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Grupo Luso Pirotecnia em
grande evidência!

T

odos os anos, quer faça bom ou mau tempo,
uma média de 2.5 milhões de pessoas vem assistir aos espectáculos pirotécnicos no sítio de La
Ronde. Já lá vão dez (10)
anos que o Grupo Luso
Pirotecnia
participou
pela primeira vez neste
concurso e obteve logo o
segundo prémio mais desejado pelos participantes ou seja o Júpiter de
Ouro.

Dois lugares para
melhor vos servir
65 Jarry E. | 514.385.9290
1851 Ontario E. | 514.563.1211

Parabéns

5

em destaque

O pesar à morte do
Prof. José Hermano Saraiva

P

ara quem tem estado atento à questão da morte do Professor José Hermano Saraiva, nas televisões, nos jornais, na rádio, na internet e nas
redes sociais, parece que são mais os ódios para
com a figura do que os amores.

Roseline
Filion

Meaghan
Benfeito
14

4

VEJA O JORNAL NA
INTERNET TODAS AS
QUARTAS- FEIRAS

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

A Voz de Portugal | 8 DE Agosto de 2012 | P. 2
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
sócio-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, Mário Marinho, e no sub-solo DJ
Danny Faria. Domingo, dia 12 de Agosto às 12h00: Celebração
da Missa Solene pelo 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 à 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.

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.

Editorial

Quebeque à procura de um Governo
Manuel de Sequeira Rodrigues

N

o dia 4 de Setembro de 2012, as sombras no governo do Quebeque vão mudar, um mês depois
de Jean Charet se ter divorciado do seu governo: estava sózinho e não gostou
de estar só. E, tal como
antes, telefonou para os
amigos, pedindo-lhes que
organizassem umas sondagens favoraveis em sua
honra, mas não aguentou
mais os serões solitários.
Finalmente, anunciou à
nação que não consegue
conter a excitação para
formar um novo governo,
com olhos mais abertos,
numa versão mais moderna. Mas, para grande inquietação do público, o
espectro da sombra de 9 anos no poder é evidente
aos olhos de todos, até a dívida pública aumentou e
sem beneficios, que o justifiquem. Não é inédito: os
jovens, por definição, cometem actos irresponsáveis,
ouvem música de um outro tempo, têm conversas
desconexas e olham com enfado o mundo em redor.
A novidade é que o mundo em redor passou a desenvolver enormes esforços para se lhes adaptar. No
meu tempo, quase tudo o que nos rodeava representava um constrangimento destinado a vergar-nos. Era

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

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
A VOZ DE PORTUGAL

Hoje, os jovens habitam uma realidade construída

Sondagem do dia 6 de Agosto

Grandiosas Festas do Bom Jesus
Senhor da Pedra

A Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval situado, no
1815 Favreau em Laval organiza as grandiosas festas do Bom
Jesus Senhor da Pedra no dia 18 e 19 de Agosto de 2012. Sábado: 17h30 Mudança da Imagem; 18h00 Eucaristia solene; 19h30
Arraial com a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, Orquestra Xpressions, Disco Mobil Entre Nós, Grupo Folclórico Estrelas do Atlântico. Domingo: 10h00: Eucaristia; 12h00: Almoço;
16h00 Grandiosa procissão do Senhor da Pedra; 17h30: Arrial
com a Filarmónica de Montreal, Disco Mobil Entre Nós.

um mundo ligeiramente hostil, onde nos sentíamos
deslocados e onde partir um vidro da escola constituía um terramoto de incalculáveis dimensões. Nos
tempos anteriores ao meu, a coisa era, com certeza,
muito pior. Ou melhor?

aberto todos os dias,
Cartas, dóminó
futebol português em directo
reservem o seu lugar

à sua medida. Falar com especialistas, de psicólogos
a taxistas, é descobrir a urgência em “compreender”
os jovens. A família, que abdicou de educar, compreende-os e entrega-os a terapeutas que os compreendem com solene profundidade. E há a tecnologia, da
televisão ao telemóvel, ao iPod, que acima do resto
os compreende e lhes garante os meios propícios à
existência apática e descomprometida que levam.
“Os estudantes todo-o- terreno já venceram.”
Eu sei que generalizo, e que arrisco reproduzir os
clichés da geração dos meus pais, que reproduzia os
clichés dos pais deles. E depois? Cada geração tem
o direito de contemplar a geração seguinte: agora é
que isto está perdido. Até porque um dia alguma há-de acertar. Espero que seja a minha. Pensando bem,
espero que não.
A bem da elevação democrática temos eleições: a
solidão dá cabo da cabeça de qualquer um.
Nestas eleições, é provável que praticamente nada
possa ser utilizado como argumento contraditório
sem merecer a imediata classificação de demagógico,
mesquinho e oportunista. Na economia, nas finanças,
na educação, nas polícias e no que calha, o governo
age sempre com suprema e comprovada sabedoria,
pelo que os únicos comentários legítimos à acção
governativa se resumem a louvores. Se a realidade
tende para o torto, e tende com curiosa frequência,
isso é fruto do acaso.
No fundo, trata-se de instaurar um regime levemente inimputável, onde quem manda não pode ser responsabilizado pelas suas escolhas e quem obedece
não deve pedir contas senão ao destino. Se a impunidade desse para os dois lados, pelo menos os descontentes sentiam-se aliviados por terem eleito Jean
Charet. Mas não dá.

Armenia Teixeira
Advogada

O’HaNLON saNders TeiXeira
3187, rue saint-Jacques, bur. 101
montreal, Qc, H4c 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
Tel: 514.985.0965 p. 228 Fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, H9H 3m8
Fax: (514) 624-8632
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José Pereira, a residir no Canada
há 32 anos será expulso para
Portugal no dia 21 de Agosto
A

viver na área de Monterégie na província do
Quebeque há 32 anos, este português vai ser
expulso do Canada dentro de algumas semanas
devido a um imbróglio administrativo.

José Pereira vive em Saint-Roch-de-Richelieu, é casado com uma Quebequense, tem quatro filhos e netos. Até há pouco tempo tinha a sua própria companhia. Devido à expulsão, a casa encontra-se à venda
e está preparando as malas para sair de cá.
O Canadá proíbe-lhe mesmo a entrada de novo cá.
Sua esposa, Cérès Bibeau, confessou estar arrasada.
“ Vamos viver em Portugal. Os meus filhos estão aqui
assim como os meus netos e isto é um enorme choque”.
Imbróglio administrativo
José Pereira não cometeu nenhum crime. Simplesmente foi a Portugal em 2009 visitar o pai que se
encontrava doente, quando se deu conta que o seu
cartão de residência permanente tinha caducado. Durante a sua estadia em Portugal empreendeu diligências em Montreal e junto à Embaixada do Canadá em
Paris para regularizar esta situação. Seguidamente,

voltou ao Quebeque, onde esperava o novo cartão de
residência permanente.
Tudo estava ordem, pensava ele, mas não foi esse
o caso. A Embaixada exigia mais provas da sua residência no Canadá e José não respondeu aos apelos.
“O problema, é que eu não respondi aos apelos uma
vez que tinha recebido a carta em Portugal” explicou
ele. Finalmente, a Embaixada anulou a sua residência permanente e o Canadá ordenou a sua expulsão
por “utilização abusiva das nossas leis de imigração”,
mas José Pereira só veio a ter conhecimento disto,
dois anos mais tarde, quando se apresentou para obter a sua cidadania canadiana.

Marilyn Monroe,
uma tragédia
americana
P

elos papéis estereotipados nas comédias que
lhe trouxeram fama, Marilyn Monroe nutria
desprezo. Tentando impor o talento em filmes dramáticos que lhe foram negados, acabou na dependência de médicos e antidepressivos. Cinquenta
anos após o cair do pano, é a sua própria vida que
se ergue como mito e metáfora da grande tragédia
contemporânea.
Monroe não foi a primeira ‘pin-up’ de Hollywood
ou mesmo uma loira natural. Contudo, entre o famoso suéter vermelho apertado, as fotos da Playboy e o
episódio do vestido esvoaçante sobre a ventilação do
metrô de Nova York, a jovem, antes conhecida como
Norma Jeane Baker, transtornou os Estados Unidos
e o mundo.
Seus casamentos com celebridades e a fama, que ia
muito além de sua modesta lista de participações no
cinema, ajudaram a criar um símbolo sexual reverenciado por cantoras pop, atrizes e fashionistas até hoje.
“Marilyn Monroe alcançou uma aura”, disse Goetz
Grossmann, produtora-executiva de um novo filme
sobre a atriz chamado “Blonde” à AFP.
“Você não pode fugir de Marilyn Monroe. Ela atingiu um status icônico”.
Muito além de biografias, como a recente “Sete Dias
com Marilyn”, Hollywood e a indústria da música e
da moda continuam intoxicadas pela bela, encontrada morta aos 36 anos pelo uso abusivo de remédios.

Segundo o advogado Stéphane Handfield, o Sr. Pereira demonstrou um pouco de negligência, mas não
abusou certamente das leis da imigração. “Não é um
indivíduo que cometeu infracções criminosas mas
que se conformava com a lei. Infelizmente, foi posto
numa situação contraditória pelas decisões que lhe
foram dirigidas, desafortunadamente caiu numa situação contraditória devido às decisões apresentadas,
mas estamos longe duma situação em que o individuo abusasse do sistema, longe disso” informou ele.

Japão: Tragédia atómica de
Hiroshima recordada 67 anos depois

A

cidade japonesa de Hiroshima recordou as
vítimas da primeira bomba atómica, numa
cerimónia em que foram assinalados os 67 anos
do ataque e renovados os apelos à paz, não proliferação e abolição das armas nucleares.
Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se ao início da manhã no Parque Memorial da Paz de Hiroshima, onde às 08:15 locais (00:15 em Lisboa), um minuto de silêncio marcou o momento em que a cidade
sofreu o primeiro ataque nuclear da história.
Estima-se que a bomba “Little Box”, lançada pelos
estados Unidos acabou de forma imediata com a vida
de 80.000 pessoas, e que no final de 1945 o número
de vítimas tenha atingido cerca de 140.000 mortos,

além das vítimas de radiação registadas nos anos seguintes.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

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: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Levará a mal certas coisas que lhe digam. Saúde: Imponha um pouco mais
de disciplina alimentar a si próprio.
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos.
Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23
Pensamento positivo: Dou atenção às mensagens dos meus sonhos.
Touro
Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Este é um bom período para conquistas, use e abuse do seu charme. Saúde: Andará com o aparelho respiratório fragilizado, seja prudente. Dinheiro: Poderá sofrer
uma mudança repentina no seu trabalho, esteja atento.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30
Pensamento positivo: Mereço todas as glórias e triunfos que a vida
me dá.

O pesar à morte do
Prof. José Hermano Saraiva
José Carvalho
Professor e Investigador de História
ara quem tem estado atento à questão da morte
do Professor José Hermano Saraiva, nas televisões, nos jornais, na rádio, na internet e nas redes sociais, parece que são mais os ódios para com a figura
do que os amores.
No primeiro caso, parece que estamos perante uma
personalidade sombria e que apenas alimentou ódios.
Porém, e para quem ouve as pessoas na rua e nos mais
variados locais públicos repara que estamos perante
uma pessoa que recolhe o amor e a admiração do povo.
Aquilo que tem feito notícia de destaque, e temos de ser
realistas, têm sido as críticas em relação à figura. Mas

Assim, e para mim, uma abstenção a um voto de pesar,
por sua vez, não é nada. É uma atitude amorfa e neutra.
Mais: é intelectualmente desonesta.
Recordemos aqui que quando Álvaro Cunhal morreu
(considerado, para alguns, um herói da URSS por serviços prestados; para outros, a grande maioria do povo
português, foi um traidor a Portugal), toda a Assembleia
da República, da direita à esquerda, votou o pesar e as
condolências.
No caso do prof. Hermano Saraiva revelou-se a qualidade canina da esquerda: PCP/Verdes e BE.
O BE e o PCP/Verdes, que deveriam funcionar como
reserva moral do nosso sistema político, uma vez que
não estiveram no poder recentemente, já tinham mostrado cobardia ao não terem ido discutir com a denomi-

uma coisa, meus caros, e já tenho idade suficiente para
o perceber, é a opinião publicada e outra, bem diferente, é a chamada opinião pública. Como afirmamos em
título no artigo anterior: o Professor Hermano Saraiva
foi um Homem que o povo amava e uma certa esquerda
odiava. Título, dizemo-lo agora - e depois do que se tem
passado nestes dias -, oportuno e que mostra à sociedade aquilo que é o nosso País. Mas analisemos o que se
passou naquela a que uma certa esquerda gosta de chamar a «casa da democracia»; leia-se: a Assembleia da
República. Um voto de pesar pela morte do Prof. José
Hermano Saraiva foi apresentado pelos deputados do
PSD, do CDS-PP e pelo deputado Rui Santos do PS. O
secretário da Mesa da Assembleia, Abel Baptista, que
leu o voto, apontou o professor, divulgador da História
e ex-ministro da Educação como «uma personalidade
incontornável da cultura portuguesa» e endereçou as
condolências à família de Hermano Saraiva, enaltecendo, ainda, a sua «dedicação» à História de Portugal e a
«perseverança» e «mestria» com que «se dedicou à sua
divulgação».
Este voto de pesar teve o apoio do PPP-PSD, do CDS-PP e do PS. Votaram contra os partidos de extrema-esquerda: PCP/Verdes (verdes por fora, mas bem vermelhos por dentro) e BE.
O deputado e ex-ministro da Justiça do PS, Alberto
Costa, anunciou a apresentação de uma declaração de
voto em conjunto com o antigo secretário-geral socialista: Eduardo Ferro Rodrigues. Os deputados Delgado
Alves e Isabel Moreira do PS, por sua vez, abstiveram-se. Perante este cenário, tentemos perceber o que signficará um voto de pesar, votar contra e uma abstenção a
um voto de pesar pela morte de alguém.
Primeiro vejamos o que significa um voto de pesar.
Para mim, que ainda sou muito jovem, esse voto transmite um lamento profundo por alguém que partiu e que
não queríamos que partisse. Que queríamos sinceramente que essa pessoa ficasse entre nós, mas, infelizmente, partiu. Que continuasse a partilhar a sua vida e
experiências connosco. É também uma forma pública
de mostrar um sentimento nacional à sua Família e aos
amigos. Mas também de reconhecimento e agradecimento pela importância da obra de quem partiu.
Pela forma inversa, votar contra um voto de pesar,
deve significar, julgo eu, um gesto que se associa a um
desejo claro que alguém morra ou desapareça. Transparece nesta atitude um sentimento de ódio, de vingança
ou de inimizades profundas.

nada «troika» as condições do resgate financeiro; agora,
com este caso do Hermano Saraiva, mostram a verdadeira face, fundada na total falta de tolerância para com
quem não é dos deles. Porém, e daquilo que tenho visto, não tenho dúvida que, se este voto fosse a referendo,
obteria a maioria absoluta dos resultados. Analisemos
agora a atitude da deputada Isabel Moreira, eleita nas
listas do PS. Referiu que aquilo que fez teve única e
exclusivamente a ver com uma «decisão pessoal». Mas
será que esta atitude é a mais correcta?
Parece-me que muitos deputados não têm a verdadeira
noção do seu cargo. A ideia do «eu» deve diluir-se na
ideia da representação. O que cada um deve fazer, em
cada momento, é tentar interpretar o sentir dos eleitores
que nele votaram. Assim, parece-me que esta deputada
não tem razão, assim como não têm razão os deputados
do BE e PCP/Verdes que deveriam analisar o que estava
em causa.
O que se propunha era um voto de pesar pela morte
de alguém que foi um divulgador da cultura nacional,
que levou muitas pessoas (de esquerda ou não) a visitar
monumentos e museus e a comprar livros de História.
O passado e as opiniões políticas do visado, parece-me,
não estavam sob apreciação. Mas assim se vê a pequenez de um parlamento e de alguns dos seus membros.
A deputada Isabel Moreira, decidiu não apoiar um
voto de pesar por um antigo Ministro de Salazar. Fico
curioso como vai votar a sra. deputada quando for a vez
do Pai dela (Adriano Moreira).
Recordo que o que estava em causa era homenagear
um divulgador da História. O homem que não se importava de ser mal visto pelos seus pares, que nunca gostaram da imagem «popularucha» de contador de estórias
da História. Mas esquecem que o Prof. Hermano foi dos
poucos que merecem o título de Professor: ensinava e
divulgava. Coisa que poucos conseguem fazer.
Era isto que estava em voto, pesar pelo grande homem
culto e próximo de todos. Nada mais. Mas a mentalidade tacanha ainda está presa aos fantasmas do passado e é incapaz de separar o historiador das suas ideias
políticas (e o Prof. Hermano Saraiva estava retirado da
política há décadas).
Goste-se ou não do Homem, merecia um reconhecimento categórico por parte de todos os representantes
do povo na Assembleia da República. Mas.
, cada um responde por si e a História dirá de sua justiça quem teve a atitude mais correcta.
Vale a pena pensar nisto!

P

Gémeos
Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não se deixe influenciar por terceiros, poderá sair
prejudicado. Saúde: Cuidado com os seus ouvidos.
Dinheiro:
se precipite
bem
antes
de investir as
Para
esclarecerNão
dúvidas
ligue-me e
depense
qualquer
parte
do mundo
suas economias. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.
(00 351) 21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.
Pensamento positivo: Tenho força e domínio sobre as minhas
emoções e pensamentos.
Caranguejo
Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: O ambiente familiar encontra-se bom, aproveite a boa disposição que vos rodeia. Saúde: Andará um
pouco em baixo, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende
comprar casa, esta é uma boa altura.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.
Pensamento positivo: Cultivo as energias positivas na minha vida.
Leão
Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: A amizade dos seus amigos estará agora muito evidenciada. Saúde: Possíveis problemas
de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir todos os seus objetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.
Pensamento positivo: Venço a melancolia através da confiança
e da fé.
Virgem
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Não dê demasiada confiança a quem não conhece.
Saúde: O cansaço e o stress não são nada benéficos para
a sua saúde física e mental. Dinheiro: Tudo estará equilibrado. Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.
Pensamento positivo: A felicidade permanece na minha vida!
Balança
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Momento em que estará confiante e, por isso, encontrará um clima de equilíbrio nas suas relações.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão
surgir. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcançar
os seus objetivos. Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49.
Pensamento positivo: Tenho habilidade para lidar com todos os elementos da minha vida.
Escorpião
Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Não sofra por antecipação! O que tiver de ser, será!
Saúde: Descanse, olhe pela sua saúde. Dinheiro: Não
gaste mais do que pode.
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.
Pensamento positivo: Sou equilibrado em tudo na minha vida.
Sagitário
Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Não desespere, porque quando menos se espera
surgirá o romance na sua vida. Saúde: Está neste momento a passar um período de bem-estar físico e espiritual.
Dinheiro: Nem sempre a vida nos corre bem, esteja atento.
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.Consultas por telefone
Pensamento positivo: Tenho vitória sobre as questões que me preocupam.

TAROT

Se quiSer deSabafar ou ouvir
SAIBA TUDO:
Capricórnio
SAÚDE,Carta uma
palavra
amiga
faça
uma
Dominante:
9 de
Espadas,
que
significa Mau PresAMOR,sentimento,
Angústia.
os que não tiverem par,
conSulta
deAmor:
tarotPara
comigo!
FAMÍLIA,
há a possibilidade de se apaixonarem.
DINHEIRO,
1-514-461-7285
USA/CANADA desequilibrada e os esSaúde: Cuidado
com
a alimentação
(preço de Chamada local)
TRABALHO
forços
excessivos. Dinheiro: Será ajudado na sua profissão.
(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)
Números da Sorte:
2, 5, 22, 27, 29, 38.
Pensamento positivo: A minha confiança em mim mesmo dá-me
esperança mesmo nos momentos difíceis.

Aquário
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Uma relação passada e que julgava já estar
esquecida poderá novamente invadir o seu coração. Saúde: Seja mais seletivo com a sua alimentação. Dinheiro:
Período favorável. Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.
Pensamento positivo: Esforço-me diariamente para dar o meu melhor.
Peixes
Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas não é nada
alarmante.
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recompensado.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47
Pensamento positivo: Graças ao meu empenho consigo muitos
ganhos.
Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo
(00 351) 21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.
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Concurso Pirotécnico de Montreal
Grupo Luso Pirotecnia em grande evidência!
odos os anos, quer faça bom ou
mau tempo, uma média de 2.5
milhões de pessoas vem assistir aos
espectáculos pirotécnicos no sítio de
La Ronde. Já lá vão dez (10) anos
que o Grupo Luso Pirotecnia participou pela primeira vez neste concurso
e obteve logo o segundo prémio mais
desejado pelos participantes ou seja o
Júpiter de Ouro.

que essas expectativas foram plenamente cumpridas. O espectáculo do Grupo
Luso Pirotecnia foi surpreendente, e isso
é uma das características mais importante
da empresa Portuguesa. Eles têm o dom
de trazer sempre a Montreal novidades pirotécnicas que depois são de uma forma
ou outra, inspiração para outras empresas
do ramo. Para aqueles que seguem estas
coisas da pirotecnia, quem não se lembra
do “anel de fogo”em 2002 como a musica
da “Bjorg” ou da esfera tridimensional em
2005? Pois, este ano souberam trazer mais

Este ano, foi a nona participação de uma
equipa portuguesa em Montreal e a quarta para o Grupo Luso Pirotecnia que veio
a Montreal apresentar o seu fogo que tinha como tema “A alma da música”, o
qual pôs a conquista do céu e do lago
como elemento criativo do seu espectáculo. Mais de meia tonelada de fogo foi
lançado no céu de Montreal repartido por
cerca de 5000 peças e que se diga já, foi
um excelente e maravilhoso espectáculo
numa atmosfera íntima e envolvente.
Embora o espectáculo tivesse como
base de inspiração o fado, que representa
a musica típica da alma portuguesa, o espectáculo ofereceu grandes momentos de
inspiração criativa com sucessivas surpresas no seu fogo eclético. Grupo Luso
Pirotecnia propôs uma grande variedade
de estilos musicais, desde a clássica, passando pela música de Sinatra ao inevitável repertório de música portuguesa e aos
grandes sucessos da música “Soul”.
Com o que tinha sido anunciado no
“site” de la Ronde sobre o espectáculo,
as minhas expectativas eram altas para
o fogo português e, no final, posso dizer

uma surpresa, os “balancetes” a saírem de
dentro da agua alem de um mini palco
para actuação ao vivo de dois artistas em
simbiose com o fogo.
O fogo começou de uma forma bem especial e seria uma negligência da minha
parte em não o mencionar. O narrador do
espectáculo iniciou a trama sonora e começou a pedir: “maestro, bombas, velas,
fontes”, tudo correu às mil maravilhas,
tudo isto ao som da música de Carmina
Burana – O Fortuna, mas este começo,
de repente foi interrompido pelo narrador, que disse “Stop, isto é muito comum
e já muito visto”. Brilhante! Uma introdução perfeita para o que se tornaria num
fogo de concertos musicais e“Soul”.
Com esta introdução, então aí, começou
digamos o verdadeiro espectáculo com o
“Smooth Criminal”de Michael Jackson!
Foi um espectáculo muito colorido, mas
foi surpreendente o número de efeitos diversos bem como da multitude de figuras
apresentadas, de entre as quais umas peças náuticas diferentes e de grande qualidade. Para os menos conhecedores, talvez não se tivessem apercebido no único

T

Diamantino de Sousa

senão do espectáculo, é que um dos postos de tiro instalados na plataforma junto ao quais não seguiu o ritmo dos seus
outros parceiros, mas isso em nada tira o
valor do espectáculo. Porque no final, e
independentemente disso, a equipe Lusa
era todo sorrisos após a sua performance
neste “show pirotécnico”.
As duas últimas faixas músicais do espectáculo, foi toda uma surpresa para os
espectadores, que apreciaram e ovacionaram a equipa. O Grupo Luso Pirotecnia, escolheu para garantir a parte final
do seu programa, um mini palco instalado no meio do lago onde apareceram
para tocar e cantar “ao vivo” dois grandes artistas.
A Yolanda Soares, uma cantora portuguesa que consegue de uma forma única
juntar e cruzar diferentes universos músicais tão diferentes como o canto clássico,
ao canto gregoriano, ao fado, ao rock sinfónico e o jazz entre outros com um toque
muito pessoal e que é muito agradável de
ouvir. Foi em 2007 que Yolanda lançou
o seu primeiro álbum, uma compilação
onde mostra a sua experiência nos diversos géneros musicais que a definem,
bem como o seu gosto pela diversidade

milhares de espectadores numa das cenas
ao ar livre do “Festival Juste por Rire”
em Montreal. O violonista interpretou
um dos seus trabalhos originais “Unbreakable” e acompanhou a Yolanda Soares
no tema final “Mare Magnificat” neste
espectáculo piro-musical de excelente
qualidade do Grupo Luso Pirotecnia.
Realçar a complexidade para estes dois
elementos efectuaram a sua prestação, já
que estavam rodeados de muito barulho
proveniente do fogo além do fumo que
os rodeava e que por si só, já é muito difícil.
Após a conquista do “Júpiter de prata”
em 2002 e conquistado o troféu”Solstício
Loto-Quebec” na vila de Quebeque em
2011, além do do prémio “Coup de coeur
do público - Banco Nacional” no Loto-Quebec no Parcde la Chute Montmorency, esperamos que consigam mais
um troféu neste concurso. Mas como
diria um dos elementos do Grupo Luso
Pirotecnia, João Paulo Ribeiro “estamos
muito satisfeitos com a prestação efectuada, bem como do espectáculo oferecido,
além da excelente receptividade por parte do público e isso é muito importante
para nós”.

musical onde criou o aminho e estilo que
a define. Esperamos que tenhamos a possibilidade de a ver em breve em Montreal
num espectáculo, já que se traz tanta gente com valor discutível, seria bom apresentar algo de diferente.
E o violinista Éric Bérard, mais conhecido no meio músical como Eric Speed
que se tornou o mais rápido violonista
do mundo em 22 de Julho de 2011. Ele
consegui quebrar o record do Guiness
pela interpretação do tema “Flight of
the Bumblebee” do compositor Nicolai
Rimsky-Korsakiov, em apenas 55,57 segundos. Este record foi visto ao vivo por

A exibição foi muito especial, a maneira como eles ocuparam o espaço durante
todo espectáculo, da parte final magnífica e da multitude de cores apresentadas
bem como da maneira como fizeram as
transições suaves (fogo e áudio) entre
cada um dos temas, merece destaque.
Informamos que o Portugal ganhou
este ano o segundo lugar deste grandioso concurso pirotécnico de Montreal, A Voz de Portugal congratula o
Grupo Luso Pirotecnia pela sua prestação e esperemos que para a próxima
vez vão ganhar, finalmente o primeiro
lugar.

Curso de francês língua estrangeira
Comunicação oral
Comunicação escrita
Compreensão e retransmissão da informação
Correcção fonética
Francês, língua de negócios
OUTONO 2012
Data limite da inscrição: 24 de Agosto
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Gratinado de
Bacalhau e Espinafres

Ingredientes:
1 molho de espinafres; 2 postas de bacalhau
Batata palha q.b.; Molho de natas p/ peixe
Cebola e alho picados; Azeite q.b.
Sal e pimenta q.b.; Queijo ralado q.b.
1 delícia do mar em forma de lagosta
Preparação:
Cozer o bacalhau e lascar. Escaldar os espinafres em água e sal e escorrer bem. Fazer um
refogado com a cebola, alho e azeite. Quando
a cebola alourar, adicionar o bacalhau lascado
e envolver bem. Juntar a batata palha e deixar
cozinhar um pouco até esta amolecer. Juntar o
molho de natas e envolver. Barrar um pirex com
azeite. Espalhar os espinafres no fundo e cobrir
com a mistura do bacalhau. Polvilhar com queijo ralado e rodelas de delícias do mar. Levar ao
forno pré-aquecido para gratinar.

Truques para não engordar nas férias

F

inalmente! O sol, o mar, o verde, experimentar aquele restaurante fantástico, fazer grandes petiscadas com os amigos, combinar almoçaradas lá em casa… E, de repente, na prova de fogo
da subida à balança, repara que, apesar do esforço anterior às férias, engordou. “A procura de
um sistema de emagrecimento não saudável leva
a perdas excessivas de peso e o metabolismo, na
maior parte das vezes, não consegue assimilar a
drástica mudança”, explica a especialista Magda
Roma, do Instituto do Corpo, “e quando chegam
os dias de descanso não há regras.
1. Faça as refeições a horas. Já conhece a regra: de três
em três horas quebre o jejum e mantenha o horário das
refeições principais sempre que possível. Comer pouco
e fora de horas desregula o organismo e pode desencadear ataques de voracidade, sobretudo ao fim do dia.
2. Beba mais água. “A sudação é mais abundante nesta
altura. Por isso, as necessidades hídricas aumentam. No
Verão, devem beber-se entre 1,5l e 3l de água”, aconselha Magda Roma.
3. Prepare sanduíches mais equilibradas. Folhas de alface, tomate, canónigos ou rúcula ajudam a completá-las com um pouco mais de fibra e vitaminas. Prefira
pão escuro, integral ou de mistura (centeio é uma boa
opção).
4. Varie a sua salada. Os legumes são os grandes sacrificados das refeições estivais. Incluir uma maior variedade de vegetais na sua salada (crus ou cozidos a vapor
para preservarem os nutrientes) é uma boa maneira de
ter uma refeição leve e rica nos sais minerais que perdemos com mais abundância nesta altura. “Podemos
incluir brócolos, que são uma excelente fonte de cálcio,
massa cozida ou leguminosas como o feijão, mas tenha
cuidado com as quantidades, porque são dois hidratos
de carbono”, aconselha Magda.
5. Cuidado com os temperos! “O azeite é uma gordura
monoinsaturada saudável, mas, ainda assim, uma gor-

dura com nove calorias por grama. Por exemplo: 50ml
de azeite, uma quantidade mínima que se usa numa salada para duas ou três pessoas, são cerca de 450 calorias
– uma mulher com um estilo de vida sedentário, precisa
de 1500”, observa a nutricionista. Outro dos temperos
comuns é a maionese, que deve ser evitada pelo seu elevado teor de gordura e colesterol e propensão para se
deteriorar. “O paladar também se reeduca e a verdade é
que estamos viciados na gordura, que é o que dá sabor
à comida.”

7. Coma três a cinco peças de fruta por dia, sempre
entre ou antes das refeições. Se comermos a fruta no
fim, a fibra que a fruta contém já não vai a tempo de
cumprir o seu importante papel, manter a saciedade, e o
organismo absorve os nutrientes mais fáceis de decompor, os açúcares.
8. Fique longe dos refrigerantes. São poços de açúcar:
o seu consumo excessivo está ligado aos factores de
risco para desenvolver obesidade e diabetes. “É preferível um sumo light ou uma polpa de fruta”, diz Magda
Roma.
9. Cerveja sim, mas com limites. A especialista em
nutrição observa: “Um grama de álcool contém sete calorias. Quanto maior o teor alcoólico da bebida, mais
calorias ingere.

A Voz de Portugal | 8 DE agosto de 2012 | P. 7

Conhecer ou reconhecer?
E

ntre conhecer um vinho ou reconhecer um vinho existe uma diferença aceitável.
Actualmente, muitos críticos de vinho e, por consequência, a maioria dos enófilos, atribui um lugar
capital à prova aromática e à sua descrição. Este sistemático processo de redução de um vinho às suas
qualidades olfactivas é, na prática, um acto que pode
ocultar o saber que adquirimos de um vinho, de um
local, de uma cultura. E, porque a memória guarda com mais facilidade as imagens olfactivas que a
complexidade de texturas e de subtilezas da prova de
boca, esse processo sistemático de valorização aromática desenvolve invariavelmente mais a capacidade de reconhecimento que a capacidade de conhecimento.
Infelizmente, esta orientação também é resultado
da pressão a que a maioria dos críticos está sujeita.
Quando um crítico é compelido a provar um elevado número de vinhos num dia, por exemplo, mais de
100, o reflexo e a capacidade que se destacam são a
do reconhecimento, a depreensão de uma imagem,
não o saber do vinho que implica tempo de compreensão e de convívio. Talvez por isso considero que, o
molde como são conduzidas muitas das provas cegas
actuais, criam situações de injustiça para com muitos

vinho da semana

ção da acidez, pelo equilíbrio estrutural entre elementos, pela forma como tudo isso se associa à pureza e
à singularidade aromática conferida por uma casta,
solo ou clima. Estes indicadores dirão muito mais do
vinho e da sua origem, do seu terroir, da pessoa que o
fez, que uma redutora prova de nariz.
Para reforçar esta noção, fui buscar uma passagem
escrita por Michel Bettane num dos seus brilhantes
artigos, onde analisava comparável temática, “que
pensariam vocês, por exemplo, de um especialista da
pintura de Titien que se contentaria em vos mostrar
um quadro do mestre, dizendo : «no canto esquerdo
existe o azul, no canto direito o amarelo, um lindíssimo amarelo, perfeitamente puro, reforçado por um
sublime vermelho no centro da composição?” Poderíamos rematar, o que dizer de um provador que se
congratula ao reconhecer 20 aromas diferentes num
vinho?
Em síntese, conhecer um vinho é sentir o seu carácter, o seu temperamento, absorver e compreender
a transmissão de valores incutidos por uma determinada casta, local, clima e pessoas que o elaboram.
Reconhecer um vinho é identificar-lhe a forma, não
o conteúdo, é percepcionar por associação. Por isso,
proponho aos consumidores que relativizem a impor-

Alabastro Reserva Tinto 2009
Alentejo

Cor: Tinto
Capacidade: 750 ml
Grau: 14% vol.
Castas: Cabernet Sauvignon, Aragonez e Trincadeira Preta
Estágio: 9 meses em barricas de
carvalho americano
Foram seleccionados vinhos das
Castas Aragonez, Cabernet Sauvignon e Trincadeira Preta que envelheceram durante 9 meses em
casco. Após o engarrafamento,
sem recorrer à técnica de estabilização e filtração, as garrafas “dormiram” 6 meses em cave.
Notas de Prova: Cor rubi profunda.
Aroma a frutos vermelhos muito
maduros completados por nuances abaunilhados e madeira bem
tostada. Na boca é suave, extremamente encorpado e persistente.
Temperatura de Serviço: 16ºC - 18ºC.
Gastronomia: Ideal para acompanhar todo o tipo
de grelhados e assados.
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.

asTrÓLOgO – cUraNdeirO

PrOF. mesTre aidara

vinhos distintos, frescos, subtis, diferentes, com texturas particulares, vinhos de um local.
Não esqueçamos que conhecer um vinho é saber associar um determinado aroma, que por si só não tem
nenhum valor, à textura e à estrutura do vinho que lhe
dão forma. A expressão de um terroir e o temperamento de um vinho são oferecidos pela compreensão
da textura dos taninos, pelo entendimento da defini-

tância de um aroma e se esforcem por ensaiarem coligar com propriedades como definição e equilíbrio,
elegância, enquadrando-o com o seu corpo e estrutura, tentando, desta forma, sentir no vinho uma espécie de música interior que por vezes passa despercebida…caso contrário, espaireçam com os aromas a
baunilha, chocolate, caramelo, coco, mentol e tantos
outros fáceis de reconhecer…

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

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/)

1ª Liga - 1ª Jornada

19 de agosto de 2012
Rio Ave * Marítimo
Nacional * V.Setúbal
Benfica * Braga
P. Ferreira * Moreirense
Beira-Mar * Académica
Olhanense * Estoril
V.Guimarães * Sporting
G.Vicente * Porto
1ª Liga - 2ª Jornada

26 de agosto de 2012
V.Setúbal * Benfica
Marítimo * G.Vicente
Sporting * Rio Ave
Estoril * P. Ferreira
Porto * V.Guimarães
Académica * Olhanense
Braga * Beira-Mar
Moreirense * Nacional
1ª Liga - 3ª Jornada

1ª Liga - 10ª Jornada

1ª Liga - 18ª Jornada

25 de novembro de 2012
V.Setúbal * Rio Ave
Nacional * Estoril
Benfica * Olhanense
P. Ferreira * Marítimo
Beira-Mar * V.Guimarães
Académica * G.Vicente
Braga * Porto
Moreirense * Sporting
1ª Liga - 11ª Jornada

3 de FEVEReiro de 2013
Benfica * V.Setúbal
G.Vicente * Marítimo
Rio Ave * Sporting
P. Ferreira * Estoril
V.Guimarães * Porto
Olhanense * Académica
Beira-Mar * Braga
Nacional * Moreirense

1ª Liga - 24ª Jornada

30 de mARÇO de 2013
Benfica * Rio Ave
V.Setúbal * Marítimo
Braga * Sporting
Moreirense * Estoril
Académica * Porto
Beira-Mar * Olhanense
Nacional * V.Guimarães
P. Ferreira * G.Vicente

10 de fevereiro de 2013
Académica * Rio Ave
Sporting * Marítimo
Nacional * Benfica
Braga * P. Ferreira
Moreirense * Beira-Mar
Porto * Olhanense
Estoril * V.Guimarães
V.Setúbal * G.Vicente
1ª Liga - 19ª Jornada

17 de fevereiro de 2013
Olhanense * V.Setúbal
P. Ferreira * Nacional
G.Vicente * Sporting
Marítimo * Estoril
Beira-Mar * Porto
Benfica * Académica
Rio Ave * Braga
V.Guimarães * Moreirense

1ª Liga - 25ª Jornada

9 de dezembro de 2012
Rio Ave * P. Ferreira
Marítimo * Nacional
Sporting * Benfica
Estoril * V.Setúbal
Porto * Moreirense
Académica * Braga
V.Guimarães * Olhanense
G.Vicente * Beira-Mar

1ª Liga - 4ª Jornada

1ª Liga - 12ª Jornada

1ª Liga - 5ª Jornada

1ª Liga - 13ª Jornada

30 de setembro de 2012
Rio Ave * Porto
Marítimo * Académica
Sporting * Estoril
P. Ferreira * Benfica
Beira-Mar * V.Setúbal
Olhanense * Nacional
V.Guimarães * Braga
G.Vicente * Moreirense

6 de janeiro de 2013
Rio Ave * Olhanense
Marítimo * Beira-Mar
Sporting * P. Ferreira
Estoril * Benfica
Porto * Nacional
Académica * V.Setúbal
Braga * Moreirense
G.Vicente * V.Guimarães

1ª Liga - 6ª Jornada

1ª Liga - 14ª Jornada

1ª Liga - 21ª Jornada

1ª Liga - 28ª Jornada

1ª Liga - 7ª Jornada

1ª Liga - 15ª Jornada

1ª Liga - 22ª Jornada

1ª Liga - 29ª Jornada

1ª Liga - 8ª Jornada

1ª Liga - 16ª Jornada

1ª Liga - 23ª Jornada

1ª Liga - 30ª Jornada

7 de outubro de 2012
V.Setúbal * P. Ferreira
Nacional * G.Vicente
Benfica * Beira-Mar
Estoril * Rio Ave
Porto * Sporting
Académica * V.Guimarães
Braga * Olhanense
Moreirense * Marítimo
28 de outubro de 2012
Rio Ave * Nacional
Marítimo * Braga
Sporting * Académica
Estoril * Porto
Beira-Mar * P. Ferreira
Olhanense * Moreirense
V.Guimarães * V.Setúbal
G.Vicente * Benfica

4 de novembro de 2012
V.Setúbal * Sporting
Nacional * Beira-Mar
Benfica * V.Guimarães
P. Ferreira * Olhanense
Porto * Marítimo
Académica * Estoril
Braga * G.Vicente
Moreirense * Rio Ave

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

1ª Liga - 17ª Jornada

11 de novembro de 2012
Rio Ave * Benfica
Marítimo * V.Setúbal
Sporting * Braga
Estoril * Moreirense
Porto * Académica
Olhanense * Beira-Mar
V.Guimarães * Nacional
G.Vicente * P. Ferreira

2 de setembro de 2012
Rio Ave * Académica
Marítimo * Sporting
Benfica * Nacional
P. Ferreira * Braga
Beira-Mar * Moreirense
Olhanense * Porto
V.Guimarães * Estoril
G.Vicente * V.Setúbal

23 de setembro de 2012
V.Setúbal * Olhanense
Nacional * P. Ferreira
Sporting * G.Vicente
Estoril * Marítimo
Porto * Beira-Mar
Académica * Benfica
Braga * Rio Ave
Moreirense * V.Guimarães

A VOZ DE PORTUGAL

1ª Liga - 9ª Jornada

1ª Liga - 26ª Jornada

21 DE ABRIL de 2013
P. Ferreira * Rio Ave
Nacional * Marítimo
Benfica * Sporting
V.Setúbal * Estoril
Moreirense * Porto
Braga * Académica
Olhanense * V.Guimarães
Beira-Mar * G.Vicente

16 de dezembro de 2012
V.Setúbal * Porto
Nacional * Sporting
Benfica * Marítimo
P. Ferreira * V.Guimarães
Beira-Mar * Rio Ave
Olhanense * G.Vicente
Braga * Estoril
Moreirense * Académica

13 de janeiro de 2013
V.Setúbal * Moreirense
Nacional * Braga
Benfica * Porto
P. Ferreira * Académica
Beira-Mar * Estoril
Olhanense * Sporting
V.Guimarães * Marítimo
G.Vicente * Rio Ave
20 de janeiro de 2013
Rio Ave * V.Guimarães
Marítimo * Olhanense
Sporting * Beira-Mar
Estoril * G.Vicente
Porto * P. Ferreira
Académica * Nacional
Braga * V.Setúbal
Moreirense * Benfica

27 de janeiro de 2013
Marítimo * Rio Ave
V.Setúbal * Nacional
Braga * Benfica
Moreirense * P. Ferreira
Académica * Beira-Mar
Estoril * Olhanense
Sporting * V.Guimarães
Porto * G.Vicente

7 de aBRIL de 2013
Rio Ave * V.Setúbal
Estoril * Nacional
Olhanense * Benfica
Marítimo * P. Ferreira
V.Guimarães * Beira-Mar
G.Vicente * Académica
Porto * Braga
Sporting * Moreirense

1ª Liga - 20ª Jornada

24 de fevereiro de 2013
Porto * Rio Ave
Académica * Marítimo
Estoril * Sporting
Benfica * P. Ferreira
V.Setúbal * Beira-Mar
Nacional * Olhanense
Braga * V.Guimarães
Moreirense * G.Vicente

3 de março de 2013
P. Ferreira * V.Setúbal
G.Vicente * Nacional
Beira-Mar * Benfica
Rio Ave * Estoril
Sporting * Porto
V.Guimarães * Académica
Olhanense * Braga
Marítimo * Moreirense
10 de março de 2013
Nacional * Rio Ave
Braga * Marítimo
Académica * Sporting
Porto * Estoril
P. Ferreira * Beira-Mar
Moreirense * Olhanense
V.Setúbal * V.Guimarães
Benfica * G.Vicente

17 de mARÇO de 2013
Sporting * V.Setúbal
Beira-Mar * Nacional
V.Guimarães * Benfica
Olhanense * P. Ferreira
Marítimo * Porto
Estoril * Académica
G.Vicente * Braga
Rio Ave * Moreirense

1ª Liga - 27ª Jornada

28 de ABRIL de 2013
Porto * V.Setúbal
Sporting * Nacional
Marítimo * Benfica
V.Guimarães * P. Ferreira
Rio Ave * Beira-Mar
G.Vicente * Olhanense
Estoril * Braga
Académica * Moreirense
5 de maio de 2013
Olhanense * Rio Ave
Beira-Mar * Marítimo
P. Ferreira * Sporting
Benfica * Estoril
Nacional * Porto
V.Setúbal * Académica
Moreirense * Braga
V.Guimarães * G.Vicente
12 de maIo de 2013
Moreirense * V.Setúbal
Braga * Nacional
Porto * Benfica
Académica * P. Ferreira
Estoril * Beira-Mar
Sporting * Olhanense
Marítimo * V.Guimarães
Rio Ave * G.Vicente

19 de maIo de 2013
V.Guimarães * Rio Ave
Olhanense * Marítimo
Beira-Mar * Sporting
G.Vicente * Estoril
P. Ferreira * Porto
Nacional * Académica
V.Setúbal * Braga
Benfica * Moreirense

sempre atente na paix

1ª Jornada

9ª Jornada

17ª Jornada

12 de agosto de 2012
Oliveirense * Sporting B
Benfica B * Braga B
Naval * Sta. Clara
Belenenses * Feirense
União * Freamunde
Tondela * Porto B
Aves * Trofense
Varzim * Arouca
Leixões * Marítimo B
Penafiel * Atlético
V.Guimarães B * Covilhã

7 de outuBRO de 2012
Oliveirense * Feirense
Sporting B * Porto B
Covilhã * Freamunde
Atlético * Trofense
Marítimo B * Arouca
Tondela * União
Aves * Belenenses
Varzim * Benfica B
3ª Jornada
Leixões * Naval
4 de sETEMBRO
de 2011
Penafiel * Braga
B
V.Guimarães B * Sta. Clara

9 de dezembRO de 2012
Oliveirense * Varzim
Sporting B * Aves
Covilhã * Tondela
Atlético * Belenenses
Marítimo B * Braga B
Arouca * Benfica B
Trofense * Naval
Freamunde * Feirense
3ª Jornada
Porto B * Sta. Clara
4 de sETEMBRO
de 2011
Penafiel * Leixões
V.Guimarães B * União

2ª Jornada

19 de agosto de 2012
Feirense * Benfica B
Sporting B * V.Guimarães B
Covilhã * Oliveirense
Atlético * Leixões
Marítimo B * Penafiel
Arouca * Aves
Trofense * Varzim
Freamunde * Tondela
3ª Jornada
Porto B * União
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Belenenses
Braga B * Naval

10ª Jornada

24 de outubRO de 2012
Feirense * Tondela
Benfica B * V.Guimarães B
Naval * Penafiel
Belenenses * Varzim
União * Aves
Arouca * Leixões
Trofense * Marítimo B
Freamunde * Atlético
3ª Jornada
Porto B * Covilhã
4 de
sETEMBRO
de 2011B
Sta.
Clara * Sporting
Braga B * Oliveirense

18ª Jornada

3ª Jornada

11ª Jornada

19ª Jornada

22 de agosto de 2012
Oliveirense * Marítimo B
Sporting B * Covilhã
Naval * Benfica B
Belenenses * Braga B
União * Sta. Clara
Tondela * Trofense
Aves * Freamunde
Varzim * Porto B
3ª Jornada
Leixões * Feirense
4 de sETEMBRO
de 2011
Penafiel * Arouca
V.Guimarães B * Atlético
4ª Jornada

26 de agostO de 2012
Feirense * Naval
Benfica B * Belenenses
Covilhã * Penafiel
Atlético * Sporting B
Marítimo B * V.Guimarães B
Arouca * Oliveirense
Trofense * Leixões
Freamunde * Varzim
3ª Jornada
Porto B * Aves
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Tondela
Braga B * União
5ª Jornada

2 de setembro de 2012
Oliveirense * Porto B
Sporting B * Marítimo B
Covilhã * Atlético
Belenenses * Naval
União * Benfica B
Tondela * Braga B
Aves * Sta. Clara
Varzim * Feirense
3ª Jornada
Leixões * Freamunde
4 de sETEMBRO
de 2011
Penafiel * Trofense

28 de outubro de 2012
Oliveirense * Naval
Sporting B * Braga B
Covilhã * Sta. Clara
Atlético * Porto B
Marítimo B * Freamunde
Arouca * Trofense
Aves * Tondela
Varzim * União
3ª Jornada
Leixões * Belenenses
4 de sETEMBRO
de 2011
Penafiel * Benfica
B
V.Guimarães B * Feirense
12ª Jornada

4 de novemBRO de 2012
Feirense * Covilhã
Benfica B * Sporting B
Naval * V.Guimarães B
Belenenses * Penafiel
União * Leixões
Tondela * Varzim
Trofense * Oliveirense
Freamunde * Arouca
3ª Jornada
Porto B * Marítimo B
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Atlético
Braga B * Aves
13ª Jornada

V.Guimarães B * Arouca

11 de novembro de 2012
Oliveirense * Benfica B
Sporting B * Naval
Covilhã * Braga B
Atlético * Feirense
Marítimo B * Sta. Clara
Arouca * Porto B
Trofense * Freamunde
Varzim * Aves
Leixões * Tondela
Penafiel * União
V.Guimarães B * Belenenses

6ª Jornada

14 Jornada

19 de setemBRO de 2012
Feirense * Aves
Benfica B * Tondela
Naval * União
Atlético * Oliveirense
Marítimo B * Covilhã
Arouca * Sporting B
Trofense * V.Guimarães B
Freamunde * Penafiel
3ª Jornada
Porto B * Belenenses
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Leixões
Braga B * Varzim
7ª Jornada

25 de novembro de 2012
Feirense * Marítimo B
Benfica B * Covilhã
Naval * Varzim
Belenenses * Sporting B
União * Oliveirense
Tondela * Penafiel
Aves * Leixões
Freamunde * V.Guimarães B
3ª Jornada
Porto B * Trofense
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Arouca
Braga B * Atlético
15ª Jornada

23 de setemBRO de 2012
Oliveirense * Freamunde
Sporting B * Trofense
Covilhã * Arouca
Atlético * Marítimo B
União * Belenenses
Tondela * Naval
Aves * Benfica B
Varzim * Sta. Clara
Leixões * Braga B
Penafiel * Feirense
V.Guimarães B * Porto B

28 de novembro de 2012
Oliveirense * Belenenses
Sporting B * Feirense
Covilhã * União
Atlético * Benfica B
Marítimo B * Naval
Arouca * Braga B
Trofense * Sta. Clara
Freamunde * Porto B
3ª Jornada
Leixões * Varzim
4 de sETEMBRO
de 2011
Penafiel * Aves
V.Guimarães B * Tondela

8ª Jornada

16ª Jornada

30 de setemBRO de 2012
Feirense * União
Benfica B * Leixões
Naval * Aves
Belenenses * Tondela
Marítimo B * Varzim
Arouca * Atlético
Trofense * Covilhã
Freamunde * Sporting B
3ª Jornada
Porto B * Penafiel
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Oliveirense
Braga B * V.Guimarães B

6 de dezembro de 2012
Feirense * Arouca
Benfica B * Marítimo B
Naval * Atlético
Belenenses * Covilhã
União * Sporting B
Tondela * Oliveirense
Aves * V.Guimarães B
Varzim * Penafiel
3ª Jornada
Porto B * Leixões
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Freamunde
Braga B * Trofense

16 de dezembRO de 2012
Feirense * Porto B
Benfica B * Trofense
Naval * Arouca
Belenenses * Marítimo B
União * Atlético
Tondela * Sporting B
Aves * Oliveirense
Varzim * Covilhã
3ª Jornada
Leixões * V.Guimarães B
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Penafiel
Braga B * Freamunde

23 de dezembRO de 2012
Oliveirense * Penafiel
Sporting B * Leixões
Covilhã * Aves
Atlético * Tondela
Marítimo B * União
Arouca * Belenenses
Trofense * Feirense
Freamunde * Naval
3ª Jornada
Porto B * Benfica B
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Braga
B
V.Guimarães B * Varzim
20ª Jornada

30 de dezembro de 2012
Feirense * Sta. Clara
Benfica B * Freamunde
Naval * Covilhã
Belenenses * Trofense
União * Arouca
Tondela * Marítimo B
Aves * Atlético
Varzim * Sporting B
3ª Jornada
Leixões * Oliveirense
4 de sETEMBRO
de 2011 B
Penafiel * V.Guimarães
Braga B * Porto B

21ª Jornada

6 de Janeiro de 2013
Oliveirense * V.Guimarães B
Sporting B * Penafiel
Covilhã * Leixões
Atlético * Varzim
Marítimo B * Aves
Arouca * Tondela
Trofense * União
Freamunde * Belenenses
3ª Jornada
Porto B * Naval
4 de
sETEMBRO
de 2011
Sta.
Clara * Benfica
B
Braga B * Feirense

22ª Jornada

13 de Janeiro de 2013
Sporting B * Oliveirense
Braga B * Benfica B
Sta. Clara * Naval
Feirense * Belenenses
Freamunde * União
Porto B * Tondela
Trofense * Aves
Arouca * Varzim
3ª Jornada
Marítimo B * Leixões
4 de sETEMBRO
de 2011
Atlético * Penafiel
Covilhã * V.Guimarães B

25ª Jornada

27 de janeiro de 2013
Naval * Feirense
Belenenses * Benfica B
Penafiel * Covilhã
Sporting B * Atlético
V.Guimarães B * Marítimo B
Oliveirense * Arouca
Leixões * Trofense
Varzim * Freamunde
3ª Jornada
Aves * Porto B
4 de sETEMBRO
de Clara
2011
Tondela * Sta.
União * Braga B
26ª Jornada

32ª Jornada

38ª Jornada

Porto B * Oliveirense
Marítimo B * Sporting B
Atlético * Covilhã
Naval * Belenenses
Benfica B * União
Braga B * Tondela
Sta. Clara * Aves
Feirense * Varzim
3ª Freamunde
Jornada
* Leixões
4 deTrofense
sETEMBRO
de 2011
* Penafiel
Arouca * V.Guimarães B

Naval * Oliveirense
Braga B * Sporting B
Sta. Clara * Covilhã
Porto B * Atlético
Freamunde * Marítimo B
Trofense * Arouca
Tondela * Aves
União * Varzim
3ªBelenenses
Jornada
* Leixões
4 deBenfica
sETEMBRO
de 2011
B * Penafiel
Feirense * V.Guimarães B

Varzim * Oliveirense
Aves * Sporting B
Tondela * Covilhã
Belenenses * Atlético
Braga B * Marítimo B
Benfica B * Arouca
Naval * Trofense
Feirense * Freamunde
3ª Jornada
Sta. Clara * Porto B
4 de sETEMBRO
de 2011
Leixões * Penafiel
União * V.Guimarães B

3 de fevereiro de 2013

27ª Jornada

10 de fevereiro de 2013
Aves * Feirense
Tondela * Benfica B
União * Naval
Oliveirense * Atlético
Covilhã * Marítimo B
Sporting B * Arouca
V.Guimarães B * Trofense
Penafiel * Freamunde
3ªBelenenses
Jornada
* Porto B
4 de sETEMBRO
de Clara
2011
Leixões * Sta.
Varzim * Braga B

28ª Jornada

17 de fevereiro de 2013
Freamunde * Oliveirense
Trofense * Sporting B
Arouca * Covilhã
Marítimo B * Atlético
Belenenses * União
Naval * Tondela
Benfica B * Aves
Sta. Clara * Varzim
3ª Jornada
Braga B * Leixões
4 deFeirense
sETEMBRO
de 2011
* Penafiel
Porto B * V.Guimarães B

29ª Jornada

24 de fevereiro de 2013
União * Feirense
Leixões * Benfica B
Aves * Naval
Tondela * Belenenses
Varzim * Marítimo B
Atlético * Arouca
Covilhã * Trofense
Sporting B * Freamunde
3ª Jornada
Penafiel * Porto B
4 de
sETEMBRO
de Clara
2011
Oliveirense
* Sta.
V.Guimarães B * Braga B

17 de março de 2013

33ª Jornada

30 de março de 2013
Covilhã * Feirense
Sporting B * Benfica B
V.Guimarães B * Naval
Penafiel * Belenenses
Leixões * União
Varzim * Tondela
Oliveirense * Trofense
Arouca * Freamunde
3ª Jornada
Marítimo B * Porto B
4 de sETEMBRO
de Clara
2011
Atlético * Sta.
Aves * Braga B

34ª Jornada

7 de abril de 2013
Benfica B * Oliveirense
Naval * Sporting B
Braga B * Covilhã
Feirense * Atlético
Sta. Clara * Marítimo B
Porto B * Arouca
Freamunde * Trofense
Aves * Varzim
3ª Jornada
Tondela * Leixões
4 de sETEMBRO
de 2011
União * Penafiel
Belenenses * V.Guimarães B

35ª Jornada

13 de abril de 2013
Marítimo B * Feirense
Covilhã * Benfica B
Varzim * Naval
Sporting B * Belenenses
Oliveirense * União
Penafiel * Tondela
Leixões * Aves
V.Guimarães B * Freamunde
3ª Jornada
Trofense * Porto B
4 de sETEMBRO
de Clara
2011
Arouca * Sta.
Atlético * Braga B

23ª Jornada

30ª Jornada

3 de março de 2013
Feirense * Oliveirense
Porto B * Sporting B
Freamunde * Covilhã
Trofense * Atlético
Arouca * Marítimo B
União * Tondela
Belenenses * Aves
Benfica B * Varzim
3ª Jornada
Naval * Leixões
4 de sETEMBRO
de 2011
Braga B * Penafiel
Sta. Clara * V.Guimarães B

17 de abril de 2013
Belenenses * Oliveirense
Feirense * Sporting B
União * Covilhã
Benfica B * Atlético
Naval * Marítimo B
Braga B * Arouca
Sta. Clara * Trofense
Porto B * Freamunde
3ª Jornada
Varzim * Leixões
4 de sETEMBRO
de 2011
Aves * Penafiel
Tondela * V.Guimarães B

24ª Jornada

31ª Jornada

37ª Jornada

20 de janeiro de 2013
Benfica B * Feirense
V.Guimarães B * Sporting B
Oliveirense * Covilhã
Leixões * Atlético
Penafiel * Marítimo B
Aves * Arouca
Varzim * Trofense
Tondela * Freamunde
3ª Jornada
União * Porto B
4 Belenenses
de sETEMBRO
de Clara
2011
* Sta.
Naval * Braga B

23 de janeiro de 2013
Marítimo B * Oliveirense
Covilhã * Sporting B
Benfica B * Naval
Braga B * Belenenses
Sta. Clara * União
Trofense * Tondela
Freamunde * Aves
Porto B * Varzim
3ª Jornada
Feirense * Leixões
4 de sETEMBRO
de 2011
Arouca * Penafiel
Atlético * V.Guimarães B

10 de março de 2013
Tondela * Feirense
V.Guimarães B * Benfica B
Penafiel * Naval
Varzim * Belenenses
Aves * União
Leixões * Arouca
Marítimo B * Trofense
Atlético * Freamunde
3ª Jornada
Covilhã * Porto B
4 de
sETEMBRO
de Clara
2011
Sporting
B * Sta.
Oliveirense * Braga B

xão pelo futebol

36ª Jornada

21 de abril de 2013
Arouca * Feirense
Marítimo B * Benfica B
Atlético * Naval
Covilhã * Belenenses
Sporting B * União
Oliveirense * Tondela
V.Guimarães B * Aves
Penafiel * Varzim
3ª Jornada
Leixões * Porto B
4 de
sETEMBRO
de Clara
2011
Freamunde
* Sta.
Trofense * Braga B

28 de abril de 2013

39ª Jornada

5 de maio de 2013
Porto B * Feirense
Trofense * Benfica B
Arouca * Naval
Marítimo B * Belenenses
Atlético * União
Sporting B * Tondela
Oliveirense * Aves
Covilhã * Varzim
3ª Jornada B * Leixões
V.Guimarães
4 de sETEMBRO
de Clara
2011
Penafiel * Sta.
Freamunde * Braga B

40ª Jornada

8 de maio de 2013
Penafiel * Oliveirense
Leixões * Sporting B
Aves * Covilhã
Tondela * Atlético
União * Marítimo B
Belenenses * Arouca
Feirense * Trofense
Naval * Freamunde
3ª Jornada
Benfica B * Porto B
4 de sETEMBRO
de Clara
2011
Braga B * Sta.
Varzim * V.Guimarães B

41ª Jornada

12 de maio de 2013
Sta. Clara * Feirense
Freamunde * Benfica B
Covilhã * Naval
Trofense * Belenenses
Arouca * União
Marítimo B * Tondela
Atlético * Aves
Sporting B * Varzim
3ª Oliveirense
Jornada
* Leixões
4 de sETEMBRO
de 2011
V.Guimarães
B * Penafiel
Porto B * Braga B
42ª Jornada

19 de maio de 2013
V.Guimarães B * Oliveirense
Penafiel * Sporting B
Leixões * Covilhã
Varzim * Atlético
Aves * Marítimo B
Tondela * Arouca
União * Trofense
Belenenses * Freamunde
3ª Jornada
Naval * Porto B
4 deBenfica
sETEMBRO
de Clara
2011
B * Sta.
Feirense * Braga B
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Coisas do Corisco,… em Gaspé!
José de Sousa
aros leitores, nós, eu e minha esposa e mais tarde
o casal Carlos Macedo e esposa Lucy, fomos dar a
volta à Gaspé, de mota, uma óptima experiência, sobretudo se faz bom tempo como fez no nosso caso. Saímos
no sábado, 7 de Julho e o Carlos foi-se encontrar connosco em Mont-Joli no 9 Julho.

C

Aqui começa uma viagem em que por momentos tu
olhas para o horizonte e dá uma impressão que estamos
na vigia das Feteiras, ou no pisão descendo pra Água
d’Alto, ou ainda o miradoiro de Santa Iria. Também há
alturas que pensas que chegaste à Lomba do Cavaleiro. Páras e olhas a paisagem e tens na tua frente uma

estacão de serviço Crevier, mercearia e tudo. Aí a realidade é outra: estás na Gaspé e não em São Miguel. Desculpem se não falo de bonitas paisagens do rectângulo
português, mas não posso imaginar porque não conheço
suficiente pra falar, fora uns meses na tropa, sem patacas não vais a lado nenhum.
Em Setembro vou dar uma volta de norte a sul, depois
poderei falar. Há quem pense que nós somos corajosos
ao fazer 2100 quilómetros de mota em 5 dias. Sinto-me bem modesto ao vos falar deste casal de professores que encontramos na estrada, perto de Gaspé, que
tinham saído de Montreal de bicicleta havia 11 dias
com bagagem pra camping. Estavam a fazer o mesmo
que nós. As estradas são lindas para motards, com lindas curvas e lindas ladeiras, mas de bicicleta? Queria
antes de pôr um ponto final, falar-vos da auto-estrada
198. De certeza absoluta que vocês já tentaram estender
um tapete no corredor, mas como é comprido fica com,
como explicar?... às ondas, e isso, depois agente puxa
e estica, mas a 198 a caminho de Murdocheville não
podes esticar. Ao chegar ao topo da montanha olhas ao
longe e vês um tapete que ainda não esticaste. Só visto.
Mas, nem tudo é bom... a comida é cara e na terra do
peixe mesmo se os restaurantes dizem servir peixe, se
fores ao IGA compras os mesmos filetes de peixe é pena
que esta gentinha não goste de ver olhos do peixinho.

No que respeita à estadia, aconselho sem dúvida alguma “Gîtes”, cama e pequeno-almoço, limpos, pessoas
simpaticíssimas. Fazem-se bons encontros na hora de
tomar o pequeno-almoço, e até tenho bons endereços,
e caso estejam interessados em conhecer algum podem
comunicar com este jornal.
Estou de volta ao trabalho, assim como a maioria dos
meus colegas. Isto que se segue é para todos os trabalhadores: aquele que todo o dia é activo como uma abelha, forte como um boi, trabalha como um cavalo e à
noite sente-se cansado como um cão, deveria consultar
um veterinário. Tem grandes possibilidades de ser um
burro. Chang Ying Yue é o actor desta expressão.

Berta Cabral contra
pagamento de excesso
de bagagem

A

candidata do PSD/Açores à presidência do Governo Regional,
Berta Cabral, reafirmou a intenção de
acabar com o pagamento de excesso
de bagagem pelos passageiros oriundos da América do Norte nos voos
entre as ilhas dos Açores.
“É inaceitável que, viajando em companhias do mesmo grupo, se possa levar 50 quilos de
bagagem dos EUA até Ponta Delgada ou Terceira e
depois só se possa levar 20 quilos nas viagens entre
as ilhas dos Açores e tenha que se pagar excesso de
bagagem”, afirmou Berta Cabral, numa intervenção
na sexta-feira à noite no Centro Cultural da Filarmónica Santo António, em Cambrige, Nova Inglaterra,
nos EUA.
Berta Cabral, citada numa nota de imprensa divulgada pelo PSD/Açores, referia-se ao facto de a SATA
Internacional permitir o transporte de 50 quilos de
bagagem para os passageiros provenientes da América do Norte, enquanto a SATA Air Açores tem um
limite máximo de 20 quilos para as ligações entre as
ilhas do arquipélago.
Para a candidata social-democrata, esta situação
“não faz sentido”, defendendo ser “preferível reduzir
um pouco para quem sai (dos EUA) e aumentar um
pouco (nos Açores), sendo igual para todos”.
Na sua intervenção, Berta Cabral defendeu ainda
a importância da presença de açorianos em cargos
políticos nos EUA, frisando que “é uma forma de
defender e dar notoriedade” à comunidade açoriana
neste país.
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HigH sCHool of montreal adult Centre
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. 514-788-5937
inglês básiCo
informaçÕes para insCriçÕes

Inglês básico - manhã

Datas: 13, 14, 15, 16 de Agosto 2012
20, 21, 22, 23 de Agosto 2012
Hora: 9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde

Datas: 13, 14, 15, 16 de Agosto 2012
20, 21, 22, 23 de Agosto 2012
Hora: 17h00 às 19h00um dos

um dos seguintes doCumentos (original ÚniCamente) é exigido:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana
uma das seguintes provas de residênCia
no (original ÚniCamente) é exigido:
• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Outras provas (informar-se com os empregados)

Horários das aulas de
inglês de base de manHã e de tarde
Manhã: Do 27 de Agosto até 20 de Dezembro de 2012
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30
tarde: Do 27 de Agosto até 20 de Dezembro de 2012
De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)

Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes: Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte
Sítio web: www.hsmontreal.ca

Suivez un programme de formation POUR OBTENIR VOTRE LICENCE D’ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION!
Reconnu par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ce programme de formation spécialisée est offert
sous forme de session de jours ou de session de soirs/fins de semaines. Voilà un programme de formation
pratique au cours duquel vous étudierez à partir de situations vécues.

Torna-se
empreiteiro
através do
programa de
formação da
APCHQ

FORMAÇÃO DO OUTONO 2012

EMPREITEIRO
DE C O N S T R U Ç Ã O
COURS EXCLUSIVEMENT EN FRANÇAIS

• Administration (90 heures)
• Gestion de la sécurité sur les chantiers de
construction (40 heures)
• Gestion de projets et de chantiers (135 heures)
• Exécution de travaux de construction (65 heures)

Pour plus
d’informations,
visitez notre site

CES COURS SONT OFFERTS AUX 3 BUREAUX
DE L’APCHQ – MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

www.apchqmontreal.ca

5800, boul. L.-H.-Lafontaine, ANJOU
1090, boul. Curé-Labelle, BLAINVILLE
215, boul. Jean-Leman, CANDIAC
514.354.8722, poste 240

Isenção
dos exam
e
da RBQ s

Une attes
tation off
icielle de
réussite d
e ces pro
fils vous
permettra
d’être exe
mpté
des exam
ens de la
R
égie
du bâtime
nt du Qué
bec
(RBQ).
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EMPREGOS

EMPREGOS

7 de Agosto de 2012
1 Euro = CAD 1.347740
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

514.946.1988

Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret, tour de piscine” e etc.
Johanne: 450-628-5472
Homem dinâmico para trabalho
geral de edifícios comerciais, para
pequenos trabalhos arranjar e manutenção geral para companhia
imobiliária a tempo inteiro no distrito de ANJOU. 514-355-1233
INFO@PLEXON.CA
Procura-se
cozinheiro/sub-chefe com mínimo de 7 a 8
anos de experiência em gastronomia italiana, bom salário
a tempo inteiro na zona sul.
José ou Tony
450-444-3416
Precisa-se de pessoal para ajuntamento e instalação de rampas em
alumínio ou metal, com ou sem
experiência.
Apresentar-se no 8975 Pascal
Gagnon em St-Leonard, ou
contactar pelo telefone
514-327-2200 ou e-mail:
info@mondialaluminium.com
Procura-se costureira com experiência. 30 horas por semana,
exige-se referências.
Contactar Marie-Josée
514-524-0846
Precisa-se de costureira com experiência. Bom salário e trabalho
durante todo o ano.
Contactar Stella
514-277-4761
Procura-se empregado de mesa.
Jovem e dinânico com experiência
para restaurante português bem
conhecido, bom salario.
514-240-3912

Varina Aluminium inc.
Procura pessoal para fabricação e
instalação dos seus próprios produtos. 514-362-1300
Procura-se pessoa para limpeza
ligeira. Alguns dias por semana.
Sandy: 514-270-3378
Precisamos de operárias
com experiência em máquinas de costura Plain,
overlock, coverstitch (2
agulhas).
Mary: 514-845-6680

aluga-se
Aluga-se 5 1/2, rés-de-chão situado em Longueuil perto do hospital.
514-243-8313

Vende-se recheio de
casa e aluga-se um 5
1/2 no segundo andar
na área de Chabanel.
514-384-1575

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

Senhor Samika

†

João Resendes

†

José de Medeiros

†

Manuel Pacheco

Faleceu em Montreal no dia 20 de Julho, com
76 anos de idade, o senhor João Resendes,
natural de Santa Bárbara, Santa Maria, Açores.
Deixa na dor sua esposa senhora Francelina
Freitas, seu filho António (Ana Alves), seus netos/as, Katherina e Thomas. Pai do já falecido
José Resendes, sua irmã Maria, seus cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
A Missa do corpo presente teve lugar no dia 21 de Julho de 2012 às
10h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado 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.

Faleceu em Montreal no dia 17 de Julho, com 76 anos de idade, o
senhor José de Medeiros, natural da Relva, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa senhora Maria das Neves Melo, seus filhos/
as Louis (Marie-Claude), João (Lori), Horácio (Laudalina), Michel
(Polly), Denis (Grace). Seus netos/as, Emily, Simon, Ronnie, Brandon,
Nathan, Adam, Ryan, Jeffrey, Ashley, Megan, Andrew, Danial. Sua
irmã Helena, cunhadas Elmira, Evangelina e Hermina. Seus sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
A Missa do corpo presente teve lugar no dia 20 de Julho de 2012 às
9h30 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério Notre Dame
dês 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.

Faleceu em Montreal no dia 22 de Julho, com
84 anos de idade, o senhor Manuel Pacheco,
natural de Santo António, Nordestinho, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa senhora Odilia Melo,
sua irmã, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
A Missa do corpo presente,teve lugar no dia 25 de Julho de 2012 às
10h00, na Igreja Saint-Ambroise. Foi sepultado 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.

Vidente Medium

Ajuda a resolver todos os seus problemas:
Amor, casamento, problemas familiais, exames, negócios, sorte no jogo, sucesso no comércio, impotência sexual, feitiços, etc.
Resultados Rápidos, dentro de 48 horas tem
sucesso, onde os outros fracassam. Pagamento depois do resultado

†

Olinda Ribeiro dos Santos

Faleceu em Laval no dia 23 de Julho,com 98
anos de idade,a senhora Olinda Ribeiro dos
Santos, Natural de Alvados, Porto de Mós, Portugal, esposa do já falecido Joaquim Caetano
Ribeiro.
Deixa na dor seus filhos Esiquiel (Idalina Matos), Antenor (Piedade Salgueiro). Seus netos/
as Armindo (Trindade), Isilda (Martinho), Lurdes
(Francisco), Mário (Preciosa), Cristina (Emmanuel). Seus 10 bisnetos/as e 3 trisnetos, familiares e amigos.

Tel.: 438-995-4811

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins

Oração

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Querida Mãe! Vós, que nos amais e nos guiais todos os dias; Vós, que sois a mais bela das Mães,
a quem eu amo com todo o coração! Eu Vos peço,
mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça, por mais dura que ela seja! (Pede-se a Graça).
Sei que Vós me ajudareis e me acompanhareis
sempre, até à hora da minha morte. Amém! L.F.

†

Fernando Casanova

Faleceu em Montreal no dia 31 de Julho
com 72 anos de idade, o Senhor Fernando
Casanova,natural de São José, Ponta Delgada, Açores.
Deixa na dor sua esposa senhora Maria
Evangelina Travassos, seu filho Fernando
Jorge (Lisa de Bellis), sua filha Elizabeth,
seus netos/as, Alexandre e Erika-Mia, irmãos/irmãs, cunhados/as, sobrinhos/as,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
A Missa do corpo presente teve lugar no dia
6 de Agosto de 2012 às 10h00, na Igreja Saint-Edouard. Foi sepultado
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.

A Missa do corpo presente,teve lugar no dia 28 de Julho de 2012 às
10h00, na Igreja Santa Cruz. Foi transladada para Alvados, Porto de
Mós, Portugal.
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.
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.

†

Idalina Vila Fidalgo

Faleceu em Montreal no dia 3 de Agosto, com
80 anos de idade, a senhora Idalina Vila Fidalgo, natural da Ajuda, Peniche, Portugal.
Deixa na dor seu esposo senhor José do
Nascimento Dias, suas filhas Dulce Maria
Vila da Silva e Lilita. Suas netas Ana Paula
Vila da Silva (James de Francesco) e Tanya
Alexandra Dias da Cruz. Seus bisnetos Noah
e Liam. Sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
1111, Laurier O., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
A Missa do corpo presente, teve lugar no dia 6 de Agosto de 2012
às 12h30 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada em cripta 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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mil volumes) e o espaço do bonito Jardim Botânico. A tradição académica de
Coimbra, com as animação das afamadas
repúblicas, presente também nos bares e
festas da cidade antiga, bem como o típico
Fado prevalecem até aos dias de hoje com
a mesma força cultural de outrora.
Mantendo firme a vontade de preservação de todo este magnífico património,
Coimbra oferece importantes espaços museológicos, com especial destaque para o
Museu nacional de Machado de Castro,
instalado no antigo Paço Episcopal da cidade e considerado mesmo um dos mais
importantes museus do País.

Bijouterie DIVA

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

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

514-508-3482 | 514-209-6652

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.

Depois de muitos falhanços,hoje gozo da posição que sempre sonhei.A minha sorte

S
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uma mulher
lh
j
jovem
e nos últimos
últi
6 meses,o meu marido
id nem se aproximou
i
d
de
mim e no último mês,nem tão pouco quis saber dos nossos filhos. Como o amo
verdadeiramente,fui fui procurar ajuda espiritual ao SHAMAN.Pude ver com os meus
olhos que ele estava debaixo de influência de coisa de bruxos,afastando-o assim da
sua família.Obrigado
f
íli Ob i d SHAMAN,pela
SHAMAN
l tua
t
ajuda.
j d PAULA.
PAULA

até à morte), a Igreja de Santo António
dos Olivais, o Mosteiro de Celas, o Jardim (ou Claustro) da Manga ou a Sé Nova
de Coimbra. Coimbra possui igualmente
bonitos e aprazíveis espaços verdes e ajardinados, como o Parque Verde do Mondego, o do Largo da Portagem, o Parque
Dr. Manuel Braga, o Jardim Penedo da
Saudade, o Parque do Vale das Flores ou o
Parque de Santa Cruz. Definitivamente a
não perder é o espaço da Universidade de
Coimbra, com o seu Museu de Arte Sacra,
a deslumbrante Capela de São Miguel e
a fantástica Biblioteca Joanina (magnífica construção do século XVIII, em talha
dourada e madeiras exóticas e com 300

A minha família estava presa na miséria.Tudo por causa de uma praga da qual não éramos
capazes de
d nos livrar.Hoje
l
consideramo‐nos
d
l
livres
d
dessa
má
á influência
fl ê
e do
d mesmo
modo,através do SHAMAN INDIO,conhecemos quem estava por trás desta infâmia. SINGH
FAMILY

tendo existindo entre 1309 e 1336, depois
entre 1354 a 1377, passando nos intermédios para Lisboa. Em 1537, D. João III
instalou definitivamente os Estudos Gerais (universidade) em Coimbra.
A primeira metade do séc. XIX foi um
período particularmente penoso para
Coimbra, com as invasões francesas e as
lutas liberas. Só na segunda metade do século, Coimbra conhece o progresso com a
introdução do telégrafo eléctrico e a inauguração do caminho-de-ferro.
Com uma história tão rica, denotando a
importância desta cidade a nível nacional,
Coimbra é dona de um esplêndido Património, que importa conhecer, cunhando a
própria nacionalidade e consciência Portuguesa. Monumentos como a Sé Velha e
as Igrejas de São Tiago, São Salvador e
Santa Cruz (com os túmulos dos primeiros reis de Portugal) retrocedem aos inícios da nação Portuguesa. Muitos outros
monumentos são de realçar em Coimbra,
como os bonitos conventos de Santa-Clara-a-Velha e Santa-Clara-a-Nova (onde
D. Inês de Castro terá sido apunhalada

Apaixonei‐me por um homem casado.Éramos felizes e esperáva‐mos o nosso primeiro bébé,de
repente comecei a sentir‐me mal,sem saber porquê,sentia que ia perder o meu bébé e o meu
instinto de
d mãe estava certo.O SHAMAN deu‐nos
d
a conhecer
h
a pessoa que estava a causar
este inferno.A ex mulher do meu marido.ARBAT

oimbra, cidade sede de concelho
e distrito, e principal cidade do
Centro de Portugal, é uma das mais
históricas localidades do País, dona de
um património riquíssima, banhada
pelo notável rio Mondego.
A presença humana nesta região abençoada pela natureza, com a mais valia de
um Mondego navegável, vem de tempos
remotos, tendo sido ocupada pelos Celtas, e culturalmente transformada pelos
Romanos. Visigodos, entre 586 e 640 deixaram igualmente a sua marca, passando para o domínio Muçulmano em 711.
A reconquista definitiva dá-se em 1064,
pelas tropas de Fernando Magno, e já em
1139, o Rei D. Afonso Henriques faz de
Coimbra a capital do Reino, estatuto que
conserva até 1260. Coimbra foi, também,
um importante entreposto comercial, sendo que a maioria das trocas comerciais se
processava pelo rio Mondego, que permitia uma ligação privilegiada ao porto de
mar da Figueira da Foz. A Universidade
de Coimbra foi outro dos grandes marcos
culturais e de desenvolvimento da cidade,
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Obrigado SHAMAN. GALINA I.

SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008
7551 St-Hubert
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Parabéns Meaghan Benfeito
e Roseline Filion
A

nossa compatriota Meaghan Benfeito, neta do
bem conhecido comerciante da nossa comunidade Sr. Artur Benfeito, manifestou orgulho na
medalha de bronze que obteve na terça-feira nos
saltos sincronizados da plataforma a 10 metros
nos Jogos Olímpicos de Londres.

lientou a luso-canadiana em declarações enviadas à
agência Lusa pelo Comité Olímpico canadiano na
terça-feira à noite.
“Nós desejávamos esta medalha”, realçou, ao lembrar que viajou com Roseline até Londres com a confiança de tudo terem feito para estarem “preparadas e
ganhar a medalha”.
Benfeito, que fez um belo presente ao seu pai no
dia em que festejava o seu quintagésimo aniversário
de nascimento e que estava presente, em Londres,
também as duas atletas fizeram questão de dedicar
as suas medalhas em memória de entes queridos que
faleceram nos últimos meses. Filion perdeu seu avô,

palavras cruzadas

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O título na prova foi para as chinesas Chen Ruolin e
Wang Hao, que no conjunto dos cinco saltos totalizaram 368,40 pontos, seguindo-se o par mexicano Paola Espinosa e Alejandra Orozco, com 343,32 pontos,
a quem foi atribuída a medalha de prata.
Em terceiro lugar posicionaram-se Meaghan Benfeito em dupla com Roseline Filion (Canadá), com
337,62 pontos.
Para Meaghan e Roseline, apesar do extenso currículo em competições internacionais, designadamente

Horizontais 1. Apre (interj.). Resina odorífera cor de enxofre. 2.
Que tem por hábito fazer alguma coisa. Verbal. 3. Que vagueia. Grande porção. A unidade. 4. Parte inferior ou pendente de certas peças
de vestuário. Prudente. 5. Designa diferentes relações, como posse,
matéria, lugar, providência (prep.). Casa humilde. 6. Outrossim. Que
tem bastante idade. 7. Motim de rua. Sétima nota da escala musical. 8.
Utensílio em forma de leque que serve para agitar o ar. Coloração da
face. 9. A tua pessoa. Naquele lugar. Classe. 10. Servir-se de. Dançar
o samba. 11. Que atingiu a maioridade legal. Ecoar.
Verticais 1. Conserva de uvas. Peixe da família dos escômbridas
da ordem dos acantopterígios. 2. Vinha americana (Mad.). Serve-se
de. 3. Chuvada (pop.). Cólera. Grito de dor ou de alegria. 4. Curso de
água natural, mais ou menos caudaloso. Selvagem, sem civilização.
5. O espaço aéreo. Eventual. 6. Discursar. Planta apiácea conhecida
por erva-doce. 7. Invólucro espinhoso da castanha. Aquelas. 8. Vento
frio do norte. Patrão. 9. Mover-se de um sítio para outro. Vazio. Grande
vasilha de madeira. 10. Que exprime malvadez. Devastar. 11. Antiga
armadura para a cabeça. Ter tonturas.
HORIZONTAIS: 1. Irra, Anime. 2. Useiro, Oral. 3. Vago, Ror, Um. 4. Aba, Cauto. 5. De,
Barraca. 6. Aliás, Idoso. 7. Arruaça, Si. 8. Abano, Cor. 9. Tu, Ali, Aula. 10. Usar, Sambar.
11. Maior, Soar. VERTICAIS: 1. Uvada, Atum. 2. Isabela, Usa. 3. Rega, Ira, Ai. 4. Rio,
Bárbaro. 5. Ar, Casual. 6. Orar, Anis. 7. Ouriço, As. 8. Nortada, Amo. 9. Ir, Oco, Cuba. 10.
Mau, Assolar. 11. Elmo, Oirar.

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

em campeonatos mundiais, esta foi a primeira subida
a um pódio olímpico.
“Temos orgulho nesta competição e esta medalha
significa muito para mim. Agora somos, não apenas
atletas olímpicas, mas medalhadas olímpicas”, sa-

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
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

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto
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.

Tel.: 514 849-9966

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

“o meu maior fã”, em janeiro, e Benfeito um tio, em
outubro.
“Eles tiveram os melhores lugares para vêr-nos lá
em cima”, disse Filion.
Parabéns Meghan Benfeito

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
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Dupla de canoístas portuguesas
conseguiu ficar entre as oito
primeiras

A

s canoístas portuguesas Beatriz Gomes e Joana Vasconcelos
qualificaram-se hoje para a final da
prova feminina de K2 500 metros
dos Jogos Olímpicos Londres2012.

A final feminina de K2 500 metros
está marcada para quinta-feira, às 5h30.
Beatriz Gomes e Joana Vasconcelos
integram a seleção de Portugal, juntamente com Teresa Portela e Helena

A dupla portuguesa terminou em
terceiro lugar na segunda meia-final,
numa corrida ganha pelas chinesas Wu
Yanan e Zhou Yu.

Rodrigues, que quarta-feira, a partir
das 5h45 horas, disputa a final feminina de K4 500 metros.

Ronaldo: «Quero conquistar
tudo o que possa»

«Estou certo que com uma equipa
solidária como esta, os obstáculos serão menores», disse o português.
Cristiano Ronaldo revelou que pretende «conquistar tudo o que possa»
e que por isso não estabelece priorida-

des, acrescentando que confia na atual
equipa do Real Madrid.
«Não tenho nenhuma prioridade porque quero conquistar todos [os títulos]
que possa, mas para isso teremos que
lutar ao máximo e com a humildade de
todos. Estou certo que com uma equipa

solidária como esta, os obstáculos serão menores», referiu.
Cristiano Ronaldo comentava assim
os objetivos para a próxima época,
depois de receber um prémio do site
Goal.com (o troféu Goal 50), como o
melhor jogador da
época passada, e
depois de um treino dos merengues
na digressão norte-americana.
É a segunda vez
que recebe este
troféu, depois de
também ter sido
distinguido
em
2007/2008, e nas
épocas seguintes,
as de 2008/09 e
2010/2011, a distinção atribuída por
votação dos colaboradores do Goal.com - foi para Lionel
Messi.
O português ganhou na última temporada a Liga espanhola, mas o argentino
foi o melhor marcador da prova, com
50 golos, enquanto Ronaldo apontou
46 no campeonato.

F1: Lewis Hamilton vence GP da Hungria
Fernando Alonso fez o mesmo na Alemanha
Texto de Hélder Dias

Por estranho que pareça não foram
nem a Red Bull, nem a Ferrari, o maior
rival da McLaren durante o Grande
Prémio da Hungria, mas sim a equipe
Lotus. Não o foi com Romain Grosjean, que largou em segundo, mas sim
com o finlandês Kimi Raikkonen que
na parte final da prova, depois de uma
estratégia fantástica, ameaçou, mas

não conseguiu ‘’roubar ‘’, a vitória de
Lewis Hamilton em Budapeste. O inglês da McLaren garantiu a vitória depois de ter largado da pole-position.
Na segunda posição terminou Raikkonen, com o pódio sendo completado por Grosjean, num domingo fe-

licíssimo para a Lotus. O quarto foi
Sebastian Vettel, com a primeira Red
Bull, e Fernando Alonso, líder do campeonato, a chegar com a sua Ferrari na
quinta posição. Em sexto lugar terminou Jenson Button, seguido por Bruno
Senna, que terminou a prova pressionado por Mark Webber, da Red Bull.
Felipe Massa e Nico Rosberg fecharam a zona de pontuação. A largada foi
abortada com Michael Schumacher a
deixou ir abaixo o motor de seu Mer-

9 de agosto
entrevista com amir khadir no parque do portugal
joão neves candidata-se na área de blainville
portugal jupiter de prata nos fogos de artificio de montreal

11 de agosto
toy de novo em montreal para os 40 anos do solmar

cedes. Levado as boxes, o alemão teve
o motor religado e foi obrigado a largar dos pits. A largada foi dada numa
segunda tentativa, com Hamilton mantendo a ponta, seguido por Grosjean e
Button. Vettel na partida caiu de terceiro para quarto.
Na semana anterior o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, venceu de
ponta a ponta o Grande Premio da
Alemanha, décima etapa da temporada 2012 de Fórmula 1, a sua terceira

vitória nesta época , seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, e
o inglês Jenson Button, da McLaren.
No entanto, uma punição após a corrida acrescentou 20 segundos ao tempo
total de prova de Vettel rebaixando-o
ao 5º lugar. O inglês Lewis Hamilton,
teve problemas na roda traseira esquerda na fase inicial da prova, foi forçado
a fazer uma parada não programada
nos boxes, ficando por muito tempo a
rodar entre os últimos. Na parte final
da prova, o inglês decidiu abandonar
a corrida, o único a faze-lo nesta pro-

va. Depois destas duas corridas feitas
Fernando Alonso da Ferrari ,continua a
liderar o Campeonato do Mundo de Pilotos com 164 pontos seguido de Mark
Webber da Red Bull com 124 e o seu
companheiro de equipa Sebastian Vettel com 122 pontos.
A FORMULA 1, entra de férias de verão e estará de volta a 2 de setembro no
Grande Premio da Bélgica.
Resultados finais no GP da Hungria
1) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 2 pit-stops
2) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 2
3) Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2
4) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 3
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 2
6) Jenson Button (ING/McLaren), 3
7) Bruno Senna (BRA/Williams), 2
8) Mark Webber (AUS/Red Bull), 3
9) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 2
10) Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP), 2
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