídos pelo cheiro das
sardinhas assadas e das bifanas, que diga-se estavam
uma delícia, graças à equipa de cozinheiras e ajudantes do Clube que têm feito um grande trabalho em
prol desta agremiação.
Infelizmente vai sendo cada vez mais difícil formar

direcções nos nossos clubes devido ao facto de serem
quase sempre os mesmos indivíduos a darem o seu
melhor, tantas vezes prejudicando suas vidas particulares. Estar à frente dos destinos de qualquer clube,
para que as nossas colectividades na acabem, é o que
leva estas pessoas a trabalharem tão arduamente.
Continuando a falar de elementos preciosos do Clube, há aqueles que fazem parte da marcha que nas
noites de São João Baptista são a principal atracção
e que tanto alegram as festividades. Este ano, a senhora natureza ofereceu-nos uma noite maravilhosa.
Os marchantes apresentaram-se de fardas novas com
um esplêndido conjunto de cores e uma coreografia
maravilhosa e com música melodiosa e propícia ao

espectáculo.
Os marchantes, alegres, bem-dispostos e bem treinados, sobre a batuta sábia e arrojada mesmo, do
ensaiador que tem as marchas populares no sangue
desde a sua infância, herança de seu pai, grande ensaiador e director de uma grande e famosa marcha de
Lisboa, a do Bairro Alto.
Foi uma noite inesquecível, devido ao empenho e
dedicação de todos os que para ela contribuíram. Por
isso a administração do Oriental endereça os mais
sinceros agradecimentos.
É pena que tenhamos de acabar estas festividades
tão cedo pois às 23 horas somos obrigados a finalizar
a festa. Agora pergunto? Será que nós não pagamos
taxas e impostos como as outras comunidades que
podem acabar mais tarde sem ter que dar satisfações?
Não sei, mas talvez que não seja falta de tentar que
as nossas festas se prolonguem de algumas horas em
vez de ser curtinhas como elas estão agora. Francamente, tanto trabalho para aproveitar só cinco horas...
Deixo o meu alerta, pode ser que alguém se interesse
neste assunto e possa fazer influenciar os políticos
em nosso favor.

paragens isso é impossível, celebra-se esta tão tradicional festa doutra maneira. Há sempre muita alegria, comida e bebida, musica, e a participação das
nossas tão apreciadas “marchas”. Houve a participação das marchas do Clube Oriental e da Associação
Portuguesa de Montreal, que muito empenho têm em
amostrar sempre uma coreografia e trajes diferentes
de ano para ano. Esta festa reúne sempre muita gente.
Parabéns a todos!
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Saúde
Bebé do ano 2011 e 2012

Kelvin Adriano Andrade Sousa

Cancro do ovário:
conheça o inimigo
A

Liga Portuguesa Contra o Cancro lançou
uma campanha de sensibilização para aquele
que é o mais letal dos cancros ginecológicos. Tânia Ribas de Oliveira e Rita Ferro Rodrigues são
algumas das figuras públicas que se associaram à
causa.

Data de nascimento: 4 de Junho de 2012

Mãe: Sarah-Vanessa Andrade
Pai: Marco Sousa
Iincentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fotografias dos bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos
devem ser enviadas, 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

músico da semana

O cancro do ovário
é a sétima causa de
morte feminina mais
frequente em todo o
mundo. A sua incidência está a aumentar nos
países desenvolvidos.
Em Portugal, estamos
mal informadas sobre
ele, segundo um estudo
recente da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A Liga lança hoje
uma campanha de sensibilização
nacional
para o cancro do ovário, que vai contar com
a participação de figuras públicas como Tânia Ribas de Oliveira,
Rita Ferro Rodrigues,
Carla Rocha e Andreia
Rodrigues. Um vídeo informativo, a divulgar nas redes sociais, e a distribuição de folhetos informativos

Preço especial para
pessoas da Terceira-Idade
Prix spécial pour l’age d’or

Nelson Faria

Filarmónica Portuguesa de Montreal

Special Prices for elderly people

em colaboração com a Associação de Cabeleireiros
de Portugal, são algumas das ações que pretendem
agitar a consciência das portuguesas para a prevenção deste cancro.
Esta ação quer, sobretudo, chamar a atenção das

mulheres com mais de 55 anos para não descurarem a
visita frequente ao seu ginecologista, já que é depois
da menopausa que esta patologia é mais frequente.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro alerta para alguns sintomas mais comuns do cancro do ovário,
apesar de, numa fase inicial, este poder ser assintomático:
. Pressão ou dor no abdómen, pélvis, costas ou pernas
. Abdómen inchado ou sensação de estar “empanturrada”
. Náuseas, gases, indigestão, prisão de ventre ou
diarreia
.Sensação constante de grande cansaço
. Outros sintomas menos frequentes são a falta de
ar, vontade constante de urinar, hemorragias vaginais
invulgares (períodos de fluxo muito abundante ou hemorragias, após a menopausa).
Saiba mais no site da Liga Portuguesa Contra o
Cancro: http://www.ligacontracancro.pt.

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:16

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Ilha das Cores
Zig Zag
Diário xs
10:00 Com Ciência
10:29 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:03 Ler +, Ler Melhor
14:09 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Reportagem RTP
16:27 Portugueses Pelo
Mundo:Havana
17:13 MODALIDADES MEMÓRIAII
Com: João Gomes - Esgrima
17:33 O Elo Mais FracoII
18:25 Príncipes do Nada
18:51 Ler +, Ler Melhor(R/)
19:00 24 Horas
20:17 O Teu Olhar (Telenovela)
21:09 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:46 Telejornal - Açores(R/)
22:17 Inesquecível
Com: Lidia Franco e Toy
23:45 Destino: Portugal
00:09 24 Horas(R/)
00:40 O Elo Mais Fraco(R/) II
01:30 30 Minutos

QUINTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:17

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Ilha das Cores
Zig Zag
Diário xs
10:01 Biosfera
10:44 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:01 Ler +, Ler Melhor
14:08 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Reportagem RTP
16:33 Há Conversa
Com: Eládio Clímaco e Mísia
17:28 O Elo Mais FracoII
18:20 Estranha Forma de
Vida - Uma História da Música
Popular Portuguesa
18:51 Ler +, Ler Melhor
19:00 24 Horas
20:19 O Teu Olhar (Telenovela)
21:10 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:46 Telejornal - Açores(R/)
22:17 VIVA A MÚSICA
Com: Paulo Gonzo
23:07 Estado de Graça(R/)
23:59 24 Horas(R/)
00:30 O Elo Mais Fraco(R/) II
01:19 Ler +, Ler Melhor
01:24 SABORES DAS ILHAS(R/)

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

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Ilha das Cores
Zig Zag
Diário xs
10:15 A Verde e a Cores
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 PEDRAS QUE FALAM
17:30 Estado de Graça(R/)
18:15 Programa a designar
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 Festas
Sanjoaninas
2012 - Cortejo de Abertura
Compacto: Vila Franca
04:00 23:00 Liberdade 21II
05:00 00:00 24 Horas(R/)
06:00 01:00 Grande Reportagem-SIC(R/)
Retratos Sociais
06:30 01:30 Programa a designar

SÁBADO
02:00 	África 7 Dias
02:30 Consigo
03:00 Bom Dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 A Verde e a Cores
05:30 Portugueses Pelo Mundo
Rússia-Moscovo
06:00 7 Maravilhas - Praias de
Portugal Costa Nova
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:00 Macau Contacto
10:30 7 Maravilhas - Praias de
Portugal Costa Nova
14:00 Portugal no Top
15:00 Telejornal
16:00 A Voz do Cidadão
16:15 Viagem ao Centro da Minha Terra Horta
17:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
18:30 Moda Portugal
19:00 24 Horas
20:15 Cenas do Casamento - SIC
21:00 TELEJORNAL
21:45 CINEMA PORTUGUÊS
O FATALISTA
23:30 RETRATOS
MARIEMA, UMA CARREIRA
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Macau Contacto(R/)
01:00 MEMÓRIAS
DO PORTUGAL FUTURO

DOMINGO
02:00 	Áfric@global
02:30 Portugal a Preto e
BrancoPaixão pela Volta
03:00 Bom Dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 7 Maravilhas - Praias de
Portugal Supertubos
07:00 Podium
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:30 Cinco Sentidos
10:30 7 Maravilhas - Praias de
Portugal Supertubos
14:00 Poplusa
15:00 Telejornal
16:00 Europa Contacto
16:30 Pai à Força
17:30 Grande Reportagem-SIC
Retratos Sociais
18:15 Destino: PortugalSintra
18:45 Ver de Perto
Com: Tiago Rodrigues - Teatro
19:00 24 Horas
20:15 Cenas do Casamento - SIC
20:45 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:15 Telejornal - Açores(R/)
21:45 Com Amor se Paga
23:30 Moda Portugal
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Europa Contacto(R/)
01:00 Moeda de Troika

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

10:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:30
18:15
18:45
19:00
20:15
21:00
21:30
22:00
00:00
00:30
01:00
01:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Ilha das Cores
Tic Tac Tales
Diário xs
Zig Zag
GOSTOS E SABORES
Verão Total Guimarães
Portugal em Direto
Ler +, Ler Melhor
O Preço Certo
Telejornal
Cinco Sentidos(R/)
Best Of Portugal
O Elo Mais FracoII
Canadá Contacto
Ler +, Ler Melhor
24 Horas
O Teu Olhar (Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
Telejornal - Açores(R/)
Prós e Contras
24 Horas(R/)
Best Of Portugal(R/)
PEDRAS QUE FALAM
Magazine
Canadá Contacto(R/

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15

10:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:15
18:45
19:00
20:15
21:00
21:30
22:00
22:45
23:30
00:00
00:30
01:15
01:30

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Zig Zag
Ilha das Cores
Zig Zag
Diário xs
CENÁRIO NATURAL
Verão Total Oeiras
Portugal em Direto
Ler +, Ler Melhor
O Preço Certo
Telejornal
30 Minutos
SABORES DAS ILHAS
Com Ciência
O Elo Mais FracoII
Correspondentes
Ler +, Ler Melhor(R/)
24 Horas
O Teu Olhar (Telenovela)
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
Telejornal - Açores(R/)
Trio d´Ataque
Programa a designar
Ver de Perto(R/)
24 Horas(R/)
O Elo Mais FracoII
Ler +, Ler Melhor(R/)
Correspondentes
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economia

Currículos e... currículos
José Carlos de Vasconcelos

S

e o Banco de Portugal tivesse intervindo no BPN, muitos que
o criticaram por não o
fazer teriam sido os primeiros a atacá-lo por o
ter feito, invocando o
seu sagrado ‘deixem o
mercado funcionar’...
1. Ouvido no Parlamento, Victor Constâncio,
antigo governador do
Banco de Portugal, disse que antes de conhecidas as malfeitorias pelas
quais Oliveira e Costa
(OC) agora responde,
“dificilmente se encontraria alguém com melhor currículo para ser
presidente de um banco
do que ele”... De facto, além de dirigente
do PSD, OC tinha sido:
quadro do próprio BP
(trabalhando, inclusive,
na supervisão, o que lhe
terá sido útil para escapar a ela...); presidente
de dois bancos, o BNU
e o Finibanco; secretário
de Estado dos Assuntos
Fiscais num Governo de
Cavaco Silva; e, a seguir,
em representação de Portugal, vice-presidente do
Banco Europeu de Investimento.

não ir mais longe, como
é que se compaginam esses maiores poderes com
a constante desvalorização de tudo que é público e do Estado? Não
tenho dúvida de que se
o Banco de Portugal tivesse fiscalizado a sério
e intervindo mais cedo
no BPN, os neoliberais
e outros defensores do
“sistema” que a posteriori o criticaram por o
não fazer teriam sido os
primeiros a atacá-lo por
o ter feito, invocando o
seu sagrado princípio e
slogan: deixem o mercado funcionar!...

ma clara, sem meias tintas
nem concessões. Impõe-se mantê-la, haja o que
houver, sem caucionar a
aldrabice de apresentar
como “solução”, “transição democrática”, o que
é antes uma legitimação
dos golpistas, nomeando
como Presidente interino
quem perdeu as eleições,
e marcando outras eleições às quais não poderá
concorrer quem ganhou
as primeiras;

instância interromper a
prescrição; e poderem ser
utilizadas em audiência
de julgamento, em certos casos, as declarações
antes prestadas perante
magistrados e advogados. Defender os Direi-

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

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

514-508-3482 | 514-209-6652

Vamos mais
longe do que

---

E para o extremo cuidado que tem de existir
em deixar de fora delas,
e de responsabilidades
políticas de vulto, quem
estiver ou tenha estado
ligado ao mundo de negócios e empresas em
que não exista uma total transparência. E não
basta alguém afastar-se
deles, e delas, formalmente, antes de assumir
funções: porque isso não
muda e muito menos garante nada... Trata-de de
matéria muito atual, por
um caso e razões a que
espero voltar.

---

ilimitado

Entende-se bem o que
Constâncio pode ter
querido significar. Até
porque foi a atual maioria, com o PSD à frente,
quem mais o atacou. E
entender-se-á ainda melhor se nos lembrarmos
do currículo de outros dirigentes de topo do BPN,
em especial Dias Loureiro, que chegou a n.° 2
de Cavaco Silva, no Go3. Três notas telegráverno e no partido, e, por ficas:
CitéFido
sua nomeação, pertenceu------------------------------------------------------------a) O Presidente da Reao Conselho de Estado, pública fez um discurso
de e
falar
e textar sem preocupações
nele se mantendo muitoFido permite-vos
oportuno
adequado,
nas
Fale e texte em qualquer altura
para lá do admissível.
cerimónias do 10 de JuCitéFido
nho. Mas a CitéFido
grande interFido vos oferece a liberdade
$ com uma perspeNada disto exclui res- venção,
Chamadas enviadas ilimitadas
Fale e texte
em qualquer
altura textos
$
sempre
que
fale e envie
Chamadas recebidas ilimitadas
por mêshumanista, cultural e
ponsabilidades da super- tiva
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
por mês
Mensagem textos ilimitadas
visão. Mas para além das de futuro, tão ausente
da$
35
Mensagem textos internacionais ilimitadas
consequências dramáti- nossa política, foi a do
Sem contrato do tipo de saldo
cas do caso, o essencial reitor da Universidade de
agora é o reconhecimen- Lisboa, António Sampaio
to de que a supervisão da Nóvoa (mérito tame a regulação precisam bém de Cavaco Silva têde ter muito mais podeFidoTROC -lo convidado);
Mont-Royal
res. Neste domínio, mas
1042-A, Mont-Royal Est
também em muitos oub) A posição portugue514-303-9304
tros. Neste, o PSD já o sa (e da CPLP) em relareconheceu. E nos outros ção ao golpe de Estado
(pois não serve de nada na Guiné, foi impecável
limitar-nos ao velho “de- - e firme. Sempre que se
pois da casa roubada, pronunciou sobre o tema,
trancas à porta”..)? Para Paulo Portas fê-lo de for-

Celebrem

as economias

fora deles), não tem nada
a ver com defender normas que, contra a Justiça, levam à impunidade
de muitos criminosos,
sobretudo dos que têm
grande poder económico.

Bijouterie DIVA

c) Algumas faladas alterações das leis penais não
só são necessárias como
urgentes. Por exemplo, a
condenação em primeira

2. O que acima ficou
dito, em matéria de “currículos”, chama a atenção para o facto de, em
particular para o exercício de funções públicas,
poder ser enganadora a
sua avaliação com base
em cargos desempenhados.

tos do Homem, como
todos os advogados que
se prezam de fazer e terem feito (tendo especial
autoridade moral para o
recordar quem por eles
lutou durante a ditadura,
nos tribunais políticos e

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

ilimitado

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

75$

1

30$

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos4

com alguns entendimentos
Fido de 3 anos4

Economize 400$

Economize 475$

MC

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.

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

50$

Somente
no

MC

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

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos
AndroidMC

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

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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Espírito Santo na
Casa dos Açores
Texto de Mário Carvalho
ão João contrariou as previsões
meteorológicas e trouxe um dia
quente que se juntou ao Divino Espírito Santo, da Casa dos Açores, do
Quebeque.
Após uma semana de orações, cânti-

S

cos e convívio em honra
do Divino Espírito Santo,
eis que no passado domingo, dia 24 de Junho, saiu
a tradicional procissão
acompanhada da Banda
Filarmónica de Laval, em
direcção à Igreja Saint
André Apôtre. O Sr. Padre
António Araújo celebrou
uma bonita missa solene,
e, as vozes do grupo Coral
de Nossa Senhora de Fátima, de Laval encheram harmoniosamente as celebrações deste dia.
As tradicionais sopas do Espírito Santo, da Casa dos Açores, foram servidas

a cerca de 270 pessoas que se deliciaram com uma sopa, a carne assada com
batata e um bom cozido, que pedia por
uma repetição com a sua excelente
morcela, e para terminar um arroz doce
e a famosa massa sovada caseira, oferecida por vários sócios da Casa dos
Açores.
Para terminar este dia, cantou-se,
tocou-se e ainda se fez
um leilão animado.
É de louvar o esforço
e empenho do Presidente da Casa dos Açores,
Benjamim Moniz, bem
como de todos os colaboradores pelo excelente trabalho de uma
semana. Consagrando
estes dias de alegria,
convívio, comunhão,

Festa do Espírito
Santo em West Island
C

Texto de João Arruda

elebrou-se muito dignamente no
fim-de-semana transacto os festejos em louvor da Terceira Pessoa
da Santíssima Trindade.
Foram mordomos os distintos senhores Carlos Sousa e João Farias e as
distintas imperatrizes, senhoras Lúcia
Farias e Gilberta de Sousa.
No sábado e domingo, centenas de

pessoas compareceram na sede Portuguesa da Associação de West Island
onde foram distribuídas as refeições da
partilha (carne gizada, pão, massa sovada, vinho e sumos). No primeiro dia
houve as tradicionais sopas do Espírito
Santo, cozido e demais acompanhamentos, (o dia maior), tudo com muita
abundância e óptima qualidade. A festa
foi animada pelo DJ da casa.
Nesse dia maior, foi bom estar de regresso à Igreja St-Luc situada no 106 A
Anselme Lavigne, Dollard des Ormeaux para assistir à missa festiva presidida pelo padre Orlando e harmonizada pelo grupo Coral do Senhor Santo
Cristo dos Milagres sob a direcção de
Filomena Amorim. Foi uma cerimónia
bastante nobre, assaz participada e em
que foram a coroar as seis Domingas
felicidade e amizade.
Viva o Espírito Santo! Viva a Casa
dos Açores!

desta Associação.
De volta à Associação para festejar
esta 12 ª edição, iniciada localmente
em 2001, foram servidas as famosas
sopas do Espírito Santo e o cozido.
Teve presente o senhor Humberto Cabral, Presidente do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou,
acompanhado da sua equipa. Graças à
Presidente da Associação, Lígia Pereira, que sem ela não seria possível fazer
esta festa e manter continuar com esta

tradição. Obrigado igualmente todos
os que trabalharam de longe ou de per-

to, em nome da Associação.
Um muito obrigado a todos por continuarem com estas tradições. Muito
sucesso.
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Espírito Santo, Amizade,
Partilha e Alegria!
Tony Saragoça

O

s Dons do Espírito Santo, são os valores centrais que se procuram no culto ao Divino
Espírito Santo na forma como é praticado, entre
os devotos, do culto nos Açores e nas regiões das
Américas, onde se sente a influência da imigração
açoriana.

comunidade

HINO DO ESPÍRITO SANTO
ALVA POMBA
1. Alva Pomba, que meiga aparecestes,
Ao Messias no rio Jordão,
Estendei vossas asas celestes
Sobre os povos do orbe cristão!

çarem ao som de “músicos de ocasião”. Estes agradaram e encantaram plenamente todos os presentes.
Afinal o Espírito Santo é isto mesmo: amizade, alegria e partilha.
Para quem é novita como eu, neste tipo de ritual
profano e ao mesmo tempo sagrado, é verdadeiramente, um acontecimento, impressionante.
Este lar foi, para a ocasião transformado em capela
de oração, sala de jantar, convívio e pista de dança.

REFRÃO
Vinde, Vinde, entre nuvens de glória,
Entre os anjos e bênçãos de amor!
Entre os cantos de eterna vitória,
Qu’os rubins vos elevam, Senhor.(bis 2x)
2. Quem aos pobres seus braços estende,
Quem lhes veste seus ombros tão nus,
Faz o bem que, por tudo, só tende
Para a glória e honra da cruz.
3. Ofertai caridosas oferendas,
Ofertai-as em nome de Deus!
Colhereis, lá, um dia, mil prendas,
Quando entrardes no reino dos céus.

DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
Tu anseias, eu bem sei, a salvação,
Teu desejo de banir a escuridão,
Abre pois de par em par, teu coração,
E deixa a luz do céu entrar!
Refrão: Deixa a Luz do céu entrar (2x)
Abre bem as portas do teu coração!
E deixa a luz do céu entrar
Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar,
Para as trevas do pecado dissipar.
Teu caminho e coração iluminar,
E deixa a luz do céu entrar!

CANTAI, O SENHOR É BOM

Na convivência com as pessoas, percebemos que
cada uma possui qualidades, dons próprios, características, e, que somando tudo, resulta, uma riqueza
imensa.
É o próprio Espírito de Deus que distribui a cada
um(a) os seus dons, segundo seu consentimento: nem
todos têm de fazer tudo, mas um(a) precisa fazer a
sua parte. Os dons são tão diversos como são as pessoas.
Nos caminhos e descaminhos da vida, cada pessoa
vai descobrindo as suas possibilidades e capacidades
pessoais. É preciso que cada um saiba ousar, mesmo
encontrando dificuldades. Importa ter coragem, fincar o pé e procurar sempre. A busca pertence a cada
pessoa e faz história de fé para com Deus.
A convite, do simpático casal, Manuel e Conceição
da Silva, residentes na cidade de Laval, tive a honra, na terça-feira, dia 19 de Junho, participar, na reza
do terço em devoção e dedicação ao Divino Espirito
Santo, “sexta dominga” do Império da Associação
portuguesa de Sainte-Thérèse, vila irmã da Vila da
Lagoa, São Miguel, Açores.
Sentindo-se, orgulhosos e privilegiados, por lhes ter
saído a sorte, de receberem as insígnias do Divino
Espirito Santo em sua casa.
Nada pouparam, para que esta semana, fique para
sempre gravada na sua memória, e, na de todos aqueles que passaram na sua moradia, para se recolherem,
orarem, fraternizarem, comerem, cantarem e até dan-

Refrão: CANTAI, O SENHOR É BOM,
CANTAI, O SENHOR É BOM,
NAS TREVAS BRILHOU SUA LUZ.
CANTAI, O SENHOR É BOM,
CANTAI, O SENHOR É BOM,
A VIDA NOS DEU EM JESUS.
O reino chegou, o reino chegou
Ao meu coração.
Jesus me salvou, Jesus me salvou,
deu-me o Seu perdão.
É bela a notícia, é bela a notícia
que Jesus me traz.
Estou perdoado, estou perdoado,
tenho a Sua paz.
O Pai nos reune, o Pai nos reune,
de nós faz um povo.
Por Cristo nos dá, por Cristo nos dá
um coração novo.
Cristo é a Verdade, Cristo é a Verdade
e vem construir
um reino mais justo, um reino mais justo
em fraternidade.

As cerimónias começaram no dia 17 de Junho (dia
dos Pais) e terminaram no passado Domingo 24 de
Junho dia de São João, com a Coroação dos dois beneméritos, na Igreja de Santa Cruz em Montreal.
Obrigado, Manuel e Conceição, pelo vosso convite,
e parabéns pelo vosso excelente gosto decorativo,(o
Altar do Divino com a Ceptro, a Coroa e as Bandeiras, estava um verdadeiro encanto) e que o Espirito
Santo encha o vosso lar de todas as suas bênçãos.

Portugalíssimo
Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Alain Côté O.D.
Optometrista

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

rvelosa@videotron.ca

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio ● Coberturas com 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.

Fábrica e sala de exposição: 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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de desconto*

sobre A METADE das armações na loja,
incluindo as grandes marcas!

26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :

newlook.ca

Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal • Rosemont • Villeray
*Esta oferta é válida por um tempo limitado em uma selecção de armações e é aplicada à compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a
título indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

variedade
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Recordando o nosso passado, 2005
Gente ingrata e mal agradecida
inalmente, chegou o dia tão desejado! A selecção portuguesa de futebol foi apurada para o
Mundial 2006 ao vencer o Liechtenstein por 2-1,
quando ainda faltava um jogo contra a Letónia,
que ganhou por 3-0.
No jogo contra o Liechtenstein, nem tudo correu da
melhor maneira para a equipa Portuguesa. Muitas vezes
por culpa própria, ou outras por falta de sorte e influência do árbitro. Portugal foi para o intervalo a perder

de Portugal, nem por isso aos olhos de muitos tem valor
e mérito pelos quarenta e dois golos que já marcou ao
serviço da nossa selecção.
Sim da nossa selecção que representa Portugal de norte ao sul, dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e
até de outras origens Lusófona, como é o caso de Costinha, Jorge Andrade, Miguel e Deco, entre outros, mas o
grande comandante desta tripulação é o Brasileiro Luís
Filipe Scolari.
Vejo a atitude e os comentários de muitos portugueses.
Quando falam do Pauleta, parece incrível. Como são
ingratos, mal agradecidos e até egoístas para com ele e

por 1-0, após ter consentido um golo infantil, quando
o guarda-redes Ricardo e o defesa Paulo Ferreira não
se entenderam num lance banal - o erro é humano, e
devemos saber perdoar e dar a oportunidade às pessoas
de recuperarem a confiança.
Quarenta anos depois, Portugal consegue o apuramento para o mundial, e Pauleta conseguiu marcar o golo
número quarenta (42 contra a Letónia), ao serviço da
selecção de todos nós. Portugal necessitava somente de
um empate para conseguir o apuramento, mas o adversário, que no papel era umas das mais fraca soube criar
dificuldades a nossa equipa. Nesse jogo contra o Liechtenstein, tudo foi possível ver, assistir e ouvir, tanto no
terreno como na televisão, e o que me veio à memória é
que somos um povo ingrato e mal agradecido. Ingratos,
para com aqueles que dão o seu máximo em esforço físico e psicológico, para nos proporcionar momentos de
muita alegria, sem nunca avaliar e ver em que contexto
as coisas acontecem; os jogadores portugueses estavam
marcados pelo empate 2-2 que havia acontecido há
um ano atrás frente à mesma equipa, no Liechtenstein,
quando Portugal ganhava por 2-0 e veio a consentir um
empate no final do jogo; e como se diz, gato escaldado
da água fria tem medo, também a equipa portuguesa receava esta equipa, e como necessitava somente de um
empate, o treinador não queria arriscar e tentou jogar
pelo seguro. Mas, como somos mal agradecidos, no início só queríamos ser apurados e um empate já era muito
bom; no decorrer do jogo, já o empate não chegava e
no fim, vencer por 2-1 sabia a pouco e os comentários
eram que o treinador Luis filipe Scolari falhou na escolha do guarda redes, que não tem um número dez para
substituir Deco, falhou nas substituições no decorrer do
jogo,... Afinal, esqueceram-se que o principal objectivo
deste jogo era conseguir o apuramento para o mundial
e um jogo tem noventa minutos, então porque razão somos tão ingratos, correndo o risco de desmotivar aquele
que ensinou os portugueses a serem orgulhosos daquilo
que é seu? Durante o jogo, o árbitro não assinalou duas
penalidades e aquela que assinalou, Luís Figo falhou.
Portugal dominou o jogo e soube reagir ao golo de desvantagem, invertendo o resultado negativo da primeira
parte. Da mesma forma, somos mal agradecidos e ingratos com o ponta de lança da selecção, o meu conterrâneo, o Açoriano Pedro Pauleta, que agora é o novo rei

para com os portugueses de origem Açoriana.
Pauleta já marcou muito mais golos ao serviço da selecção do que outros grandes jogadores que fizeram
parte da mesma depois de Eusébio, tais como Figo,
João Pinto, Rui Águas, Manuel Fernandes, Jordão, Gomes, etc. Se é por não ter nascido no continente português, o Eusébio também não. Os Açores foram povoados por portugueses e as províncias ultramarinas foram
colonizadas por Portugal. Deveriam portanto ter mais
respeito e dar o justo valor e reconhecimento a quem
o tem independentemente do lugar aonde nasceu e em
que clube jogou ou até joga – deixam de ser egoístas.
Neste jogo (contra o Liechtenstein), e após Pauleta ter
marcado o golo do empate que garantia a qualificação
para o mundial, Pauleta foi derrubado dentro da área e
o árbitro mandou a bola para a marca da grande penalidade. Quando faltava um golo para Pauleta igualar o
recorde de Eusébio, nem por isso lhe deram a oportunidade de marcar na grande penalidade. Foi Figo a quem
deram a oportunidade de marcar o golo – infelizmente
para ele e para todos nós, falhou por cima da trave da
baliza do Liechtenstein. Se fosse o Figo que estivesse
a um golo de se aproximar de Eusébio e que ele fosse
derrubado na área, e que o “penalty” fosse marcado por
Pauleta e este falhasse, como falhou Figo, hoje a imprensa nacional não falava de outra coisa como sendo
uma grande injustiça no futebol da selecção portuguesa.
Jamais irei comparar Pauleta a Eusébio como jogador,
mas já é possível dizer Pauleta marcou mais golos que
Eusébio ao serviço da selecção de Todos nós e é bom
que seja assim, é sinal de progresso…
Quando Pauleta não marca, chamam-lhe “o Açoriano”, e quando marca, é Português. É raro que Cristiano
Ronaldo ser chamado “o Madeirense”. Porque razão
somos ingratos e mal agradecidos para os nossos?
Afinal, só precisávamos de um empate e conseguimos
uma vitória… Mas esta é a mentalidade que se vive em
Portugal, tanto no continente como nas ilhas, no futebol
e no dia-a-dia. Até nós, que vivemos fora de Portugal,
também sentimos isto quando lá voltamos, por mais que
se tenha feito, nada disto é apreciado. Nunca damos valor aquilo que nos dão, queremos sempre mais. Força
Portugal! Somos fortes quando jogamos e trabalhamos
em equipa, nos bons e maus momentos. Temos de ser
orgulhosos de ser quem somos.

Artigo comemorativo de 2005
Por Mario Carvalho

F
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Distrito de Vila Real
P
ertencente à província tradicional
de Trás-os-Montes, o distrito de
Vila Real que é limitado a norte por
Espanha. Vila Real, cidade capital da
província de Trás-os-Montes, ergue-se a 427 m sobre um promontório que

forma como que uma península entre

os rios Corgo e Cabril, sobre o qual sobressai o seu bonito casario. Localizada junto à Serra do Marão, Vila Real
é uma cidade relativamente pequena.
Pode ser um ponto de partida para explorar o vale do rio Douro e traçar a

rota do vinho do Porto. Como pontos de
interesse turístico do distrito destaque-se a aldeia de Bisalhães ou as quintas
onde se produz o vinho do Porto, que
valem bem uma visita, especialmente, no final do Verão quando começam
as vindimas. Como principais centros
produtores temos a cidade de Peso da
Régua, Sabrosa com as suas casas do
século XV e vinhas com vista sobre o
rio Pinhão. A norte de Vila Real fica a
cidade histórica de Chaves.
Vila Real tem como especialidades as
sopas, a vitela e o cabrito assados com

descobrindo portugal

arroz de forno, as tripas aos molhos, os
covilhetes, a carne maronesa, o joelho
da porca, a bola de carne e diversos

destaque vai para os pastéis de toucinho ou cristas de galo e os pastéis de
Santa Clara conventuais, as tigelinhas

enchidos, mas também especialidades
de outros locais, como os pratos de
bacalhau, o cozido à portuguesa, os
milhos, etc. No campo da Pastelaria, o

de laranja, os pitos de Santa Luzia, os
cavacórios e bexigas, e os santórios.
Destaque também para uma especialidade de confeitaria: as ganchas.

alma juvenil

anedotas
O zézinho chama um táxi:
-Quanto custa uma viagem até á estação?
-Trezentos escudos.
-E a bagagem?
-Isso é gratis.
-Então se é assim, leve a bagagem que eu vou a
pé.
Porque é que os elefantes usam sandálias?
Para não se afundarem na areia!
Dois grãos de areia estão no deserto e uma diz
para o outro:-olha, acho que estamos a ser seguidos.
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Branca De Neve e o Caçador
H
á grande diferença entre divertir o público e
fazer pouco caso dele. Esta última situação
vem se tornando corriqueira em algumas produções hollywoodianas, que confundem cinema de
puro lazer com desleixo com o processo de criação
e produção. Branca de Neve e o Caçador, felizmente, não se encaixa neste perfil. Tem trama ao
alcance de todos, é nitidamente feito para agradar
a públicos diversos, mas conta com produção irrepreensível e roteiro bem alinhavado que leva o
espectador a embarcar na trama.

Iam 2 mosquitos de mota o que estava a guiar
trava. E o outro diz assim : -então porque é que
paras-te? responde o outro : -é pá entrou-me uma
mosca para o olho!!!!

A bicicleta do Sr. Padre
Numa cidade do interior, dois padres costumavam cruzar-se de bicicleta na estrada todos os
domingos, quando iam rezar a missa nas suas respectivas paróquias.
Mas certo dia, um deles estava apeado. Surpreso, o outro padre parou e perguntou:
- Onde está a sua bicicleta, Padre João?
- Foi roubada! Creio que no pátio da igreja.
- Mas que absurdo! - Exclamou o ainda ciclista.
Eu tenho uma ideia para saber quem foi: na hora
do sermão, cite os 10 mandamentos. Quando chegar ao «Não roubarás» faça uma pausa e percorra
os fiéis com o olhar. O culpado com certeza que se
vai denunciar!
No domingo seguinte, os padres cruzam-se de
bicicleta. O padre que deu a ideia diz:
- Parece que o sermão deu certo, não é, Padre
João?
- Mais ou menos - responde ele - na verdade,
quando cheguei ao «Não desejarás a mulher do
próximo» acabei por me lembrar onde é que tinha
deixado a bicicleta!

por um lado, Kristen era problema de outro: como
compensar o limitado arsenal dramático da atriz? O
trio de roteiristas fez a compensação valorizando os
coadjuvantes da trama e apostando alto na vilã, que,
como se sabe, na história de Branca de Neve tem importância equivalente à protagonista. Charlize Theron, com talento pra ela e para doar aos necessitados,
foi a escolha mais que acertada da produção para o
papel de Rainha Má.
Direção de arte e figurino são outro show a parte.
David Warren, responsável pela direção de arte do
premiado A Invenção de Hugo Cabret, assina um trabalho impecável e detalhista, responsável pela ambientação obscurantista de um reino mergulhado nas
trevas pela malvada monarca. Por outro lado, Warren
resgata com competência o tom de conto de fadas
da história quando Branca de Neve chega à Floresta
Encantada. Tudo com riqueza de detalhes impressionante. A vencedora do Oscar por Alice no País das
Maravilhas, Collen Atwood, reforça o trabalho idealizando um figurino que remete ao lúdico, mas não se
distancia do real.
O estreante diretor Rupert Sanders entrega uma versão muito mais sombria e violenta da história consagrada pela Disney. Na trama, o caçador Eric (Chris
Hemsworth, o Thor) é contratado pela perversa
rainha Ravenna (Theron) para encontrar Branca de
Neve. A rainha precisa devorar o coração da jovem
para, assim, conseguir a beleza eterna. O caçador,

O psiquiatra pergunta para a loira:
- Costuma escutar vozes, sem saber quem está
falando ou de onde vêm?
- Sim...Costumo!
- E quando isso acontece?
- Quando atendo o telefone!!!!!!!!!!!
Como as loiras fazem para matarem um passarinho? Atiram-no pela janela.
A loira está no bar. Ela chama o barman e quando este se aproxima, ela levanta-se e pergunta-lhe
baixinho ao ouvido:
- Onde é a casa de banho?
O barman responde:
- Do outro lado.
A loira aproxima-se do outro ouvido do barman e diz:
- Onde é a casa de banho?

A famosa fábula dos irmãos Grimm, eternizada na
animação da Disney, ganhou duas versões live action este ano. A primeira, intitulada Espelho, Espelho Meu – com Julia Roberts e Lily Collins como
protagonistas-, tinha a pretensão de recriar o conto
em tom de comédia. Não deu certo. Crítica e público a rejeitaram solenemente. A proposta de Branca
de Neve e o Caçador foi pelo caminho da aventura
épica. Funcionou. Muito pelo bom trabalho da produção, que soube equacionar os diversos elementos
que compõem um blockbuster.
Era preciso um chamariz para atrair o grande público, o que levou Kristen Stewart – a estrela de
Crepúsculo - ao papel de Branca de Neve. Solução

claro, percebe estar do lado errado da luta, se encanta
pela heroína e passa a integrar a resistência contra
as pretensões malignas da rainha. Os anões, agora
oito, não podiam faltar e entram na trama para ajudar
Branca a recuperar o trono.
A presença de Kristen Stewart estampada no cartaz
do filme pode gerar reações diametralmente opostas.
Ao passo que é capaz de atrair os adolescentes fanáticos pela Saga Crepúsculo, pode afugentar os detratores da franquia teen. Se o leitor faz parte deste último
grupo, tire a bobagem vampiresca da cabeça e curta
Branca de Neve e o Caçador. Diversão garantida para
toda a família sem afrontar a dignidade de ninguém.
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Conversamos imobiliário porque

« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

7-O dedicação
saldo do preço de venda
É com empenho,
e é:
a) Um preço de venda menor
do que o preço pedido
competência que b)irei
procurar
Uma forma
particular de
empréstimo consentido ao
comprador pelo vendedor
a melhor solução
c) O ganho de capital na
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para garantir
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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
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c) O comprador pode controlar o
tempo para inspeccionar o edifício

TESTEMuNhOS REAIS:

100%

pessoas que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
que foram enganadas por bruxos e feitiços.

O ÍNDIO QUE

SEGuRA O TEu AMOR
514-386-0008
7551 st-hubert

opinião
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Europa hedonística
Paulo Simões

S

oaram os alarmes na Europa, as campainhas
dispararam e os analistas reagiram como se
estivessem perante algo deveras surpreendente:
as taxas de juro das obrigações espanholas a dez
anos tocaram nos 7%. Apetece perguntar o porquê de tanto alarido.
Já todos sabiam que a Espanha seria a próxima vítima da crise do euro, tal como se sabe, sem necessidade de recorrer a qualquer oráculo, que a Itália
será a próxima, para além do Chipre que já admitiu
a necessidade de pedir ajuda financeira externa.
Mas se tudo isto é trágico, ainda assim não se
compara com o que pode acontecer a partir de hoje,
dia D para o futuro da Grécia e da União Europeia.
São vários os países que estão a preparar ou já têm
planos de contingência para uma eventual saída da
Grécia do euro e do consequente efeito de bola de
neve que muitos pressagiam e que, numa primeira
onda, arrastaria para o caos Portugal, Espanha mas
também Chipre e faria tremer os alicerces italianos,
franceses e até alemães.
Durante demasiado tempo, nós europeus, vivemos num sonho hedonístico, demasiado preocupados em não nos preocuparmos com nada e agora
chega-nos a fatura.
Não parece haver ninguém que possa, de forma
intelectualmente honesta, explicar o que vai acontecer à Europa a partir de amanhã.
A cada voto contado nas urnas a Grécia ou se
aproximará do barco europeu ou afastar-se-á rumo
ao desconhecido.
E esse pode ser justamente o principal apelo da
extrema-esquerda grega que ameaça, se formar governo, romper com o tratado e levar a Grécia de
volta ao dracma, com tudo o que isso comporta de
risco e insegurança.
Mas perante o cenário de total desespero em que
vivem os gregos, o caminho desconhecido pode até
ser o mais tentador e os senhores da Europa só agora, talvez tarde demais, se apercebem disso. E nós
por cá não tenhamos ilusões, uma saída da Grécia
do euro vai mexer diretamente com as regiões ultraperiféricas.
Nada será como dantes e já é tempo de os principais candidatos à liderança do governo dos Açores
começarem a revelar as suas ideias sobre a forma
como pretendem governar num cenário económico
e político profundamente diferente do que tivemos
até agora.
Tudo o resto é demagogia.

A utopia no bolso

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira
igamos o exemplo de Passos Coelho e descortinemos oportunidades em todas as desgraças.
Quando Pedro Passos Coelho reconheceu que o
nível da carga fiscal, no nosso país, é insuportável,
mostrou a todos que a direita também pode ser sonhadora. Que pode ambicionar ir além do possível,
rejeitar o espartilho do realismo e tornar viável aquilo que, à primeira vista, parece não passar de uma
fantasia. O primeiro-ministro admite que a carga fiscal é insuportável, mas não é por isso que deixa de
pedir aos portugueses que a suportem. Suportem o

são uma oportunidade para trocar de carro. Os incêndios são uma oportunidade para organizar uma
grande churrascada com amigos. As cheias são uma
oportunidade para fazer um passeio de barco bem romântico. E a cadeia é uma oportunidade para descansar e descobrir novas sensações no duche.
O desemprego talvez seja a oportunidade mais promissora, e por isso aquela que o Governo mais acarinha. Parece que certas empresas estão a preparar
oportunidades colectivas. A indemnização por despedimento tende a desaparecer. A única formalidade
a cumprir cabe ao trabalhador despedido, que deve
dirigir-se ao seu ex-empregador para lhe agradecer
a oportunidade. Depois de beneficiar dessa oportuni-

insuportável, diz ele. Passos Coelho descobriu uma
utopia na nossa algibeira.
Acaba por ser reconfortante que, em tempos de crise, um chefe de Governo faça sonhar o povo e adopte
um discurso em que a política se deixa permear pela
poesia. A política não é boa, e a poesia também não,
mas não há dúvida de que uma anda a permear a outra. Além de deverem suportar o insuportável, os portugueses são incentivados a olhar para o desemprego
como uma oportunidade. Os rústicos que olhavam
para o desemprego como desemprego devem estar
bem envergonhados. Pois que façam também desse
embaraço uma oportunidade: procurem a poesia no
desemprego. E, como sonhar não custa dinheiro, sigamos o exemplo de Passos Coelho e descortinemos
oportunidades em todas as desgraças. Porquê ficar
apenas pelo desemprego? Os acidentes rodoviários

dade, deve aproveitá-la para empreender e inovar. A
maior parte dos desempregados reduz estas actividades ao mínimo, e limita-se a tentar empreender uma
ou duas refeições quentes por dia e inovar pagando
contas para as quais não tem dinheiro. O problema
é que a oportunidade do desemprego esgota-se na
eventualidade, felizmente remota, de o desempregado encontrar emprego. Nessa altura, perdeu a oportunidade. E, embora não mereça, talvez deva receber
nova oportunidade, até para animar a sua vida. O ideal é manter-se desempregado, estado em que se mantém permanentemente a aproveitar a oportunidade. É
possível que haja quem não aguente e morra. Mas a
morte, não sei se já adivinharam, é uma oportunidade. Para fertilizar a terra, por exemplo. É aproveitar,
portugueses.

S

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
josé Montez 514 949-3555

VENDIDO

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

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

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

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

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

VENDIDO EM 8 DIAS

Belo duplex num sítio muito procu-

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

26 de Junho de 2012
1 Euro = CAD 1.292610
SERVIÇOS consulares

CONTABILISTAS

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

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

4270 St-Laurent

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

ELECTRO-LUSO

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
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

MERCEARIA
Mercearia
Portuguesa
4701 St-Urbain
514.842.3373

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

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

514.844.3054

NOTÁRIOS

LISBOA
355 Rachel Est

MONUMENTOS

514.849.1153

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.845.5804

Assistente Social

Me. LUCIEN BERNARDO

LA CROIX MAUVE

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Me. EDUARDO DIAS

BANCOS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

4244 St. Laurent

1292 Jarry

514.721.5665

514.842.8077

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

IMPÉRIO

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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

Companhia paisagista procura homens para trabalhar nos jardins.
Bom salário.
Carlos Fernandes
514-554-0213 ou 450-641-7389
Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret, tour de piscine” e etc.
Johanne: 450-628-5472

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
Companhia estabelecida há 40
anos procura homens com experiência em paisagismo.
Sálario muito bom.
450-465-2969
Precisa-se de trabalhadores
com experiência em “Pavé-uni”. 514-444-4669
Varina Aluminium inc.
Procura-se pessoal para fabricação e instalação dos seus próprios
produtos. 514-362-1300

Procura-se vendedores
com ou sem experiência
para venda de mobílias
situado em Montreal.
Tony: 514-722-1890
Procura-se trabalhador para
instalação de Pavé-uni e asfalto.
Comunicar com Vince
514-804-8789
Procura costureira com experiência em vestuário. Deve saber cozer à máquina e costurar à mão.
Tina: 514-941-4500
Procura-se empregado de mesa
com ou sem experiência para trabalhar durante o dia no Champs.
514-987-6444
Procura-se senhora para limpeza
com carro. 2 a 3 vezes por semana. 10$/h em dinheiro em BoisBriand. 450-971-0620
Homens para trabalhar em companhia de paisagismo, assentar
“pavé-uni”, com ou sem experiência. Salário segundo experiência.
514-240-1535
Precisamos de senhores
e senhoras com experiência para limpeza durante
a noite. É importante ter
carro.
450-975-0584

EMPREGOS
Procura-se agente de viagens
com ou sem experiência. Formação turistica. Enviar CV por email:
servicesplus@bellnet.ca
Procura-se cozinheiro com experiência de cozinha portuguesa e um
empregado de mesa.
514-830-3390
Companhia de paysagista Gabo
Precisa de pessoas trabalhadoras
no domínio do “Pavé-Uni” para
colocar mural em volta de piscina
e etc.
Contactar Sandra
450-937-2700
Precisamos de senhores e senhoras com experiência para limpeza
durante a noite. Importante de ter
um carro. 450-975-0584

aluga-se
Aluga-se 3 1/2 num sub-solo
em Montreal Este.
514-953-8182

serviço
técnica em Estética
ao domicílio
Extensão e tintura das pestanas. Depilação do corpo e do
rosto. Aplicação de unhas postiças/artificiais. Desloca-se ao
domícilio se necessário.

Senhorita Rodrigues
514-518-6286

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

PROFESSOR
AMAR
Falo Português
Grande Espiritualista, especializado na Astrologia. Ajuda a resolver qualquer problema difícil
ou grave, como: Amor, negócio,
afasta e aproxima as pessoas
amadas, impotência sexual,
doenças e maus vícios. Se quer
ter uma vida nova, contacte o
professor Amar o mais rápido
Possível. A sorte o seguirá no
futuro.

514-276-7993

11.00*

$

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

514-284-1813

NecrologiA

†

Maria Teixeira

†

Zulmira da Ponte

Faleceu em Laval, no dia 25 de Junho de 2012,
com 81 anos de idade, a Senhora Maria Teixeira,
natural de Braga, Portugal, esposa do já falecido
Eduardo César.
Deixa na dor sua filha Yolanda (Joaquim dos
Santos), seu neto César (Myrian), sua neta Karenina assim como suas irmãs, cunhadas (os),
sobrinhas (os), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St. Laurent.
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório será amanhã, quarta-feira, dia 28-06-2012 das 18h00 às
22H00. O funeral será na sexta-feira às 10H00, na igreja Santa Cruz.
O corpo irá a sepultar em cripta no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A missa do sétimo dia será no Domingo, dia 1 de Julho de 2012 às
10H00 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Brossard, no dia 22 de Junho de 2012,
com 85 anos de idade, natural de Água de Pau,
São Miguel, Açores, a Senhora Zulmira da Ponte,
esposa do Senhor Manuel da Ponte Chora.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos Mario (Gracinha Brun), Roberto (Suzy Costa), seus netos (as)
Britney, Liam, Chelsea e Alyssia. Seus irmãos (ãs)
Vicor (Lurdes), Etelvina (Antonio) Maria do Carmo
e Lurdes, sobrinhos (as), cunhados (as), familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres esteve a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1120, Jean Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Missa de corpo presente foi segunda-feira, dia 25 de Junho de 2012
às 10 horas na igreja Santa Cruz e foi a sepultar em cripta no Mausoléu Saint Martin.
A missa do sétimo dia será na quinta-feira dia 28 de Junho às 18h30
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

MEMORANDUM
17º Ano de Saudade

Janete Couto Frias
21/03/1980 – 21/06/1995

Com profunda saudade, seus pais Manuel
Frias e Maria Izénia Couto, irmãos e restante
família desejam informar que uma missa será
celebrada por sua alma, no dia 30 de Junho,
pelas 18h30, na Missão Santa Cruz. Agradecendo, desde já, a quem deseje participar
nesta celebração eucarística.

desporto
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Mike Ribeiro transferido F1: Fernando Alonso
ao Capitals de Washington vence GP da Europa
O
E
Luso Canadiano, Mike Ribeiro
jogador de hóquei em patins, sobre o gelo, foi adquirido pela equipa
dos Estados Unidos Capitals de Washington.

A transferência foi anunciada na liga
nacional de hóquei (NHL) na sexta-feira em Pittsburgh. Mike Ribeiro, de 32
anos, recolheu 63 pontos em 74 jogos
na temporada passada, com a equipa
do Stars de Dallas, aonde jogou as últimas seis temporadas, e, foi convidado
para o All-Star Game em 2008. A sua

melhor temporada foi em 2007-2008,
quando marcou 83 pontos em 76 jogos.
A sua carreira profissional começou
em 1998 quando foi seleccionado pela
equipa dos Canadianos de Montreal.

Na sua carreira, já marcou 173 golos
em 387 jogos e 737 assistências para
golo (passes) na NHL nas equipas de
Montreal e Dallas. Ribeiro, luso-canadiano, natural de Montreal, irá receber
cinco milhões de dólares americanos,
no decorrer da próxima temporada, último ano de seu actual contrato.

Cristóvão acusado
de burla ao Sporting
P
ereira Cristóvão apresentou a demissão do
cargo de vice-presidente
do Sporting e amanhã será
presente ao juiz do Tribunal de Instrução Criminal
(TIC), onde responderá
por cinco crimes pelos
quais o Ministério Público
(MP) o constituiu arguido.
Se numa primeira fase o
dirigente ficou apenas sob
suspeita pelo crime de denúncia caluniosa, num processo relativo ao famoso
“caso Cardinal”, que estava
sob a alçada da Polícia Judiciária, a investigação levou
o MP a acusá-lo de mais
quatro crimes: crime de corrupção, abuso de poder, burla qualificada e participação
económica em negócio.

Hélder Dias, na EUROPA

fectivamente não poderia durar
sempre! Depois de sete corridas
disputadas no ano e sete vencedores
diferentes em cada uma delas, chegou o momento de alguém quebrar
com essa marca.
E vem das mãos de Fernando Alonso,
que levou a Ferrari à sua segunda vitória na temporada e caso curioso as duas
do espanhol. E a vitória foi muito especial, uma vez Alonso ter largado da 12ª
posição, e esta ser corrida em Valência,
Espanha, num lindíssimo circuito urbano, sentindo-se mesmo o asturiano a
correr em casa.

Depois então chegou Kimi Raikkonen, enquanto Michael Schumacher
chegou ao seu primeiro pódio desde
que regressou à Fórmula 1. Em quarto chegaria Mark Webber, depois de
ter largado em 19º. O quinto foi Nico
Hulkenberg, seguido por Nico Rosberg.
Em sétimo Paul di Resta, com Jenson
Button, Sergio Perez e Pastor Maldonado a completarem os dez primeiros.
A prova começou bastante animada,
com os dois carros da Lotus partindo
para cima dos líderes. Grosjean levou
vantagem sobre Maldonado logo na
primeira curva, assumindo a segunda posição, trazendo com ele o japonês Kobayashi, que se posicionou em
quarto. Mais atrás, quem partiu bem
foi a ‘’Ferrari”. Alonso passou de 12º
para a oitava posição logo na primeira volta, enquanto Massa completou o
segundo giro da corrida em 10º, depois
de largar da 13ª posição. Após a partida, as primeiras dez posições estavam
assim: Vettel, Hamilton, Grosjean,
Koabayashi, Maldonado, Raikkonen,
Hulkenberg, Alonso, Di Resta e Massa.
Com as lutas da arrancada, e Grosjean
a tentar atacar Hamilton em segundo,
quem levou vantagem foi Vettel que depois de cinco voltas já tinha mais de 7
segundos de vantagem para o segundo.
Na 11ª volta, Grosjean atacou Hamilton e conseguiu garantir a segunda posição em uma manobra sensacional. Na
mesma volta, começaram os primeiros
pits stops, com Jenson Button a abrir.
Massa também entrou na sequência, já
que estava preso atrás do ritmo de Di
Resta. Na pista, Alonso garantia a ultrapassagem para cima de Hulkenberg,
assumindo a sétima posição, enquanto
Hamilton foi o primeiro dos líderes a

parar, na 14 ª volta, enquanto Alonso
ultrapassava Maldonado.Com Schumacher e Senna sem pits, um grupo de
pilotos de pneus novos, como Alonso e
Raikkonen, que estavam atrás dos dois,
formaram um grupo de muita disputa.
Alonso foi o único que conseguiu se livrar de Schumacher e Senna na mesma
volta. A corrida do brasileiro acabou na
20ª volta, quando Koabayashi e Bruno
bateram. O brasileiro teve o pneu traseiro direito furado e perdeu toda sua
estratégia na corrida. Senna foi considerado culpado pelos comissários e
teve que pagar um “drive-through”.
Vettel encostou o seu Red Bull com
problemas mecânicos, abandonando
a prova na liderança. Alonso assumiu

os comandos. Grosjean que ainda sonhava em atacar Alonso, encostou o
Lotus com problemas hidráulicos na
43ª volta, abandonando a prova. Neste
momento da prova, quem tinha a vitória nas mãos era Alonso. Schumacher,
que herdou dos abandonos tinha a terceira posição garantida e foi ao pódio
pela primeira vez desde o seu retorno à
Fórmula 1. No final da corrida Fernando Alonso comentou: “Este foi um dia
inesquecível para mim e não consigo
encontrar as palavras certas para expressar os meus sentimentos! Ganhar
no meu país é uma emoção indescritível: Ainda me lembro da vitória em
Barcelona em 2006 e ganhando hoje
em Valência, com esta equipa fantástica, é incrível, especialmente quando
estamos a passar por um momento tão
difícil em Espanha. É bom que o desporto, tanto eu, quanto o futebol, possamos dar ao povo algum motivo para
sorrir. No sábado não chegámos ao
“Q3” e hoje nós ganhámos: isso significa que nunca devemos desistir, até a
bandeira quadriculada. É um belo presente para todos os que vêm de longe.
Faremos tudo que pudermos para ganhar este campeonato, mas nós ainda
não temos o monolugar mais rápido .
Resultado do GP da Europa:
1) Fernando Alonso; 2) Kimi Raikkonen; 3) Michael Schumacher; 4) Mark
Webber; 5) Nico Hulkenberg; 6) Nico
Rosberg; 7) Paul di Resta; 8) Jenson
Button; 9) Sergio Perez; 10) Pastor Maldonado; 11) Bruno Senna;1 2) Daniel
Ricciardo; 13) Vitaly Petrov; 14) Heikki
Kovalainen; 15) Charles Pic;16) Felipe
Massa; 17) Pedro de la Rosa; 18) Narain
Karthikeyan.

EURO

9 de Junho | 12h00

8 de Junho | 12h00

17 de Junho | 14h45

1

1

16 de Junho | 14h45

R. Checa-Polónia

1

Grécia-Rússia

0

16 de Junho | 14h45

1

1Dinamarca-Alemanha 2

17 de Junho | 14h45

1

Espanha-Irlanda

1 Holanda-Alemanha 2

Polónia-Rússia

2

14 de Junho | 14h45

13 de Junho | 14h45

12 de Junho | 14h45

Portugal-Holanda

Suécia-Inglaterra

Itália-Croácia

2Dinamarca-Portugal3

0

15 de Junho | 12h00

14 de Junho | 12h00

13 de Junho | 12h00

2

1

Grécia-R. Checa

12 de Junho | 12h00

2

Itália-Irlanda

1

0

18 de Junho | 14h45

0

Croácia-Espanha

0

1

18 de Junho | 14h45

4

1

2

Suécia-França

0

0

19 de Junho | 14h45

1

Inglaterra-Ucrânia

2

19 de Junho | 14h45

0

Ucrânia-França

3

1

15 de Junho | 14h45

2

2

Ucrânia-Suécia

3

11 de Junho | 14h45

1

Irlanda-Croácia

1

10 de Junho | 14h45

1

1 Alemanha-Portugal 0

França-Inglaterra

11 de Junho | 12h00

9 de Junho | 14h45

1

1

1

Rússia-R. Checa

4

1

8 de Junho | 14h45

Espanha-Itália

GRUPO D

0 Holanda-Dinamarca 1

10 de Junho | 12h00

GRUPO C

1

Polónia-Grécia

GRUPO B

GRUPO A
R. Checa V Portugal

21 de Junho | 14h45

1

22 de Junho | 14h45

1º do Grupo D - 2º do Grupo C

4 24 de Junho | 14h45
(4)0
0(2) Inglaterra V Itália

1º do Grupo C - 2º do Grupo D

3 23 de Junho | 14h45
2 Espanha V France 0

Alemanha V Grécia
2
1º do Grupo B - 2º do Grupo A

2
4

1º do Grupo A - 2º do Grupo B

1
0

quartos de finais

2

1

vencedor

Vencedor 1 - Vencedor 2

1 de Julho | 14h45

final

Alemanha V Itália
Vencedor 2 - Vencedor 4

28 de Junho | 14h45

Vencedor 1 - Vencedor 3

Portugal V Espanha

27 de Junho | 14h45

meias-finais

O Nosso objectivo é ganhar
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República Checa 0-1 Portugal

Ronaldo quebra resistência Checa
C
ristiano Ronaldo acertou duas
vezes no poste antes de confirmar o apuramento de Portugal para
as meias-finais a 11 minutos do fim.

Portugal apareceu na cara do guarda-redes, mas Čech ganhou o duelo, embora o camisola 7 tivesse feito falta
sobre o seu marcador directo na tenta-

Depois de 1984, 2000 e 2004, Portugal apurou-se pela quarta vez para
as meias-finais ao bater a República
Checa, por 1-0, nos quartos-de-final do
UEFA EURO 2012, no Estádio Nacio-

tiva de ficar isolado. Vladimír Darida
criou algum pânico na área portuguesa
quando escapou pela esquerda antes de
Pepe interceptar o cruzamento e dar o
mote para a resposta.
Portugal sacudiu o ligeiro ascendente
do adversário, com Ronaldo a assumir
o protagonismo em duas jogadas seguidas. Aos 33 minutos, Pepe tentou servir o seu capitão, só que o pontapé de
bicicleta saiu ao lado da baliza e, dois
volvidos, o livre de Ronaldo de fora da
área também não teve a direcção desejada por ele. Paulo Bento teve substituir Hélder Postiga quando o ponta-de-lança sentiu uma dor na coxa direita

quando iniciava um “sprint”, entrando
Hugo Almeida para o seu lugar.
A coroar um bom período, Portugal dispôs da melhor oportunidade do
encontro até então, quando Ronaldo
rematou à base do poste depois de receber a bola no peito e tirar brilhantemente Michal Kadlec do caminho.
Começou melhor Portugal após o reatamento. Meireles cruzou da esquerda
e Almeida cabeceou ao lado, antes de
Ronaldo acertar novamente no ferro,
de livre, aos 49 minutos, antes do capi-

o veloz Václav Pilař escapou a João
Pereira e depois a Pepe, mas ninguém
conseguiu a emenda. A investida portuguesa continuou e um excelente remate
de Moutinho proporcionou uma grande
defesa a Čech, antes de Ronaldo servir Meireles na área e este rematar por
cima.
A coroar o domínio português na etapa complementar veio o golo. Nani viu
Moutinho a correr, endossou-lhe a bola
e o médio cruzou tenso para a área,
onde surgiu Ronaldo a antecipar-se a

tão e de Meireles rematarem ao lado e
de Čech defender um violento pontapé
de Nani.
Finalmente, os checos conseguiram
chegar à área de Rui Patrício, quando

Theodor Gebre Selassie e a marcar de
cabeça. O desespero checo fez Čech
avançar para a área contrária num canto, mas o destino da sua equipa estava
traçado.

Cristiano Ronaldo inspira Portugal

O
nal de Varsóvia.
Cristiano Ronaldo acertou no ferro
a fechar a etapa inicial, fez o mesmo
pouco depois do intervalo e, na sequência do intenso domínio de Portugal na
segunda parte, quebrou a resistência
checa ao marcar pela terceira vez no
torneio a 11 minutos do fim. Segue-se
agora o confronto com o vencedor do
jogo dos quartos-de-final entre a Espanha e a França, dia 27, em Donetsk.
Sem o estratega Tomáš Rosický do
11, os minutos iniciais da partida foram, ainda assim, de iniciativa da equipa checa, embora sem criar grande
perigo. Petr Jiráček tentou a sorte de
longe, mas João Moutinho respondeu
logo a seguir da mesma fora para defesa fácil de Čech. Aos 25 minutos, Moutinho progrediu pelo meio e desmarcou
Ronaldo no primeiro lance que causou
expectativa no estádio. O capitão de

capitão da selecção portuguesa pode ter estado um pouco
discreto nos dois primeiros jogos
no UEFA EURO 2012, mas nos últimos dois duelos foi uma peça fundamental no sucesso de Portugal.
O capitão da selecção portuguesa,
Cristiano Ronaldo, pode ter estado
um pouco discreto nos dois primeiros jogos no UEFA EURO 2012, mas
ao terceiro colocou em campo todas
as suas qualidades, tendo marcado os
dois golos da vitória dos portugueses
sobre a Holanda (2-1). Nos quartos-de-final, o extremo do Real Madrid
CF voltou a dizer ‘presente’, tendo
sido considerado – à imagem do que
tinha sucedido ante a Holanda – o
Melhor em Campo. Ronaldo acertou
duas vezes nos postes, foi uma dor de
cabeça contante para a defesa da República Checa e acabou por marcar,
de cabeça, o único golo do desafio,
que colocou Portugal nas meias-finais
da prova que se realiza na Polónia e
na Ucrânia. “Portugal fez um jogo
fantástico, dominámos o jogo depois
dos 20 minutos, enviámos duas bolas ao poste, marcámos um golo, mas

podíamos ter marcado mais. Portugal
quer continuar a vencer para estar na
final de Kiev”, revelou Ronaldo no final do encontro com os checos.
Os adeptos portugueses
têm razões para celebrar
Em Portugal o clima é, naturalmente,
de euforia, especialmente depois de a
selecção ter ultrapassado o difícil “grupo da morte”, onde bateu a Dinamarca
e a Holanda, tendo apenas perdido o
encontro inaugural, diante da Alemanha. “Imparável!”, assim descreve o
jornal A Bola a exibição de Ronaldo na

sua primeira página. “Ronaldo voltou
a marcar e pôs toda a gente a cantar”,
acrescenta. Para o diário Record, o
atleta é mesmo o “Melhor do Mundo”, enquanto O Jogo garante que “Já
vale ouro”, numa alusão ao troféu da
Bola de Ouro, que premeia o melhor
futebolista do ano. Com ou sem ouro,
com ou sem final do UEFA EURO
2012, o que é certo é que Portugal
está definitivamente rendido à classe
do seu capitão e da restante equipa,
que já deu provas neste EURO de ser
capaz de vencer qualquer adversário.
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Figuras do passado

Zinedine Zidane:
o herói marselhês
F
ilho de argelinos, da região de
Cabília, Zinedine Yazid Zidane,
nasceu no bairro de “La Castellane”
na cidade de Marselha, França, no
dia 23 de Junho de 1972.
Cedo demonstrou habilidade para o
futebol e iniciou a carreira num clube
próximo do seu bairro, o US Saint-Herri, seguindo mais tarde para o Septèmes-les-Vallons.
Com 15 anos é convocado para participar num estágio do CREPS (Centro
Regional de Educação Popular e Desporto) da região de Aix-en-Provence,
os olheiros do Cannes ficam encantados e contratam-no imediatamente.
Mudou-se para Cannes, a uns 135
quilómetros de casa, o que o obrigou a
ficar numa família de acolhimento.
Estreou-se na equipa A ainda com 16
anos no Estádio la Beaujoire contra o
Nantes de Desailly e Deschamps, que
viriam a ser seus companheiros na tricolor.
Em Fevereiro de 1991 marcou o primeiro golo na Primeira Divisão, curiosamente contra o Nantes.
A estreia nas competições europeias
foi em Portugal, numa derrota contra o
Salgueiros na primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA 1991/92.
No fim dessa época o Cannes desce de
divisão e Zidane parte para Bordéus.
No Parc Leiscure Zizou torna-se juntamente com Dugarry e Lizarazu o motor da equipa bordalesa. Uma bela carreira europeia termina na final às mãos
do Bayern München, onde pontificava
uma estrela maior do futebol francês e
um dos seus ídolos de infância: Jean-

de campeonato do mundo e conduz
a França ao primeiro título mundial,
apontando dois dos três golos franceses na final.
Pelo desempenho nesse ano é eleito
melhor jogador do mundo pela FIFA e
voltaria a vencer o prémio em 2000 e

-Pierre Papin. Estreia-se na selecção,
também no Parc Leiscure, defrontando
a República Checa. Entra aos 63 minutos quando a equipa perde por 0-2,
marca dois golos que garantem o empate aos bleus. Após o Euro-96 muda-se
para a Juventus. Surgem os primeiros
títulos da carreira. Campeão de Itália
(1997 e 1998), vencedor da Taça Intercontinental (1996) e Supertaça Europeia (1996). Na selecção, torna-se a
estrela e líder da selecção francesa que
em 1998 a jogar em casa tem legítimas
ambições de vitória.
Zidane, não obstante uma expulsão
contra os sauditas, realiza um gran-

mundial de 2006 a França voltaria aos
grandes momentos muito por obra de
Zidane. Autor do único golo na meia-final contra Portugal, Zidane, aponta o
caminho da segunda final da sua carreira. No jogo decisivo, Zizou abre o
marcador com uma grande penalidade,
mas na segunda parte do prolongamento, cabeceou Materazzi em resposta aos
insultos deste. Recebe ordem de expulsão e passa ao lado da Taça do Mundo
enquanto caminha para os balneários.
É esta imagem que acompanha para
sempre o último jogo de um dos melhores jogadores do mundo.

2003. No Euro 2000 voltou a ser decisivo na forma como conduziu os franceses à final e ao seu segundo título europeu. Em 2001 o Real Madrid pagou
setenta e sete milhões de euros pela sua
contratação, um recorde que só seria
batido aquando da contratação de Cristiano Ronaldo em 2009 pelo mesmo
Real de Madrid. Na capital espanhola,
Zizou conheceu o sucesso logo no ano
de estreia, conquistando a sua primeira
(e única) Taça dos Campeões.
No ano seguinte conquista o campeonato espanhol juntamente com os seus
companheiros galácticos: Beckham,
Figo e Ronaldo. Após o fracasso do
mundial de 2002 e do Euro 2004. No
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Euro 1980:
Fiabilidade germânica
A
ssassinatos, boicotes, guerras,
inovações tecnológicas: bem-vindos aos anos oitenta!
Com os anos oitenta ao virar da esquina, 1980 ficou marcado pela eleição de
Reagan e pelo assassinato de John Lennon, baleado pelas costas à entrada do
seu apartamento no Dakota Building
em Nova Iorque.
Mais a sul, em Atlanta, nascia a CNN,
o primeiro canal de notícias 24 horas
por dia e foi também o ano em que
Darth Vadder ensombrou os ecrãs no
«Império Contra Ataca», enquanto o
Iraque de Saddam Hussein invadia o
Irão, iniciando o longo conflito que deixaria marcar na geopolítica do Médio
Oriente. No palco desportivo, a «Guerra Fria» atingia um novo patamar com
os E.U.A. a liderarem o maior boicote
de sempre aos Jogos Olímpicos, que
esse ano se realizavam em Moscovo,
protestando assim contra a invasão soviética do Afeganistão.
Ainda a leste, na Polónia, o sindicalista Lech Wałęsa e o «solidariedade»
paravam os estaleiros de Gdansk com
protestos, fazendo tremer os alicerces
do regime comunista de Varsóvia.
Do Japão chegavam o primeiro fax,
as primeiras câmeras de vídeos pessoais e um bonequinho amarelo com uma
boca enorme que comia todas as pastilhas do ecrã: Pakkuman, mais conhecido no ocidente por Pac-Man.
Todos a caminho de Itália
Pela primeira vez a fase final passou
a ser disputada por oito equipas, com a
UEFA a atribuir a organização à Itália,
que assim ficou isenta de participar na
qualificação e, pode assistir confortavelmente à caminhada das outras sete
seleções. Entre as presenças confirmadas na solarenga Itália, contavam-se
a RFA e a Inglaterra, vencedoras dos
seus grupos sem dificuldade alguma,
ao ponto de não conhecerem o sabor da
derrota. Quem também terminou a qualificação invicta foi a pequena Bélgica,
mas os «diabos vermelhos» tiveram
que suar para superar a forte oposição
austríaca, num grupo onde Portugal
voltou a desiludir. Os checoslovacos,
campeões em título, os Espanhóis e os
holandeses, levaram de vencida respectivamente: franceses, jugoslavos e
polacos, sendo a última vaga ocupada
pela surpreendente Grécia, estreante
em fases finais e vencedora de um grupo onde todo o favoritismo pendia para
soviéticos e húngaros.
Grupo A: uma final revisitada
Roma, Nápoles, Milão e Turim foram
os palcos do segundo Campeonato da
Europa a ter lugar em Itália. Oito equipas divididas por dois grupos, com
apenas o vencedor de cada um a qualificar-se diretamente para a final.
Por obra do sorteio, os dois finalistas
do Euro 76 calharam no mesmo grupo, juntamente com a vice-campeã do
mundo Holanda e a clara outsider Gré-

cia.
A 11 de Junho, as duas equipas que
tinham fechado o anterior campeonato davam o pontapé de saída do Euro
1980 e desta vez a Alemanha Federal
levou a melhor, vingando-se da derrota de Belgrado. No segundo jogo do
grupo, numa verdadeira final antecipada, os alemães ocidentais bateram
os holandeses por 3x2 dando um passo de gigante para a final. Na última
jornada o empate entre checoslovacos
e holandeses e abriu o caminho para
um jogo descansado por parte da já
apurada R.F.A. contra os gregos, que
contavam por derrotas todos os jogos
até aí disputados. Sem nada a perder,
os helénicos levaram a cargo uma completa revolução, forçando os alemães
ocidentais ao empate e, estando muito
perto inclusive da vitória quando a vinte minutos do fim o poste devolveu o
tiro de Ardizoglu.
Grupo B de Bélgica
No grupo B a Itália, apesar do apoio

dos seus adeptos, entrou na prova desiludind, com um pobre empate a zero
com a Espanha, enquanto por sua vez
no outro jogo da jornada, belgas e ingleses empatavam a 1x1, baralhando
por completo as contas do agrupamento. Três dias depois os belgas venceram a Espanha enquanto a Itália bateu
os britânicos com um golo solitário de
Tardelli.
À entrada para a última jornada as
contas eram fáceis de fazer: ou a Itália
vencia, ou a Bélgica seguia em frente.
O Estádio Olímpico de Roma encheu-se para um jogo em que o tacticismo
belga se superiorizou ao ataque italiano. Quando o português Garrido apitou
para o final, a Bélgica festejava o feito
de jogar pela primeira vez a final de
uma grande competição.
A final de Roma
Depois dos checoslovacos terem ganho a medalha de bronze à Itália na lotaria dos penáltis, chegou-se à grande
final na «Cidade Eterna».
Apesar de um golo madrugador de
Hrubesch, os belgas nunca baixaram
os braços e acabariam por chegar ao
empate a quinze minutos do fim, após
uma grande penalidade apontada por
Vandereycken. Tudo apontava para um
prolongamento quando a dois minutos
do fim, Hrubesch voltou a marcar um
golo e a deitar o sonho dos belgas por
terra.Apenas oito anos depois da final
de Bruxelas e, quatro anos depois da
derrota em Belgrado, a R.F.A. voltava
a coroar-se “Rainha” da Europa.
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