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A Pobreza
em Portugal

Que o desemprego está hoje a varrer o País, pois
ninguém tem um ínfimo de dúvida, dado que a situação terrível para que (praticamente) todos fomos
atirados pela ação deste Governo, e sem um ínfimo
de futuro, é já percetível e sentido ao dia-a-dia da
vida de cada um e das suas famílias. Hoje, Portugal
é um edifício que se desmorona de um modo percetível e já visível.

7 idéias Maravilhosas
para as suas Férias

5

A Voz de Portugal
estará de regresso
no dia 8 de Agosto

Saúde

Os super alimentos
do século XXI

Os frutos vermelhos são alimentos bastante completos e devem fazer parte de uma dieta equilibrada.
Para além dos antioxidantes, os morangos, as framboesas ou mesmo as amoras são essenciais para
manter a linha, a juventude e fazem maravilhas com
a sua pele!

6

desporto

Fábio Pires faleceu
após cair inanimado
durante um jogo
Fábio Pires faleceu no Centro de Saúde de Vila Franca do Campo após cair inanimado durante um jogo de
futebol de sete na Ponta Garça.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

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, 1-819-7755002. 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 do jornal A Voz de Portugal. 514-284-1813.

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.

Festas em Honra da
Nossa Senhora do Monte

A festa dos Madeirenses será festejada nos dias 10, 11 e 12
de Agosto de 2012. O Convidado especial para estas festas,
é o Sr. Padre Carlos Dias de Laval.
Sexta-feira, dia 10 de Agosto às 18h30: Recitação do terço
e eucaristia. Haverá também Fátima Miguel e Alex Câmara no
palco para animar a festa.
Sábado, dia 11 de Agosto às 18h30: Celebração da Eucaristía
pelo rev. Sr. Padre Carlos Dias e animada pelo grupo Coral do
Sr. Santo Cristo. Haverá também o Grupo Folclórico Madeirense
de Toronto, Mario Marinho, e no sub-solo DJ Danny Faria.
Domingo, dia 12 de Agosto às 12h00: Celebração da Missa
Solene pelo o rev. Sr. Padre Carlos Dias e animada pelo grupo
Coral Santa Cruz. 14h00: Procissão de Nossa Senhora do Monte. Sobe a rua Clark até Marie-Anne, descendo a Saint-Urbain
até Duluth, sobe à Clark até a Igreja Santa Cruz. Haverá também a partir das 16h00: Grupo Folclórico Madeirense de Toronto,
Actuação da Filarmónica Portuguesa de Montreal, Enio Rebolo
vindo de Boston, Mario Marinho e no sub-solo da Igreja música
com DJ Danny Faria. Haverá também serviço de bar, bolo do
caco, carne espetada, bifanas, café, bolos, malassadas.

A Pobreza em Portugal
Q

Texto de Hélio Bernardo Lopes

ue o desemprego está hoje a varrer o País,
pois ninguém tem um ínfimo de dúvida, dado
que a situação terrível para que (praticamente)
todos fomos atirados pela ação deste Governo, e
sem um ínfimo de futuro, é já percetível e sentido
ao dia-a-dia da vida de cada um e das suas famílias. Hoje, Portugal é um edifício que se desmorona de um modo percetível e já visível.
O desemprego galopante criou, como teria de dar-se, uma pobreza, e mesmo já miséria, verdadeiramente imparáveis. Até mesmo já amedrontadores,
porque cada um que ainda está a conseguir trabalhar
olha ao seu redor e vê muitos outros a viverem dificuldades terríveis, logo pensando quando tal quadro

tuação de resgate, e não mais a de um empréstimo
direto à banca. De molde que Paul Krugman – outro
Nobel da Economia, ou seja, mais um tipo que não
percebe da sua arte – de pronto veio a terreiro contar-nos a sua perspetiva: a Espanha, por esta via, não irá
lá. Mas, como se percebe, tudo não passa de burrice,
até porque o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, é um economista, e está, para mais, assessorado
diretamente por esse cientista político já hoje universalmente reconhecido, que é Miguel Relvas.
Pois, aí nos surgiram os mais recentes dados do INE
sobre a pobreza em Portugal, mas reportados a 2010:
mais de um milhão e oitocentos mil portugueses na
zona de pobreza. Isto, portanto, em 2010. Este, porém, era o tempo dos tais seiscentos mil desempregados. Oficialmente, claro, porque hoje são já oitocentos mil. Mas oficialmente. Estimativas simples, mas

Excursão a Fall River

A Filormónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza uma
excursão a Fall River, MA para as grandiosas festas do Divino
Espírito Santo nos dias 24, 25 e 26 de Agosto. Partida às 23h30
na sexta-feira 24 de Agosto na Casa dos Açores situado no 231
Fleury O. Saída de Fall River no domingo dia 26, às 19h00. Reservações antes do 12 de Agosto. Para mais informações: Luis
Pacheco: 514-592-3665; Victor Faria: 514-808-3286; Sébastien
Balbino: 514-702-1239.

Bebé do ano 2011 e 2012
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

lhe virá a tocar. Inquestionavelmente, há hoje medo
em Portugal. As próprias instituições socias, sobretudo de pendor católico, vêm também já assinalar o
dificílimo estado em que se encontram, incapazes de
responder às crescentes solicitações e de realizar a
sua própria razão de ser. É um autêntico tsunami que
está a varrer o País e que já se percebeu que, com esta
política, não irá passar. Joseph Stiglitz – sendo Nobel
da Economia, terá de ser um burro, claro está – também já nos voltou a salientar que, com este cardápio
de medidas, defendido por este Governo e mesmo
por si ultrapassado, não se levará a carta ao Garcia.
Simplesmente, a Espanha caminha já, neste caso
pela mão do mentiroso, Mariano Rajoy, para uma si-

JANTAR SEXTA-FEIRA 20 de JULHO
SALADA CESAR, BACALHAU NA BRASA
BEM-VINDO A TODOS E TRAGA UM AMIGO/A

esperamos por si
aberto todos os dias

A VOZ DE PORTUGAL

corretas, diziam-nos que o verdadeiro número teria
já chegado a um milhão e duzentos mil, mas devendo
já hoje ultrapassar um milhão e trezentos mil desempregados.
Deitando mão de uma regra de três simples, se com
seiscentos mil desempregados oficiais existiam em
2010 um milhão e oitocentos mil portugueses na zona
da pobreza, com os oitocentos mil desempregados
oficiais de hoje, haverão dois milhões e quatrocentos
mil portugueses na zona de pobreza. É uma estimativa simples, mas muito segura. E como os verdadeiros
desempregados serão já um milhão e trezentos mil, a
realidade é incomensuravelmente mais negra…
É minha convicção profunda, sincera, pelo que vejo
ao dia-a-dia e pelo que oiço pela grande e pela pequena comunicação social que deverão existir pelo
final deste ano qualquer coisa como três milhões de
portugueses a viver na pobreza ou no seu limiar. Não
se pense que é uma hipótese pouco provável, porque
entidades supranacionais puderam já avisar-nos de
que há crianças portuguesas a deixarem o País para
trabalhar no estrangeiro e assim ajudar a família.
Este Governo, ao seguir a Tróyka sem mais, e do
modo que se tem vindo a ver, determinando-se a ultrapassar o que nos foi exigido, conduziu Portugal
à maior catástrofe social de que me recordo. É uma
vergonha nacional!
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A greve dos médicos
é uma comédia
V
amos lá colocar as coisas em perspetiva. Estamos em Portugal e, se
a minha memória não me falha, estamos em 2012. Ou seja, estamos num
país falido; sem a troika, não haveria
dinheiro para pagar salários aos médicos
e ao restante funcionalismo. E, já agora, estamos num país onde toda a gente
está a perder dinheiro devido ao aperto
de cinto provocado pelo excesso de dívida estatal e privada, e onde milhares e
milhares estão no desemprego. É neste
lugar que uma classe privilegiada vai fazer greve. Humor do bom, sem dúvida.
Vamos lá colocar as coisas em perspetiva. Um médico, seja ele qual for, tenha
ele a idade que tiver, é alguém que está
numa posição privilegiada. No tal Portugal lunar de 2012, esta classe profissional
navega no pleno emprego. Ao sair da faculdade, um jovem médico tem sempre
colocação e, se não me engano, os médicos já entradotes mantêm promoções
na carreira (na restante função pública,
as promoções estão congeladas). Em
anexo, convém registar que o ministério,
marcado à Mozer pela troika, já garantiu
o preenchimento de 1000 vagas até ao
final do ano (outra prática proibitiva nos
restantes braços do Estado). Ora, mesmo
com todos estes benefícios garantidos
num cenário de emergência nacional, a
Ordem dos Médicos convocou uma greve. O Bruno Nogueira que se cuide. Vamos lá colocar as coisas em perspetiva.
Qual é a razão apresentada pela Ordem?
Pelo que percebo, o ministro resolveu
baralhar as contas das horas extraordiná-

rias. O número geral de horas está a ser
diminuído e, acima de tudo, há uma diminuição do valor a pagar por cada hora: há
dois anos, o Estado pagava 80 euros por
hora, e agora paga entre 25 e 30 euros.
Eis, portanto, a razão da greve. Receber
30 euros por cada hora extraordinária é,
sem dúvida, uma exploração feudal, mas
eu só queria fazer uma pergunta: como é
que o Estado português, que não é rico,
podia pagar 80 euros por hora? Assim
já percebo como é que aquele médico
do Algarve conseguiu receber 750 mil
euros num só ano: deve ter trabalhado
50 horas por dia a 80 euros à hora. Está
tudo muito bem, sim senhor. Está tudo
tão espectacular que eu até recomendo
uma coisa à Ordem dos Médicos: dêem
os direitos de autor da greve aos Gatos
Fedorentos ou ao Bruno Nogueira. Dizem os médicos que fazem greve para
defender o SNS.Mas a bolota não condiz
com a perdigota.O ministro está aberto a
negociar o que é possivel,num quadro de
crise.Os médicos,mesmo assim vão por
diante e deixam 400 mil consultas por
fazer,milhares de cirurgias e consequências incomensuráveis para quem a elas
recorrem. Não se houve aos sindicatos
médicos falar de corrupção, das negociatas com a industria farmaceutica,na
aquisição de equipamentos e nessa promiscuidade entre o público e privado
praticado pelos médicos: são clínicos
nos hospitais e sócios de clínicas privadas. SNS, dizem eles defender com esta
greve.Trêtas,porque o que eles querem é
a conta bancária a subir!

Compras na Internet
em crescimento
U
m estudo da Mediascope Europa, revelado pela ACEPI (Associação do Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa), mostra que os
portugueses gastaram 1.630 mil M€
em seis meses.

Entre setembro de 2011 e fevereiro de
2012, cada consumidor português fez,
em média, oito encomendas e gastou
€427 online. Entre os produtos comprados através da Internet estão as viagens, férias, roupa e bilhetes para espetáculos. O estudomostra ainda que 78%
de todos os utilizadores de Internet em
Portugal – 5,3 milhões de portugueses
– já fez compras online. A Internet é

também uma fonte de pesquisa para os
produtos que os portugueses procuram.
Noventa e sete por cento dos utilizadores de Internet em Portugal recorre
a esta ferramenta para fazer pesquisa
sobre os artigos ou serviços que pretende adquirir. Neste âmbito, os sites
quemais cresceram foram os de móveis
e decoração, com um valor de 169%.
A seguir vem a saúde com uma subida
de 136% e depois as páginas de bens
para as crianças, com mais 76%. “A Internet está realmente a mudar os hábitos de consumo dos portugueses. Esta
mudança abre novos caminhos e oportunidades de desenvolvimento e crescimento das empresas, dos negócios e até
mesmo dos setores (...)”, sustentou o
presidente da ACEPI. “A Internet pode
constituir a pedra de toque da recuperação e da expansão da economia portuguesa nos próximos anos, a todos os níveis, facilitando grandemente o desafio
da internacionalização que se impõe ao
nosso país”, disse Alexandre Nilo Fonseca, sobre os resultados do estudo.

Paco Bandeira condenado a três
anos e quatro meses de prisão
com pena suspensa

O

cantor português Paco Bandeira
foi hoje condenado a três anos e
quatro meses de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica à ex-mulher Maria Roseta Ferreira, tendo
sido absolvido do crime de maus tratos
à filha menor
Paco Bandeira, era acusado pela ex-mulher, Maria Roseta, de violência
doméstica e maus tratos à filha menor,
Constança, de 13 anos. O Ministério Público pediu a condenação do músico com
pena suspensa do crime de detenção de
arma proibida e de violência doméstica
agravada à ex-mulher, e absolveu-o dos
crimes de maus tratos à filha e devassa
da vida privada. Segundo a juíza do Tribunal de Oeiras, “não restam dúvidas de
que a assistente [Maria Roseta] foi vítima
de violência doméstica], sendo que “não

ficou provado que o comportamento do
arguido tivesse outro alvo senão o da sua
companheira”. Decorridos seis meses sobre o início do processo, Paco Bandeira
cumpre agora três anos e quatro meses de
pena suspensa. Maria Roseta confessou-se feliz com o desfecho. “Fez-se justiça.
Hoje é um grande dia para todas a mulheres. Hoje foi-me devolvido o respeito que me era devido. Quero agradecer
à justiça que existe no nosso país e que
se cumpriu. Mais uma vez, hoje sinto-me uma mulher feliz, tranquila. Foi ganho um processo”, começou por dizer
a ex-mulher do intérprete de A Ternura
dos 40. “Apelo a todas a mulheres que
se deem ao respeito e que não abdiquem
dos seus valores, porque esta [a violência doméstica] é das maiores ofensas que
pode fazer.

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
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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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!
1-514-461-7285 USA/CANADA
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

Carneiro
Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo
e Mistério. Amor: As suas obrigações profissionais podem não
lhe permitir estar tanto tempo com a pessoa amada, por isso,
aproveite de uma forma especial todos os momentos a dois.
Viva alegre e otimista! Saúde: Procure ter uma alimentação
equilibrada. Dinheiro: Poderão surgir novas perspetivas nesta fase, mas
não se deixe levar pelos impulsos.
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3
Pensamento positivo:Oiço a voz da minha intuição.

Cortejo etnográfico foi o
mais participado de sempre
Luísa Silva
Gabinete de Imprensa

O

Cortejo Etnográfico, que é um dos momentos
altos do programa das Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, foi, este ano, o mais
participado de sempre.

Berta Cabral disse que “as Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada fazem-se com as
pessoas e para as pessoas”. Sem pessoas não se faz a
festa!”, declarou a Presidente.

Touro
Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro.
Procure intensamente sentimentos sólidos e duradouros,
espalhando em seu redor alegria e bem-estar! Saúde: Opte
por refeições ligeiras. Dinheiro: Poderá realizar investimentos a título
individual. Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43
Pensamento positivo:Acredito em mim mesmo nos momentos difíceis!

Na entrega dos troféus aos participantes, a Presidente não deixou de agradecer e de solicitar ao público
presente uma salva de palmas para todos os que participaram no cortejo, freguesias e respetivas mordomias que trabalharam, como disse a Presidente, “meses a fio para aqui estarem”.

Gémeos
Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor:
Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com alguém da
sua família. Que a sua Estrela-Guia brilhe eternamente!
Saúde:
O cansaço
poderá invadi-lo,
tente
relaxar.
Dinheiro: A
Para
esclarecer
dúvidas ligue-me
de qualquer
parte
do mundo
sua
pouco
em
baixo,
seja prudente nos gastos.
(00conta
351) bancária
21 318 25anda
99 ouum
envie
e-mail
para
mariahelena@mariahelena.pt.
Números da Sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31
Pensamento positivo:Estou sempre a tempo de começar de novo!
Caranguejo
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
longa, Partida Inesperada. Amor: A sua vida afetiva poderá
ganhar um novo rumo. Dê tempo ao tempo e acredite que é
possível ser feliz. Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a
necessitar de uma limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á preparado para
realizar os projetos a que se propõe.
Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3
Pensamento positivo:A vida é uma caminhada cheia de surpresas boas.
Leão
Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: O
seu cansaço pode prejudicar a sua relação amorosa. Procure
estar calmo. Não se canse vivendo agitado! Saúde: Procure
não andar tão atarefado. Dinheiro: Poderá ter problemas com
a sua entidade patronal. Seja audaz. Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11,
6 Pensamento positivo:Tenho espírito de iniciativa para avançar com os
meus projetos.
Virgem
Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar uma faceta
menos agradável. O seu bem-estar depende da forma como
encara os problemas. Saúde: Poderá sentir dores musculares. Dinheiro: Seja justo numa decisão que poderá ter que
tomar. Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22
Pensamento positivo:eu venço os desgostos através da confiança em
mim próprio.

Durante quatro horas, do hotel Marina até ao Campo de São Francisco, desfilaram pela Avenida Infante
D. Henrique 52 carros de bois, um deles vindo de
São Jorge, dezenas de folias e grupos de folclore, um
grupo de castanholas de Rabo de Peixe, e 30 carros
alegóricos, sem esquecer os carros enfeitados pelos
funcionários da Câmara de Ponta Delgada.
“Foi o maior cortejo dos últimos nove anos”, anunciou a Presidente da Câmara, no final, já na Praça
do Município, onde foram entregues os troféus de

Balança
Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Tente pensar um pouco na sua relação,
e reflita bem se esta o faz feliz. É tempo de meditação. Ela é
uma energia da alma. Explore-a! Saúde: O stress e o excesso
de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas de saúde. Dinheiro:
Poderá haver um crescimento inesperado do seu poder material. Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39 Pensamento positivo:a luz da minha
fé ilumina todos os desafios.
Escorpião
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor:
rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Pratique o
pensamento positivo e as ações construtivas agora! Saúde:
Liberte-se da pressão do dia a dia através da boa disposição.
Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões no seu ambiente de trabalho, não desista dos seus objetivos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 4,
5, 9 Pensamento positivo:Sou prudente nas minhas ações para evitar
erros.
Sagitário
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Um convite inesperado alegrará o seu dia. Que
Consultas por telefone
os seus desejos se realizem! Saúde: Mantenha o otimismo e
procure manter a sua energia habitual. Dinheiro: Investigue as
oportunidades de emprego em empresas recentes.
Se 16,
quiSer
deSabafar
SAIBA TUDO:
Números
da Sorte:
25, 33,
42, 50, 61 ou ouvir
Pensamento
disponível
para
embarcar
SAÚDE, positivo:Estou
uma palavra
amiga
faça
uma em novas viagens.
AMOR,

TAROT

conSulta de tarot comigo!
FAMÍLIA,
Capricórnio
DINHEIRO,
1-514-461-7285 USA/CANADA
de Chamada
Carta Dominante:(preço
Ás
de local)
Copas, que significa Princípio do
TRABALHO
Amor, Grande Alegria. Amor: O convívio com a pessoa amada

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)
estará favorecido nesta fase. Aproveite estes momentos e esqueça todos os seus receios. Mantenha-se alegre e recetivo.
A Vida espera por si. Viva-a! Saúde: Fase estável, mas esteja
sempre alerta. Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos,
embora com lentidão. Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1
Pensamento positivo:O amor traz alegria ao meu coração.
Aquário
Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Procure não esconder segredos ao seu melhor amigo.
Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Evite adotar posturas incorretas. Dinheiro: É possível
que não consiga cumprir um pagamento.
Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54 Pensamento positivo:Sei que
tenho uma grande força interior.
Peixes
Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de
Vida. Amor: Sentirá necessidade de conhecer pessoas diferentes. Viva o presente com confiança! Saúde: Probabilidade
de ocorrência de pequenos acidentes domésticos. Dinheiro:
Altura de fazer contenção de despesas.
Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1
Pensamento positivo:Aceito as mudanças na minha vida com otimismo.
Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo
(00 351) 21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

participação às representações das freguesias do concelho que, no Cortejo Etnográfico mostram o que de
melhor têm as suas festas em Honra do Divino Espírito Santo e como elas enriquecem as festividades de
dimensão concelhia.
Para além de ser o maior em participações e representações de freguesias foi, também, o que registou a
maior concentração de pessoas, uma vez que a Avenida Infante D. Henrique registou uma enchente de
muitos milhares, entre locais, muitos emigrantes e
estrangeiros, que só arredaram pé, no final do Desfile.

Berta Cabral congratulou-se pelo facto de “de ano
para ano, as Festas do Divino Espírito Santo estarem
cada cada vez maiores e melhores”.
“É uma festa de todos e para todos, e todos são bem-vindos”, registou a Presidente da Câmara de Ponta
Delgada, que agradeceu, também, à RTP/Açores por
acompanhar o desfile em direto e, através da RTP/
Internacional fazê-lo chegar aos emigrantes da Diáspora”. Segundo referiu, assim, as Festas do Divino
Espírito Santo de Ponta Delgada “são uma festa de
união, em que se partilha a devoção ao Espírito Santo”.
Berta Cabral lembrou que a Missa Campal, onde
serão feitas as coroações, também, será transmitida
pela televisão.
A Missa Campal, às 10h30, e a passagem da Coroação na Praça do Município, também, podem ser
vistos em direto na Internet em cm-pontadelgada.
azoresdigital.pt.
Mas aos que cá estão, a autarca convidou a estarem
na festa até que estas terminem este domingo.
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Motor e Gasolina
Texto de Manuel de Sequeira Rodrigues

O

mercado de petróleo competitivo tem sobretudo, sabido mostrar que a competividade
de geometria variável é zero para o cidadão. A
gasolina cara é um problema que todos estão a
aprender a gerir e cuja causa se encontra na especulação que grandes fundos de investimento
estão a fazer sobre os contratos internacionais de
fornecimento de gasolina há muito tempo.

É provável que, nas próximas semanas, “os preços
da gasolina não sofram novos aumentos, mas também é previsível que não haja reduções significativas
de preços”.
Mas a concorrência gosta de provocar choques petroliferos, que assentam em negociações entre prestadores e entidades financeiras, centralizadas em
organizações profissionais. É isto que explica, o
caminho condutor, que alinha o pensamento e até na
justiça onde os pobres são julgados em três meses e
os outros no prazo máximo do prestígio e notoriedade e tudo em nome da concorrência para bem do
povo. Seremos todos nós cumplices? A analogia, a
liberdade necessária à realização de objectivos, desejos, projectos e justiça tem a comprovar a caneta, que
tem uma grande percentagem de petroleo. E agora:
a solução integrada ou a voz competitiva na rua com
coragem, para beneficiar de duas condições: “ Sim
a tudo”? Não a condições especiais só para o povo,
porque é impossivel de continuar nesta dieta imposta
pelos donos do mundo. Afinal, não é disto que a vida
é feita.
Solução Integrada
Verifique o alinhamento da direcção e a pressão dos
pneus: desvios significam menos segurança e mais
consumo. Idem para o estado dos filtros e a afinação
do motor.
+ Peso é consumo: tire objectos inúteis da mala, e
do porta luvas.
+Desmonte todos os apêndices inimigos da aerodinâmica e só os use quando absolutamente indispen-

sáveis “barras, porta-bagagens, suportes de bicicletas, etc”. 3% é o acréscimo de consumo que pode
resultar de uma pressão incorreta dos pneus.
+ Na bomba: de verão abasteça preferencialmente
de manhãzinha ou à noite, que é quando a gasolina
está mais densa “compra mais pelo mesmo dinheiro”
e enrosque bem o tampão do depósito.
+ Não meta combustivel em pequenas quantidades:
ateste quando o depósito estiver a um quarto da sua
capacidade.
+ Na cidade: evite voltinhas “menos de 15 quilómetros” com o motor frio, muito penalizadoras em
termos de consumo.
+ Conduza sem acelarações ou travagens bruscas,
antecipando paragens de trânsito ou semáforos.
+ Arranque suavemente e tente trocar a mudança
acima doregime ideal de rotação “à volta de 2000
r.p.m. no diesel e 3000 na gasolina”. Nos carros modernos já há indicadores para isto.
+ Ligue o motor só quando vai andar com o carro.

Desligue em paragens superiores a 45 segundos “os
carros modernos já trazem sistemas start and stop”.
750 gramas é o peso de um litro de gasolina.
+Na estrada: circule de vidros fechados, mas não
abuse do ar condicionado.
+ Antecipe as mudanças no fluxo de trânsito, aumentando ou diminuindo suavemente de velocidade.
+Embale para as subidas e não deixe “morrer” o
motor nas mudanças mais altas. Use a caixa!
+ Desforre-se nas descidas, fazendo-as de acelerador totalmente levantado e na mudança adequada ao
declive e ao tráfego: nos carros com gestão electrónica há um quase corte da admissão de combustível.
+ Acelere até à velocidade de cruzeiro ideal “ grosso
modo o limite legal com uma tolerância de mais ou
menos dez por cento” e tente mantê-la com o mínimo
de pressão no acelerador “os computadores de bordo
com indicação do consumo médio e instantâneo ajudam”. 1.5 litros por cada 100 quilómetros é quanto
poderá gastar a mais se abusar do ar condicionado.
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514-303-9304

Somente
no

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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Utilizem os vossos minutos em todas as nas zonas CitéFido.
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.
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Fido de 2 anos

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

Sem contrato
do tipo de saldo

Com entendimento Fido de 3 anos2

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

514-999-0555

Mont-Royal
Centre Du Domaine
Saint-Zotique
1042-A, Mont-Royal Est
3235, ave de Granby
514-303-9304
1221
Saint-Zotique514-999-0555
Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900
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Os super alimentos do século XXI
O
s frutos vermelhos são alimentos bastante completos e devem fazer parte de uma dieta equilibrada. Para além dos antioxidantes, os morangos, as
framboesas ou mesmo as amoras são essenciais para
manter a linha, a juventude e fazem maravilhas com
a sua pele!
Sem dúvida que os olhos também comem. E no que
se trata de frutos vermelhos é realmente difícil desviar
o olhar de um copo de sumo fresco ou de uma salada de
fruta tingida de preto e vermelho. Longe de serem frutos
do pecado, os frutos vermelhos trazem inúmeros benefícios para a sua saúde. A tonalidade roxa vem da antocianina, pigmento associado à vitamina B1, responsável
pela transformação dos nutrientes em energia. Naturalmente os frutos vermelhos, em especial o mirtilo, a groselha e a acerola, são a melhor fonte de antioxidantes,
isto mesmo quando os comparamos com outras frutas
e vegetais. Com o coração mais protegido, as vitaminas do complexo B (niacina), os minerais, o potássio

e a vitamina C, reforçam a protecção da saúde da pele,
nervos, rins e aparelho digestivo. A cor vermelha dos
morangos ou das groselhas vem do licopeno, um carotenóide (fitoquímico) geralmente associados à vitamina
C que ajuda na prevenção do cancro da próstata. Estes
frutos são ainda fonte de outros carotenóides, como o
betacaroteno, percursor da vitamina A que fortalece os
olhos e a pele. Um outro herói dos frutos vermelhos é o
cianidino, que se encontra na pele da fruta.
Cinco vezes ao dia! A única forma de proteger o organismo dos efeitos da vida acelerada e do desgaste físico
visível e constante, passa por apostar em alimentos ricos
em antioxidantes. O baixo consumo de frutas e vegetais
está entre os dez principais factores de risco associados à
ocorrência de doenças crónicas não transmissíveis. Por
esse motivo a Organização Mundial de Saúde (OMS)
incentiva o aumento do consumo de frutas e vegetais,
frescos ou em sumo, dadas as suas propriedades benéficas para a saúde. As razões já são conhecidas, já que
contribuem para a diminuição do consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares e fornecem vitaminas,
minerais e fibras necessárias ao pleno funcionamento
do organismo. A nova Roda dos Alimentos aconselha o
consumo diário de 3 a 5 porções de fruta, o que equivale

a 480 a 800 gramas diárias, dependendo das necessidades individuais. O consumo diário de fruta é vital para
garantir a saúde do seu organismo e para ter uma vida
activa e saudável.
4 razões para Ela consumir frutos vermelhos
Melhor que o botox - Os seus nutrientes ricos em
antioxidantes anti-envelhecimento neutralizam a acção
dos radicais livres e melhoram a circulação sanguínea
e o transporte de nutrientes pelo corpo, o que contribui
para ter um rosto rejuvenescido. Por outro lado, protegem contra os efeitos nocivos do sol, um dos responsáveis pelo envelhecimento prematuro da pele. Evita os
desejos de doces - O açúcar natural dos frutos, a frutose, tem um baixo índice glicémico, o que prolonga a
sensação de saciedade, evitando que sinta vontade de
estar sempre a petiscar. O que significa que a energia
consumida é bem assimilada pelas funções vitais do organismo. Uma dieta com baixo índice glicémico ajuda
a controlar o colesterol e a pressão sanguínea. Queima
gordura e mantêm o peso - Se pensa em perder peso,
então garanta que os frutos vermelhos fazem parte da
sua dieta. 300 gramas de frutos silvestres têm o mesmo
valor calórico que um terço de uma banana. Diminui
o risco de cancro e alivia os sintomas das alergias
- Estes alimentos contêm nutrientes anticancerigenos
que protegem o organismo. Vários estudos comprovam
a eficácia dos frutos vermelhos, como os morangos e
as framboesas, na prevenção do desenvolvimento de
inúmeros tipos de cancro. Por outro lado, algumas substâncias presentes nos frutos vermelhos, quercitina, um
fitonutriente da família dos flavonóides,aliviam os sintomas das alergias.
4 razões para Ele consumir frutos vermelhos
Adeus stresse e ansiedade - A vitamina C restabelece
as reservas de adrenalina nas glândulas supra-renais, o
que minimiza os efeitos da ansiedade. O stresse crónico
também aumenta a produção de hormonas que desequilibram os níveis de glicose no sangue, criando a sensação de fome permanente. Cinco morangos têm a mesma
quantidade de vitamina C que uma laranja. Mantêm as
gripes longe - Ricos em ácido fólico e vitamina C, os
frutos vermelhos têm ainda propriedades antioxidantes
e aumentam a protecção imunitária contra as infecções.
Cinco morangos contêm mais antioxidantes do que três
maçãs ou quatro bananas. Protege o coração - O ácido
fólico e os antioxidantes protegem as artérias do mau
colesterol. Por outro lado, a vitamina C e as antocianidinas evitam a formação do mau colesterol, mantendo
os níveis seguros, o que reduz o risco de enfarte ou de
AVC. Melhor do que Viagra - Os frutos vermelhos são
ricos em zinco, um mineral vital que ajuda o homem a
prolongar a erecção. É também essencial para evitar a
impotência masculina. Estes frutos contêm ainda antocianina, um antioxidante que garante a circulação dos
nutrientes e o bom funcionamento do fluxo sanguíneo.

receita da semana

Bacalhau no forno com
crosta de Amêndoa,
Batatinhas e Manga

Ingredientes:
Bacalhau demolhado [usar a parte mais alta dos
lombos]
Presunto em fatias finas
Ovos
Amêndoa picada grosseiramente
Farinha de milho
Batatinhas para assar
Cebolinhas para assar
Azeite
Manga
Salsa picada
Preparação:
Convém usar lombos altos de bacalhau [ou de
peixe].
Cortam-se ao meio no sentido longitudinal e recheiam-se com uma fatia de presunto. Com um
fio de cozinha, atam-se de modo a não se desmancharem.
Batam-se os ovos e adiciona-se a amêndoa triturada grosseiramente. Passam-se os lombos
de bacalhau por farinha de milho e depois pela
mistura do ovo com a amêndoa.
Colocam-se num pirex de forno e adicionam-se
as batatinhas e as cebolinhas para assar. Rega-se generosamente com azeite e leva-se a forno
pré-aquecido a 190ºC até cozinhar.
No final, polvilha-se com salsa picada e, por
cima do bacalhau, colocam-se pedaços de manga. Serve-se com uma boa salada.

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Verão Total
Vila Nova de Gaia
08:00 Jornal da Tarde
09:19 Zig Zag
09:48 Com Ciência
10:18 Verão Total
Vila Nova de Gaia
13:00 Portugal em Direto
14:02 Ler +, Ler Melhor
14:10 O Preço Certo
15:00 Telejornal
15:43 Benfica x “Luís Figo
& Resto do Mundo”
17:41 Decisão Final
18:32 Novas Direcções
19:00 24 Horas
20:18 O Teu Olhar
(Telenovela) ÚLTIMO
21:11 Telejornal Madeira(R/)
21:47 Telejornal - Açores(R/)
22:19 Inesquecível Com: Anita
Guerreiro e António Machado
23:47 Destino: Portugal(R/)
00:11 24 Horas(R/)
00:42 Decisão Final(R/)
01:34 CENÁRIO NATURAL

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

Bom Dia Portugal
Verão Total Lisboa
Jornal da Tarde
Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
10:00 Biosfera
10:30 Verão Total Lisboa
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Grande Entrevista
16:30 Há Conversa Com:
Eládio Clímaco
	e Cristina Branco
17:30 Decisão Final
18:30 Estranha Forma de Vida
- Uma História da Música
Popular Portuguesa
19:00 24 Horas
20:15 Baía das Mulheres
ESTREIA
21:00 Telejornal Madeira(R/)
21:30 Telejornal - Açores(R/)
22:00 Pai à Força
23:15 RETRATOS
FRANCISCO NICHOLSON,
50 ANOS DE ESPECTÁCULO
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Decisão Final
01:30 SABORES DAS ILHAS

SEXTA-FEIRA
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Verão Total
Ribeira d´Ilhas
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
10:00 A Verde e a Cores
10:30 Verão Total
Ribeira d´Ilhas
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
17:30 Estado de Graça
18:15 Portugal Negócios
Com: Vitor Barbosa
18:45 Ler +, Ler Melhor(R/)
19:00 24 Horas
20:15 Baía das Mulheres
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
O Sexo e a Idade
01:15 Ler +, Ler Melhor(R/)
01:30 Portugal Negócios
Com: Vitor Barbosa

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 SABORES DAS ILHAS
06:00 7 Maravilhas - Praias
	de Portugal Tróia Mar
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
Zig Zag
10:00 Timor Contacto(R/)
10:30 7 Maravilhas - Praias
	de Portugal Troia Mar
14:00 Portugal no Top
15:00 Telejornal
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 Atlântida (Açores)
17:45 Viagem ao Centro
	da Minha Terra: Horta
18:30 Tempos Modernos RTPI
19:00 24 Horas
20:15 Cenas do Casamento - SIC
20:45 Telejornal
21:45 A Viagem do Sr. Ulisses
23:15 Portugueses Pelo
Mundo: Havana
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Timor 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 Carvalhal
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:30 Cinco Sentidos
10:30 7 Maravilhas - Praias
	de Portugal Carvalhal
14:00 Poplusa
15:00 Telejornal
16:00 Feitos em Portugal
16:30 Pai à Força
17:30 Grande Reportagem-SIC
18:15 Destino: PortugalTroia
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 VOO DIRETO A Vida
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Tempos Modernos RTPI
01:00 Moeda de Troika

SEGUNDA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
09:45
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:30
18:15

Bom Dia Portugal
Verão Total Alandroal
Jornal da Tarde
Zig Zag
Feitos em Portugal
Verão Total Alandroal
Portugal em Direto
Ler +, Ler Melhor
O Preço Certo
Telejornal
Cinco Sentidos(R/)
Best Of Portugal
Decisão Final
Ingrediente Secreto
Banana
18:45 Ler +, Ler Melhor(R/)
19:00 24 Horas
20:15 Baía das Mulheres
21:00 Telejornal Madeira(R/)
21:30 Telejornal - Açores(R/)
22:00 CINEMA PORTUGUÊS
DAQUI PRÁ FRENTE
23:30 ESCAPE .TV- SIC
Sintra
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Best Of Portugal(R/)
Glintt / CEI / Bodyconcept
01:00 Ler +, Ler Melhor(R/)
01:15 TERRA DO ESPÍRITO

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00

Bom Dia Portugal
Verão Total
Montemor-O-Velho
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:45 CENÁRIO NATURAL
10:15 Verão Total
Montemor-O-Velho
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 ALTA PRESSÃO
16:30 SABORES DAS ILHAS
17:00 Com Ciência
17:30 Decisão Final
18:15 Obra de Arte
Construção do CCB,
Lisboa
18:45 Ler +, Ler Melhor(R/)
19:00 24 Horas
20:15 Baía das Mulheres
21:00 Telejornal Madeira(R/)
21:30 Telejornal - Açores(R/)
22:00 Hospital de Santa
Maria Sociedade Portuguesa
23:00 VIVA A MÚSICA Com:
Joana Melo
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Decisão Final
01:15 Ler +, Ler Melhor(R/)
01:30 Ver de Perto(R/)
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7 idéias Maravilhosas para as suas Férias
P
3
ara um grande numero da população ativa no
sector laboral,vem aí o período tão desejado,
comunamente chamado de férias de verão.
Nem todos têm esta oportunidade, pois a vida moderna exige que o tempo e as atividades por ela criados, não pare.É impensável imaginar,nos dias de

Com o desejo de que todos aqueles que começam
as suas férias nos próximos dias, gozem delas ao máximo na companhia dos que vos são queridos, aqui
vão algumas sugestões, que poderão vos facilitar nas
vossas escolhas:

hoje, um período por mais curto que seja,onde tudo
pararia e todos sem exceção gozariam das suas bem
merecidas férias.Imaginemos só o que seria passar
férias sem qualquer tipo de serviço disponível. Todos
teríamos que trabalhar para termos o mínimo de conforto necessário, e por conseguinte lá se ía a noção
de “FÉRIAS”.

Pacotes para a Família
-“Forfait Aqua-camping”: Camping & Cabines Nature Morin-Heights. A partir de 19,67$
por pessoa/por noite/ocup quad/+taxas. Este pacote
inclui: 2 noites no sítio de campismo; 2 adultos + 2
crianças (6-12 anos) no parque aquático do Monte St.
Sauveur. Informação suplementar: Válido de semana
ou Fim-de-semana (segundo disponabilidade.) Válido do 2012-06-15 ao 2012-09-02

Tendo portanto que aceitar o que não pudemos mudar, aqui vão os prós e contras das férias e algumas
idéias para melhor as gozar:
- Certa vez Buda foi questionado sobre o que mais o
surpreendia na humanidade, e ele respondeu: “Os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por
pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem
morrer e morrem como se nunca tivessem vivido”.
- Estamos em tempos de férias. Grande parte das
pessoas está diante do sonhado não fazer nada. Nada
que se relacione ao trabalho ou ao estudo. A imprensa
anuncia praias lotadas, corpos estendidos em areias
escaldantes, sombra e água fresca. Uma verdadeira
onda de euforia e liberdade. Mas infelizmente não
para todos. Algumas pessoas entram em crise por não
saberem o que fazer com o tempo livre.
- Quando a vida convida para as férias, e a rotina
deixa de nos levar, então para muitos vem o desespero. Vem a grande incógnita: o que faço comigo, para
onde me levarei, como farei para usar o tempo livre
que me foi imposto?
- A ruptura na rotina dos meses de trabalho é um
desconforto cruel. Férias de um mês ou mesmo alguns dias tornam-se um impasse.
- É hora de alertar a vítima do tempo livre, que nem
tudo está perdido. Sabem por quê? Porque as pessoas, ao contrário dos bichos, pensam e fantasiam. E
está aí a saída. Então, é hora de pensar e fantasiar.
Lembremos a todos que dificilmente estamos plenamente satisfeitos com a vida que temos. Devemos,
pois buscar em nossos sonhos, uma vida praticamente paralela. Fantasiar uma vida plena. Esta dinâmica
ajudará na chegada das férias, impedindo a ansiedade
por não saber o que fazer com elas.

1

2

-”Forfait Les Sept-Chûtes en famille”: “Hébergement Mont-Sainte-Anne” a partir de 24,69$ por
pessoa/por noite/ocupação quad/+taxas. Este pacote
inclui: 2 noites num condo; Visita com guia às 10h30
(1 hora) e acesso ao local; para 2 adultos e 2 criancas (6 à 17 anos). Informação suplementar: Válido do
2012-06-06 ao 2012-10-08

-”Forfait Camping au parc national du Mont-Tremblant”: “Camping du parc national du
Mont-Tremblant”a partir de 27,75$ por noite/taxas e
tarifa de acesso ao parque, não incluído. Este pacote
inclui: 1 lugar no terreno de camping sem servicos.
(agua e bloco sanitário com casas de banho e duches
muito perto) por uma noite. Informação suplementar:
Maximo 6 pessoas por lugar; vários lugares disponíveis para os veiculos recreativos. Válido do 2012-0501 au 2012-10-07
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- “Forfait Splish Splash”: “Location Blanc sur
Vert, Bromont” a partir de 99,50$ por pessoa/
ocupação dubla/+ taxas. Este pacote inclui:1 noite;
1 acesso ao parque aquático.Informação suplementar: Reservações unicamente por telefone 1-888-9925262. Válido do 2012-06-16 ao 2012-08-28

pacotes para os romanticos
-”Forfait Féerie pour deux”: “Chalets Chanteclair Villégiature Resort”a partir de 63,42$ por
pessoa/por noite/ocupação dupla/+taxas. Válido durante os dias de semana. Este pacote inclui: 3 noites
num autêntico chalet suíço, ocupação dupla-2 pessoas. Lareira de pedra natural, virada para a cama

5

(Grande ou muito grande). Cozinha equipada. Banheira duplos jactos no chalet. Jantar ou ceia (ementa
real) 9 entradas frias/quentes, um prato principal, so-
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bremesa, café ou chá, no nosso restaurante O Cedre,
cozinha fina Libanesa. Acesso grátis ao mini-golf, 2
por 1 no centro de prática de golf.10$ de descontos
no aluguer de Quad. Informação suplementar: Válido
do 2012-06-22 ao 2012

6

-“Forfait Rêve à deux sur le lac”: “Chalets
Chanteclair Villégiature Resort” a partir de
69,67$ por pessoa/por noite/ocupação dupla+taxas.
Válido durante a semana. Este pacote inclui: 3 noites
no chalet condo de estilo suíço com quarto fechado,

situado à beira do Lago a Truta. Lareira de pedra natural e cozinha equipada. Banheira de jactos duplos e
sauna finlandesa no seu chalet. Acesso grátis ao mini-golf. 2 por 1 no centro de prática de golf. 10$ de descontos no aluguer de Quad. Informação suplementar:
Servico de massoterapia diretamente no conforto do
seu chalet (custo suplementar.). Válido do 2012-0622 ao 2012-09-02.
Divertimento
-“La Ronde”: Um novo divertimento em 2012.
“O voo espectacular.”
Da altura de um edifício de 15 andares este voo espectacular é o máximo em questão de divertimentos
nesta altura. Sentado num dos 16 lugares em tandem,

7

subirá até 45 metros de altura numa velocidade de 60
Km a hora. Pés no ar, cabelos ao vento, você terá uma
vista fantástica sobre La Ronde, Montreal e arredores. Muitas outras atrações para se divertir.
Não esquecer que no dia 24 de Julho haverá Grupo Luso Pirotecnia que vai representar Portugal na
competição internacional dos fogos de artifício com
o tema “A Música da Alma”. Haverá também vários
artistas que vai representar a cultura portuguesa na
La Ronde.
Qualquer que seja a sua escolha, toda a equipa
do jornal A Voz de Portugal aproveita esta ocasião
para lhes desejar excelentes férias. Seja prudente,
pois queremos tê-los todos de volta em saúde para
continuarem a ler o seu jornal preferido.
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Casal Mendes Verde

Cave: Aliança
Cor: Branco
Capacidade: 750 ml
Grau: 10,5% vol.
Castas: Pedernã, Azal
Vinificação: Vinificação tradicional
para vinho branco, seguida de fermentação alcoólica a 16ºC durante
7 dias.
Este vinho produzido a partir de
duas das mais importantes castas
brancas da região dos vinhos verdes, revela-se um vinho que alia a
frescura dos aromas muito apreciada sobretudo no verão.
Notas de Prova: Cor citrina pálida
com ligeiros reflexos esverdeados.
Aroma frutado com suaves notas
de frutos tropicais. Na boca revela uma presença ácida importante,
que lhe confere frescura. O final é
suavemente adocicado.
Temperatura de Serviço: 8 - 10 °C
Gastronomia: Ideal como aperitivo
ou para acompanhar pratos de peixe, saladas ou mariscos.
Prémios Casal Mendes Verde
83 Pontos WINE ENTHUSIAST
Abril 2008.
86 Pontos Revista Wine Enthusiast Nov 2011
pag. 161
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.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

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

O Terroir, o Homem e a Tradição
Tiago Teles

O TERROIR: O Terroir materializa uma ligação
de respeito entre natureza e civilização. É uma palavra de origem francesa sem tradução noutros idiomas, tal como a nossa nobre e profunda palavra saudade. O Terroir é uma união particular entre solo e
clima que articulada a uma casta e ao génio humano
produz um vinho com carácter vincado e forte individualidade. No limite enraíza uma intuição entre
clima, solo, castas e conhecimento humano (história, cultura e ciência). A compreensão da natureza
e a observação humana mostram que determinados
locais conferem às videiras nele plantadas impressões sensoriais distintas. Também é intuitivo que solos, clima, castas e conhecimento mudam e evoluem
ano após ano, dando ao Terroir características diferentes ao longo do tempo. É uma expressão cultural
que evolui. Não é uma verdade absoluta porque os
elos entre os diferentes componentes podem alterar-se e mesmo quebrarem-se. A utilização excessiva
de produtos químicos podem queimar um solo, a
disponibilidade de água nesse mesmo solo depende
também do clima, clima esse que está em mudança
acelerada. Mas a lenta mutação de solos e clima demonstram que as quebras são geralmente perpetuadas pelo homem!
O Terroir também é um conceito qualitativo. Ele
aplica-se intuitivamente a locais aptos à produção de
bom vinho. Ele reúne determinadas condições naturais que originam vinhos mais distintos que outros,
sem que exista uma explicação lógica para tal diferença. Com o tempo em garrafa os vinhos de Terroir
imortalizam-se e ultrapassam outros em complexidade. Mas o mais apaixonante no Terroir é o facto
do seu valor ser intrínseco a um local, ser inimitável.
Outra leitura possível. Um vinho verdadeiro respeita a sua origem, as suas tradições, é autêntico, e
não um mero produto de laboratório com leveduras
e enzimas seleccionadas para proporcionarem um
determinado resultado. Vinhos que sabem e cheiram
apenas a madeira, ou que cheiram a mentol, a chocolate, a baunilha, a banana, e a uma miríade de aromas
seleccionados em laboratório, que da uva não têm
nada, são vinhos que desrespeitam as suas raízes. A
prática demonstra que os vinhos mais respeitadores
do Terroir conciliam invariavelmente uma pureza de
fruto com uma mineralidade terrena. São exemplares que materializam uma natureza viva, complexa,
em plena mutação, são vinhos que se apoiam numa
luz fresca conferida pela acidez. São vinhos inimitáveis.
Silenciar a expressão de um Terroir é reprimir a
diversidade consolidada pela natureza ao longo de
milhares de anos, revelando-se cínica na relação ética com o vinho, com os que o fazem, com o seu
historial, com nós mesmos, no fundo, com as raízes
do Terroir, com as raízes do homem.
O HOMEM: O homem dispensa apresentação.
Sem a inteligência e o esforço humanos nem o vinho
nem o Terroir viveriam. Mas será um produtor de
vinho forçado a escolher entre a individualidade do
criador e a singularidade do Terroir? Não, porque os
dois são necessários. Um homem sem contexto cultural navega à deriva e toda a cultura sem expressão
individual está cabalmente morta.
A resposta dada por um reconhecido produtor duriense expressa um salutar equilíbrio: “Quanto à dualidade local/criador: os vinhos de qualidade exprimem obviamente o local, seja quem ou qual for o
criador. Ao criador compete dar o melhor da sua arte
à matéria-prima que tem disponível. Ou seja, neste
exemplo: terra, primeiro; criador, em paralelo, para
dar glória àquilo que lhe é concedido criar”.
Apenas o homem pode dar voz ao Terroir. Infelizmente, o comportamento humano transforma-se facilmente numa manifestação moderna de afirmação
perante a natureza, na exaltação de um ego no lugar
de uma identidade cultural.
Hoje em dia, são mais os vinhos que espelham o

carácter do criador que a singularidade do Terroir.
Neste aspecto não será alheio o papel central e merecido que um determinado conjunto de enólogos ocupou na indústria do vinho. Alguns trabalham para
grupos que produzem vinho em inúmeras regiões,
outros gerem dezenas de consultorias técnicas a inúmeros produtores, outros concebem projectos pessoais de sucesso, influenciando um sem número de
seguidores. Se esta evolução da competência técnica
e profissional tem como resultado uma evolução notória e positiva da qualidade geral do vinho, por outro, ela contribui para um nivelamento de perfis e de
estilos. Na prática, a técnica confere um sentido de
poder, estando o homem menos à mercê da natureza. Mas o poder conferido pela técnica é global, não
é individual, necessitando de uma direcção comum,
de uma organização de mercado bem controlada.
O poder humano tem um alcance que nunca tinha
tido. Olha-se tudo o que não é humano como material bruto. Não se consideram os fins: só se avalia a
perícia do processo. Tal como o extremo subjectivo, este excesso técnico é outra forma de loucura.
No fundo, algo que nasceu de forma positiva arrisca
mover-se contra a diversidade do vinho, tornando o
mundo mais pequeno. Em certa medida, se todos os
vinhos se assemelham, qual poderá ser a noção de
qualidade?
A TRADIÇÃO: A tradição é um sentimento que
nos aproxima da história de cada cultura. É um
modo de pensar, de agir, que reflecte uma herança
do passado, é uma intuição que nos aproxima das
pessoas que nos rodeiam. Esse valor cultural constrói-se diariamente cada vez que assimilamos uma
nova concepção ou alcançamos um conhecimento,
cada vez que aperfeiçoamos um gesto.
As intenções e os valores éticos perante a natureza
e as pessoas que nos rodeiam não são diferentes do
que eram no passado. O respeito pela natureza, pela
sua diversidade e pela sua autenticidade são valores
intemporais. A diferença para o presente verifica-se
no imediato e facilitado acesso à informação e ao
conhecimento. O mundo e a vida aceleram a uma
cadência superior, afastando-nos com maior rapidez
das nossas raízes históricas. No vinho, a alusão à tradição refere um estado de espírito e não um simples
gesto isolado. A natureza deste pensamento comprova que um vinho não é obra de uma única pessoa.
Ele é o resultado de uma constante e aperfeiçoada
tradição. Ele é uma arte popular. Esta profunda e
complexa ligação de respeito entre natureza e civilização indicia estarmos perante o elemento mais civilizado do mundo. O vinho é uma relação intensa de
compreensão e respeito pela natureza.
Importa saber que o sucesso de alguns vinhos actuais não é apenas um resultado das novas e empreendedoras gerações. Numa época em que alguns vinhos se gabam das suas vinhas velhas, é pertinente
referir que essas vinhas centenárias foram plantadas
pelas gerações anteriores. Porquê silenciar a natureza e a cultura? Muitos de nós o sentem na pele: a
ganância pelo lucro não é um gesto civilizado.
No fundo, a história do vinho é uma história humana ligada às condições geo climáticas, às trocas comerciais, aos diferentes gostos e às diversas
sensibilidades de cada povo. O vinho acompanha
a humanidade nas suas conquistas e progressos,
nos seus fracassos e desânimos. O vinho é um valor cultural e um fenómeno de civilização. Mas na
era moderna, devido às descobertas e invenções,
o ritmo das mudanças acelerou. Envelhecendo ou
não, o homem vê o tempo encurtar-se. É o efeito
prático do progresso científico. O futuro chega ao
mesmo tempo que o presente, além de sermos menos capazes de retirar lições do passado. Ainda assim, a ciência não explica a interacção de muitas
substâncias presentes no vinho que fazem a diferença para outras bebidas como a cerveja. Muito
do que o homem conhece do vinho é, portanto,
resultado da experiência acumulada ao longo dos
séculos, da sua história, das suas tradições.
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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

17 de Julho de 2012
1 Euro = CAD 1.252870
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

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

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

355 Rachel Est

514.844.3054

NOTÁRIOS

LATINO

LISBOA

Assistente Social
LA CROIX MAUVE

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Me. EDUARDO DIAS

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

1292 Jarry

514.721.5665

BANCOS

4244 St. Laurent

CLÍNICAS

514.842.8077

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
IMPÉRIO

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

Procura-se agente de viagens com ou sem experiência. Formação em turismo.
Enviar CV por email:
servicesplus@bellnet.ca
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 de paysagista Gabo
Precisa de pessoas trabalhadoras
no domínio do “Pavé-Uni” para
colocar mural em volta de piscina
e etc.
Sandra: 450-937-2700
Varina Aluminium inc.
Procura pessoal para fabricação e
instalação dos seus próprios produtos. 514-362-1300
Homens para trabalharem em
companhia de paisagismo, assentar “pavé-uni”, com ou sem experiência. Salário segundo experiência. 514-240-1535

1º ano de saudade

António Vallacorba
e Clotilde da Costa Amaral

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.

Precisa-se de um camionista de
Class 3.
514-804-2431
Procura-se senhora para fazer limpeza em casa privada na região
de Boisbriand. 450-435-2537

R. Rodrigues
514-518-6286

Companhia estabelecida há 40
anos procura homens com experiência em paisagismo.
Sálario muito bom.
450-465-2969
Restaurante Português procura
um assitente na cozinha com ou
sem experiência.
514-293-8450

Ter saudade é estar presente e sentir a dor na vossa ausência. Completa-se um ano do falecimento do casal amigo António Vallacorba e sua esposa.
A todos que tiveram o prazer de conhecê-los, conversar e
compartilhar experiências, ficou a imensa SAUDADE.
Passaram-se já quatro estações carregadas de frio, chuva,
neve e sol mas a vossa amizade não nos deixou.

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

Boutique Lisbonne
a venda

MEMORANDUM
1º ano de saudade

António Carvalho Cruz
1935-2011

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
$
.00*

11

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

514-284-1813

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

MEMORANDUM

Falo
Português

Um ano depois

I
Foi no dia quinze de Julho
Que a morte tudo levou
O meu pai o meu orgulho
Que tanta dor me causou
II
Doze meses que a lágrima cai
Do meu rosto sem alegria
Que a alma do meu pai
Esteja em nossa companhia
III
Anjo que és meu amigo
Mensageiro do meu escrito
Leva esta carta contigo
Para o reino de Jesus Cristo
IV
Vou te pedir um segredo
Das quadras que aqui vai
Em Baixo vai o endereço
Da nova morada do meu pai
V
Mora no reino de Jesus
E anda sempre com sorriso
Nome Antonio Carvalho Cruz
Segunda Canada do paraíso

VI
Na mesma rua tem uma luz
Numa casa feita em Carvalho
Lá vive Antonio Linhares Cruz
José Dinis e Adelaide Carvalho
VII
São quadras para o meu pai
Perfumadas como uma flor
Cada rima é lágrima que cai
Marcada pelo luto e dor
VIII
O muito sem Deus é nada
E ele é que é o juiz final
Só ele fez vinho com água
E nos pode salvar do mal
IX
Ser honesto é uma virtude
Faz a gente viver na calma
Rezei tanto pela sua saúde
Hoje mais rezo por sua alma
X
Aqui vai mais uma quadra
Papa é a minha homenagem
Vida e morte palavra sagrada
Que não se conhece a viagem

MEMORANDUM
3º ano de saudade

António R. da Silva
f. 21 de Julho de 2009

Para poder consultar mais propriedades www.fastsales.ca

PARA VENDER OU COMPRAR, CONSULTE-ME SEM COMPROMISSO.

MLS 8771664

MLS 8771743

MTL-NORTE
LACHINE
11570 Hotel De Ville
Linda casa num
nova construcção
construction Moder- canto bastante familno ‘ZEN’ destacado,
ial and amigável
3+1 quartos.
415 000$
MLS 10210343
ROSEMONT
VILLERAY
LA pETITE pATRIE
ST-dENIS

375 000$

6 pLEX CONSTUIdO
EM 1985
6X3.5 TOdO ALUGAdO,
BOM RENdIMENTOS
pERTO dO METRO
ROSEMONT E pApINEAU

645 000$

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

185 000$

MLS 8771629

BISTRO A VENdA

MLS 8750511

SITUAdO NO
4456 STE-CATHERINE ESTE.
AUTêNTICA COzINHA pORTUGUESA
COM BOA CLIENTELA E COM
SERVIçO dE ENTREGA AO dOMICíLIO
COM 5 MáqUINAS dE JOGOS
VENdEdOR MOTIVAdO

159 000$

Três anos já passaram desde que nos deixaste. A tua partida deixou
um enorme vazio nas nossas vidas. Mesmo se dizem que o tempo
cura tudo, a nossa dor é imensa e estará sempre presente. Continua
a vigiar sobre nós, como o fizeste ao longo da tua vida. Da tua cônjuge Madeleine, teus filhos, netos e neta, família e amigos.
Trois ans s’est déjà écoulé depuis que tu nous as quitté. Ton départ a
laissé un immense vide dans nos vies. Même si on dit que le temps
arrange les choses, notre peine est toujours aussi grande et sans
cesse présente. Continue de veiller sur nous, comme tu l’as toujours
fait. Ta conjointe Madeleine, tes enfants, tes petits-enfants et ta petite-fille, famille et amis.
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Amigos solidários na dor do luto……
Natércia Rodrigues
á se passou algum tempo após o
falecimento do meu marido. Estou
ainda sob um grande choque. Não há
palavras que possam descrever o que se
sente quando se perde um ente querido,
sobretudo se esse ente é o nosso marido. Certamente que como qualquer

J

foram maravilhosos. Do nosso matrimónio, que teve lugar no dia 7 de Outubro de 1972, na Igreja de Santa Cruz,
ainda no antigo edifício da rua Clarke,
nasceram três filhos. Hoje todos casados e com crianças e desejo-lhes pelo
menos as mesmas felicidades que nós
tivemos senão melhores.

Desde o dia em que o Zé foi detetado
com a amaldiçoada doença do cancro
até ao dia em que faleceu, passaram-se
apenas sete semanas. Os médicos afirmaram que após os tratamentos, ele iria
ter ainda uma boa vida por certo tempo. Que aconteceu então? Pontos de
interrogação que ficarão para sempre
comigo.
Como se tudo isto não bastasse, eis
que minha mãe, Cipriana Gertrudes
Moita, com a bonita idade de 88 anos
decide também deixar-nos. Minha mãe
não aceitou a morte do Zé, fazendo-lhe
muito mal à cabeça como ela própria o
dizia. No entanto se ele durou apenas 7
semanas, a minha mãe ainda foi mais
rápido, durando apenas uma semana e
isto porque esteve ligada a uma máquina respiratória.
Perder um ente querido é difícil, mas
perder dois no espaço de 5 semanas é
muito pesado e muito cruel.

Desejo agradecer a todos os amigos
que nos enviaram flores, cartões e nos
acompanharam nestes momentos tão
difíceis tanto para mim como para
meus filhos e restante família. As pessoas que fazem diferença na nossa vida
não são os desportistas, os actores, as
modelos, os cantores nem qualquer outra pessoa famosa.
Quem realmente faz a diferença são
os que estão ao nosso lado. São eles
que nos ajudam nos momentos difíceis e que fazem o tempo passar mais
depressa. Tenho tido inúmeras provas
de amizade dos membros da nossa comunidade portuguesa e não só. Penso que uma coisa muito importante é
sentir-mos que nunca estamos só. Deus
ajuda-nos e fortalece-nos e existe sempre alguém para nos pegar no braço e
levar-nos para casa.
Um obrigado muito sincero a todos.

Bijouterie DIVA

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

casal, tivemos os nossos altos e baixos,
mas os bons momentos que vivemos

A vida prega-nos partidas, ou aliás
somos nós que devemos estar prevenidos para receber essas partidas. Qualquer caminho tem pedras, obstáculos e
curvas. Agora caímos, vem a doença e
é mais problemático levantarmo-nos,
mas ao enfrentarmos os obstáculos
aprendemos uma lição de vida.

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

TODOS OS PROBlEMAS TÊM uMA SOluÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM uMA CuRA...

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

514-508-3482 | 514-209-6652
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TESTEMuNhOS REAIS:

100%

que foram enganadas por bruxos e feitiços.

O ÍNDIO QUE

SEGuRA O TEu AMOR
514-386-0008
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A Era do Gelo 4
A
Era do Gelo 4 A franquia A Era do Gelo foi responsável por catapultar a carreira do brasileiro
Carlos Saldanha. Codiretor do primeiro filme e diretor dos dois seguintes, o sucesso no comando das
animações permitiu a Saldanha a oportunidade de
tocar um projeto pessoal que resultou em Rio, animação escrita e dirigida por ele e ambientada no Rio
de Janeiro.
Agora, no quarto filme, Saldanha não está mais no
comando, que ficou a cargo da dupla Steve Martino
e Mike Thurmeier. A mudança parece não ter afetado
a qualidade que os filmes mantêm desde o primeiro

comandante fará de tudo para que se unam ao grupo
ou morram, caso se recusem.
Pode-se dizer que A Era do Gelo é uma franquia de
“animação de estrada”, algo como um road movie da
era glacial. Isso porque em todos os filmes os animais
estão sempre se movendo de um lugar a outro. Esse
deslocamento constante contribui para que a aventura dos personagens tenha sempre algo de épico,
o que confere emoção à narrativa e uma dimensão
grandiosa. Contribui para isso a técnica impecável
utilizada em todos os filmes, de texturas detalhadas e
profundidade bem acabada, seja com ou sem o 3D o

episódio. Um caso raro de positiva regularidade ao
longo de quatro filmes, todos muito bons.
Em A Era do Gelo 4 reencontramos o improvável
bando formado pelo mamute Manny (Ray Romano/
Diogo Vilela), o tigre dente-de-sabre Diego (Denis
Leary/Márcio Garcia) e a desastrada preguiça Sid
(John Leguizamo/Tadeu Mello). E como nos filmes
anteriores, a questão da família e do pertencimento a
um grupo ocupa o motivo central do filme.
No começo da aventura Manny e sua esposa Ellie
(Queen Latifah/Cláudia Jimenez) estão enfrentando
os típicos problemas de ter uma filha adolescente.
Como toda jovem de sua idade, a garota quer liberdade, mas seu pai não lhe dá uma folga e os conflitos
se agravam. Ainda na questão familiar, surgem rapidamente na história os pais de Sid, que, antes de
darem no pé novamente, deixam a seus cuidados a
avó caduca e encrenqueira.
Tudo piora quando terremotos causados pelos deslocamentos continentais do planeta fazem com que
os animais tenham que fugir para outro lugar. No tumulto, Sid, Manny, Diego e a vovó preguiça acabam
à deriva no mar sobre uma placa de gelo. Mas logo
serão encontrados por um “iceberg pirata”, cujo cruel

trabalho impressiona.
Nas travessias pelas quais passam, a lealdade entre
amigos é a argamassa que une os personagens e faz
com que a aventura funcione bem. Neste filme, o tom
épico da viagem faz até brincadeira com a Odisseia,
de Homero, como se o mamute Manny fosse uma espécie de Ulisses tentando retornar para sua esposa e
filha, com direito a sereias e monstros marinhos pelo
caminho.
Como animação, A Era do Gelo 4 – e também os
anteriores – seduz e envolve pela dose certa de piada
e drama. Seus personagens, com exceção da preguiça
Sid e de alguns outros personagens periféricos, não
são figuras estúpidas e tolas. São criaturas com personalidade, com uma boa história pregressa e uma
pitada de drama convincente. Claro que se trata de
uma animação infantil, com toda fantasia que cabe
no gênero, mas não é uma diversão abobalhada com
piadas a todo custo. É, acima de tudo, equilibrada e
sensata na construção tanto da aventura quanto de
seus personagens. Um equilíbrio inteligente entre
ação, aventura, narrativa e personagens, com espaço
para todos na medida certa. O suficiente para fazer do
filme uma diversão emocionante e engraçada.

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. Relativo à antiga Roma. Pequena argola com que se
enfeitam os dedos. 2. Santo a quem é dedicado um templo ou capela.
Costume. 3. Tecido fino de lã. Mulo. 4. O espaço aéreo. O que redige. 5.
Contr. da prep. a com o art. def. o. Que é feito de cobre, de bronze ou de
arame. 6. Apertar com nó ou laçada. Título dado aos chefes de certas
tribos muçulmanas e aos descendentes de Mafoma. 7. Assentimento.
Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 8. Conferir o grau de doutor a. A si mesmo. 9. Caminhar. Avivar. 10. Pedaço de
madeira. Represa. 11. Cálculo a olho. Aguentar (pop.).
Verticais 1. Duro como rocha. Gordura animal. 2. Discursar. Frutos
da amoreira e de algumas espécies de silvas. 3. Senão, dificuldade.
Aquele que nega a existência de Deus. A unidade. 4. Actuar. Espécie
de antílope originário da América do Sul. 5. Designar. Que não tem
medula ou miolo. 6. Passado. Início de uma nova ordem de coisas.
7. Além disso. Meter em mala. 8. Parte do lombo do boi, entre a pá e
a extremidade do cachaço. Grupo de pessoas em círculo. 9. Despido.
Momento. Bebida alcoólica, proveniente da destilação do melaço. 10.
Fazer a digestão. Borracha (utensílio escolar). 11. Papagaio. Procriar.

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

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

HORIZONTAIS: 1. Romano, Anel. 2. Orago, Uso. 3. Casimira, Mu. 4. Ar, Redactor. 5. Ao,
Éreo. 6. Atar, Emir. 7. Ámen, Em. 8. Doutorar, Se. 9. Ir, Acalorar. 10. Pau, Adufa. 11. Esmo,
Gramar. VERTICAIS: 1. Rocal, Ádipe. 2. Orar, Amoras. 3. Mas, Ateu, Um. 4. Agir, Anta. 5.
Nomear, Oco. 6. Ido, Era, 7. Ora, Emalar. 8. Acém, Roda. 9. Nu, Triz, Rum. 10. Esmoer,
Safa. 11. Louro, Gerar.
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Mão cheia de futebol
E
duardo, Miguel, Bosingwa, Ricardo Carvalho, e Simão Sabrosa. Eis os nomes de cinco internacionais portugueses com muito futebol
nas pernas e que estão recetivos a
uma boa proposta de um clube, já
que vão mudar de ares.

Eduardo, um dos guardiões do Euro
2012, não se afirmou no Benfica e com
a hipótese Sp. Braga gorada, está no
mercado. O atleta, 29 anos, pode, se
não houver melhor proposta, rumar ao

Istambul BB. Miguel está sem clube.
Passou as últimas sete épocas no Valência onde, curiosamente, foi substituído por João Pereira, ex-Sporting.
Sendo um jogador livre e experiente
(32 anos), pode dar um bom negócio.
Bosingwa também está sem clube e é
destes cinco a aposta mais segura. Com
29 anos ainda tem muito futebol para
dar e vender e caso não se tivesse incompatibilizado com Paulo Bento teria
sido, provavelmente, titular no Euro
2012. Está no mercado a custo zero,
mas tem autênticos “tubarões” de olho
nele, como Real Madrid, Juventus ou
Roma. Ricardo Carvalho, 34 anos, começou a temporada passada como titular no Real Madrid, mas depois perdeu o estatuto e agora está na lista de
transferências dos merengues. Simão
Sabrosa, 32 anos, tem contrato com o
Besiktas até junho de 2013, mas facilmente se desvincula do clube turco.

Fábio Pires faleceu após cair
inanimado durante um jogo

F

ábio Pires faleceu no Centro de
Saúde de Vila Franca do Campo
após cair inanimado durante um jogo
de futebol de sete na Ponta Garça.
O jogador do Santiago, Fábio Pires,
faleceu na noite de quinta-feira, dia 12
de julho, no Centro de Saúde de Vila
Franca do Campo. O atleta caiu inanimado durante um jogo de futebol de
sete que estava a disputar na freguesia
da Ponta Garça. Segundo apurou o AO
online junto de um colega de equipa
que assistia ao prélio, Fábio Pires tinha
acabado de ajeitar as meias quando
caiu inanimado de costas. “Foi igual
ao que aconteceu ao Féher”, sublinhou
o avançado Tozé que, tal como Nuno
Sociedade, encontrava-se à porta da
unidade de saúde vilafranquense.
O corpo do malogrado jogador, de 29
anos, já foi transferido para a morgue
do Hospital Divino Espírito Santo, em
Ponta Delgada, onde esta sexta-feira
deverá realizar-se a autópsia.
O presidente do Santiago, Octávio
Cabral, avisou a família do atleta que
estava a duas semanas de iniciar a nova
temporada desportiva, a quarta consecutiva ao serviço do Santiago.
Fábio Pires começou a jogar futebol
nos escalões de formação do Operário
e foi lançado nos séniores do clube da
cidade da Lagoa pelo já falecido técnico António Jesus.
Na temporada 2000/2001, o jovem
natural da Lagoa assinou um contrato
com o Benfica, onde iria jogar nos juniores, mas as saudades de casa fizeram
com que passado um mês regressasse
à Lagoa. Nos fabris manteve-se até à

época 2004/2005, tendo se transferido
depois para o Ermesinde, onde permaneceu uma temporada, seguindo-se
uma época no União Micaelense.
De 2007 a 2009 voltou a representar
o Operário, antes de rumar para Água
de Pau onde estava ao serviço do Santiago. No currículo conta ainda com
um título de campeão da Série Aço-

res de futebol da III Divisão nacional,
conquistado ao serviço do Operário na
temporada 2003/2004.
Jogador dotado de uma técnica extraordinária, começou a jogar como médio ala direito e nos últimos anos afirmou-se como uma válida opção para
o lugar de defesa direito, posição que
detinha nos pauenses.
O registo clínico do atleta nunca deu
conta de qualquer doença ou insuficiência que o impedisse de jogar futebol.
Fábio Pires nasceu a 22 de janeiro de
1983 e faleceu a 12 de julho de 2012.

Euro 1988: Van Basten & Cia.

E

m 1988, enquanto os soviéticos
abandonavam o Afeganistão,
vivia-se na esperança do desanuviamento, mas o mundo estaria longe
de imaginar que no ano seguinte, as
revoluções derrubariam os regimes
comunistas a leste, e o muro de Berlim iria cair.

Quatro anos depois, por alturas do europeu na Suécia, já não haveria União
Soviética e a Alemanha estaria formalmente unificada, os EUA já tinham
liderado a primeira guerra no golfo e
a CEE dera lugar a União Europeia.
Nunca desde o fim da II Guerra Mundial o mundo mudaria tanto, como no
período que mediou entre 1988 e 1992.
Depois do fracasso em 1984, a Alemanha Federal, a jogar em casa, procurava voltar a conquistar o troféu. Após
a presença nos dois últimos mundiais,
e com a campeã França fora do caminho, seria a Itália a única grande adversária a ter em conta pelos alemães.
Nas casas de apostas inglesas, a seleção de «Sua Majestade» partia muito
próxima de alemães e italianos, sendo
considerada uma das grandes favoritas
muito por culpa de uma impressionante fase de qualificação, onde cederam
apenas um empate, marcaram 19 golos
e viram apenas por uma vez a bola entrar na sua baliza. Os soviéticos também não eram esquecidos, enquanto
espanhóis e holandeses estavam um
pouco atrás na grelha de partida...
No grupo A, os anfitriões e os italianos empataram a um golo no jogo
da estreia, dando razão aos analistas.
Seguiram-se as vitórias sem problemas
de ambos sobre espanhóis e dinamarqueses, que garantiram a passagem à
fase seguinte.
A Irlanda mostra-se ao mundo
Já no grupo B, os especialistas falharam por completo os prognósticos logo
no primeiro jogo que opôs a Inglaterra
ao Eire. Em Estugarda, um golo do irlandês Ray Houghton aos seis minutos,
bastou para provocar sensação e deixar
os ingleses à beira de um ataque de nervos. Jackie Charlton - carinhosamente
conhecido como a «Girafa» - comandou o Eire no surpreedente debut dos
irlandeses nos grandes palcos. No
mesmo dia, em Colónia, no Münger-

19 de Julho

Partida da meaghan Benfeito para os
jogos olímpicos em londres
Filipe baptista traduz o livro de
carlos carranca guitarra de coimbra

21 de Julho

dominga de anjou - familia pimentel mordomia

sdorfer Stadion, 60 mil presenciaram
a um grande jogo, entre duas não menos grandes equipas: União Soviética e
Holanda. Num encontro tenso, em que
o resultado podia cair para qualquer
um dos lados, a vitória acabou por sorrir aos de leste, graças ao golo solitário
de Rats, nos primeiros minutos da segunda parte.
A Laranja faz história
Nas meias-finais a União
Soviética venceu a Itália
por 2x0 com uma naturalidade «científica», enquanto
os olhos do mundo estavam
colocados em Hamburgo,
no embate entre alemães
ocidentais e holandeses, 14
anos depois da final do mundial em que Beckenbauer
e companhia tinham batido a Laranja
Mecânica de Cruijff.
Há 32 anos que a Holanda não vencia
os seus vizinhos, mas a equipa onde
brilhavam van Basten, Gullit e Rijkaard não queria perder a possibilidade
de fazer história e nunca se desuniu,
nem depois do golo de Matthäus, já na
segunda parte.
Primeiro Ronald Koeman de grande
penalidade a um quarto-de-hora do final e depois Marco van Basten a dois
minutos do fim, viraram o resultado e
colocaram a Holanda na primeira final
de um Campeonato da Europa, vingando a derrota de Munique.
No grande dia, 60% dos holandeses
sintonizaram o canal que transmitia a
final, para verem a sua Oranje vingar
a derrota sofrida no primeiro jogo com
os soviéticos. Quatorze anos depois, a
«Laranja Mecânica» voltava a pisar o
palco do Estádio Olímpico de Munique. Pela terceira vez os holandeses
jogavam a final de uma grande competição, e nem lhes passava pela cabeça
repetir 1974 e 1978.
Rinus Michels leva a mão à cabeça.
A onda laranja explode nas bancadas.
Estavam vingados os heróis de 1974.
O futebol arte via chegar a sua hora...
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