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A austeridade é
como as cerejas

Parece que a austeridade não está a produzir os
resultados previstos pelo governo. A culpa, como é
evidente, não é da austeridade nem do governo. A
austeridade foi muito competente e o governo previu
bem. A culpa é do povo português, que tem sido austero com a austeridade.

Fraude na Saúde
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Saúde

Salada: a
armadilha do Verão

Os inimigos da sua dieta não são só as batatas fritas
e os cachorros quentes, algumas saladas, aparentemente leves, escondem uma bomba de calorias.
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desporto

Villas-Boas muda de rua

André Villas-Boas (AVB)
vai treinar a equipa Tottenham nas próximas
três épocas, anunciou
o clube londrino. Daniel
Levy, presidente dos
Spurs, afirmou no site
do clube que está “encantado pelo facto de
André ter concordado
em ser o treinador do
Tottenham”.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Visita do Presidente da Câmara
de Terras de Bouro a Montreal .8 Cada vez mais lares ilegais

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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VEJA O JORNAL NA
INTERNET TODAS AS
QUARTAS- FEIRAS

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

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

----------

*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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agenda comunitária

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.

Exposição na
Caixa Portuguesa Desjardins

Está patente nas instalações da Caixa Portuguesa uma exposição
de pintura de Maria Condeço (esposa do Tenor Carlos Guilherme)
até ao final do mês de Julho. Faça-nos uma visita!

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O CASCM organiza um passeio, para a 3ª idade, ao Parc Régional
éducatif Bois de Belle-Rivière à Mirabel, dia 23 de agosto. Praia, pic-nic, equitação, visitas guiadas pelo parque esperam por si.Saída
do CASCM às 8h, regresso às 18h. Se tem 55 anos e mais e quer
participar nesta aventura, inscreva-se até 17 de agosto. Todos devem levar o seu lanche. Para mais informações: Tel:514-842-8045.

Sorteio Rifas da Marcha da
Associação Portuguesa do Canadá

6º prémio Joe Medeiros; 5º prémio Anna Camara; 4º prémio Sezaltina; 3º prémio Soares; 2º prémio Custodia Sousa; 1º prémio Celine.

Bebé do ano 2011 e 2012

Raphael Moreira Martins

Fraude na Saúde
Augusto Machado

S

e os portugueses se queixavam do mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
agora têm ainda mais razão para se queixarem,
com as recentes investigações - as autoridades
descobriram que afinal, alguém estava a enriquecer à custa do SNS. O ministro da Saúde, Paulo
Macedo, estima fraudes em mais de 100 milhões
de euros.
O esquema de burla iludiu o Centro de Conferência de Faturas (CCF) do SNS. Os mesmos medicamentos eram comparticipados várias vezes. A Polícia
Judiciária (PJ) deteve dez indivíduos que estavam
envolvidos na fraude das prescrições de comparticipações de medicamentos. O esquema posto em prática pelos burlões – dois médicos, cinco delegados de
informação médica, dois armazenistas e um décimo
indivíduo, que foram presentes ao juiz para interrogações. Segundo a PJ, a mesma embalagem de medicamentos era vendida pelas farmácias e comparticipada pelo Estado várias vezes. E, para que rendesse
ainda mais aos burlões, tratava-se de medicamentos
com preços altos (centenas de euros) e comparticipações do Estado até 95%, que eram prescritos em
nomes de utentes do SNS alheios à situação, alguns
já falecidos outros ausentes. O sistema informático
do CCF detetou situações em que um lote de 1000
embalagens do antipsicótico Risperdal, por exemplo,
gerou 2000 vendas e comparticipações do SNS. Este
medicamento adequado para tratamento de esquizofrenia e doença bipolar, é comparticipado em 90%
pelo SNS. A maior parte dos medicamentos cuja comercialização terá sido usada para desfalcar o Estado
é destinada a tratamento de doenças mentais. Um outro medicamento antipsicótico, Alzen, comparticipado a 100% pelo Serviço Nacional de Saúde, terá sido
prescrito a doentes que não precisavam. São apenas

alguns exemplos de dezenas de médicos e farmacêuticos que pode ter lesado o Estado em dezenas de milhões de euros.
E no meio desta fraude está, também, aquilo que a
PJ Chama: “Máfia das Farmácias”. Lançada pela PJ
em março, a operação “SOS Pharmácia” visou um
esquema de controlo de propriedade de farmácias
controlado por um farmacêutico. Neste processo investigam-se fraudes de 100 milhões de euros, em que
terão sido vítimas SNS, bancos e Fisco. Também em
maio, a PJ fez buscas no Infarmed e na Bial no contexto de uma investigação ao medicamento Zebinix,
que custa entre 158 (20 comprimidos) e 234 euros
(30). E é comparticipado em 90% pelo Estado. Médicos mortos “passaram” receitas. É uma outra investigação em curso que tem a ver com casos de prescrições irreais. Um médico passou 32 mil receitas num
ano. Outros com mais de 80 anos, ainda prescreviam.
Alguns, afinal, já tinham morrido.
Em Cabeceiras de Basto uma ‘médica brasileira’ foi
detida pela PJ por estar envolvida numa megafraude
e por suspeitas de passar receitas de medicamentos
caros a doentes não existentes, resultando em prejuízos para o Serviço Nacional de Saúde. Esta médica,
formada no Brasil, está casada com um brasileiro,
atualmente desempregado, de quem tem dois filhos.
Reside nesta vila minhota há cerca de seis anos e trabalha no centro de saúde local onde, aparentemente,
é vista como pessoa de bem. Além do serviço clinico
que presta em Cabeceiras, esta médica também está
destacada no Centro de Saúde de Mondim de Basto.
Entretanto, o bastonário da Ordem dos Médicos,
José Manuel Silva, indignado, interroga-se: “Como
é que a fraude desta magnitude atinge esta dimensão, sem que seja detetada mais precocemente”? E
acrescenta: “Tendo em conta a estimativa de fontes
judiciais trata-se de uma burla de muitos milhões de
euros”.

Coisas do Corisco
B

Data de nascimento: 25 de Junho de 2012

Mãe: Marie Moreira
Pai: Sylvio Martins

Incentivamos 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

JANTAR SEXTA-FEIRA 13 de JULHO de 2012
COSTELETAS DE VACA NA GRELHA
BEM-VINDO A TODOS E TRAGA UM AMIGO/A

esperamos por si
aberto todos os dias

A VOZ DE PORTUGAL

José de Sousa

om, cá estamos na altura de tomar umas férias bem merecidas, depois de andar a arrumar umas vezes a favor da maré e outras contra.
Para os que vão dar uma volta a Portugal não se
esqueçam de dar um salto a Casa do Penedo, no norte
de Portugal, é uma atracção turística, uma casa construída no meio de duas pedras.

Falando em férias, quem se deve preparar para umas
férias merecidas é o João de Lima, que para além
de ter sido um bom chefe de trabalho, no “Capitaine Courrier”, ganhou uma batalha contra a Dunkin
Donuts, nada menos que a soma de 16.4 biliões de
dólares.
Ele mais 32 antigos proprietários, espero que o simpaticíssimo Eduardo Leite esteja nos 32.
E as férias, não é só em Portugal que há cortes, o
nosso jornal também cortou o subsídio de férias e
décimo terceiro mês aos colaboradores. Não, mas seriamente, o
ex-presidente da Reserva Federal Americana, Alan Greenspan
disse recentemente que nos anos
90 quando o euro foi adoptado
na Europa os Alemães pensavam
que os Italianos podiam trabalhar
como eles, tal coisa não se concretizou, mas ele pode acrescentar também que os Portugueses,
os Gregos, os Espanhóis nunca
vão trabalhar como os Alemães,
a não ser que imigrem, ai Troika
o passo, os mesmos povos são
considerados como gente trabalhadora nos países para onde
imigram mas, isto é um outro
assunto.
Boas férias a todas e a todos.
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Cada vez mais lares ilegais
A

Associação de Apoio Domiciliário de Lares e
Casas de Repouso de Idosos (ALI) alertou ontem para a “proliferação” de lares clandestinos, estimando que atinjam já os 3.500.
“É um problema já antigo, mas a perceção
que deriva das queixas dos associados é que
a situação se agravou muito nos últimos dois
anos e é generalizada no País”, disse à agência Lusa o presidente da associação, que reúne 200 lares com fins lucrativos.

das precisas, mas a reação é muito pouca”, lamentou
ainda.

“Continuam a proliferar sem impedimentos
e a publicitar sem pudor os seus serviços”, frisou João Ferreira de Almeida. “Temos apresentado, com bastante frequência, estes dados
à Segurança Social, não só caracterizando a
situação em geral, mas com dados concretos,
com denúncias de casas clandestinas emora-

Dívida histórica da banca ao BCE

O

s bancos portugueses já devem mais de 60 mil
M€ ao Banco Central Europeu (BCE). O valor
marca um novomáximo histórico.
De acordo com dados divulgados
pelo Banco de Portugal (BdP),
os bancos residentes em Portugal
deviam no final de junho 60.502
M€ ao BCE. Em março o valor
era de 56 mil M€ e em maio atingiu os 58.704 M€.
O aumento deve-se, em especial, ao acesso dos bancos portugueses às operações de refinanciamento com prazo
alargado, sendo que foi no mês de março que o BCE
realizou um segundo leilão para fornecer empréstimos aos bancos europeus com uma maturidade a três
anos, onde cedeu 529,5 milM€. Os dados do BdP

mostram ainda que a banca continua a cortar os empréstimos às famílias e empresas. Num espaço de um
mês foram menos 270 M€ a entrar
na economia. Os bancos emprestaram, em maio, 4,05 mil M€ às
famílias e empresas portuguesas,
menos 6,25% que no mês anterior.
Por seu lado, as famílias e as empresas depositaram menos dinheiro
nos bancos durante o mês de maio.
A queda das novas operações é de
2,3 mil M€. Os bancos portugueses
receberam 17,65 milM€ emdepósitos das famílias e
empresas, durante o mês demaio. E pela primeira vez
em cinco meses, o crédito malparado entre as famílias portuguesas caiu em maio, sobretudo devido à
descida no crédito à habitação

Mau tempo mata
nos EUA e Rússia

P

elo menos 42 pessoas morreram numa onda de
calor de vários dias numa dúzia de estados norte-americanos. De acordo com a BBC as colheitas ficaram estragadas e até as linhas de comboio cederam ao
calor. Segundo a comunicação social norte-americana,
a maior parte das mortes são idosos que ficaram fechados em casa sem qualquer espécie de refrigeração.
E muitas vezes o ar condicionado não funcionava por
falta de eletricidade, resultado das tempestades da
semana anterior no leste e centro dos EUA. Espera-se um arrefecimento do tempo em algumas partes do
centro do país, mas que deverá ser acompanhado por
grandes tempestades. No outro lado do mundo, tem
sido a chuva a matar. O número de vítimas mortais das
cheias no sul da Rússia subiu para 144, tendo também
sido hospitalizadas 80 pessoas. As inundações foram
provocadas por chuvas intensas que caíram na sexta-feira e no sábado. A água inundou mais de cinco mil
habitações, onde vivem mais de 26 mil pessoas.

Braço de ferro pelo
poder no Egito

O

Tribunal Constitucional egípcio declarou que a
dissolução do Parlamento do país não tem retorno possível, em resposta ao decreto presidencial
que, no domingo, ignorou essa decisão. “Os juízos e
o conjunto das decisões do Supremo Tribunal Constitucional são definitivos”, defendeu o tribunal, em
comunicado, após reunião extraordinária. Mas, apesar dos avisos da justiça, está marcada uma sessão no
Parlamento no âmbito do decreto de Morsi que reabre a Assembleia do Povo, controlada por deputados
islamitas. Esta decisão afronta o veredito do Tribunal
Constitucional em junho, de suspender o Parlamento,
que permitiu aos militares recuperarem o poder legislativo – isto semanas antes das eleições que fizeram
do candidato islamita o novo chefe daquele Estado.

Leve a sua carreira
para novos lugares.

Você compartilha a nossa paixão por:
n

n

Prosperando os desafios?
Dirigindo a satisfação do cliente?

A tempo inteiro, o Português e o Inglês falado Help Desk Specialist III,
você preverá classe mundial técnica e não suporte técnico.

O que está nisto para si?
n

n

Benefício de um salário de base competitivo e benefícios flexíveis
Aproveite o programa extensivo por três semanas

Para aplicar, por favor visite telus.com/careers e pesquisa ROL1192-12.
Na TELUS você cria futuras possibilidades amigáveis.

© 2012 TELUS
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TAROT

SAIBA TUDO:
SAÚDE,
AMOR,
FAMÍLIA,
DINHEIRO,
TRABALHO

Consultas por telefone

Se quiSer deSabafar ou ouvir
uma palavra amiga faça uma
conSulta de tarot comigo!

Não façais de Deus
um “Deus” inofensivo

1-514-461-7285 USA/CANADA
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

Carneiro
Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Poderá ser surpreendido com uma declaração de
amor. Não hesite em comprometer-se pelo que está correto. Saúde: Evite as gorduras. Dinheiro: Mantenha a calma
para resolver um problema no seu trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9
Pensamento positivo:Tenho vitórias, porque sei que as mereço!
Touro
Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Poderá viver uma relação fugaz, mas cheia de paixão. A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Relaxe e liberte o stress acumulado no dia a dia.
Dinheiro: A nível financeiro está tudo controlado.
Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4
Pensamento positivo:Tenho a maturidade necessária para tomar as
decisões certas.
Gémeos
Carta Dominante: O Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Amor: A sua felicidade poderá despertar comentários invejosos. Descubra a imensa força e coragem que traz
dentro
de si!dúvidas
Saúde:
Cuide de
doqualquer
seu sistema
Para
esclarecer
ligue-me
parte cardiorrespiratódo mundo
rio.
Dinheiro: Esteja atento às atitudes de um colega pouco sincero.
(00 351) 21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.
Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4
Pensamento positivo:A minha inteligência e sentido prático ajudam-me a seguir o melhor caminho.
Caranguejo
Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor:
Empenhe-se a cem por cento num envolvimento amoroso
recente. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua
vida! Saúde: Faça uma desintoxicação ao seu organismo.
Dinheiro: Fase favorável ao fecho de negócios.
Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44
Pensamento positivo:O sucesso espera por mim, porque eu mereço!
Leão
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Controle o mau-humor. Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua
vida! Saúde: Deve gerir bem as suas energias para não
se sentir desgastado. Dinheiro: Controle eficientemente a sua vida
financeira. Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48
Pensamento positivo:Mantenho a calma mesmo em situações mais
exigentes.

O

Texto de J. J. Marques da Silva

título das notas que desta vez apresentamos
foi colhido no pequeno livro de Alex Buchan
(Segredos Esquecidos, pág.43) em palavras que
um evangelista indiano proferiu ao deixar uma
igreja que visitou, e que lhe pareceu, como outras,
ensinada de que Deus nunca se inflama de cólera,
para se converterem, mas depois lhes permite sofrimento variado...
Este evangelista, e muitos outros, estão procurando
levar a Palavra bíblica a muitos cristãos perseguidos
por sua fé e lhes parece que são eles os castigados em
vez dos perseguidores. Que pensar, para conclusão
que Deus é Amor?
Guerra de religião entre crentes de facção diferente, se Deus é único, leva à classificação de retalhar o
próprio Deus com ignomínia! É algo errado.
É certo que a Verdade, no Amor de Deus, é bem
diferente do que pensam alguns cristãos convertidos
dentro dos seus sofrimentos ou necessidades. Às
vezes, até a simplicidade das afirmações amistosas,
ou a ignorância dos pregadores nos seus esforços de
carinho, consolo, e convicção da natureza do erro.
complica o conceito veraz da Verdade divina. Porém, Deus não perde a ocasião de ir revelando o complemento da fé para cobertura da dúvida.

Virgem
Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor:
As suas mudanças de humor poderão trazer alguns problemas. A paz começa no seu próprio coração. Saúde:
Receberá os resultados de um exame e sentir-se-á muito
aliviado. Dinheiro: Procure não tomar nenhuma decisão sem antes
analisar tudo o que ela implica. Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8
Pensamento positivo:Cultivo a paz no meu coração, e sei que assim
sou vencedor!
Balança
Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Confie mais na sua cara-metade. Para quê discutir? Um pequeno gesto ou uma boa ação são bem mais
importantes do que as palavras! Saúde: Poderá sentir-se
psicologicamente fragilizado. Dinheiro: Seja firme e não deixe que
abusem da sua boa vontade. Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7
Pensamento positivo:O pensamento positivo vence todos os obstáculos.
Escorpião
Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Uma discussão com o seu par
deixá-lo-á preocupado. Preocupe-se em ser bom e justo
pois será feliz! Saúde: Poderá passar por uma fase de desânimo. Dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense no
futuro. Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47
Pensamento positivo:Tenho fé e confiança em mim, eu sei que sou
capaz!

TAROT

Sagitário
Consultas por telefone
Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. Amor:
Aproveite para estar mais tempo com os seus amigos. A
vida é Se
uma
surpresa,
divirta-se!
quiSer
deSabafar
ouSaúde:
ouvirModere as suas
SAIBA TUDO:
emoções. Dinheiro: Ritmo de trabalho intenso mas o resulSAÚDE,
palavra
amiga
tado
será muito uma
gratificante.
Números
dafaça
Sorte:uma
8, 10, 4, 3, 36, 33
AMOR, positivo:Cuido
Pensamento
projetos
com amor e cuidado.
conSultados
de meus
tarot
comigo!

FAMÍLIA,
DINHEIRO,
1-514-461-7285 USA/CANADA
Capricórnio
(preço de Chamada local)
TRABALHO
Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

Amor: Procure dar um pouco mais de ânimo e vitalidade
à sua relação afetiva. Tenha ideias e coloque-as em prática. Evite a monotonia! Saúde: Cuidado com as costas, não
faça grandes esforços. Dinheiro: Nunca deixe para amanhã aquilo
que pode fazer hoje, será prejudicial para si. Números da Sorte: 5,
25, 15, 45, 14, 7 Pensamento positivo:Tenho a ousadia de sonhar!

Aquário
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Exija do seu par a verdade sobre as suas intenções. A
confiança é a grande força da vida! Saúde: O cansaço físico
pode ser resolvido com um bom banho relaxante. Dinheiro:
Reflita acerca do seu futuro profissional. Números da Sorte: 8, 1, 4,
7, 17, 19 Pensamento positivo:Eu concluo tudo aquilo que começo.
Peixes
Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade. Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão por um
erro cometido no passado. O poder da transformação leva
o velho e traz o novo. Saúde: Cuide da sua saúde oral, poderá ter um abcesso. Dinheiro: Possível entrada de dinheiro.
Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3
Pensamento positivo:Tenho o poder necessário para escolher com
justiça.
Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo
(00 351) 21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

De facto, para muita gente, o erro consiste efectivamente em se afirmar que “a coisa que é, não é”, ou
aquilo que “não é, sim, é!...” Exemplo: um cristão
consagrado que não se arrasta de joelhos numa procissão, não é acreditado por aqueles que o fazem e
rezam para alcançar o apreço da sua devoção rotineira. Para outros, o limite da inteligência ou do bom

Vidente médium Alhadj

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

Tel.:Pagamento
514-553-5975
flexível

conhecimento não basta para explicar a ignorância
de fazer juízos litigiosos, que levam ao azedume das
guerras e relações pessoais. Sem a experiência do
conhecimento não pode haver concreta afirmação.
Sabemos de um católico romano e de um protestante, presos como resultado de uma escaramuça, que
foram metidos na mesma cela. Não passou muito
tempo para que o católico desabafasse: --“Afinal
você é mais crente do que eu, e não reza tanto como
eu! Julguei que não amava Deus!...” Todavia, tal observação, não lhe deu certeza alguma da salvação...
Jesus (para ele) era naturalmente “um deus inofensivo”, que só fazia o que era bom. No entanto o termo
“dEUS” do nosso título, e a palavra do evangelista
que o refere, não significa que Deus tolera e põe de
parte a hipocrisia, a idolatria, a injustiça, e também
adultério ou perseguições. Seria invalidar o seu sacrifício na cruz.
Compreendamos: --“A lâmpada do perverso se apagará, e o maligno não terá bom futuro” (Prov. 24:20).
Pois Jesus afirmou: --“Não penseis que vim trazer
paz à terra; não vim trazer paz, mas espada. Pois vim
causar divisão entre o homem e seu pai; entre a filha e
sua mãe e entre a nora e sua sogra. Quem não toma a
sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem
acha a sua vida perdê-la-á; quem, todavia, perde a
sua vida por minha causa, achá-la-á” (Mateus 10: 3435,38-39). Como pode o cristão conjugar tudo isto?
Claro que Deus não se encoleriza para punir sem
razão, prejudicar o pecador sem remédio, ou mandá-lo para o inferno sem lhe mostrar o Caminho da Glória. Mesmo nas desditas deste mundo, e nas incompreensões que nos apoquentem, venham do Inimigo,
de qualquer outra força maligna, ou eventualidades
transitórias, o crente relacionado com Deus deve
compreender que está numa batalha para ganhar! E
Deus não tem inibição que O embarace, e abandone o
necessitado... Ele tem direcção valiosa para esta vida
e autoridade divina para nos validar as certezas da
fé para a Vida eterna. Não devemos, em caso algum,
privar-nos das capacidades pessoais que temos para
resistir, e verificar que Deus põe ao nosso alcance
as qualidades do auxílio e da vitória. Mas, também
está escrito: --“Porque, senão crerdes que EU SOU,
morrereis nos vossos pecados” (João 8:24) “O pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte”. Mas,
“Aquele (Cristo) que não cometeu pecado, Deus o
fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus” (2ª Cor. 5:21).
A perseguição aos cristãos, em qualquer parte do
mundo, é um erro de inteligência e, apesar do perseguidor actuar em nome de Deus, só prova que opera
na ausência da relação com Ele. O perseguidor fere,
e também mata, porque pensa fazer um bom serviço a Deus. É o perseguidor que está no erro. Mesmo
que ele possa definir a sua verdade, não poderá dizer
qual seja o “falso” que embala o perseguido. Sua inteligência é limitada e falível, e não conseguirá conformar os seus juízos com os sentimentos da crença
daquele que ele persegue. O “falso” não pode existir
em si mesmo, nem somente em formas de lógica. O
conhecimento do erro exige uma influência conjugada na esfera da lógica com a moral, e do testemunho
com a Verdade divina; daí se pode chegar à aplicação de que ambos necessitam do critério que leva à
Salvação de Deus, porque “todos pecaram”! Mas, “o
pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais
debaixo da lei, e sim da graça” (Rom. 6:14).
Então, como é que Deus castiga as nossas faltas voluntárias?
Por hoje diremos apenas: --“Deus não pratica pecado em comunidade com o pecador; se ele o praticar
com propósito voluntário, sofrerá as consequências
do pecado. O Senhor não extinguirá o “livre arbítrio
nem a Sua justiça”. “Toda aquele que é nascido de
Deus não vive na prática do pecado; pois o que permanece nele é a divina semente” (1ª João 3:19).
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A austeridade é como as cerejas
P

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

arece que a austeridade não está a produzir
os resultados previstos pelo governo. A culpa,
como é evidente, não é da austeridade nem do governo. A austeridade foi muito competente e o governo previu bem. A culpa é do povo português,
que tem sido austero com a austeridade.
Diz a lenda que um general romano do século I
ou II antes de Cristo terá escrito uma carta ao imperador com a seguinte queixa: “Há, na parte mais

ciência do povo português. É possível, no entanto,
que Passos Coelho se tenha precipitado. Obrigados a
auferir remunerações mais baixas e a pagar impostos
mais altos, os portugueses reagiram com maldade:
deixaram de gastar dinheiro. Porque o não têm - é a
desculpa esfarrapada que apresentam. Mas essa impertinência está a arruinar o país. Para não pagarem
impostos, não consomem; como não consomem, as
empresas fecham; como as empresas fecham, o desemprego aumenta. Feitas as contas, o governo recebe menos e gasta mais do que pretendia. Se o povo
fosse generoso com a austeridade (uma perífrase
para parvo), teria saído à rua para fazer um investimento importante em impostos, adquirindo produtos
e serviços sobretaxados. No entanto, os portugueses
preferiram adoptar um comportamento mesquinho e
forreta. Percebendo que, devido à teimosia do povo,
o plano está a falhar, o governo decidiu rever radicalmente as suas políticas e apresentar uma alternativa à
austeridade: mais um pouco de austeridade.
O anúncio foi feito no debate sobre a moção de
censura apresentada pelo PCP - que, aliás, deu em

nada. O governo reagiu com desagrado à moção, não
porque tenha um preconceito contra censura, mas
porque tem um gosto refinado e só aprecia a censura quando é bem feita. A censura de Miguel Relvas
é muito mais eficaz que a censura do PCP. É esta a
diferença entre quem nasceu para fazer política e meros amadores: a censura de Relvas é a única verdadeiramente transformadora da sociedade, como bem
sabem Pedro Rosa Mendes e Maria José Oliveira.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

Chamadas e textos ---------ilimitados em todo o tempo
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ocidental da Ibéria, um povo muito estranho: não se
governa nem se deixa governar.” Ou o general era
pouco perspicaz ou o povo mudou muito: o talento
dos habitantes da parte mais ocidental da Ibéria para
se deixarem governar foi celebrado há dias pelo seu
principal governante, quando elogiou a extrema pa-
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receita da semana

Pastéis de Bacalhau

Salada: a armadilha do Verão
O
s inimigos da sua dieta não são só as batatas
fritas e os cachorros quentes, algumas saladas, aparentemente leves, escondem uma bomba
de calorias.
Se pensa que, para manter a forma, pode comer todas as saladas que quiser, pense duas vezes. Muitos
dos ingredientes que elas incluem hoje em dia, como
vegetais grelhados, massa, peixe e carne, para não
falar nos molhos, podem pesar muito na balança.
A salada de atum, por exemplo, que tem imenso

nas saladas, por outros mais saudáveis.

Croutons: São bocadinhos de pão frito ensopados
em gorduras saturadas. Cada meia taça tem 90 calorias. Substitua-os por pedaços de pão integral ou com
sementes de sésamo, que sempre tem alguma fibra.
Vegetais grelhados: Absorvem gordura enquanto
estão no grelhador. Um inocente bocado de pepino
chega a ter 45 calorias. Opte por saladas com legumes crus ou cozidos a vapor ou não coloque gordura

Ingredientes:
300 g de bacalhau (usei cozido e assado - sobras)
500 g de batatas cozidas
Sal, azeite, óleo e pimenta q.b.
1 raminho de salsa
2 ovos
1 cebola
2 dentes de alho
Preparação:
Elimine a pele e as espinhas do bacalhau e desfie.
Reduza as batatas a puré. Pique a cebola e os
alhos e refogue no azeite. Misture o puré com
o bacalhau e o refogado. Incorpore os ovos, um
raminho de salsa picado, sal e pimenta. Amasse
bem, molde os pastéis e frite colheradas de massa em óleo quente - se preferir poderá congelar
os pasteis já moldados e fritar depois.
Observações:
Se sobrar bacalhau, seja assado ou cozido, guarde-o numa tupperware no congelador e, quando
tiver uma quantidade significativa, faça estes
pastéis. Assim se poupa :)

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

óleo e maionese é fatal para qualquer dieta. Também
os chamados produtos diet, se consumidos em excesso, podem engordar. Para que possam ter menos gordura, contêm muito mais açúcar que os ‘normais’, e
por isso mais calorias. Além disso, são normalmente
pobres em fibras, uma das armas mais importantes
para quem quer emagrecer.

no grelhado, pois caso o faça, estará a fritar e não a
grelhar o alimento.

Não caia na asneira de pensar ‘vou comer só uma
salada para poder comer sobremesa’. Um prato com
alface, tomate, pimentos, fiambre, perú, carne assada,
queijo, ovos cozidos e molho tem cerca de 845 calorias. Se pensar que, para emagrecer, não deve exceder as 1800 calorias diárias e que um prato de comida
tradicional portuguesa tem cerca de 600 calorias, talvez opte por uma refeição a sério.

Saladas de atum e galinha - Costumam estar cobertas daquela maionese bem gordurosa. Prefira as
saladas de queijo que, para além de proteínas, lhe garantem uma dose extra de cálcio, ou peça saladas sem
maionese e tempere antes com azeite e limão.

Substitua alguns ingredientes de alto valor calórico,

Massa: A massa engorda bastante, para além disso a
maionese e o óleo que normalmente têm este tipo de
saladas, podem arruinar a sua dieta. Prefira as variedades com grão ou feijão, ervilhas, favas, lentilhas.

Fruta enlatada - Tem mais calorias que a fruta natural e possuem poucas fibras. Prefira a fruta fresca,
que engorda menos e é mais saudável.

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00
05:00

Bom Dia Portugal
Portugal Hoje
O Turismo
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Portugal Hoje
O Turismo
15:00 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Portugueses Pelo
Mundo: Rússia-Moscovo
17:15 Palcos: Flor de Lis
17:38 O Elo Mais FracoII
18:30 Príncipes do Nada
19:00 24 Horas
20:17 O Teu Olhar (Telenovela)
21:09 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:46 Telejornal Açores(R/)
22:17 Inesquecível Com:
Manoel Caetano
	e Paulo Matos
23:47 Destino: Portugal(R/)
Vila Viçosa
00:11 24 Horas(R/)
00:42 O Elo Mais Fraco(R/) II
01:32 CENÁRIO NATURAL

QUINTA-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

Bom Dia Portugal
Verão Total Rio Maior
Jornal da Tarde
Zig Zag
Biosfera
Verão Total Rio Maior
Portugal em Direto
Ler +, Ler Melhor
O Preço Certo
Telejornal
Grande Entrevista
Há Conversa Com:
Eládio Clímaco
	e Natalino
17:30 O Elo Mais FracoII
18:15 Estranha Forma
	de Vida - Uma História
	da Música Popular
Portuguesa
19:00 24 Horas
20:15 O Teu Olhar (Telenovela)
21:00 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:30 Telejornal - Açores(R/)
22:00 Pai à Força
23:00 VIVA A MÚSICA: Clã
00:00 24 Horas(R/)
00:30 O Elo Mais Fraco(R/) II
01:15 Ler +, Ler Melhor(R/)
01:30 SABORES DAS ILHAS

SEXTA-FEIRA
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Verão Total
Marco de Canavezes
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
Ilha das Cores
Zig Zag
10:00 A Verde e a Cores
10:30 Verão Tota
Marco de Canavezes
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 PEDRAS QUE FALAM
17:15 Regata - Oito aos
Ilhéus/RTP - Liberty
18:15 Portugal Negócios Com:
Ricardo Figueiredo
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 Percursos
23:00 Liberdade 21II
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Grande Reportagem-SIC
01:15 Ler +, Ler Melhor(R/)
01:30 Portugal Negócios(R/)

SÁBADO
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00
05:30
06:00

África 7 Dias
Consigo
Bom Dia Portugal
Zig Zag
A Verde e a Cores
SABORES DAS ILHAS
7 Maravilhas - Praias de
Portugal: Guincho
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:00 Austrália Contacto(R/)
10:30 7 Maravilhas - Praias
	de Portugal: Guincho
14:00 Portugal no Top
15:00 Telejornal
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 ATLÂNTIDA/MADEIRA
17:45 Viagem ao Centro da
Minha Terra: Alijó
18:30 Moda Portugal 2
19:00 24 Horas
20:15 Cenas do Casamento - SIC
20:45 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:15 Telejornal - Açores(R/)
21:45 PAULO FLORES, RAÍZ DAALMA
23:30 Obra de Arte
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Austrália Contacto(R/)
01:00 MEMÓRIAS
DO PORTUGAL FUTURO

DOMINGO
02:00 Áfric@global
02:30 Portugal a
Preto e Branco
03:00 Bom Dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 7 Maravilhas - Praias de
Portugal: Moinho de Baixo
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:30 Cinco Sentidos
10:30 7 Maravilhas - Praias de
Portugal: Moinho de Baixo
14:00 Poplusa
15:00 Telejornal
16:00 Feitos em PortugalPortugueses em Portugal
16:30 Pai à Força
17:30 Grande Reportagem-SIC
Doença e Preconceito
18:15 Destino: Portugal Braga
18:45 Ver de Perto
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
23:15 Portugueses Pelo
Mundo: Rússia-Moscoco
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Moda Portugal 2
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
Verão Total Anadia
Jornal da Tarde
Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
Zig Zag
GOSTOS E SABORES
Verão Total Anadia
Portugal em Direto
Ler +, Ler Melhor
O Preço Certo
Telejornal
Cinco Sentidos(R/)
Best Of Portugal
Hubel/
Crioestamninal/
Edigma
Decisão Final
Venezuela 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/)
Hubel/
Crioestamninal/
Edigma
PEDRAS QUE FALAM
Venezuela Contacto(R/)

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15

Bom Dia Portugal
Verão Total Óbidos
Jornal da Tarde
Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
Zig Zag
10:00 CENÁRIO NATURAL
10:30 Verão Total Óbidos
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 30 Minutos
16:30 SABORES DAS ILHAS
17:00 Com Ciência
17:30 Decisão Final
18:15 Obra de Arte
Renovação doAeroporto
Francisco Sá Carneiro
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 À Descoberta das
Múmias Sociedade
Portuguesa
23:00 VIVA A MÚSICA
Com: Pedro Abrunhosa
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Decisão Final
01:30 Ver de Perto(R/)
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Recordando o nosso passado, 2006
Parque de recreio para a comunidade de Laval

Donativo autárquico
de 50 mil dólares
L

aval. A Câmara Municipal de Laval acaba de
oferecer à comunidade portuguesa lavalense
uma ajuda financeira no montante de $50.000.00,
destinado a auxiliar o projecto da construção do
seu parque público.
A feliz revelação decorreu durante a festa do Senhor

plares de cidadãos que são e pelo grande contributo
social e económico que tem prestado a esta cidade,
trata-se de uma ajuda camarária à qual se deverá juntar o “contributo da comunidade portuguesa”, uma
comunidade que qualificou de “generosa e com cidadãos muito talentosos”.
Por outro, foi também revelado que o projectado
parque será construído, logo que possível, em terre nos anexos à Missão, concedidos pela Comissão

da Pedra, domingo passado, no Salão Comunitário,
depois do almoço de confraternização que ali decorreu entre os representantes da Missão, paroquianos e entidades autárquicas locais. Na altura, Gilles
Vaillancourt, presidente da Câmara Municipal local,
fez a respectiva oferta ao padre Arruda, responsável
da Missão de Nossa Senhora de Fátima, perante a
presença também de, entre outros, Alexandre Duplessis, membro associado do Comité Executivo e
conselheiro municipal pelo círculo de St. Martin, e
Idalina Moniz, da Corporação paroquial e funcionária camarária. No dizer do edil lavalense, que elogiou
a comunidade portuguesa pelas qualidades exem-

Escolar de Laval, aqui representada neste acto pelo
seu distinto Comissário e grande amigo comunitário,
Serge Fafard.
A comunidade portuguesa de Laval – registe-se tem uma população estimada em 10 mil residentes,
que para ali se estabeleceu nos anos 50. A Missão
de Nossa Senhora de Fátima constitui o seu mais valioso património religioso e socio-cultural, com vários grupos a ele afectos, e está situada numa área de
grandes potencialidades recreativas.
“A Voz de Portugal” congratula-se e saúda a comunidade portuguesa de Laval pelo facto, com
votos de contínua prosperidade.

Artigo comemorativo de 2006
António Vallacorba

Nelly Furtado surpreende...
Artigo comemorativo de 2006
Sylvio Martins e foto de Michael Estrela

N

o seu terceiro álbum, a cantora Nelly Furtado
traça um caminho diferente dos outros artistas do “pop” e arrisca num som mais climático e
dançante. Com “Loose”, Nelly incorpora sem vergonha um estilo mais “hip hop” e digno dos anos
80.

«Maneater» (devoradora de homens) é o nome do
primeiro single deste novo CD. A cantora luso-cana-

diana abandonou o registo de menina inocente com
que se apresentou ao mundo em «I’m Like a Bird»,
e que lhe valeu um Grammy, e entrou num tom mais
dinâmico e agressivo, tal como o provam os nomes
de alguns dos temas: “Maneater” e “Promiscuous”.
A cantora, que já tinha conquistado os corações dos
portugueses com «Força», o hino do Euro 2004, que
continuava a ser ouvido no Mundial de 2006, conseguiu agora o nº 1 do top norte-americano.
Do 29 de Junho até 9 de Julho teve lugar
o Festival International das Artes Vocais
na cidade de Trois-Rivières e tivemos conhecimento que a Nelly Furtado estaria
presente neste Festival muito bem conhecido nesta região. Tivemos a oportunidade de estar presente neste concerto muito
dinâmico e foi uma digressão perfeita.
Tivemos a oportunidade de falar com
alguns fãs que vieram de longe, como
a cidade Montreal, Quebeque, Granby,
Sherbrooke e mesmo de Toronto para
apoia-la, e disseram que só vê-la e encoraja-la merece a viagem de 2 a 8 horas,
dependente donde vieram.
Eu, pessoalmente, fiquei admirado pela
sua apresentação e dinamismo durante
todo o concerto.
Ao fim do concerto todos disseram unanimemente
que foi um concerto inesquecível.
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Visita do Presidente da Câmara
de Terras de Bouro a Montreal
Victor Gonçalves

F

oi com bastante orgulho e satisfação, que a comunidade minhota, mais própriamente, as gentes
de Terras de Bouro, (Braga) recebeu a visita do seu
Presidente da Câmara, sr. Dr. Joaquim José Cracel
Viana assim como do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Isabel do Monte, sr. Adelino Amorim.
Vindos directamente de Oackville (Ontário), onde
vieram assistir às Festas locais, a convite da comunidade minhota ali radicada, depois de umas longas (e
cansativas) horas de caminho, chegaram a Montréal,
onde foram recebidos com muita simpatia e carinho

pelos seus conterrâneos que aqui os esperavam.
A recepcção, foi feita no Clube Portugal de Montréal, cujo presidente sr. António Moreira, (também
ele um terrabourense, da freguesia de Carvalheira),
deu as boas vindas a estes ilustres visitantes, desejando uma boa estadia nestas maravilhosas terras
canadianas, neste caso concreto em Montéal, e que
esta visita seja profíqua em contactos com os seus
conterrâneos, os quais retribuiram com palavras de
agradecimento, por esta recepção calorosa, tendo
sido depois cumprimentados e saudados por todos os
presentes na sala.
Depois de umas breves trocas de palavras e de cumprimentos, e como estava programado, foi servido
um Jantar em sua Honra, que foi esmeradamente
confeccionado, também por minhotos seus conterrâneos, e gentilmente servido por gentis elementos do
Rancho Folclórico “Praias de Portugal”.
Já um pouco mais recompostos, assistiu-se a uma
pequena actuação do Rancho Folclórico “Praias de
Portugal” o qual, com as suas músicas e danças do
seu vastíssimo reportório, deliciou os presentes na
sala, querendo desta maneira demonstrar a sua gratidão pelo acolhimento que lhes foi ofertado em 2011.
Deu-se lugar a uma breve alocução e troca de presentes, onde o presidente do C.P.M., sr. António Moreira entregou ao sr. Presidente de Terras de Bouro
umas lembranças que muito agradou ao presidente da
edilidade terrabourense.
De seguida, e em retribuição, o Dr. Joaquim Cracel
Viana, ofertou o C.P.M. com artigos alusivos ao seu
municipio.
O sr. António Moreira, agradeceu em nome do Clube Portugal de Montréal e, uma vez mais, fez lembrar ao Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, que este Clube, foi, é e tudo será feito para
que continue a ser uma “escola de valores humanos”
na Comunidade portuguesa de Montréal.
A grande demonstração, tem sido nestes já longos
47 anos de existência do Clube, o leque de juventude

que tem passado pelas fileiras desta casa, mais propriamente pelo “Praias de Portugal”, que fez este ano
a bonita idade de 29 anos.
Aproveitou ainda, para agradecer todo o acolhimento inexcedível, aquando da nossa actuação no Festival de Folclore nas Festas de S. Bráz, na digressão
que fizemos a qual foi um marco histórico que vai ficar nos anais da história do C.P.M., e na memória dos
que se puderam deslocar a Portugal em Agosto de
2011, dizendo que quando surgir nova oportunidade
de vir a Montréal, serão sempre bem acolhidos e terão sempre o C.P.M. a recebê-los com todo o prazer.
De seguida, o Dr. Joaquim Cracel Viana, quis demonstar a sua gratidão por esta recepção mas, ao
mesmo tempo, congratular-se por presenciar a juventude presente, pois são eles o garante da continuidade
e na preservação dos usos e costumes de cada região,
para que se mantenham vivas as raízes culturais, e a
nossa língua materna. Mostrou-se deveras agradado
com a nossa demonstração folclórica em Portugal no
ano passado, dizendo que se pensarem em fazer nova
digressão ou mesmo a nivel pessoal, seremos sempre
bem recebidos, aliás como é apanágio dos minhotos
terrabourenses, pois na região do entre o Rio Cávado
e Rio Homem, há muito turismo a visitar, como o
Parque Nacional da Peneda - Gerês, a Barragem de
Vilarinho das Furnas, S. Bento da Porta Aberta, as
Termas, os vestígios romanos, etc. etc. … um infindável património turístico e cultural a visitar.
Decerto que o Presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, Dr. Joaquim José Cracel Viana,
assim como o Presidente da Junta de Freguesia de
Santa Isabel do Monte, sr. Adelino Amorim, levarão
boas recordações da recepção oferecida pelos seus
conterrâneos no Clube Portugal de Montréal.
Mas como o cansaço era bem patente, deu-se por
fim esta bonita festa de confraternização dos naturais
do concelho de Terras de Bouro.
Estamos em crer, que outros encontros surgirão.
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Foral Tinto 2010
Cave: Aliança
Zona: Douro
Cor: Tinto
Capacidade: 750 ml
Grau: 13% vol.
Castas: Tinta Roriz, Touriga
Franca e Tinta Barroca
Estágio:
Curto estágio em cuba de inox.
Vinho vinificado e estagiado
com o objectivo de produzir
um tinto jovem muito apetecível.
Notas de Prova:
Cor vermelho cereja. Evidentes notas de fruta vermelha
numa equilibrada conjugação
com discretas notas de especiarias. Rico em fruta vermelha
bem madura. Taninos suaves.
O palato concentrado com um
ligeiro toque de doçura de final
de boca faz com que este vinho
seja de uma invulgar e consensual agradabilidade.
Temperatura de Serviço:
16ºC e os 18ºC.
Gastronomia: Ideal para acompanhar com carnes grelhadas.
Acondicionamento: As condições de armazenamento ou de guarda dos vinhos são muito importantes se pretendermos preservar as características dos vinhos e garantir uma evolução regular
ao longo do tempo.
O local de armazenamento, deve garantir:
- uma temperatura que ronde os 10º-12º;
- com alguma ventilação de modo a evitar a proliferação de fungos;
- deve permitir a disposição das garrafas deitadas;
- ausência de oscilações ou vibrações;
- ausência de odores desagradáveis;
- as garrafas devem estar ao abrigo da luz;
- a humidade relativa deve ser elevada.

Vinhos “Cor-de-rosa”
A

moda Cor-de-rosa também já “apanhou” o
vinho. Vinho de que toda a gente fala mas ninguém bebe. As publicações comunicam uma visão
“Jet-Set” dos vinhos portugueses, rodeando-os de
estatuto, de imagem, de um pseudo elitismo que
a humildade da natureza porventura dispensaria.
O absolutismo das classificações separa os “bons”
dos “maus”, separa os vinhos com direito a fotografia da maioria modesta e remediada. A visão

transmitida é inevitavelmente demasiado Cor-de-rosa, demasiado aparente, muito superficial num
mercado que já dá fortes sinais de crise interna.
Figurativos que se olvidam das novas tendências
em diferentes regiões, que esvaziam a profundidade de opinião que nos permitiria perceber as dissemelhanças entre os diversos vinhos provados.
As classificações entre diferentes vinhos aproximam-se bastante numa visão hierárquica que pouco
serve o consumidor e mesmo a indústria, retirando
também o sentido de opinião às respectivas publicações (a opinião faz-se na diferença e não no consenso). Elas escamoteiam também a dura realidade que

Portugalíssimo
Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

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

rvelosa@videotron.ca

se vive em vários locais. Os autores, sujeitos a um
ritmo frenético de prova, optam pela facilidade, pelo
mediatismo, refugiam-se no conforto do consenso,
listam infindáveis notas de prova, na sua essência,
também elas iguais entre si, para mais numa época
onde os vinhos se “querem” aproximar verdadeiramente. Deixam de enquadrar o valor de cada vinho
na sua herança e local, exaltando em contraponto o
pseudo estatuto de vinhos “Cor-de-rosa”. Criam autênticas estrelas de consumo que vivem escassos
momentos nesse mediatismo para logo se tornarem verdadeiras estrelas cadentes…Concentram
a força do seu trabalho no que menos preocupa.
Esquecem-se de espremer o sumo contido nos
milhares de notas e descritivos de prova, reflectindo, fermentando ideias, edificando novos
conceitos que verdadeiramente podem ajudar o
consumidor e os produtores a arquitectarem um
sentido crítico e, por conseguinte, a fomentarem
a cultura do vinho.
O mercado responde em sintonia, emocionado
e tocado pela felicidade alheia. Não fossem as
revistas Cor-de-rosa um verdadeiro fenómeno
nacional. A aceitação por parte do consumidor
evidencia um prodígio moderno de popularização
dos rótulos de vinho. É um sinal de conformismo
perigoso por parte do consumidor português. É também um sinal evidente que autores e consumidores
deixaram de “criticar” passando antes a “falar” de vinhos. E que a maioria deixou de “beber” para passar
a “considerar” o vinho, carregando-o de significado
social dado pelo seu elevado preço ou estatuto, não
pela sua elevada qualidade e identidade. Quantos
de nós bebemos estes vinhos produzidos em quantidades irrisórias, que de tão pequenas fica sempre
a dúvida do seu sentido existencial? Os consumidores que verdadeiramente apreciam vinhos afastam-se
deste mercado para endinheirados e pseudo referências de luxo, um mercado que começa a aproximar
os limites da irracionalidade e da falta de senso tal é,
na maioria dos casos, o desfasamento entre preço e
conteúdo. Estes apaixonados consumidores são experientes, são pessoas cientes que o mercado deixou
a autenticidade para trás, deixou de ser consistente,
deixou de responder às necessidades básicas do vinho. Sentem a falta de solidez no mercado, a firmeza
que dependeria também de um jornalismo de verdade, independente e rigoroso, e não de um jornalismo
de conveniência que oferece raciocínios imperfeitos
à consideração dos outros.
Com a crise económica as prateleiras enófilas continuam repletas de vinhos “Cor-de-rosa”. As conversas são inevitavelmente em torno daquela garrafa
que custa sessenta euros mas já ninguém a compra
ou a quer. Algumas garrafeiras passarão a museus.
Dá que pensar. Esquecemo-nos que antes de tudo a
crise é cultural, uma verdadeira crise de valores que
vai copiando sucessivas imagens para reconhecimento e que vai aos poucos aniquilando a identidade do
vinho. Confundiu-se o económico com o cultural.
Os vinhos Cor-de-rosa são idolatrados numa “cultura económica” mas arriscam também a aversão
profunda numa “cultura de bom senso”. Esqueçam a
vaidade. O tempo é soberano e neste momento já se
começa a encher de “cinzento”...

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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As Férias Essenciais
período das tão desejadas «férias» está aì.
Aos olhos de alguns, parece que a palavra
«crise» desapareceu e foi substituída pelo termo
«férias». A comunicação social e os políticos, especialmente estes últimos, estão desaparecidos e
deixam os portugueses descansar. Saibamos nós
aproveitar bem estes tempos.
Porém, e infelizmente, nem todos podem gozar es-

A palavra latina encontra-se também na denominação dos dias da semana do calendário elaborado pelo
imperador romano Constantino, no século III d.C.,
que os santificou com o nome de «feria» e o sentido
de comemoração religiosa: «Prima feria», «Secunda
feria», «Tertia feria», «Quarta feria», «Quinta feria»,
«Sexta feria» e «Septima feria». No século IV, por
influência da Igreja, «prima feria» foi substituído por
«Dominicus dies» (dia do Senhor) e «septima feria»
transformou-se em «sabbatu», dia em que os primeiros judeus cristãos se reuniam para orar. A título de

tes dias. A tão propalada «crise» e «desemprego» têm
fustigado uma parte da população.
Férias designam o período de descanso a que têm
direito os trabalhadores, os estudantes etc., depois de
passado um ano de actividades. Deriva da palavra latina «feria-ae», que significava, para os romanos, o
dia em que não se trabalhava por preceito religioso.

curiosidade, refira-se que a língua portuguesa foi a
única a manter a palavra «feira» nos nomes dos dias
de semana.
Se é uma das pessoas privilegiadas que teve trabalho
durante o ano e ainda não sabe o que fazer nas férias
vamos procurar ajudar. Este período serve para que
haja um descanso tanto da mente quanto do corpo.

José Carvalho
Professor e Investigador de História

O

No entanto, também serve para relaxar e descontrair
na companhia das pessoas mais importantes.
- Convide os amigos ou familiares para ir passear
até à praia, ao cinema ou até para fazer uma viagem.
Se estiver com pouco dinheiro para viajar pode visitar os pontos turísticos da sua cidade, ou então visitar
parentes que moram por perto;
- Leia um livro. A leitura poderá ser muito benéfica nestas ocasiões. Durante as férias é comum que
muitos queiram esquecer-se dos livros, mas quem realmente preza a cultura e a espiritualidade pode tirar
tempo para a leitura;
- Fique em casa com a Família e os amigos. Muitas
vezes não há nada melhor do que tirar uns dias para a
Família e para os amigos. Aproveite e não desperdice
esta grande oportunidade! Lembre-se que a Família e
os amigos são o que de melhor temos para animar a
nossa vida terrena;
- Retire um tempo para si. Aproveite para fazer um
exame de consciência sobre aquilo que foi este ano
de trabalho! Reflicta sobre aquilo que foi, ou deveria
ter sido, o ano que passou. Procurará fazer mais e
melhor, com toda a certeza, no seguinte.
APROVEITE ESTAS FÉRIAS PARA SE DEDICAR AO ESSENCIAL!
Estas «férias» são, assim, uma oportunidade para
pensarmos – e se possível fazermos – o mais importante e fundamental.
Desejo a todos, e do fundo do coração, tal como nos
disse o Papa Bento XVI, que a estação de merecido
descanso seja também uma ocasião para dedicar mais
tempo e mais atenção a Deus e aos homens, para
aprofundar a vida espiritual graças à oração, à leitura,
ao contacto com a criação e aos momentos de lazer.
Vale a pena pensar nisto!
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EMPREGOS

EMPREGOS

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

10 de Julho de 2012
1 Euro = CAD 1.258520
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

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

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

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

681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

514.845.5804

MERCEARIA

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

514.385.1484
514.385.3541

GRANITE LACROIX INC.

514.849.1153

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

355 Rachel Est

514.844.3054

NOTÁRIOS

LISBOA

Assistente Social
LA CROIX MAUVE

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Me. EDUARDO DIAS

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

1292 Jarry

514.721.5665

BANCOS

4244 St. Laurent

CLÍNICAS

514.842.8077

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

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
Precisamos de senhores
e senhoras com experiência para limpeza durante
a noite. É importante ter
carro. 450-975-0584
Varina Aluminium inc.
Procura pessoal para fabricação e
instalação dos seus próprios produtos. 514-362-1300

Restaurante
Português procura
um assitente na
cozinha com ou
sem experiência.
514-293-8450

MONUMENTOS

177 Mont-Royal Est

LATINO

Procura-se agente de viagens com ou sem experiência. Formação em turismo.
Enviar CV por email:
servicesplus@bellnet.ca

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
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 estabelecida há 40
anos procura homens com experiência em paisagismo.
Sálario muito bom.
450-465-2969

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
operárias com
experiência em
máquinas de costura
Plain, overlock,
coverstitch (2 agulhas).
Mary
514-845-6680

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.

R. Rodrigues
514-518-6286

vidente

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

Boutique Lisbonne
a venda
Bom comércio, a mais antiga
“boutique” portuguesa desde 1983.
Bons rendimentos durante o ano.
Ideal para um casal.
Aceita-se sociedade.

Contactar Maria de Lurdes

514-844-8738

11.00*

$

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

514-284-1813

VENDIDO
Belo cottage destacado dos dois lados,
construído em 2003. 3 quartos fechados.
Chão em madeira. Cave completamente
acabada. Situado num sítio residencial e
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio
industrial convertido em condos em 2007.
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada privada
e em dois andares. Terrasso comun no teto.
VALE UMA VISITA ! $289,000

A campanha no West Island! Bela casa situado perto do lago, serviços e transportes numa
Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, no
último andar. 1 quarto fechado. Grande es- rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fechados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa
planada privada. Chão em madeira.
familial. Venham ver! $289,000
Muito interessante! $299,000

Condo completamente renovado com 900
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado.
Chão de madeira. Interessante para um casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar condicionado. 2 quartos fechados. A dois passos
do Metro Montmorency. Inclui os 5 electrodomésticos. 1075$/mês.

†

Cipriana Gertrudes Moita Machado
1924 – 2012

Faleceu em Montréal no dia 4 de Julho de
2012, com 88 anos de idade, Cipriana Gertrudes Moita, natural de Póvoa de São Miguel,
Moura, distrito de Beja, viúva de António Taveira Machado.
Deixa na dor a sua filha Natércia Rodrigues,
seus netos/as Jorge (Patrizia Foganolo),
Carlos (Jennifer Andrade), Carina (Edgar
Marques), bisnetos Giuliano, Skyla Andrade,
Leila Rodrigues dos Santos e Sofia Rodrigues dos Santos, suas irmãs Micaela Prata
(António Sousa) e Antónia Gertrudes, seus
sobrinhos/as Francisca, Miguel e Fernando,
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
6520 St-Denis, Montréal
Tél. 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório teve lugar na sexta-feira dia 6 de Julho de 2012, das 17h às
22h, assim como no sábado a partir das 8h30. Seguiu-se a missa de
corpo presente às 10h na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no cemitério Près du Fleuve.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†

Carlos Cintrão
1940-2012

Faleceu em Montreal, no dia 6 de Julho
de 2012, com 72 anos de idade, o senhor
Carlos Cintrão, natural de Mata Mourisca, Pombal, Portugal, esposo de Celeste
Gonçalves Serra.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos
Helder (Ysabelle Chouinard) e José Carlos (Anabela Souto), netos Emma, Milan,
Julia, Alexandro, Bryan e David. Seus irmãos/ãs Maria, Americo, Euzio, Manuel
Joaquim e Lucidio e seus conjugues,
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi, segunda-feira, dia 9 de Julho de 2012
às 10 horas na Igreja Santa Cruz e foi a sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
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.
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Descobrindo Portugal

Distrito: Ilha de Porto Santo
A
Ilha de Porto Santo situa-se em
pleno Oceano Atlântico, no Arquipélago da Madeira, a cerca de
50km de distância da Ilha da Madeira, a “pérola do Atlântico”.
O arquipélago da Madeira está localizado a cerca de 1000km de Portugal
Continental, sendo composto pela Ilha
da Madeira, pela Ilha do Porto Santo,
pelas três inabitáveis Ilhas Desertas e
pela reserva natural das Ilhas Selvagens.
Conhecida por “Ilha Dourada”, devido à sua cor do seu solo, vegetação e
às praias de areia fina (a principal com

conhecido por Romanos e Fenícios,
contudo foi em 1418 que a descoberta
oficial do arquipélago teve lugar, primeiro com Porto Santo pelos navegadores João Gonçalves Zarco e Tristão
Vaz Teixeira, e no ano seguinte, a Ilha
da Madeira com João Gonçalves Zarco
e Bartolomeu Perestrelo.
O plano inicial seria explorar ao pormenor a costa oeste de África, a mando do Infante D. Henrique, contudo
devido às intempéries, os navegadores
foram afastados da rota inicial, descobrindo aí a dourada Porto Santo.
Hoje em dia, Porto Santo está dota-

seu ponto de maior altitude a 178 metros, no Ilhéu da Cal.
Os acessos à Ilha fazem-se de avião,

Vale a pena conhecer o património da
Ilha, de onde se destacam o Forte de
São José do século XVIII, a Igreja Ma-

helicóptero via Funchal ou de ferry.
Diz-se que em Porto Santo terá habitado Cristóvão Colombo, estando aqui
situada a casa construída no século XV,
hoje em dia restaurada e visitável, onde
terá habitado com Filipa Moniz, filha
do governador.

triz de Porto Santo, o Museu Cardina
ou o Cais Velho, bem como admirar o
património natural, com paisagens de
grande beleza, nos vários miradouros
da ilha, como o do Pico do Castelo, do
Pico das Flores, da Portela ou a magnífica Ponta da Calheta.

Bijouterie DIVA

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

9km de extensão), que contrastam com
as praias de pedra da vizinha Ilha da
Madeira, a Ilha de Porto Santo é famosa pelos momentos de pura calma e paz
de espírito que proporciona, ocupando
apenas uma área de 11km de comprimento por 6km de largura.
Este território já terá sido outrora

da dos mais variados serviços e infra-estruturas, mantendo a sua pacatez,
onde o clima é o melhor aliado, com
uma baixa pluviosidade, e as temperaturas se mantém amenas durante todo
o ano, com uma excelente temperatura
do mar, que usualmente oscila entre os
18 e os 22ºC. A Ilha é plana, estando o

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

TODOS OS PROBlEMAS TÊM uMA SOluÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM uMA CuRA...
NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO,
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

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

TESTEMuNhOS REAIS:

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ

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

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São
pessoas que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
que foram enganadas por bruxos e feitiços.
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My husband began to lose his sexual power, each time it was more dif
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514-508-3482 | 514-209-6652

O ÍNDIO QUE

SEGuRA O TEu AMOR
514-386-0008
7551 St-Hubert
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O Espetacular Homem-Aranha

SUDOKU

9

8 4

3
8 4

8 5
2
5 3
1

6
7
5

6
1
2

3
6 8
9
7 1

O Espetacular Homem-Aranha Reiniciar uma franquia cinematográfica do zero cabe quando a intenção
é ressuscitar personagens há muito desaparecidos da
telona e apresentá-los com roupagem atual às novas
gerações. Por isso causou surpresa a notícia de que a
bem-sucedida franquia Homem-Aranha ganharia um
novo começo nas telas. A decisão veio depois que os
planos para um quarto filme azedaram por falta de
entendimento entre a Sony e Sam Raimi, diretor dos
três longas anteriores.
Marc Webb, de 500 dias com Ela, assumiu a empreitada no lugar de Raimi e a história do herói aracnídeo
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palavras cruzadas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. Dar asas a. Lanoso. 2. Aquilo que prejudica ou se opõe
ao bem. Vesícula que contém a bílis. Doçura (fig.). 3. Revestimento epitelial, simples, do corpo dos invertebrados. Noroeste (abrev.) 4. Empunhar.
Espécie de padiola portátil e ornamentada sobre a qual se transportam as
imagens nas procissões. 5. Que é de bronze. Seixo boleado pelas águas.
6. Contr. da prep. a com o art. def. o. Caminhar. A tua pessoa. Aqueles. 7.
Qualquer carruagem. Melodia. 8. Consentir. Ave de rapina do género falcão. 9. Direcção assistida (abrev.). Conforme à razão. 10. Suf. diminutivo.
Grande porção. Claridade que o Sol envia à Terra. 11. Ressonar. Texto ou
conteúdo de um escrito.
Verticais 1. Deseje. Que ou aquele que mata. 2. Molusco gasterópode
univalve que adere aos rochedos. Adorno. 3. Aplane. A entidade, a personalidade da pessoa que fala. Prefixo, de origem grega, que exprime a ideia
de privação, separação. 4. Impedir de modo absoluto. 5. Fazer chaga. Extraordinária. 6. Conhecer, interpretar por meio de leitura. Coloração da face.
7. Parte incorpórea, imaterial do ser humano. Descobrir involuntariamente
o que se pretendia ocultar. 8. Mau olhado. 9. A unidade. Contr. da prep. de
com o art. def. o. A que lugar. 10. Valentia, audácia. Cada um dos traços de
luz que emana de um foco luminoso. 11. Aromático. Pátria.

ganhou um reboot e novo Peter Parker (Andrew Garfield) - mais confiante do que o anterior, uma espécie
de nerd hype que anda de skate e não hesita em encarar o popular e valentão Flash Thompson, mesmo
que isso signifique voltar pra casa com o olho roxo e
alguns hematomas.
Sim, era plenamente dispensável repassar a origem
de tudo. Melhor seria começar o longa com o Aranha
já estabelecido, trajando sua roupa colante vermelha
e se dependurando nos arranha-céus de Nova York.
Como voltamos ao início, o preâmbulo se arrasta de
maneira um tanto enfadonha, porque ainda está fresca na cabeça de todos a introdução que mostra o antigo Parker (Tobey Maguire) assumindo a identidade
do herói. No entanto, passada a abertura, O Espetacular Homem-Aranha engrena e brinda o público com
aquilo que ele quer ver: o cabeça de teia em ação.
A história todos conhecem: o jovem Peter é um estudante rejeitado por colegas, abandonado por seus
pais e criado pelos tios. Nesta versão ele descobre
uma misteriosa maleta e inicia uma jornada para entender o porquê do desaparecimento da mãe e do pai.
Buscando respostas e uma conexão entre as pistas,
cruza o caminho de um antigo companheiro de pesquisas de seu pai, o dr. Connors (Rhys Ifans), que
também é o vilão do filme ao se transformar num hibrido de homem e réptil chamado Lagarto.
Vítima da picada que lhe dá superpoderes, o agora Homem-Aranha tem de moldar seu destino como
herói enquanto, paralelamente, vive sua primeira paixão por Gwen Stacy (Emma Stone) e lida com os
compromissos, segredos e dilemas que envolvem a
vida de um super-herói. Drama pessoal que ganha
nova dimensão neste novo longa, repleto de cenas
dramáticas e tensas que exploram a questão do abandono com profundidade emocional ausente nos filmes anteriores.
O Espetacular Homem-Aranha também destaca

com mais ênfase a personalidade nerd e o espírito
cientista do personagem. Essas características ficaram em segundo plano nas versões anteriores, apesar
de serem prioridade nas HQs. As poses do personagem, semelhantes às das revistas, são outro ponto
positivo desta produção. Como o roteiro foi escrito
levando em consideração a captação das cenas em
3D, a tecnologia aqui é bem aplicada tanto para explorar a movimentação do herói como para enfatizar
as tensões emocionais do personagem, que ganham
destaque com a profundidade de campo.
Na criação desse novo Aranha, Webb é auxiliado por
um excelente desempenho de Andrew Garfield, que
traz personalidade e veracidade para Parker, algo às
vezes difícil de alcançar dada a realidade de exigências, muitas vezes absurdas, das tramas envolvendo
super-heróis. Contribui para essa identificação com
o personagem a exploração de suas fraquezas. Aqui
o Homem-Aranha comete erros, se machuca bastante a cada ação e conta com a ajuda - muitas vezes
Imprescindível - dos simples mortais à sua volta. Ao
invés da teias orgânicas que se originam do próprio
pulso, desenvolve um lançador de teia retornando às
origens da história em quadrinhos.

Todo herói precisa de um grande vilão e Rhys Ifans
manda bem como o geneticista Dr. Curtis Connors. O
ator dá alma ao personagem atormentado pela mutilação de um braço e a ligação com Peter, filho de seu
colega de pesquisas do passado. Tudo isso se perde
quando ele se transforma no vilão computadorizado
Lagarto. Para conferir expressão humana à criatura,
foram capturadas as expressões faciais de Ifans, mas
o fato é que o vilão fica anos-luz do excelente Octopus vivido por Alfred Molina no segundo filme da
franquia.
Como a série ganhou um novo começo tão precoce, serão inevitáveis as comparações. Há os que vão
gostar mais desta versão e outros saudosos de Tobey
Maguire no papel de Homem-Aranha. Preferências
de lado, o fato é que Webb leva às telas um bom filme do herói com bastante ação, emoção, pirotecnia e
uma ambientação moderna que vai agradar aos fãs. O
interessante é notar que justamente por explorar bem
as tensões emocionais dos personagens, O Espetacular Homem-Aranha fique menos surpreendente no
seu quarto final, quando o computadorizado Lagarto
faz seu estrago. Prova de que hardwares ainda não
são locais ideais para se produzir sentimentos.

HORIZONTAIS: 1. Alar, Lanudo. 2. Mal, Fel,Mel. 3. Epiderme, NO. 4. Asir, Andor. 5. Eril,
Godo. 6. Ao, Ir, Tu, Os. 7. Trem, Ária. 8. Anuir, Açor. 9. DA, Racional. 10. Ota, Ror, Dia.
11. Roncar, Teor.
VERTICAIS: 1. Ame, Matador. 2. Lapa, Ornato. 3. Alise, Eu, An. 4. Dirimir. 5. Ferir, Rara. 6.
Ler, Cor. 7. Alma, Trair. 8. Enguiço. 9. Um, Do, Aonde. 10. Denodo, Raio. 11. Oloroso, Lar.
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F1: Mark Webber vence GP da Inglaterra
N

Hélder Dias, na EUROPA

em a Inglaterra modificou os sete vencedores
diferentes na temporada 2012,em nove etapas
desde já disputadas. Precisamente a vitória desta
nona prova do ano saiu das mãos de Mark Webber no GP da Inglaterra, disputado no legendário
circuito de Silverstone.
Para vencer, o australiano superou Fernando Alonso na parte final da prova, enquanto Sebastian Vettel
fechava o pódio no terceiro lugar. Com uma corrida que podemos classificar a melhor do ano, Filipe
Massa, na Ferrari, passou a linha de chegada na quarta posição seguido por Kimi Raikkonen e Romain
Grosjean, numa corrida bastante forte por parte dos
homens da Lotus. Michael Schumacher, foi o sétimo, enquanto Lewis Hamilton depois de ter andado
toda a corrida na liderança e a procura de novas estratégias foi apenas oitavo. O brasileiro Bruno Senna
também fez uma boa corrida de recuperação. Depois
de largar em 13º, o piloto da Williams fechou a corrida em nono, marcando dois pontos.
Foi um fim-de-semana para esquecer, Jenson Button
foi apenas o décimo na prova. “Não estou com a
confiança em baixo, tudo está a correr bem. Nós va-

mos aproveitar a vitória de hoje, absorvê-la, que é o
mais importante. Temos que nos lembrar o quão duro
tivemos de trabalhar para alcançarmos este resultado.
Mas amanhã de manhã, já é Hockenheim. Disse feliz
Webber.
Na largada da prova, Alonso manteve a liderança,
enquanto Raikkonen e Vettel lutavam pelo quinto lugar, saindo o alemão com vantagem na disputa. Webber, em segundo, e Schumacher em terceiro mantiveram as mesmas posições. Os brasileiros largaram
bem: Massa ganhou uma posição, em cima de Vettel,

enquanto Senna pulou de 13º para oitavo. Porém, o
piloto da Williams foi rapidamente superado por Hamilton e Perez, caindo para décimo na sexta volta.

Na décima segunda volta, Massa foi para cima de
Schumacher na recta das boxes e conseguiu a ultrapassagem na curva do final da recta. No mesmo
momento, Maldonado e Perez quando voltavam das
boxes bateram numa tentativa de ultrapassagem do
mexicano para cima do venezuelano. Perez abandonou e Maldonado teve que voltar aos boxes com o
pneu traseiro direito furado.
O líder da prova, Alonso, fez sua primeira parada
na 16º volta, permitindo que Hamilton assumisse
momentaneamente a liderança da prova. Sem esperar pela parada do inglês da McLaren, Alonso foi
para cima e em uma disputa sensacional, o espanhol

Villas-Boas muda de rua
A
ndré Villas-Boas (AVB) vai treinar a equipa
Tottenham nas próximas três épocas, anunciou o clube londrino. Daniel Levy, presidente dos
Spurs, afirmou no site do clube que está “encantado pelo facto de André ter concordado em ser o
treinador do Tottenham”.

Major League Soccer (USA)
P Equipa
1-SJ Earthquakes
2-Real Salt Lake
3-DC United
4-Sporting KC
5-NY Red Bulls
6-Seattle Sounders
7-Vancouver Whitecaps
8-Chicago Fire
9-Houston Dynamo
10-LA Galaxy
11-Colorado Rapids
12-NE Revolution
13-Columbus Crew
14-Impact Montréal
15-Chivas USA
16-Portland Timbers
17-Philadelphia Union
18-FC Dallas
19-Toronto FC
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assumiu a ponta. Depois de 20 voltas, os dez primeiros estavam assim: Alonso, Hamilton, Webber,
Vettel, Massa, Schumacher, Raikkonen, Grosjean,
Kobayashi e Hulkenberg.
Um momento angustiante da corrida surgiu na 38ª
volta, quando Kamui Kobayashi entrou para fazer o
seu “pit-stop” e atropelou quatro mecânicos ao perder o ponto de travagem. Na parte final da prova,
a boa disputa ficou entre os pilotos do top 10, com
Hulkenberg, Senna e Button. Lá na frente, a luta entre os comandantes, com pneus duros para Webber
e Alonso de pneus macios, Webber fez a diferença
para o espanhol e na disputa Webber tira vantagem.
Uma vantagem tirada em duas voltas, até o australiano conseguir a ultrapassagem com uma manobra
por fora.
Alonso comentando aos jornalistas disse: Estou feliz com o segundo lugar. Dez minutos após a corrida,
há um sentimento estranho em perder a vitória. Mas,
tenho a certeza que em uma hora estarei muito mais
feliz. Foi por muito pouco hoje, mas no fim, Mark
(Webber) foi muito mais rápido do que nós e mereceu a vitória. Espero que os fãs tenham gostado do
espectáculo. E prosseguindo: Lutamos por vitórias
em três das últimas quatro corridas. Ainda estou na
liderança do campeonato, e isto é o nosso principal
objectivo. Perdemos sete pontos com a vitória de
Mark, mas ganhámos outros para o restante do pelotão - completou. Próximo encontro será a 22 de Julho
no GP da Alemanha.
RESUTADOS FINAIS do GP da INGLATERRA
1-Mark Webber, Red Bull; 2-Fernando Alonso,
Ferrari; 3-Sebastian Vettel, Red Bull; 4-Felipe Massa, Ferrari; 5-Kimmi Raikkonen, Lotus; 6-Romain
Grosjean, Lotus; 7-Michael Schumacher, Mercedes;
8-Lewis Hamilton, McLaren; 9-Bruno Senna, Williams; 10-Jenson Button, Mclaren.

O líder do emblema londrino sublinhou que AVB,
como ficou conhecido em Inglaterra, tem “uma excelente reputação pelos seus conhecimentos técnicos

12 de Julho

Palavras lusófonas no paolos café
Santo Cristo Em Montreal

14 de Julho

filarmónica de laval em festa
na igreja de nossa senhora de fátima

do jogo e por criar equipas bem organizadas, capazes de jogar futebol atrativo, ao ataque”. Mais: Levy
explicou ainda que André partilha das ambições do
clube a longo prazo, que são “o desenvolvimento dos
jogadores e a descoberta de novos talentos”.
Villas-Boas afirmou que se sente “privilegiado” por
treinar o Tottenham. “Para mim este é um dos emblemas mais excitantes de treinar da Premier League.
Discuti várias vezes com o presidente e a direção
e partilhamos amesma visão no que diz respeito ao
futuro do clube”, contou o treinador, prosseguindo:
“Esta é uma equipa com a qual qualquer treinador
gostaria de trabalhar. E acredito que teremos sucesso
nas próximas épocas.”
O treinador português, de 34 anos nascido no Porto,
transferiu-se para Inglaterra no início da temporada passada, depois de ter conquistado quatro títulos
com o FC Porto na época 2010/11. Nessa temporada,
Villas-Boas ganhou a Liga, sem derrotas, a Taça de
Portugal, a Supertaça Cândido de Oliveira e a Liga
Europa, conseguindo ser o técnico mais jovem de
sempre a vencer uma prova europeia. A experiência no Chelsea não correu bem e Villas-Boas já não
estava no clube aquando da conquista da Liga dos
Campeões.
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