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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

illimitado
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

---------

bem recheado

*Termos e condições no interior do jornal
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Westmount

Laval

1336 Av. Greene

GRAPOLO
D’ORO

Casa De Câmbio

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000

!! NOVO ESCRITÓRIO !!
Centro Da Cidade

42

2090 Rue Union

Longueuil

2877 Ch. Chambly

Serviço de análise do seu vinho

1545 Bl. Corbusier

www.globex2000.ca
514.933.2555

Ville Saint-Laurent
2089 Bl. Marcel-Laurin

VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

20 LITROS

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,
DE

5

A

250

LITROS.

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI
MONDIALE É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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PROGRAMAÇÃO
SEMANAL
QUARTA-FEIRA
14 DE NOVEMBRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
07:47 VIDA ANIMAL EM PORTUGAL E NO MUNDO
08:00 Jornal da Tarde
09:16 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
Tic Tac Tales
Amendoeira em Flor
VAMOS OUVIR
Chico Cusco
10:07 Portugal no Coração
11:52 Futebol:
Seleção Nacional (Sub 21)
Portugal x Escócia
Jogo particular a realizar
no Estádio do Bonfim,
em Setúbal
13:52 Ler +, Ler Melhor
14:08 O Preço Certo
15:00 Telejornal
15:17 Os Compadres
15:58 Mudar de Vida
16:38 Portugueses Pelo Mundo
17:21 Nativos Digitais
17:38 Decisão Final
18:31 América Connection(R/)
19:00 24 Horas
20:02 Baía das Mulheres
20:50 Telejornal Madeira(R/)
21:26 Telejornal - Açores(R/)
21:58 Portugal Aqui Tão Perto
22:55 O Nosso Tempo(R/)
23:26 Destino: Portugal(R/)
Leiria
23:52 24 Horas(R/)
00:23 Inesquecível
01:51 Ler +, Ler Melhor
QUINTA-FEIRA
15 DE NOVEMBRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
09:30 Biosfera
10:15 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 Guimarães 2012
14:15 O Preço Certo(R/)
15:00 Telejornal
16:00 De Caras
16:30 Lusitânia Expresso
17:30 Decisão Final
18:30 Correspondentes
19:00 24 Horas
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira(R/)
21:15 Telejornal - Açores(R/)
21:45 Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Maternidade
23:30 Tempos Modernos RTPI
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Percursos
01:30 América Connection(R/)
SEXTA-FEIRA
16 DE NOVEMBRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
09:45 Com Ciência
10:15 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 VOO DIRETO
17:30 VIVA A MÚSICA
18:30 Portugal Negócios
19:00 24 Horas
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira(R/)
21:15 Telejornal - Açores(R/)
21:45 Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Estado de Graça
23:30 Escape.TV - SIC
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Sexta às 9(R/)
01:30 Portugal Negócios
SÁBADO
17 DE NOVEMBRO
02:00 África 7 Dias
02:30 Consigo
03:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
04:00 Zig Zag
05:00 Quem Fala Assim
05:30 SABORES DAS ILHAS
06:00 Biosfera
06:45 Santos de Portugal
07:15 Velhos Amigos
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:00 Ingrediente Secreto
10:30 O Humor e a Cidade
11:00 Cinco Sentidos

AGENDA

COMUNITÁRIA

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.
12:00
13:30
14:00
15:00
16:15
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00

Atlântida (Madeira)
Macau Contacto 2012
Maternidade (R/)
Telejornal
Voz do Cidadão
Inesquecível
Estado de Graça
Moda Portugal
Destino: Portugal
24 Horas
Cenas do Casamento - SIC
Telejornal Madeira(R/)
Telejornal - Açores(R/)
Herman 2012
Portugueses Pelo Mundo
Mudar de Vida
24 Horas(R/)
Macau Contacto 2012
Lusitânia Expresso

DOMINGO
18 DE NOVEMBRO
02:00 Áfric@global
02:30 Universidade Aberta
03:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 Podium
06:45 Mais Europa
07:15 Velhos Amigos
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
10:00 Portugal no Coração
Especial Sábado
13:00 Tempos Modernos RTPI
13:30 Europa Contacto 2012
14:00 Poplusa
15:00 Telejornal
16:00 Estado de Graça
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Cenas do Casamento - SIC
20:30 Telejornal Madeira(R/)
21:00 Telejornal - Açores(R/)
21:30 CINEMA PORTUGUÊS
CORTE DE CABELO
22:45 VOO DIRETOA
Vida a 900 à Hora
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Europa Contacto 2012(R/)
01:00 VIVA A MÚSICA
SEGUNDA-FEIRA
19 DE NOVEMBRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 Jornal da Tarde
09:17 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
09:45 Obra de Arte
Mestre Edgar Cardoso
10:13 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço CertoXIII Série
15:00 Telejornal
16:00 Planeta Música
17:00 Canadá Contacto 2012
17:30 Decisão Final
18:30 Best Of Portugal
19:00 24 Horas
20:03 Baía das Mulheres
20:52 Telejornal Madeira(R/)
21:29 Telejornal - Açores(R/)
22:00 Prós e Contras
23:45 O Seu Dinheiro
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Salvador
01:00 Canadá Contacto 2012
01:30 Best Of Portugal(R/)
TERÇA-FEIRA
20 DE NOVEMBRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:45 Consigo
10:15 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço CertoXVIII Série
15:00 Telejornal
16:00 O Nosso Tempo
16:30 SABORES DAS ILHAS
17:00 Com Ciência
17:30 Decisão Final
18:30 Salvador
18:49 Ler +, Ler Melhor
19:00 24 Horas
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira(R/)
21:15 Telejornal - Açores(R/)
21:56 Portugal Aqui Tão Perto
22:55 A Guerra
Guerra Colonial
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Estranha Forma de Vida
01:00 A Hora de Baco
01:30 Capital
01:17 Reportagem RTP
01:51 Ler +, Ler Melhor

Filarmónica Portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa aos seus sócios que haverá eleições para a
presidência deste organismo comunitário para o 18 de Novembro pelas 13h00 na sua sede
situado no 260 rachel Este.
Para mais informações contactar Senhor José Freitas. 514-843-4472.

Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal organiza dia 23 de Novembro às 14h15 no
32, boul. St-Joseph Oeste uma sessão de informação com a colaboração do Consulado Geral
de Portugal sobre: Sucessões. Os participantes poderão informar-se e esclarecer as suas dúvidas sobre tudo que está relacionado com este tema.
Para inscrição por favor contactar com o CASCM. Tel.: 514-842-8045.

Clube Oriental Português de Montreal
O Clube Oriental Português de Montreal organiza sábado dia 17 de Novembro pelas 19h30,
jantar dançante com espectáculo para angriação de fundos a favor do “Centre de Recherche de
la Prostate”, animado pelo DJ Entre-nós, Fátima Miguel e o Rancho Foclórico Verde Minho.
Nesta noite estará presente um especialista desta doença.
Para mais informações ou reservas contactar 514-342-4373.
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

HORÓSCOPO

Maria Helena Martins

CARNEIRO - Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Não seja egoísta, pense
nos sentimentos das outras pessoas. Proteja as suas emoções
tornando-se cada dia que passa num ser humano mais forte e
então sim, será feliz! Saúde: Tente relaxar um pouco mais, anda
com os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma como gere
as suas finanças. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29
TOURO - Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa com quem
sonhava há algum tempo poderá surgir inesperadamente.
Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: O seu nível de cansaço encontra-se elevado, deve
descansar e dormir mais horas. Dinheiro: Período favorável para novos negócios, poderá surgir uma proposta há muito aguardada.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39
GÉMEOS - Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa
Crueldade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com muita
calma e compreensão. Saúde: Momento estável, aproveite
para descansar. A Vida espera por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco propício para investimentos em grandes proporções. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
CARANGUEJO - Carta Dominante: o Mágico, que significa
Habilidade. Amor: Os seus filhos sentem a sua falta, dê-lhes
mais atenção. Seja um bom professor, eduque para que os
mais jovens tenham uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida. Saúde: Poderá sentir alguns problemas
de ouvidos. Dinheiro: Fase equilibrada, sem alterações de maior.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42
LEÃO - Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: A sua vida afetiva beneficiará desta sua fase
mais sentimental. A força e a humildade caminham de mãos
dadas! Saúde: Nada o preocupará. Dinheiro: Não gaste as
suas finanças em bens desnecessários.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
VIRGEM
Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor:
Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-se a si próprio! Saúde: Não
se medique, procure um médico. Dinheiro: Se quiser entrar
num novo negócio, esta será a melhor altura.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA - Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa
Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Não
fique desatento ao que se passa à sua volta. A força do Bem
transforma a vida! Saúde: Sentir-se-á em forma e sem preocupações. Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
ESCORPIÃO - Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação,
quem sabe proteger-se das emoções negativas aprende a
construir um futuro risonho! Saúde: Não cometa grandes
excessos alimentares. Dinheiro: Não está numa boa altura
para contrair empréstimos. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30
SAGITÁRIO - Carta Dominante: O Mundo, que significa
Fertilidade. Amor: Esclareça as situações conflituosas recorrendo ao diálogo. Uma personalidade forte sabe ser suave e
leve como uma pena! Saúde: Cuidado para que possa evitar
gripes e constipações. Dinheiro: Neste campo nada o afetará. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
CAPRICÓRNIO - Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: Aproveite este momento de boas
energias para estar com o seu companheiro. Saúde: Nada
de preocupante nesta área. Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O sucesso espera por si!
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
AQUÁRIO - Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa
Viagem Inesperada.Amor: Para que a sua relação permaneça
estável, confie mais no seu amor. Saúde: Evite comer tantos
doces para não prejudicar o seu organismo. Dinheiro: Poderá
investir mais seriamente num projeto, se for esse o seu desejo.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
PEIXES
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Não sofra por antecipação, porque assim não viverá as alegrias e felicidades de cada momento
que passa. Dedique algum do seu tempo à vida familiar e
social. Saúde: Consulte o seu médico para que faça um check-up ao
seu organismo.
Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar de algum dinheiro
mais tarde.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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EDITORIAL

EDUCAÇÃO

E

SAÚDE

Manuel de Sequeira Rodrigues

O

medo de falar em público está mais presente no espírito da maioria das pessoas
do que o medo da morte: Por outras palavras, num funeral, a maior parte das pessoas
prefeririam estar no caixão do que fazer o
elogio fúnebre.
É uma boa piada, mas o comediante pode não
ter inteiramente razão. De facto, as tensões de
curta duração, como falar em público, reforçam
o nosso sistema imunitário de uma maneira que
tende a manter-nos fora do caixão, e não a pôr-nos dentro dele. Alguns tipos de stresse promovem consequências complexas, para além
da simples reacção designada por combate ou
foge que é o motivador primordial que acelera
o ritmo cardíaco e faz aumentar a tensão arterial. Em particular, o stresse promove diversas
alterações no sistema imunitário – algumas benéficas, outras nem por isso, consoante a sua
duração.

conduzidos por Sheldon Cohen, um professor de
Psicologia na Universidade de Carnegie Mellon,
revelam que as pessoas com stresse crónico no
trabalho ou nos relacionamentos têm duas vezes
mais probalidades de adoecer com uma constipação ou gripe. Mas isso não se aplica a toda
a gente, e os investigadores bem gostariam de
identificar as escapatórias psicológicas que protegem algumas pessoas e prejudicam outras. Pequenos estudos sugerem que o sistema imunitário dos estudantes optimistas é mais robusto do
que o dos pessimistas e que os mais preocupados
sofrem maiores danos no sistema imunitário,
após um acontecimento traumáticos.

imunitária, suprimindo as células que, normalmente, activam as de combate e os compostos
cicatrizantes. Esta supressão também pode aumentar a concentração de células, que produzem anticorpos e agravam as alergias.

Quando se pede aos sujeitos para falarem em
público ou efectuarem operações matemáticas
mentais, essas tarefas tendem a mobilizar a sua
resposta imunitária de reacção rápida – o sistema de defesa polivalente do corpo para combater a infecção e cicatrizar feridas. Em comparação com outras, as pessoas sujeitas a esse
stresse de curta duração apresentavam até duas
vezes mais células de combate no sangue, pronOs resultados dos estudos são menos consisten- tas a enfrentar as primeiras fases da infecção.
tes para acontecimentos stressantes, como a perda de um cônjuge ou um desastre natural como O stresse crónico que altera a posição da pesum terramoto. As perdas por falecimento provo- soa na sociedade ou o seu amor-próprio, como
cam um declínio na imunidade, enquanto que o o desemprego, a incapacidade permanente ou a
trauma de um desastre pode suscitar um pequeno necessidade de cuidar de um familiar com dereforço imunitário.
mência, é mais gravoso.

Estarão, então, as pessoas sujeitas a stresse
realmente doentes? O stresse está associado a O stresse de curta duração – como exames finais Pode ter efeitos negativos significativos em
um agravamento da doença cardíaca. Estudos, de acesso ao Superior – parece coibir a reacção quase todas as funções imunitárias.
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SHARAM DINIZ É A PRIMEIRA
PORTUGUESA A DESFILAR
PARA A VICTORIA’S SECRET

A

manequim prepara-se para desfilar ao lado de
Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima e mais alguns ‘anjos’ da famosa marca
de lingerie

O desfile anual de lingerie e roupa de dormir da
Victoria’s Secret está agendado para a noite da próxima quarta-feira. O evento tem transmissão em horário nobre nos Estados Unidos através da CBS que
garante a distribuição dos direitos televisivos para
mais de 90 países.
A jovem luso-angolana está a trabalhar há um ano
a nível internacional e já participou na campanha da
Pink!, marca da Victoria’s Secret dirigida a um público mais jovem.
Ao longo da sua existência, este desfile já contou
com a participação de nomes como Alessandra Ambrósio, Adriana Lima, Heidi Klum, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, entre outras.

PRIMEIRO

AZEITE PORTUGUÊS

COM OURO ADICIONADO

A

Casa Aragão, fundada em
1764 em Alfândega da Fé,
esteve sempre associada à produção e comercialização do
azeite.
Habituada a ver os seus produtos
luzir, com a conquista de prémios
nacionais e internacionais, dá-lhes agora um toque de requinte
com a adição de folhas ouro comestíveis de 23 quilates. Às reconhecidas propriedades do azeite, juntam-se os efeitos
benéficos deste metal, utilizado pela homeopatia para
prevenir doenças do coração, estômago e útero. O paladar, garantem que não é afetado.
Este azeite Ouro Líquido é comercializado em garrafas de 250 ml, no El Corte Inglés, nos hipermercados Jumbo e em algumas lojas gourmet.

VINHO

DO PORTO
DIVULGADO NA CHINA

O

Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP)
vai realizar ações de promoção em Macau e
Hong Kong para impulsionar o consumo na China,
país que este ano comprou 36 mil litros de vinho do
Porto. Segundo anunciou o instituto público, as ações
decorreram entre segunda e terça-feira. De acordo
com o IVDP, entre janeiro e setembro foram vendidos 36 mil litros de vinho do Porto para a China, mais
16 mil litros do que em igual período do ano passado.

MERKEL

EM

A

chanceler alemã aterrou às 11h44 no aeroporto militar de Figo Maduro, de onde partiu às
18h15. Esteve reunida com o Presidente da República, almoçou com o primeiro-ministro, deu uma
conferência de imprensa e participou num encontro empresarial luso-germânico.
Angela Merkel esteve reunida com o Presidente
da República, Cavaco Silva, antes do almoço, tendo
chegado com 15 minutos de atraso ao Forte de São
Julião da Barra, em Oeiras, onde tinha Pedro Passos
Coelho à sua espera, sozinho. O primeiro-ministro
português saudou a chanceler alemã com um aperto de mão e depois os dois caminharam calmamente
pela passadeira vermelha, à conversa, parando várias vezes, até chegarem a uma parte das muralhas
do forte de onde se pode avistar, em baixo, a Praça
do Infante. A ementa do almoço de trabalho entre os
chefes de Governo da Alemanha e de Portugal inclui
‘consommé’ de aves e cabrito assado à portuguesa.
Participam também neste encontro, em representação
do Governo português, o ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, o secretário de
Estado Adjunto do primeiro-ministro, Carlos Moedas, e o secretário de Estado das Finanças, Manuel
Rodrigues. Depois deste almoço de trabalho, Merkel
e Passos Coelho deram uma conferência de imprensa,
antes de ambos participaram no encerramento do encontro empresarial luso-germânico, que decorreu no
Centro Cultural de Belém. O avião que transportou a
chanceler alemã, Angela Merkel, descolou de Lisboa

PORTUGAL
às 18h51. Ao contrário do que aconteceu à chegada,
perto do meio-dia, não houve qualquer concentração
popular junto à entrada do aeroporto de Figo Maduro
ao final da tarde.
Um grupo de manifestantes tentou furar o cordão
policial formado junto ao Centro Cultural de Belém
(CCB), em Lisboa, usando como escudo as grades
que tinham sido derrubadas anteriormente.

Os manifestantes que se concentraram junto ao
CCB após um desfile que partiu do Largo do Calvário em direção à Praça do Império, usaram quatro
grades para formar uma espécie de gaiola, usando-a
para furar o cordão de segurança policial.
O policiamento na zona do CCB, localizado na Praça do Império, foi reforçado depois de terem sido
derrubadas as grades que se encontravam fixadas ao
chão com cimento.

FMI AVISA QUE AUSTERIDADE PODE
TORNAR-SE “SOCIALMENTE INSUSTENTÁVEL”
O

Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que as medidas de austeridade que estão
a ser adoptadas por alguns países da Zona Euro,
como Portugal e Grécia, podem tornar-se social
e politicamente insustentáveis.
Num documento divulgado na quinta-feira à noite, o
FMI, que já tinha reconhecido ter calculado mal o impacto das medidas de austeridade impostas aos países
em dificuldades, vem agora alertar que, no caso português e grego, a aplicação dessas medidas pode tornar-se insustentável a nível social e político, uma vez que,
sublinha “as reformas estruturais e orçamentais ainda
vão levar anos a completar”. Em vésperas de mais
uma avaliação ao programa de assistência a Portugal,
a sexta desde o pedido de ajuda externa, o Fundo Monetário Internacional alerta ainda que “as condições
financeiras” no espaço da moeda única “continuam
frágeis e os riscos de implementação estão presentes”.
No documento, o FMI mostra-se também preocupado

com o facto de Espanha e Itália ainda não terem solicitado o apoio dos novos instrumentos europeus de

assistência, um procedimento “necessário” para que o
BCE arranque efetivamente com o programa de compra de dívida pública lançado em Setembro.

OBAMA REELEITO DIZ QUE
“O MELHOR ESTÁ PARA VIR”
O

s norte-americanos reelegeram Barack Obama
para a Casa Branca. No Twitter, o Presidente

agradeceu “Tudo isto é graças a vocês. Obrigado”.
No discurso de vitória garantiu que “para os Estados
Unidos da América, o melhor ainda está para vir.
Barack Obama foi reeleito Presidente dos Estados
Unidos, conquistando a maioria dos 538 votos do colégio eleitoral que designa formalmente o chefe de
Estado. Depois de agradecer no Twitter, o democrata
proferiu o discurso de vitória no centro de convenções McCormick Place, em Chicago, Illinois, onde
assegurou, perante milhares de apoiantes, que “para
os Estados Unidos da América, o melhor ainda está
para vir”. Na mesma intervenção, o democrata saudou o candidato republicano Mitt Romney pela “árdua campanha”, assumindo o compromisso de discutir com o rival político maneiras para “fazer avançar
o país para a frente”.
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VASCO CORDEIRO ENTREGOU
PROGRAMA DO XI GOVERNO
DOS AÇORES
A

criação de emprego e o apoio às famílias são as
principais preocupações que marcam o Programa do XI Governo Regional dos Açores, esta
quarta-feira entregue na Assembleia Legislativa,
no primeiro dia do prazo definido para o efeito.
Um dia depois de ter tomado posse, Vasco Cordeiro
entregou à presidente da Assembleia Legislativa dos

Açores, Ana Luís, a ‘pen’ que contém a proposta de
Programa de Governo que vai ser discutida na próxima sessão plenária do parlamento regional.
“O Governo entregou o seu programa no primeiro
dia em que o podia fazer, sendo certo que tinha 10
dias para o fazer, o que é um sinal da forma como
pretendemos trabalhar, com a maior celeridade, na
tarefa de ajudar os Açores e os açorianos a ultrapassar esta fase que vivemos”, afirmou Vasco Cordeiro,

em declarações aos jornalistas.
O presidente do executivo regional salientou que o
documento “corresponde aos compromissos que o
PS apresentou aos açorianos” durante a campanha
eleitoral, frisando que pretende “dar resposta às necessidades sentidas no dia-a-dia”.
Nesse sentido, destacou uma “preocupação muito
grande” com a economia, no sentido do potencial que encerra para a criação de emprego,
e com o apoio social para ajudar as famílias a
ultrapassar a atual fase de dificuldades.
Vasco Cordeiro salientou ainda que o documento entregue na sede da Assembleia Legislativa, na Horta, Faial, inclui também questões de natureza “mais estrutural”, atendendo
a que “é um programa para a legislatura”.
A sustentabilidade da autonomia regional
e de setores como a saúde são algumas das
preocupações do governo nesta perspetiva de
“mais longo prazo”.
Vasco Cordeiro reafirmou ainda o diálogo e
a concertação como “objetivos estabelecidos”
pelo executivo, afirmando esperar que, depois
de analisarem o documento, os partidos políticos
com assento parlamentar digam de “sua justiça” sobre a proposta de Programa de Governo.
Nas declarações que prestou aos jornalistas, o presidente do Governo dos Açores revelou ainda que os
nomes dos novos diretores regionais serão conhecidos num “curto espaço de tempo”, acrescentando
que “entrarão em funções à medida que forem sendo
designados”.

MISSÃO EMPRESARIAL DA FINLÂNDIA PROCURA
PARCERIAS E INVESTIMENTOS NOS AÇORES

U

m grupo de 20 empresários da Finlândia inicia hoje na Praia da Vitória, na Terceira, uma
visita aos Açores que visa encontrar parcerias e
investimentos em áreas como as pescas, as energias renováveis e o design gráfico.
“Eles vêm com objetivos concretos, querem falar
com empresas de setores muito concretos e vão colocar na mesa as condições e o que podem oferecer”,
afirmou Roberto Monteiro, presidente da Câmara da
Praia da Vitória, em declarações à Lusa, acrescentando que esta missão empresarial se desloca também a
S. Miguel.
A visita é organizada, entre outras entidades, pela
Câmara da Praia da Vitória e pela Agência de Promoção do Investimento nos Açores (APIA), e, na parte
finlandesa, pelo Conselho Regional de Kymenlaak-

son.Roberto Monteiro manifestou a convicção de que
esta missão empresarial finlandesa “dará resultados
num curto espaço de tempo”, acrescentando que já
está marcada a deslocação de uma comitiva dos Açores à Finlândia em março de 2013 para “operacionalizar os projetos” que ficarem definidos na visita que
hoje se inicia.O autarca salientou que os mercados
finlandês e russo “são altamente deficitários em produtos agroalimentares”, frisando que estão dispostos
a pagar preços “claramente superiores” aos que são
praticados atualmente na exportação de produtos
açorianos.“Estamos a falar de mercados muito grandes e, claramente, pode haver uma reorientação de
muitas exportações açorianas para novos mercados
com valor acrescentado”, afirmou Roberto Monteiro.

DENGUE: GOVERNO MADEIRENSE MADEIRA REDUZ INVESTIMENTO
DIZ NÃO HAVER AGRAVAMENTO
NAS ILUMINAÇÕES DE NATAL
Madeira vai investir este ano cerca de um miDO NÚMERO DE CASOS
lhão de euros nas iluminações de Natal, menos

O

secretário regional dos Assuntos Sociais da Madeira,
Francisco Ramos, disse hoje não
haver um agravamento de casos
de dengue na região, sublinhando
que a média de pessoas que recorrem ao hospital e aos centros de
saúde diminuiu.
“Não há recrudescimento. É natural que, com o passar das semanas, se vá avolumando o número de casos, o que é expectável porque temos tido um clima
muito quente e muito húmido, criando as condições
naturais para o desenvolvimento dos ovos e das larvas”, referiu aos jornalistas, à margem das II Jornadas de Medicina Interna e IV Jornadas de Infeciologia do Hospital Central do Funchal.

A

35 por cento que em 2011, devido às limitações do
programa de ajustamento, disse à Lusa fonte da Secretaria do Turismo madeirense. “Relativamente ao
montante a investir, falámos de um valor que ascende
a 1.146.236,23 euros, montante que, comparativamente a 2011, traduz uma poupança na ordem dos 35 por
cento”, referiu. A mesma fonte garantiu que, apesar de
ainda não ser visível a instalação das luzes no Funchal, o processo relacionado com este elemento da
tradição do Natal da Madeira “está dentro do prazo
previsto”. “A inauguração das iluminações e de todo
o programa previsto para assinalar as festas de Natal
e Fim de ano na Madeira terá lugar no próximo dia 08
de dezembro”, declarou, adiantando que “já no dia 01
de dezembro, algumas iluminações serão acesas, nomeadamente na baixa citadina do Funchal”, concluiu.

FACTOS

SÃO

FACTOS

Costa Neves espera que
encontro suscite “debate animado”
O presidente do Conselho Regional do PSD/Açores,
Carlos Costa Neves, espera que a reunião social democrata, que decorre no sábado em Ponta Delgada,
suscite “um debate animado”, admitindo que a eleição direta do. Açoriano Oriental

Programa Parque Aberto envolve
todas as ilhas em Novembro
e Dezembro
Os nove Parques Naturais de ilha dos Açores vão
dinamizar durante os meses de novembro e dezembro um vasto programa que inclui a oferta, em determinado dia, de entradas gratuitas nos diferentes
centros de inter... Açoriano Oriental

Povoação com a possibilidade
de ver criada uma hídrica reversível
O presidente do conselho de administração da EDA,
Duarte Ponte, afirmou que o concelho da Povoação
tem a possibilidade de ver criada uma hídrica reversível dadas as potencialidades do concelho....
Açoriano Oriental

José Bolieiro aposta
na cultura no concelho
O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Bolieiro, afirmou na quinta-feira que a
autarquia enquanto instituição promotora de serviço
público na área cultural não vai deixar de apostar
nas artes e... Açoriano Oriental

Rita Carreiro apresenta “Entre
o Mar e o Céu” no Centro
Municipal de Cultura
A exposição de pintura de Rita Carreiro, intitulada
“Entre o Mar e o Céu” vai ser inaugurada no Auditório
do Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada a
15 de novembro, pelas 18h30... Açoriano Oriental

Quadro de Picasso vendido
por 41,5 milhões de dólares
Um quadro do pintor espanhol Pablo Picasso foi vendido na quinta-feira à noite, num leilão em Nova Iorque,
por 41,5 milhões de dólares... Açoriano Oriental

Agente de segurança encontrado
morto na residência do PM sueco
Um agente de segurança foi hoje encontrado morto,
por arma de fogo, na residência do primeiro-ministro
da Suécia, Frederik Reinfeldt, no centro de Estocolmo, mas a polícia não suspeita de crime, informaram os m... Açoriano Oriental
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AUSTERIDADE E MARICONERAS:
UMA LIÇÃO DE
DEMOCRACIA E
UMA INVESTIGAÇÃO
CONSTITUCIONALISMO
ao cinto dos portugueses, e ao modo como se foi
Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira

Hélio Bernardo Lopes

É

muito frequente ouvir no nosso País mil e
um repetirem que vivemos num Estado
Democrático de Direito. Claro está que poucos
ligarão já hoje a frases deste tipo, muito em particular se aplicadas em ambientes onde estejam
envolvidos os nossos detentores de soberania.
Num certo sentido, se aqueles se nos dão a falar,
é assim como Sol a corar.

Como se pode perceber facilmente, desde que
se não esteja eivado de um clima mental golpista, quando um Estado dispõe de uma Constituição, a mesma estipula, naturalmente, os graus
de liberdade dos detentores de soberania, as relações entre si, e os direitos e as obrigações dos
diversos atores da comunidade.
Resulta daqui o naturalíssimo impedimento de
se poder praticar atos que vinculem o Estado
em causa perante entidades que lhe são exteriores, se para tal não estiver constitucionalmente
habilitado certo ator político para assim proceder. Expliquei isto mesmo a propósito de certas
propostas feitas em reuniões intergovernamentais europeias, que depois são aqui apresentadas como facto consumado, consigo arrastando,
posteriormente, mudanças ao nível constitucional. Ou seja, o Governo não dispunha de poder
para vincular o Estado Português a tais vínculos
externos.
Vem isto a propósito da recente derrota do
Primeiro-Ministro Britânico na Câmara dos
Comuns, onde a sua defesa de que, em tempo
de extrema dificuldade interna para todos, o
Governo britânico pudesse apoiar um acréscimo de gastos ao nível já sumptuário da União
Europeia, foi derrotada, incluindo por muitos
dos deputados do seu partido e do outro da coligação de Governo.
Parece, porém, que este voto, não sendo vinculativo, talvez venha a impor o seu conteúdo. E
a razão é simples: no Reino Unido as instituições democráticas têm o prestígio que leva a que
delas se exija qualidade, honestidade, respeito
e garantia democrática. Realidades diametralmente opostas ao que se verifica entre nós, onde
tudo acaba sempre por ser nada.
As grandes tradições, no Reino Unido, estão
presentes e funcionam. Em Portugal, ao invés,
temos uma Constituição da República que é
apontada como um empecilho ao desenvolvimento do País, muito em especial, por aqueles
que se viram obrigados a dar vivas a Abril, mas
sempre com uma profunda reserva mental: um
dever de ofício, hoje já suscetível de poder colocar-se à vista desarmada e sem um ínfimo de pudor. Como seria de esperar, eles alumiam duas
vezes, nós cá bem na cauda, e sempre de mão
estendida…

Astólogo e Médium
Prof. MBANA

Advinha seus problemas sem lhe dizer nada.
Especialista em amor, saúde, problemas sexuais, inveja, protecção, sorte, desporto, maus
olhares, fidelidade, amaração, negócio, atracção
de clientela (café, restaurantes, lojas, firmas)
Facilidade de pagamento | Discreção Total
consultas em português, francês e inglês

514-649-1429

A austeridade é como aquelas mariconeras de
usar à cintura: apareceu pujante e foi moda durante algum tempo, mas a reprovação veemente e
o bom senso das pessoas fez com que fosse posta
de lado.
Claro que, de vez em quando, ainda topamos com
alguém que usa mariconera, mas percebemos imediatamente que se trata de uma pessoa cujo sentido
estético está ultrapassado.
Com a austeridade é a mesma coisa. O FMI, que a
defendia, admitiu que estava enganado. O Presidente
da República rejeita-a. A oposição condena-a. Metade do Governo abomina-a. Há apenas um resistente,
de mariconera à cintura. Infelizmente, é o ministro
das Finanças.
Faço aqui uma pausa para acusar o leitor de hipocrisia. Aposto que está a lamentar o tempo que dedica a
esta página, e a pensar que devia ter optado por um
jornal de economia, por exemplo, em que a situação
do País não é descrita com o auxílio da palavra “mariconera”. Pois bem, amigo leitor, é assim que se vê
que umas metáforas são filhas e outras são enteadas.
Os jornais de economia estão cheios de referências

apertando. Depois de anos a aceitar a metáfora do
cinto, o leitor rebela-se agora contra um analista que
tem o discernimento de registar que a austeridade,
nesta altura, não aperta apenas o cinto, apetrecha-o
com uma mariconera.
É o destino dos visionários: escarnecidos no presente, louvados no futuro, quando todas as análises
económicas incluírem uma referência à didáctica mariconera. Avanço suportando o desdém do leitor presente e agradecendo a admiração do leitor futuro, que
terá oportunidade de se curvar perante a mariconera
na sala de espera de um dentista.
Pessoas como Manuela Ferreira Leite, Ângelo Correia e Bagão Félix, que no seu tempo usaram foleiríssimas mariconeras, repudiam agora a mariconera
de Gaspar. Cavaco Silva está tão transtornado com
a mariconera que já lhe teceu críticas no Facebook e
num jornal espanhol.
A paciência do Presidente está a esgotar-se e, se o
Governo continuar a irritá-lo, Cavaco pode mesmo
perder as estribeiras e cometer a loucura de prestar
uma declaração a um jornal português. Ou, Deus nos
livre, de fazer alguma coisa. O Governo está a brincar com o fogo. E de mariconera à cintura. É uma
combinação muito perigosa.

UM ANO É MUITO TEMPO
Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

N

aquela casa o dia nunca amanheceu. O relógio
de cuco da sala recusou-se a marcar as horas
e a deixar que o passarinho saísse a porta pequenina para dizer que o tempo estava a passar. Também, os bailarinos feitos em madeira e vindos da
longínqua Alemanha não encontraram forças para
a sua costumada dança musicada que a alegrava
como uma companhia de antepassados que atravessa gerações e continua presente nas casas em
que os cheiros e os gostos permanecem sem jamais
se adulterarem.
A mulher que nela habitava nunca compreendeu
a teimosia do dia e do relógio. Mas não fez nenhum
movimento para os salvar da inactividade inesperada.
- Talvez amanhã recomecem os seus movimentos: a
noite a fazer-se dia; o cuco a restabelecer-se de alguma dor desconhecida. Porque os objectos sabem segredos dos lugares onde sempre habitaram. E choram
perdas e mágoas ainda antes que os seus proprietários
delas tomem conhecimento. Todo o trabalho daquele
dia foi realizado com as luzes acesas e cautelas redobradas. Podia ser o último dia do mundo. Sabia que
fora dito “…quem estiver no telhado deixe-se ficar;
a mulher que se encontrar prestes a dar à luz aquiete-se…”. Por isso as regras tinham que ser cumpridas.
A mulher assim fez. E aguardou. Sentada em silêncio,
as mãos colocadas sobre o vestido de seda e o olhar
ausente, não se apercebeu de imediato que uma brisa
leve e suave a penetrava e lhe segredava palavras de
conforto sobre factos até aí desconhecidos. Então começou a perceber as razões do dia e do relógio de cuco
que sempre estivera na sala da casa onde os seus filhos
tinham nascido e crescido e onde agora só ela permanecia como guardiã de tradições para contar a netos e
visitas curiosas das vidas alheias. Abraçou a brisa e
encostou a cabeça ao segredo que já tinha adivinhado.
Fez as perguntas que tinham de ser feitas; recebeu as
respostas que já sabia. Recolheu-se a um mundo onde
não tinha tido lugar e foi à procura de recordações para
encontrar o conforto que lhe era vedado por razões que

nunca terão respostas em razões. Um ano passou pelo
interior da vida da mulher. Muitas vezes ouviu a voz
da vida a misturar-se com a da saudade. Outras tantas
sentiu-se abraçada no aconchego do amor nunca esquecido e sempre renovado. Continuou a fazer projectos e promessas de tempos antigos agora no presente
da ausência que continuou a ser presença. Estações
passaram. Folhas caíram, ramos secaram. Flores abundantes de vida e de cor abriram-se à vida e ao amor.
Neve tombou sobre espaços verdes que quiseram ser
brancos como lençóis de noivos. Praias encheram-se
de banhistas mergulhando no azul inconfundível do
mar da Ilha. Ela viveu vida simples de compreensão
e saudade infinitas. A casa mais silenciosa. As criadas
mais atentas à sua fragilidade. Nunca pronunciou alto
o nome que continuava a residir na casa onde, há um
ano atrás, o cuco se recusara a continuar a contar o
tempo das horas e os bailarinos não se atreveram a
danças a sua bonita valsa. A vida da mulher que se
vestia de seda e trazia uma coroa de flores a entrançar
os cabelos loiros mudara. Sentada junto à janela que
dava para o jardim que ele a tinha ajudado a cultivar,
bordava pássaros em pano delicado. Sempre pássaros.
Alguma visita menos atenciosa perguntava-lhe: - Porque borda só pássaros? Sorria levemente em resposta
a pergunta tão ignorante. Pensava na liberdade que só
os seres com asas têm. E andava à procura das suas
asas para um dia partir. Coloridas, para não passar
despercebida quando atravessasse o céu a caminho da
luz onde o amado se encontraria esperando-a. O ano
foi passado quase em silêncio. As suas palavras eram
ditas no interior do coração, de alma para alma. A ninguém interessavam diálogos de amor e saudade. As
pessoas do mundo gostam de chorar alto e gritar sofrimentos privados em praça pública. Ela não pertencia
ao mundo dos que vivem ruidosamente. O seu espaço
era privado e só nele cabia a dor da separação forçada
pela partida inexplicada do amado. Vira-o uma última
vez dias antes da partida. Chorara desconsoladamente.
Não tivera um ombro amigo nesse dia tão precioso da
separação definitiva. Mas continuava, ao fim de um
ano, a viver com ele e para ele.
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QUEREMOS CONTINUAR NO EURO?
António Costa
Diretor, Económioco

S

ucessivamente, os governantes colocam a si
mesmo e aos portugueses as perguntas erradas que, como é evidente, só poderão resultar em
respostas erradas e em decisões políticas erradas.
No estado a que chegámos, no estado a que chegou
a zona euro, a questão central não é se queremos ou
não refundar o memorando - o que é isso? -, é se queremos continuar no euro.
Passada mais de uma década sobre a criação da
moeda única, é fácil voltar atrás e dizer que não deveríamos ter embarcado no que hoje alguns - entre os
quais está João Ferreira do Amaral - classificam de
aventura económica que foi o euro.
É fácil, mas é errado, porque o problema não é o
euro, o problema foi o que os países, particularmente os do Sul, fizeram com ele. Houve, é certo, uma
profissão de fé sobre a capacidade e força de um
Pacto de Estabilidade que começou por ser violado
pela Alemanha e pela França. Faltam mecanismos e
instrumentos de controlo mútuo, que os países nunca
quiseram, porque isso era o início do que se discute
hoje, a partilha de mais soberania, a transferência de
decisões dos parlamentos nacionais para a esfera comunitária. De uma maneira ou de outra, vamos lá parar, ou, pelo menos, aqueles que quiserem continuar
a beneficiar de uma moeda e de um espaço monetário
únicos, com situações de partida muito diferentes. A
liberdade de um Estado acaba quando põe em causa
a liberdade dos outros. A zona euro está à procura
desse equilíbrio.
Portugal não soube viver no euro, não soube aproveitar as vantagens de um projecto político solidário
entre os países mais ricos e os mais pobres, que transferiu milhares de milhões de euros de fundos comunitários. Não soube aproveitar uma zona monetária
única que significou uma redução brutal dos juros,
para o Estado, para as empresas e para as famílias.
Gastámos essa almofada e as outras, as que resultaram de empréstimos dos credores que acreditavam
que nenhum dos Estados do euro poderia entrar em
‘default’, mesmo que tivesse as suas contas públicas
e externas completamente desequilibradas. Esta crise acabou com esse mito. E nem sequer vale muito
a pena insistir na tese de que a crise financeira começou nos EUA, no ‘subprime’. Isso servirá para a
história. Apenas.
Agora, neste momento político e social do País, há
uma pergunta-chave, que o Governo deveria ter colocado no primeiro dia em funções ou, até, antes, quando se propôs a eleições: queremos continuar no euro?
É esta a questão que está subjacente à refundação do
memorando de entendimento.
A resposta a esta pergunta vai dizer-nos qual é a
dimensão da reforma do Estado e qual é o regime
económico que queremos aceitar e estamos dispostos a fazer. Para nos mantermos no euro, temos de
mudar de vida, rapidamente. Simplesmente, não será
possível financiar um défice externo e um défice público sem credores que não acreditem na solvência
do País, mas também não será possível reduzir esses desequilíbrios com um desemprego a crescer e
uma situação social de pré-ruptura. Para reequilibrar

as contas externas e públicas, é preciso outro País, dades.
outra Constituição, outro regime económico, outro
Quem vai ficar mal na fotografia? Todos. A emercontrato social. Claro, se estivermos dispostos a sair gência é tão urgente que a realidade vai ultrapassádo euro, os desequilíbrios vão ter de ser corrigidos na -los, e os portugueses não lhes perdoarão a incapacimesma, com outras consequências, com outras recei- dade de se entenderem para reformar um Estado que
tas, e num outro tempo.
não pode ser mínimo, mas tem de ser sustentável,
Consequências, receitas e tempo piores, muito pio- que não pode ser um actor activo nos negócios, mas
res. Porquê?
um promotor e regulador da criação de riqueza.
Porque agora há uma
‘troika’ que nos impõe
um ritmo mas garante
Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Nafissa
um financiamento que
- COMPRAMOS OURO E PRATA
paga os nossos défices,
fora do euro nem isso te- NOVA COLECÇÃO DE JÓIAS
remos, estaremos entreEM OURO E PRATA E
gues a nós próprios.
TAMBÉM A COLECÇÃO
O Governo e os partiCHAMILIA E ZINZI
dos da coligação, por um
- TEMOS OS MELHORES PREÇOS
lado, e o PS, por outro,
bem podem entreter-se a
discutirem responsabili-
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Com o pacote esperto ilimitado em todo o Canadá
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25 de Novembro
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57$

Mensagens texto, imagem e vídeo

illimitadas

2

(Canada e internacional)

1Go de dados
Visualizador e caixa vocal

por mês1

3

4

Telefones inteligentes
a partir de 0$
com entendimento Fido num pacote esperto de 2 anos5

É tempo de mudar.
Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900
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RECEITA DA SEMANA

MOLHO DE TOMATE
PARA “PASTAS”

Colaborador
Especial Frank Rocha

INGREDIENTES:
- Tomate Pastene
ralado (2 latas)
- Cebola picada (60gr.)
- Cenoura picada (60gr.)
- Aipo picado (60gr.)
- Alho picado (4 dentes)
- Maizena
(1 colh. de sopa)
- Manteiga (40gr.)
- Azeite q.b. // Sal q.b.
- Manjericão q.b.
- Orégãos q.b.
- Pimenta branca

PREPARAÇÃO:
Refogar no azeite, a cebola, a cenoura e o aipo
até tomar uma cor alourada.
De seguida, junta-se o alho, quando o alho estiver alourado, junta-se o tomate ralado.
Deixa-se ferver durante 1hora. Com a fervura
vai-se formando uma espuma, a qual se vai retirando com uma colher ou concha.
Desfaz-se a Maizena, num pouco de água e
junta-se ao molho em fio, continuando a mexer.
Deixa-se ferver mais 10 minutos.
Retira-se do lume e junta-se o manjericão, os
orégãos, o sal e a pimenta branca.
Note bem: Guardar esta receita porque nas
próximas semanas, vou dar receitas de pastas,
que serão servidas com este molho.

Recebe um Porto graciosidade de Rocha e Rocha
quando apresenta o jornal A Voz de Portugal

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE

514-879-1221 | WWW.1221STEAKHOUSE.COM

MAIS VALE PREVENIR
Augusto Machado

O

acidente vascular cerebral (AVC) é uma causa
comum de doença e mortalidade, sendo a primeira causa de morte em Portugal e o principal fator
de incapacidade nos adultos. A taxa de mortalidade
no país, uma das mais elevadas na União Europeia,
é de cerca de 200 por 100 mil habitantes. Por hora,
morrem dois portugueses devido a esta doença. O
AVC ocorre quando o fornecimento de sangue ao cérebro é subitamento bloqueado ou reduzido. Nesse
momento, o cérebro não obtém o oxigénio de que necessita e as células sofrem danos ou morrem, pondo
em causa a normal execução das atividades essenciais ao organismo.
De acordo com a Sociedade Portuguesa de Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), o AVC é responsável
pelo internamento de mais de 25 mil doentes por ano,
sendo que cerca de metade dos sobreviventes fica
com limitações que comprometem a sua qualidade
de vida. Apesar desta dimensão alarmante, numa entrevista à Deco Proteste Saúde, o Prof. Castro Lopes,
presidente da Sociedade Portuguesa de AVC, informa que “a prevenção é a chave” e que para isso é
crucial conhecer os sinais de alarme que ajudam ao
diagnóstico e a combater os fatores de risco.
E como viver sem riscos? O AVC pode acontecer
sem causa aparente e em pessoas de qualquer idade,
mas a maioria tem mais de 65 anos. Contudo, alguns
fatores aumentam a probabilidade de ocorrência. Os
principais elementos responsáveis pelo desenvolvimento de um AVC são a arteriosclerose, a hipertensão
arterial, o tabagismo, o colesterol elevado (dislipidemia), a diabetes, o excesso de peso, o sedentarismo e
o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Quanto
maior o número de fatores de risco, mais elevada a

À DESCOBERTA
C

probabilidade de sofrer um AVC. Nem todos estes
fatores de risco podem ser modificados, mas outros,
para evitar o pior cenário, devem ser reduzidos ou
eliminados com mudanças de estilo de vida ou através de medicação. Uma alimentação saudável, rica
em legumes, fruta e cereais, e pobre em sal, açúcares
e gorduras saturadas, associada à prática regular de
exercício físico, é o ponto de partida para prevenir. E,
claro, os fumadores também devem eliminar os seus
hábitos tabágicos.
É igualmente importante conhecer os sintomas: a
forma como um AVC se manifesta depende da área
do cérebro afetada, da gravidade da lesão, da idade e
do estado geral de saúde do doente, entre outros fatores. Os sinais de alerta mais frequentes são a assimetria facial (boca ao lado), dificuldade em falar e falta
de força num braço. Além destes, pode ocorrer súbita
dormência, fraqueza ou paralisia de um lado do corpo. As vítimas de AVC também podem apresentar alterações da marcha, como desequilíbrio ou descoordenação, fala arrastada ou discurso incompreensível
e visão dupla. Assim como confusão mental, perda
de memória, fortes dores de cabeça súbitas e, em alguns casos, perda de consciência. Na presença destes
sinais, não há tempo a perder – é ligar de imediato e
pedir ajuda, em Portugal, é ligar para o 112. A gravidade das lesões é menor se o doente for tratado nas
primeiras três horas após o ataque.
Mais vale prevenir, e nunca é demais repetir o que
poderá fazer para lhe salvar a vida: praticar exercícios físicos, como andar de bicicleta, nadar ou caminhar. Evitar o excesso de peso, seguir uma alimentação saudável, evitar os alimentos que contenham
gorduras saturadas. Moderar o consumo de álcool e
sal e evitar de fumar, controlar fatores de risco como
a tensão arterial e o colesterol.

DO

omo se armazenam as memórias? Onde é que
acontece o orgasmo? Os mais recentes estudos
do cérebro mostram que este órgão é, em definitivo,
o maestro que rege todos os comportamentos. Manual
de instruções para não se perder na sua massa cinzenta. Trinta por cento da energia do nosso corpo é consumida pelos cem mil milhões de neurónios encerrados
entre as quatro paredes do crânio. Um consumo de
calorias sem par, que é um sinal claro de que nenhum
outro órgão se mostra tão dominante - e ativo - como o
cérebro. A primeira década do século XXI está marcada por uma verdadeira explosão de conhecimento nesta área. Não só ficou resolvido o trabalho de base da
neurobiologia, que passa pela descrição do funcionamento dos neurónios, como o aparecimento de novas
técnicas permitiu analisar o cérebro de uma forma que,
até agora, não fora possível. A ressonância magnética
funcional, que abre a porta para ver o que lá se passa,
enquanto realizamos uma determinada tarefa, e a opto-

CÉREBRO

genética, que possibilita controlar e manipular a ação
dos neurónios, trilharam novos caminhos naquela que
é vista como “a última fronteira da ciência”.
Os cientistas conseguem, hoje, ter uma ideia do que
acontece enquanto dormimos, ou onde guardamos as
memórias. São capazes de descrever o que corre mal
na doença de Alzheimer ou porque certos defeitos
genéticos tornam a aprendizagem numa missão impossível. Nos institutos de investigação, os cientistas
começam agora a desenhar novos planos de ação para
desenvolver ao longo desta década. “Estamos a olhar
para as interações com outras partes do corpo, como o
sistema imunitário ou as hormonas”, avança Rui Costa, neurocientista da Fundação Champalimaud, em
Lisboa. “Também começamos a tentar perceber como
é que o cérebro funciona nas interações sociais. Já sabemos que se comporta de maneira diferente, quando
estamos sozinhos ou no meio de uma multidão.” Bem-vindo, pois, ao admirável mundo da sua cabeça!

A VOZ DE PORTUGAL | 14 DE NOVEMBRO DE 2012 | P. 9

VINHO & CHAMPAGNE
CHAMPAGNE
Fora dos limites de Champagne, França, o vinho espumante, mesmo utilizando idêntico processo de elaboração, perde o direito ao nome Champagne e é “apenas”
espumante.
Dom Pérignon, monge beneditino, descobriu no fim
do século XVII as borbulhas ou a espumatização, processo natural de formação do gás, produzido a partir de
uma segunda fermentação na garrafa.
Napoleão dizia: merecia a bebida após as vitórias e
precisava dela para consolá-lo das derrotas.
Nicole-Barbe Clicquot-Ponsardin, “a viúva Clicquot”,
a qual aos 27 anos perdeu o marido e herdou a sua vinícola, conseguiu implantar, a partir de 1805, a produção da bebida em escala industrial, graças à descoberta,
por um funcionário de sua empresa, de técnica utilizada
até hoje (“remuage”). A venda passou de 30 milhões de
garrafas em 1950 para 317 milhões em 1999. O champagne é um produto muito diferente do “prosecco”. O
processo de fabricação é distinto. Alguns “proseccos”
não estão nem na categoria de vinhos espumantes, pois
são frisantes, vinhos levemente efervescentes, sem com-

plexidade e fáceis de beber, diz Daniel Lorson, diretor
do “Comitê Interprofessionnel du Vin de Champagne
(CIVC)”, órgão responsável pela defesa da “Apellation
d’Origine Controlée (AOC)” de Champagne, Os italianos fazem uma promoção muito bem feita dos “proseccos”, com belas garrafas e publicidade, avalia Lorson.
Há 50 anos, continua Lorson, praticamente era só
champagne, pois inexistiam outros vinhos espumantes. Depois, Alemanha, Itália e Espanha começaram
a desenvolver espumantes, e Champagne hoje produz
apenas 15% do vinho espumante do mundo, mas, distribuída por 142 países, permanece como a bebida de
melhor qualidade.
O champagne elaborado com a uva “chardonnay” revela delicadeza, enquanto o elaborado com a uva “pinot
noir” é mais possante e estruturado, observa Lorson.
Os seis melhores “champagnes”:
“CELEBRIS 90”, da Maison Gosset (US$ 150,00, por
garrafa): associa caráter, elegância e refinamento, tem
cor dourada e aromas complexos de flores secas e brioche;
“KRUG GRAND RÉSERVE”, da Maison Krug (US$
168,00, por garrafa): tem rico, amplo e sabor pleno, o
qual evoca nozes e revela ao paladar uma harmonia de
grande persistência;
“DOM PÉRIGNON”, da Maison Moet et Chandon
(US$ 140,00, por garrafa): sinônimo de elegância e refinamento absoluto, tem cor dourada e “bouquet” inesquecível de amêndoa fresca; Dom Pérignon, monge,
descobriu e dominou a elaboração da bebida champagne;

(2)

“COMTES DE CHAMPAGNE”, da Maison Taittinger (US$ 138,00, por garrafa): elaborada só com a uva
“chardonnay”, tem cor branca dourada, borbulhas finíssimas e seu “bouquet” é uma explosão de especiarias
preciosas e delicadas; presente nas grandes recepções
oferecidas pela Presidência da República da França;
“LA GRAND DAME”, da Maison Veuve Clicquot
(US$ 158,00, por garrafa): com incrível efervescência
fina e persistente, tem harmonia total e grande complexidade aromática; a viúva Clicquot dirigiu sua firma
desde quando enviuvou, aos 27 anos, até sua morte, aos
89;
“CRISTAL”, da Maison Louis Roederer (US$ 268,00),
criada em 1876, com exclusividade, para Alexandre II,
“czar” da Rússia, tem elegância nas borbulhas e complexidade nos aromas.
ALMOÇO
Um grupo de empresários paulistas contratou Renata
Braune, consultora do restaurante “Le Chef”, São Paulo, para preparar um almoço com menu especial: a sequência de pratos seria acompanhada de vinhos franceses de anos e safras excepcionais (Château Latour 1990,
Château Margaux 1922 e outros).
A refeição começou com “foie gras” servido com Sauternes do Château Climens. Renata Braune elaborou o
repasto emprestando à comida o papel de mera coadjuvante da bebida. Diz ela: “Como sabia que havia a possibilidade de servirem vinhos muito antigos e, portanto,
maduros em aromas e de teor alcoólico abrandado pelo
tempo, optei por uma certa delicadeza.” Ela diz que não
se intimida em cozinhar para grandes vinhos: “Neste
caso, é preferível que a comida seja secundária.”
Observa Renata Braune sobre o bebedor de vinhos: “É
a pessoa que tem o prazer de compartilhar, tanto que
nesse almoço provei de todos os vinhos servidos.”
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Boni, devoto do
vinho, pensa como Renata Braune e afirma: “Eu quero
que a comida não atrapalhe o meu vinho.” Boni avalia:
“Os grandes ‘chefs’ se apaixonam pelo que fazem e o
vinho passa a ser um complemento.”
Boni confirma a observação de Renata Braune sobre
o prazer de compartilhar. Diz ele: “Acho que é fundamental beber com outras pessoas. ... O vinho patrocina
novas amizades e permite a negociação de idéias sem
ser com um determinado objetivo. O mundo real do vinho é rico de pessoas interessantes.”
Para Boni “é mais fascinante tomar algo que você nunca tomou que repetir a melhor coisa que já provou”. Ele
observa a existência de produtores em todo o mundo
fazendo coisas interessantes. Constata ele: “Atualmente os vinhos são excepcionais, mas estão ficando muito
próximos. O uso da tecnologia está tirando a singularidade dos vinhos. Um Tempranillo pode parecer um
Pauillac.”
GASTRONOMIA
“Em volta de uma boa mesa, cria-se um bom diálogo”,
dizem os franceses.
O “Palais de l’Elysée” realiza 50 recepções por ano,
em média, e os gastos com banquetes em 2000 chegaram a 10 milhões de euros. Na mesa, os pratos são de
porcelana de “Sèvres” e serve-se a comida em bandejas
de prata. Os cristais são “Baccarat”. “Não uso ingredientes típicos de tal país só para homenagear o convidado. Meu trabalho consiste em zelar pela reputação
gastronômica da França”, diz Joel Normand, o “chef”
da cozinha do presidente Jacques Chirac.
No “Palácio de Buckingham”, a monarquia inglesa
pouco se esforça em oferecer “menus” caprichados e diversificados. O cardápio é monótono e recorrente, mas
os vinhos são excelentes.
No “Palacio de la Zarzuela”, a monarquia espanhola
vela por detalhes gastronômicos.
No Palácio de Belém, o presidente Eduardo Sampaio
tem plena consciência dos poderes da comida portuguesa, diz Jorge Lopes, mordomo.
Na Casa Branca, num jantar de Estado, a mesa busca o
equilíbrio dos itens nacionais e estrangeiros, e procura-se prestigiar os convidados, diz Walter Scheib, o “chef”
(desde Clinton).

UM POUCO SOBRE O VINHO

TRINCADEIRA
TINTO

IMPORTADOR ROCHA

E

ROCHA

As uvas provenientes da vindíma manual dos nossos associados são descarregadas e
imediatamente
desengaçadas
e esmagadas.Coma adição de
leveduras seleccionadas inicia-se a fermentação a temperatura
controlada (28ºC). Durante este
período é feita a maceração ou
curtimenta, durante cerca de 10
dias. O vinho cumpriu 6 meses
de estágio em barricas de carvalho português e francês.
Vinho de aspecto cristalino, corr
granada, aroma de frutos vermelhos comnotas vegetais e especiarias. Na boca revela-se elegante, estruturado, com taninos
harmoniosos e notas vegetais no
fim de boca.
As garrafas devem repousarr
deitadas, com o vinho em contacto com a rolha, em local fresco (cerca de 12ºC) com alguma
humidade (75% de humidade
relativa). Estas condições deverão manter-se constantes durante
todo o ano.
Este vinho poderá ser consumido de imediato, ou
se preferir, poderá deixá-lo estagiar 4 a 6 anos.
Acompanhabempratos de caça e queijos macios.
Deverá ser consumido à temperatura de 18ºC.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
O

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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NO DIA DE S. MARTINHO VAI A
STA. TERESA E PROVA O VINHO
Sylvio Martins

É engraçado, há duas semanas falei com um organizador de festa, sobre os preços das festas, e entrámos
na polémica, porquê castanhas e não dólares. É claro,
que isto quer dizer muito, mas, se por azar, alguém
vai a uma festa e em vez de pagar 25 dólares, paga

A

tradição manda que o dia de S. Martinho se
festeje com castanhas, água-pé, uma fogueira
para saltar (quem quiser) e bom convívio.
No fim-de-semana transacto festejei este dia tradicional, fui para a festa de São Martinho na Associação de Sta. Teresa comer castanhas e festejar em
grande com eles.

Este ano, descobri esta associação e comecei a gostar muito deste lugar. Por um lado é um ambiente bastante acolhedor e por outro eles sabem como festejar.
O DJ Moreira, este jovem talentoso e que gosta de

festejar com música bastante mexida (género Kuduro) faz milagres na pista de dança, onde todos começaram a dançar até muito tarde, e também sem parar.
“Ouff, as minhas pernas estão ainda a doer...”
O jantar iniciou-se a horas, com um grande prato de
queijos variados, que foi realmente uma delícia. Depois foi a sopa, salada e o prato principal: bacalhau
com grão de bico, batatas e inhames. No final, uma
mesa de sobremesas e também, sem esquecer dois
pratos de castanhas assadas e cozidas em cada mesa.
Com tudo isso a porção não era pequena e com um
preço imbatível, 25 castanhas. Esqueci de notar que
em cada mesa havia uma garrafa de vinho

com 25 castanhas, será que a associação deve aceitar
ou não. É claro que isto é ridículo, mas...
Voltamos à festa, esta decorreu muito bem, mas, não
havia prova de vinho tal como nas outras festas através da comunidade, mas, pagando duas ou três garrafas de vinho também se pode provar muito vinho e
perder os sentidos. (beber e esquecer que bebeu)
Parabéns aos organizadores e aos benévolos que
fizeram desta festa um grande sucesso.
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SÃO MARTINHO

NA

SANTA CRUZ

Manuel Neves

A

festa de São Martinho, realizada no sábado passado em Santa Cruz, foi muito concorrida. O
jantar de bom gosto, preparado pela equipa da cozinha, chefiada por Inês Gomes, foi servido pelo grupo de jovens da Missão. Mais de quatrocentos amadores de vinho novo, de castanhas e de boa comida

divertiram-se, ao som do Grupo musical “Estrelas da
Noite”. No concurso de vinhos, concorreram 12 vinicultores amadores. O júri composto por três homens

e duas senhoras, atribuíram os troféus, gentilmente
oferecidos por Eduino Martins, representante de Alfred Dallaire | Memória, primeiro prémio atribuído a

Miguel Vilela, o segundo a João Jorge, e o terceiro
lugar a Firmino Ramos.
Muitos parabéns aos concorrentes de água pé.
E viva o São Martinho.
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BENFICA
FESTA DE SÃO MARTINHO
Manuel de Sequeira Rodrigues

O

pretexto da festa era a festa de São Martinho
e teve o prestigio e a qualidade do Benfica: O
jantar e espectáculo de fados decorreu num ambiente quente e acolhedor.
Ninguém perdeu as riquezas culinárias, antes de
passarem à fase mais agitada do evento e entre um
trago e amigos que se encontravam, depois de muita
ausência e que davam a conhecer os caminhos percorridos e ao mesmo tempo, pairavam no ar notas soltas
de humor, debitadas no mesmo tom bem disposto, as
vozes, da gente na plateia. Uma programação cuidada, profissionalismo na cozinha e na sala de jantar
eficácia e simpatia. Prova disso, é o número de sócios
e amigos que encheu a sala do evento. Decerto que
a direcção do Benfica sabe a quantas andam. Carlos
Lobo Vice-Presidente manifestou-me satisfacção por

conduzir uma sala, juntamente com os colegas de
serviço, num ritmo que já atingia o ponto alto entre o
jantar e o espectáculo, com a arte de dialogo rápido,
para não perder de vista o programa da noite e recuperar algum atraso, porque muitos convivas entraram
depois da hora marcada. ÀS 19h, tudo estava pronto
para servir o jantar.” A falta de pontualidade, má característica dos portugueses, é de longa data! Séculos
passaram, mas nem por decreto os portugueses chegam a horas. Em dia de São Martinho, “castanhas e
vinho; assim reza o ditado popular. O dia 11 de novembro é a data em que São Martinho foi sepultado, na cidade de Tours, em França. A história deste
Santo é uma grande lição de generosidade. Martinho
nasceu na Hungria e, num dia de inverno, quando se

encontrava ao serviço do Imperador, em França, ter-se-à deparado com um mendigo, que pedia esmola
sob uma terrível tempestade. Compadecendo-se do
homem, São Martinho terá cortado a sua capa de soldado ao meio e oferecido metade ao pedinte. O sinal
levou-o a abandonar a vida militar, dedicando-se assim à vida religiosa. Depois da sua morte, o seu culto foi-se propagando, sendo hoje uma das tradições
mais enraizadas de Portugal.
Espectáculo: As guitarras e os artistas, nomes como
Joe Medeiros guitarra, Luis Costa Viola, Francisco
Valadas Contrabaixo e os Fadistas: Cristina Rodrigues, Victor Vilela e Carlos Rodrigues inspirados
pela mais pura tradição portuguesa, iniciaram uma
viagem sensorial ao coração de quem gosta de ouvir
fado,” num palco pouco cuidado por falta de luz e
decoração, adaptadas a necessidades específicas para
garantir o ambiente certo para cada momento”.
Victor Vilela, uma voz com empatia natural, melancólica e contida, desportou os sentidos dos convivas
ao invocar o hino do Benfica.

Cristina Rodrigues, explora toda a versatilidade da
sua voz quente e percebe-se que tem prazer em cantar
o fado vocal no feminino, boa voz e com repertório a
invocar os maiores nomes portugueses.
Carlos Rodrigues, através da sua poderosa voz na
melhor tradição do fado, capta a atenção do público
com as canções intemporais.
Os guitarristas e as extraordinárias potencialidades
do contrabaixo como instrumento autónimo “é o resultado do percurso de Francisco Valadas que aqui
rompe com o seu trabalho os limites da sua ligação
natural à música tocando o contrabaixo”, foram com
os solos instrumentais bem saudados pelo público. O
resultado da interacção da música e vozes funcionou
bem pela maneira como pegaram nalgumas das mais

bonitas canções portuguesas. Esteve lá um pouco de
tudo a combinar com a estação do ano e até se sentia
uma aproximação a Lisboa e ao Estádio do Benfica
com os desafios de futebol em noites fantásticas e de
glória. Muitos dos filhos e amigos do Benfica, hoje
estão aqui na “filial 25 do Sport Montreal e Benfica”
a festejar o essencial da vida.

Aniversário: Em 26 de Setembro de 1990, um modesto espaço foi o berço do Benfica em Montreal.
Hoje, ocupa dois pisos e desdobra-se em grandes salas repletas de recordações e anda na boca de toda a
gente da comunidade portuguesa. Carlos Fernandes
Presidente da Direcção e militante desportivo, mantem a sua agenda preenchida para servir a comunidade. O diálogo que tivemos foi uma combinação
virtuosa de gerações: Elegeu a festa de aniversário
do Benfica no passado dia 20 de Outubro.”27 Anos”
como uma diversidade cultural que ajuda a favorecer
o desenvolvimento e a participação e transmite à gente mais nova da comunidade, que não tem memória
histórica a confiança para participar na vida associativa. A marca do Benfica é aceitar olhar em cada momento entre a paixão desportiva e a razão de apoio a
outros organismos, num equilíbrio de solidariedade.
Um dos três andares do edifício, é utilizado por
dois ranchos e dois grupos musicais que usufruem
do espaço através de um consenso de partilha de
tempo em algumas actividades do Benfica que incluem espectáculos. Muitas iniciativas em agenda:
E para aderir ao Benfica não há limite de idade,
dirija-se à porta 100 na rua Bernard, ou telefone
para 514 2734389, estas foram as melhores palavras em lugar cimeiro de Carlos Fernandes, do
Sport Montreal e Benfica.
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NO CLUBE ORIENTAL ASSARAM-SE
Diamantino Sousa

N

o calendário litúrgico, o dia de S. Martinho
celebra-se a 11 de Novembro, mas no Clube
Oriental foi a 10 de Novembro de 2012 que “Se
Assaram castanhas e provou-se o vinho”.
O facto do dia 11 de Novembro coincidir com a época do ano em que se celebra o culto dos antepassados
e com a altura do calendário rural em que terminam
os trabalhos agrícolas e se começa a usufruir das colheitas (do vinho, dos frutos, dos animais) leva a que
a festa deste Santo tenha toda uma componente de
exuberância que actualmente tende a prevalecer.
Não querendo faltar a esta comemoração, no passado
dia 10 de Novembro 2012 foi celebrado o magusto no

AS

clube Oriental com uma actividade de São Martinho.
Ou seja, nada de ficar assentado numa mesa com um
prato na frente, bacalhau
à Oriental era o prato da
noite, e calmamente ir-se
atulhando o “bandulho”.
Pelo contrário, a ideia foi
de justamente comemorar
esse dia, mas de uma forma típica ou seja juntar a
simbiose da comida com a
bebida e a música do conjunto Contacto para fazer
a digestão. É um exemplo
perfeito para esse tipo de
encontro e onde se pode
apreciar e degustar um
pouco de tudo passando
um tempo bem agradável

CASTANHAS

em socialização e aproveitar enquanto o tempo o
permite e comer as famosas castanhas assadas como

manda a tradição.
Em termos finais, o resultado desta iniciativa foi po-

sitiva e merece continuidade para não esquecermos
as coisas boas da vida.

A VOZ DE PORTUGAL | 14 DE NOVEMBRO DE 2012 | P. 14

FESTEJANDO O
SÃO MARTINHO

EM

WEST ISLAND

João Arruda

posta de três membros, escolhidos pela sua experiência na matéria e também pela imparcialidade de que
são reconhecidos. Gilles Milard ,Luís Lopes e Hortense Martinho.

A

Associação Portuguesa de West Island fica,
na verdade, um pouco distante para a maioria dos portugueses mas pretendo lançar, desde
já, um convite à comunidade a irem visitar esta
agremiação.

A festa teve inicio pelas 20h30 com uma sala completamente cheia, onde foi servido a refeição. Um
pouco mais tarde eis que o apresentador nos infor-

mou que marido e mulher, Angelina e Daniel Moura não só celebravam os seus aniversários natalícios
mas também 54 anos de enlace matrimonial.
Como estávamos numa festa de São Martinho, as
castanhas assadas não faltaram. Pelo São Martinho
castanhas e vinho, assim diz o adágio.
Há um outro provérbio que diz: em dia de S. Martinho vai à adega e prova o vinho. O serão continuou
com uma prova de vinhos. A mesa do júri era com-

As decisões finais e irrevocáveis foram unânimes. A
classificação foi:
Em primeiro lugar Luís Lopes
Em segundo Orlando Da Paz
Em terceiro José Pereira.
A festa foi animado pelo DJ da casa a senhora Ester
Raposo que fez um excelente trabalho onde dançarem toda a noite sem esquecer a direção pelo sucesso
desta noite e que repito por mais alguns anos o melhor.

ROSTOS, OLHARES E MEMÓRIA
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CANTINHO DA POESIA

NATÁLIA REBELO
Este texto foi extraído do livro “Rostos, Olhares
e Memória”, da autoria de Manuel Carvalho e
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao
interior da alma da Comunidade Portuguesa de
Montreal.
Estimada Natália,
Como sabe, não tenho muito talento para a escrita,
seria mais fácil dar-lhe um abraço e sussurrar-lhe ao
ouvido que sempre tive e continuarei a ter uma grande admiração por si.
Os filósofos diriam que a Natália foi, de certa ma-

neira, uma fonte de inspiração e uma mãe espiritual
para mim e para as minhas grandes amigas Ilda Januário e Lídia Ribeiro.
Recorda-se, logo dois anos após a sua chegada a
Montreal, em 1969, quando o jovem Terry Kaufman,
recentemente licenciado da McGill, iniciou um desses grandes projetos inovadores na University Settlement, a que mais tarde portugueses, gregos, ingleses
e franceses deram o nome de Centre Multi- Éthnique
Saint-Louis? Todos sabemos que esse famoso Projet
Changement veio a ser, alguns anos depois, o primeiro organismo em Montreal dedicado aos idosos e que
hoje tem grande renome.
Quando tinha os meus dezasseis anos e passeava
entre a escola Emile-Nelligan e a sede do Movimento Democratico Português de Montreal, na rua
Saint-Laurent, por cima da quincaillerie Açores,
lembro-me de si a percorrer as ruas do bairro Saint-Louis com a sua lista telefónica. Batia a quase todas
as portas para encontrar os velhinhos esquecidos e
trancados nas suas casas. Na época os bombeiros não
tinham mãos a medir, as casas ardiam como fogos
de palha. Deve ter rompido muitas solas de sapatos
e botas, imagino também o frio que a Natália rapou
para conseguir abrir essas portas e ganhar a confiança
destas gentes esquecidas, vindas de várias partes da
Europa do Leste e mesmo do nosso Portugal.
Foi assim que a aventura da interculturalidade começou para si. Você construiu daquelas pontes que
todos nós devíamos saber construir e atravessar, sem
medo de cair porque o cimento é de alta qualidade e
a cofragem bem feita.
Em 1978, quando comecei a trabalhar no Centro
Português de Referência, a Natália já era uma visionária, iniciou os seus ateliers de costura e criou
a primeira horta no telhado do Centro Multi-Étnico.
Sabe, amiga, hoje as hortas nos telhados estão muito
na moda, são umas das diversas actividades do movi-

mento da agricultura urbana.
Anos mais tarde, passámos a ser vizinhas em pleno
coração do bairro Mile-End, onde assistíamos quotidianamente às festas “esquisitas” dos judeus ortodoxos. Eles irritavam toda vizinhança porque poucos
entendiam os seus rituais e o que se estava a passar.
Quando se aposentou, logo integrou o organismo
Au Rendez-vous des cultures que ajudou a fundar,
juntamente com a Ruth Mendes e a Suzanne Gauthier. As três visitaram as escolas dos diferentes bairros desfavorecidos da cidade, traçaram laços entre
várias gerações e levaram a leitura junto de milhares
de jovens filhos de imigrantes. Estou convencida que
abriram os corações e novos caminhos a muitos deles
com a magia das palavras .
Uns dias antes da Natália iniciar a longa viagem
para outros horizontes, andava eu a arrumar os montões de papéis e livros que juntei ao longo dos anos,
dei com a vista no livro de contos Sagesse du Soir.
Coloquei-o cuidadosamente num cantinho da biblioteca, dizendo para o meus botões: Ainda hás-de
chegar até outras mãos...
Na semana seguinte, quando nos vimos pela última
vez, rodeadas de familiares e amigos mais íntimos,
uma vozinha segredou-me para levar o dito livro e o
entregar à sua bisneta, filha do Rafael. Pisquei-lhe o
olho e recomendei-lhe que quando se quisesse lembrar da vovô poderia ler a lenda das Sete Cidades. E,
sem eu contar, a menina respondeu com prontidão:
mais je la connais, mamie me l’a racontée, mais je
n’ai pas le livre et je veux le garder...tu me le donnes?
Como o sono já está a apertar, despeço-me com um
abraço e pode crer que é um privilégio tê-la como
amiga. Antes de ir para o vale dos lençóis, ainda lhe
quero pedir um favor: não se esqueça de continuar a
contar a todos os meninos que estão ao pé de si essa
famosa lenda. Por estes lados ela já tem portador. Tenho a firme certeza que, daqui a alguns anos, todos
os colegas da escola por onde a sua bisneta passar,
conhecerão a Natália e as duas lagoas dos seus queridos Açores.

Bem-haja Natália e onde quer que esteja, continue a
pedir que os homens e as mulheres de todos os cantos
do mundo sejam mais fraternos e mais solidários.
Com carinho,
Joaquina

AJáSnãoCseASTANHAS
dá às castanhas
O valor de antigamente
Havia festas tamanhas
Que alegravam toda a gente!..
Eram as celebrações
Da festa de São Martinho
D’água pé em garrafões
Ou na falta o novo vinho.
Comiam-se até fartar
E não nos faziam mal
Mas agora é só provar
Logo elas dão sinal !...
Bem quietinhas e caladas
Mas depois as atrevidas
Tornam-se disparatadas
Depois de serem comidas!…
Se as comemos ao jantar
E nada a ninguém dizemos
Elas vão apregoar
Que nós castanhas comemos.
Sabem bem mas são estranhas
Discutem e armam briga
Porque as malditas castanhas
Não se dão com a barriga!…
Euclides Cavaco

HINO

À

CI ASTANHA

Como ave migratória
Visitas nos de ano a ano
Fazes parte da grande história
do bom povo Lusitano
II
Castanha é o teu nome
castanha a tua cor
todo aquele que te come
aprecia o teu sabor
III
Mesmo se tens casca dura
tens um interior maciínho
Apresentas-te a boa altura
pra provar o novo vinho
IV
Assadinha ou cozida
és sempre deliciosa
no entanto para o olfacto
és um pouco perigosa.
V
Na boca és saborosa
no estomago bem acolhida
o resto da viagem é penosa
mas pior no momento da saída
VI
nesse segundos infernais
Abriguem vossas narinas
poi o que se segue é demais
não dá pra pessoas finas
VII
És um fruto apreciado
por esse mundo inteiro
é prova que o teu legado
vale mais que o mau cheiro.
VIII
Bebamos uns copos de vinho.
e pra história fique notada
não poder haver S. Martinho
sem uma boa castanha assada.
Tony Saragoça
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DESCOBRINDO PORTUGAL

CIDADE

DE

BRAGA

B

raga é uma cidade
portuguesa, fundada
pelos romanos como Bracara Augusta, com mais
de 2 000 anos de História
em constante desenvolvimento, crescimento e expansão. Situada no Norte
de Portugal, mais propriamente no Vale do Cávado,
considerada a terceira cidade Portuguesa, possui
181 874 habitantes no seu concelho (2011), sendo o
centro da região minhota, com mais de um milhão
de habitantes.
Os vestígios da presença humana na região vêm de há
milhares de anos, como comprovam vários achados.
Um dos mais antigos é a Mamoa de Lamas, um monumento megalítico edificado no período Neolítico. No
entanto, apenas se consegue provar a existência de aglomerados populacionais em Braga na Idade do Bronze.
Caracterizam-se por fossas e cerâmicas encontradas no
Alto da Cividade, local onde existiria uma povoação e
por uma necrópole que terá existido na zona dos Granjinhos.
Na Idade do Ferro, desenvolveram-se os chamados
“castros”. Estes eram próprios de povoações que ocupavam locais altos do relevo. Os Celtas eram os seus
habitantes e, nesta região em particular, habitavam os
Brácaros (em latim, BRACARI), que dariam nome à
cidade, após a sua fundação e os romanos terem forçado
as populações descerem ao vale.
No decurso do século II a.C., a região foi tomada pelos Romanos que edificaram a cidade no ano 16 a.C.,
com a designação de Bracara Augusta, em homenagem
ao Imperador César Augusto. Bracara Augusta, capital
da região da Gallaecia, integrava os três conventos do
Noroeste peninsular e parte do convento Clunia, com
uma população de aproximadamente 285 mil tributá-

rios livre nas 24 civitates no ano 25. Desta época data
também a criação do bispado de Bracara Augusta, segundo a lenda, São Pedro de Rates foi o primeiro bispo
de Braga entre os anos 45 e 60, ordenado pelo apóstolo Santiago que teria vindo da Terra Santa, martirizado
quando convertia povos aderentes à religião romana no
noroeste da Península Ibérica. Mas, só no ano 385 é que
o Papa S. Sirício faz referência à metropolitana de Bracara Augusta.
Após a conquista do império romano, Bracara Augusta

tornou-se na capital política e intelectual do reino dos
Suevos, que englobava a extinta região da Gallaecia
(hoje Galiza, norte de Portugal, parte das Astúrias e
das províncias de Leão e Zamora, e se prolongava até
ao Rio Tejo. Por ordem do rei Ariamiro foi realizado o
concílio de Braga, entre 1 de Maio de 561 a 563, tendo
sido presidido por São Martinho de Dume, bispo titular
de Bracara. Deste concílio resultaram grandes reformas,
principalmente no mundo eclesiástico e linguístico, des-

tornaram a Braga na década de noventa do século XX.
Sob o reinado de D. Dinis (1261-1325), a muralha citadina é requalificada, é ainda construída a torre de menagem. Mais tarde, foram adicionadas nove torres, de
planta quadrangular, à muralha existente, concluindo-se
também o Castelo de Braga em torno da torre de menagem existente.
Mapa da Batalha do Carvalho d’Este entre tropas portuguesas e napoleónicas.

tacando-se a criação do ritual bracarense e a abolição de
elementos linguísticos pagãos, como os dias da semana
Lunae dies, Martis dies, Mercurii dies, Jovis dies, Veneris dies, Saturni dies e Solis dies, por Feria secunda, Feria tertia, Feria quarta, Feria quinta, Feria sexta, Sabbatum, Dominica Dies, donde derivam os modernos dias
em língua portuguesa e galega. Posteriormente, com o
declínio do povo Suevo (o antigo Reino da Galiza), foi
dominada pelos Godos, durante mais de três séculos.
No ano de 716, os Mouros alcançam a cidade e provocam grande destruição na mesma, dada a sua importância religiosa. Na época, foi também palco de várias
guerras, destruições e saques. Mais tarde, foi reconquistada por Afonso III, Rei das Astúrias.
No século XI a cidade é reorganizada, provavelmente
com a nova designação de “Braga”. É iniciada a construção da muralha citadina e da Sé, por ordem do bispo
D. Pedro de Braga, sobre restos de um antigo templo
romano dedicado à deusa Ísis, que teria mais tarde sido
convertido numa igreja Cristã. A cidade desenvolve-se
em torno da Sé, ficando restringida ao perímetro amuralhado.
Braga foi nessa altura oferecida como dote, por Afonso VI de Leão e Castela, à sua filha D. Teresa, no seu
casamento com D. Henrique de Borgonha, Conde de
Portugal. Estes últimos foram senhores da cidade entre
1096 a 1112. Em 1112 doam a cidade aos Arcebispos.
Com a elevação do bispado bracarense a arcebispado, a
cidade readquire uma enorme importância a nível Ibérico. O arcebispo Diego Gelmírez de Santiago de Compostela, com medo da ascensão da Sé de Braga, rouba
as relíquias dos santos bracarenses na tentativa de diminuir a importância religiosa da cidade, as relíquias só re-

No século XVI, o Arcebispo de Braga D. Diogo de
Sousa modifica a cidade profundamente, introduzindo-lhe ruas, praças, novos edifícios, provocando-lhe também o crescimento para além do perímetro amuralhado.
Do século XVI ao século XVIII, por intermédio de vários arcebispos, os edifícios de traça medieval vão sendo apagados e substituídos por edifícios de Arquitectura
religiosa da época.
No século XVIII, Braga por intermédio da inspiração
artística de André Soares (Arquitecto 1720-69) transforma-se no Ex-Libris do Barroco em Portugal. Nos fins
deste século, surge em várias edificações o Neoclássico
com Carlos Amarante (Engenheiro e Arquitecto 17421815). Mais uma vez, por intermédio de vários arcebispos, os edifícios religiosos são novamente alterados
com a introdução do Barroco e o Neoclássico.
Nos cem anos que se seguem, irrompem conflitos devidos às invasões francesas e lutas liberais. Em 20 de
Março de 1809 a cidade é palco da Batalha do Carvalho
d’Este e vítima de vários saques realizados pelas tropas napoleónicas. A cidade viria a ser reocupada a 5 de
Abril pelo general José António Botelho de Sousa, comandante das forças portuguesas no Minho.
Em 1834, com o fim das lutas liberais, são expulsas
várias ordens religiosas de Braga, deixando o seu espólio para a cidade. Em consequência da Revolta da Maria
da Fonte na Póvoa de Lanhoso, área sob jurisdição do
quartel militar de Braga, a cidade é palco de importantes
confrontos entre o povo e as autoridades. No final do
século XIX, o centro da cidade deixa a área da Sé de
Braga e passa para a Avenida Central. Em 1875, é inaugurado pelo Rei D. Luís a linha e estação dos comboios
de Braga.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

A VOZ DE PORTUGAL | 14 DE NOVEMBRO DE 2012 | P. 17

DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Era dos descobrimentos marítimos
Portugal foi, sem dúvida, uma nação que enfrentou
diversos desafios para conquistar outras terras e ser o
pioneiro das navegações. O primeiro desafio foi vencer o temor que se criara no imaginário das pessoas
da época, a respeito de criaturas marinhas gigantes
que devoravam os navios. Quem viu uma dessas
criaturas? Ninguém sabia dizer, mas como todo mito,
principalmente na época ocupava um grande espaço na cabeça das pessoas. Mesmo assim, pioneiros
portugueses decidiram explorar o mar nunca antes
navegado com o objetivo principal de expandir o território e explorar riquezas em outras terras.
As naus e as caravelas portuguesas representavam o
que havia de mais avançado na arte de navegar. Suas
caravelas levam a bordo instrumentos, cartas de navegação e conhecimentos desenvolvidos pelos mais
importantes sábios da época, incluindo matemáticos,
astrônomos, cartógrafos, geógrafos, especialistas na
construção de navios e uso de artilharia, vindos de
diversos países.
As caravelas eram navios velozes e pequenos. Uma
típica caravela portuguesa tinha de 20 a 30 metros
de comprimento, de 6 a 8 de largura, 50 toneladas de
capacidade e era tripulada por quarenta ou cinquenta
homens. Com elas era possível navegar pela costa,
entrar em rios e estuários, manobrar em águas baixas,
contornar arrecifes e bancos de areia. Já as naus eram
barcos maiores e mais lentos.
Na viagem de ida, transportam produtos para a troca, provisões, guarnições militares, armas e canhões.
Na volta, trazem mercadorias importantes para a época, como especiarias, por exemplo.
Instrumentos náuticos
Viajar para o desconhecido não é tarefa fácil, mas
os portugueses tinham na época o que havia de mais
avançado em termos de equipamentos: a bússola,
também chamada de “agulha de marear”, era fundamental para a navegação. Nessa época, consistia ape-

nas numa agulha magnetizada que flutuava sobre a
água, tendo uma das suas pontas viradas para Norte.
Essa indicação do Norte permitia que os navegadores
se orientassem em alto mar e não se perdessem em
lugares longínquos.
Para descobrir a distância que ia do ponto de partida até ao lugar onde a embarcação se encontrava
usava-se dois tipos de instrumento: o quadrante, cujo
cálculo se baseava na altura da Estrela Polar e o astrolábio que tinha como base a altura do sol ao meio-dia. Como não existiam relógios, mediam o tempo
com ampulhetas, mas com resultados imprecisos. O
astrolábio tinha vantagens em relação ao quadrante,
não só porque era mais fácil trabalhar à luz do dia,
como pelo fato de a Estrela Polar não ser visível no
hemisfério sul.
Outro instrumento importante era a balestilha, usado pelos navegadores para medir a altura dos astros.
Era constituída por uma régua de madeira, chamada
virote.
Homens corajosos
Vasco da Gama é um dos principais protagonistas
da história. Deixou Lisboa em 8 de julho de 1497,
dobrou o Cabo da Boa Esperança em 18 de Novembro, mas só atingiu a Índia em Maio do ano seguinte.
A viagem de volta teve início em 5 de Outubro. Dos
155 homens que partiram,só 55 chegaram em Lisboa. Por seu feito, foi recebido com honras pelo rei e
recebeu o título de “Almirante dos Mares da Arábia,
Pérsia, Índia e de todo o Oriente”.
Pedro Álvares Cabral foi o navegador português que
no dia 22 de abril de 1500, capitão-mor de uma frota
de 13 embarcações, descobriu o Brasil. Descendente de família nobre, estudou em Lisboa onde aprendeu literatura, história, cosmografia, artes militares e
técnicas náuticas. Em 1499 foi nomeado pelo rei D.
Manuel o capitão-mor da armada que seguiria para às
Índias, seguindo a rota recém inaugurada por Vasco

(CONT.)

da Gama, contornando a África, com a missão diplomática e comercial. Para evitar as calmarias a rota foi
desviada e a expedição tomou o rumo sudoeste, para
bem longe da costa africana, por isso chegou até as
terras mais longínquas para descobrir o Brasil.
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HISTÓRIA

DO

Artigo cedido
pelo Museu do Fado

S

e a simplicidade da estrutura melódica do Fado valoriza a interpretação da voz, ela sublima também
os repertórios cantados. Com forte
pendor evocativo, a poesia do fado
apela à comunhão entre intérprete,
músicos e ouvinte. Em quadras ou
quadras glosadas, quintilhas, sextilhas, decassílabos e alexandrinos,
esta poesia popular evoca os temas
ligados ao amor, à sorte e ao destino
individual, à narrativa do quotidiano da cidade. Sensível às injustiças
sociais, revestiu-se inúmeras vezes,
de um vincado carácter de intervenção.
E se as primeiras letras de Fado eram,
na sua maioria, anónimas, sucessivamente transmitidas pela tradição oral,
esta situação inverter-se-ia definitiva-

mente a partir de meados da década de
20, época em que surge uma plêiade
de poetas populares como Henrique
Rego, João da Mata, Gabriel de Oliveira, Frederico de Brito, Carlos Conde e
João Linhares Barbosa, que consagrará
ao fado particular atenção. A partir dos
anos 50 do século XX o fado cruzar-se-á definitivamente com a poesia erudita
na voz de Amália Rodrigues. A partir
do contributo decisivo do compositor
Alain Oulman, o fado passará a cantar
os textos de poetas com formação académica e obra literária publicada como
David Mourão-Ferreira, Pedro Homem
de Mello, José Régio, Luiz de Macedo

F
FADO(4) PALFREDO MARCENEIRO

e, mais tarde, Alexandre O’Neill, Sidónio Muralha, Leonel Neves ou Vasco
de Lima Couto, entre muitos outros.
A divulgação internacional do Fado
começara já a esboçar-se a partir de
meados da década de 30, em direcção ao continente africano e ao Brasil,
destinos preferenciais para actuação
de artistas como Ercília Costa, Berta
Cardoso, Madalena de Melo, Armando
Augusto Freire, Martinho d’Assunção
ou João da Mata, entre outros artistas. Seria, porém, a partir da década
de 1950 que a internacionalização do
Fado se consolidaria definitivamente
sobretudo através da figura de Amália
Rodrigues.
Ultrapassando as barreiras da cultura e da língua, com Amália o Fado
consagrar-se-ia definitivamente como
um ícone da cultura nacional. Durante
décadas e até à data da sua morte, em
1999, caberia a Amália Rodrigues, o
protagonismo a nível nacional e internacional.
Introduzida em Portugal a partir das
colónias inglesas de Lisboa e do Porto, referências de gosto e mentalidade
cultural da época, a guitarra inglesa
conheceu uma grande divulgação nos
salões europeus de meados do século XVIII. De utilização exclusiva nos
círculos da burguesia e da nobreza dos
salões urbanos, entre meados do século
XVIII e 1820, “é nessa qualidade que
a vemos associada ao acompanhamento de algumas modinhas e cançonetas
italianas de carácter mais erudito (…)
no que se refere aos primeiros testemunhos do Fado dançado no Brasil (…) as
fontes da época mencionam sempre a

viola. O mesmo sucede nas descrições
mais antigas do fado de Lisboa (…)”
(Cfr. NERY, Rui Vieira, Para uma História do Fado, Lisboa, Publico/Corda
Seca, 2004, p. 98).
A partir do início do novo século vai
surgindo nas fontes históricas a designação “guitarra portuguesa” atestando
possivelmente o modelo de seis pares
de cordas, uma alteração provavelmente introduzida em Portugal e, será sobretudo a partir de 1840, que surgem
notícias da sua associação ao contexto
performativo fadista onde assumirá um
plano de absoluta centralidade.

ERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO

ADO

(29 Fevereiro, 1888 - 26 Junho, 1982)

A

lfredo Rodrigo Duarte, que ficou conhecido por Alfredo Marceneiro, dada a sua profissão, nasceu
em Lisboa, no dia 29 de Fevereiro de
1888, embora o seu bilhete de identidade referisse o seu nascimento a 25
de Fevereiro de 1891.
Filho de Gertrudes da Conceição e
Rodrigo Duarte, Alfredo foi o primeiro
filho do casal, seguiram-se dois irmãos
- Júlio e Álvaro - e uma irmã - Júlia.
Em 1905, quando tinha apenas 13
anos, o seu pai faleceu e Alfredo Duarte abandonou os estudos para ir trabalhar e ajudar no sustento da família. O
seu primeiro emprego foi o de aprendiz
de encadernador.
Tomou contacto com o Fado ao assistir às cegadas de rua. Conheceu então
Júlio Janota que, para além de participar nas cegadas, tinha o ofício de marceneiro e lhe arranjou lugar como seu
aprendiz numa oficina em Campo de
Ourique.
Alfredo Duarte começou por cantar
Fados nos bailes populares que frequentava, entre os 14 e os 17 anos. É
nesta altura, em 1908, que faz a sua
estreia na cegada do poeta Henrique
Lageosa, inspirada no argumento do
filme mudo O Duque de Guise, onde
interpreta o papel da amante do Duque.
Para além de participar nas cegadas,
onde desenvolve o seu método de dizer bem e dividir as orações, Alfredo
Duarte começa a cantar em diversas
festas de solidariedade e nos retiros
do Caliça, Bacalhau, José dos Pacatos, Cachamorra, Baralisa e Romualdo,
mas é no 14 do Largo do Rato que se
torna mais conhecido.
“Orgulho-me de ser em toda a parte
Português e fadista verdadeiro,
Eu que me chamo Alfredo, mas Duarte
Sou para toda a gente o Marceneiro”
Esse nome artístico - “Alfredo Marceneiro” - surge numa festa de homenagem aos cantadores Alfredo dos Santos
Correeiro e José Bacalhau, como o próprio fadista conta: “Uma noite fui convidado por amigos que já me tinham
ouvido cantar em paródias próprias
da idade a ir ao Club Montanha (hoje
Ritz). Dirigia a festa o poeta Manuel
Soares e perguntou: «Quem é este rapazinho? Como se chama? Que ofício
tem?» Então, quando me apresentou
ao público, esquecendo o meu apelido,
anunciou: «Vai cantar a seguir o principiante Alfredo... Alfredo... Olhem não
me ocorre o apelido. É Alfredo... Marceneiro...» E ainda hoje sou o Alfredo
Marceneiro.” (cf.”Guitarra de Portugal”, 15 Julho de 1946).
Ao longo da sua vasta carreira, e apesar de manter a sua profissão de marceneiro, Alfredo Duarte é contratado
para exibições em casas como o Clube Olímpia, onde esteve com Armandinho, Júlio Proença e Filipe Pinto, e
depois em outras casas típicas como a
Boémia, na Travessa da Palha, o Ferro
de Engomar, o Castelo dos Mouros, o
Solar da Alegria, ou o Júlio das Farturas, onde cantou durante um ano.
No ano de 1924 participa num concurso de Fados do Sul-América, um es-

paço situado na Rua da Palma, e onde
ganhou a “Medalha de Ouro”. Nesse
mesmo ano canta durante dois meses
no Chiado Terrasse para animar as noites de cinema e é presença na “Festa do
Fado” organizada pelo jornal “Guitarra
de Portugal” no Teatro São Luiz.
A partir desta data a sua carreira prossegue com grande sucesso actuando em

casas como o Retiro da Severa, o Solar
da Alegria ou o Café Mondego. Chega
mesmo a ter a sua própria casa, o Solar
do Marceneiro, no final da década de
1940, mas sendo um espírito irrequieto
não consegue cingir-se a cantar diariamente nesse espaço.
Como exemplo dos momentos mais
evidentes da admiração e fama que
adquiriu ao longo da sua longa carreira salientamos: a organização de uma
festa artística, em 1933 no Júlio das
Farturas do Parque Mayer; em 1936,
o segundo lugar do título “Marialva”,
ganho num concurso do Retiro da Severa; a 10 de Maio de 1941 um outro
espectáculo denominado “Festa Artística de Alfredo Marceneiro”, desta
feita no Solar da Alegria; ou, ainda, a
consagração como “Rei do Fado”, no
Café Luso, a 3 de Janeiro de 1948.
Apesar do sucesso da sua carreira
nunca saiu de Portugal para actuações
e raramente deixou Lisboa, embora na
década de 1930 tivesse integrado alguns espectáculos de grupos criados
para efectuar tournées por Portugal,
caso da “Troupe Guitarra de Portugal”,
com Ercília Costa, Rosa Costa, Alberto Costa, João Fernandes (guitarra) e
Santos Moreira (viola); ou da “Troup
Artística de Fados Armandinho”, com
Armandinho, Georgino Gonçalves,
Cecília d’ Almeida, Filipe Pinto e José
Porfírio. As gravações discográficas da
sua obra não são muitas, uma vez que
não apreciava cantar senão nos locais
que considerava próprios e com a presença do público. Assim, apesar de ter
gravado o seu primeiro disco, para a
Casa Cardoso, em 1930, com os temas
“Remorso” e “Natal do Criminoso”,
passou logo depois a ser artista privativo da Valentim de Carvalho. Seguiram-se apenas quatro LP’s e três EP’s,
o último, “Fabuloso Marceneiro”, gravado nos 70 anos.
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EMPREGOS

13 de Novembro de 2012
1 Euro = CAD 1.277120
SERVIÇOS CONSULARES

CONTABILISTAS

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

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

4270 St-Laurent

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

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

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

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

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

Mercearia
Portuguesa
4701 St-Urbain
514.842.3373
514.
842.3373

ALGARVE
514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

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

514.844.3054

NOTÁRIOS

LISBOA
355 Rachel Est

MONUMENTOS

514.849.1153

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.845.5804

MERCEARIA

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

ASSISTENTE SOCIAL

Me. LUCIEN BERNARDO

LA CROIX MAUVE

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Me. EDUARDO DIAS

BANCOS

SOLMAR

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

4244 St. Laurent

1292 Jarry

514.721.5665

514.842.8077

CLÍNICAS

Procura-se um ajudante padeiro
para trabalhar durante a noite com
experiência em pão português.
514-796-3683
O Consulado-Geral do Brasil
em Montreal abriu processo
seletivo para a contratação de
um (1) auxiliar administrativo.
Informações: www.consbrasmontreal.org. Inscrições até:
23 de novembro de 2012
Precisa-se de um senhora para fazer limpeza de uma casa e passar
a ferro em Outremont. Deve falar
inglês ou francês.
514-278-7926

IMPÉRIO

Precisa-se de pessoa para
trabalhar no balcão a tempo
parcial com experiência.
514-844-2169

VENDE-SE
Venda de cerâmica italiana para
cozinha, casa de banho, restaurante, garagem, balcão, etc. A
partir de 99¢.
514-727-6293

VENDA DE
ENCERRAMENTO
SAPATOS PARA
HOMENS E
BOTAS DE INVERNO

VENDA
DOMINGO
18 DE NOVEMBRO

11H00 ATÉ 16H00
4054 JEAN-TALON OESTE

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

Precisa-se de ajudante de cozinha jovem e dinâmica
para trabalhar nos fins-de-semana em restaurante
português muito bem conhecido. 514-240-3912

†

NECROLOGIA
Maria Alice Dos Santos Faria
1931-2012

Faleceu Montreal no dia 11 de Novembro
de 2012, com 81 anos de idade, a senhora Maria Alice Dos Santos Faria, natural de
Castelo Branco, Faial, Açores. Esposa do já
falecido José de Faria.
Deixa na dor sua filha Lina (Nick Cacchiotti).
Netos Mélissa e Kevin. Assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
12415 Sherbrooke E., Pointe-aux-trembles
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente, hoje, quarta-feira
14 de Novembro às 10h00 na Igreja Sainte-Maria-Goretti situada no 16 228, terrasse Maria-Goretti PAT, Montréal. Vai ser sepultada no cimetério St-Enfant Jésus.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

†

Humberto Aguiar
1931-2012

Faleceu Montreal no dia 13 de Novembro de
2012, com 60 anos de idade, o senhor Humberto Aguiar, natural da Varzia, São Miguel,
Açores. Esposo da senhora Maria dos Santos.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos/as Sandra, Paulo, Marilia, Sally (Patrick). Seus netos/
as Tommy, Christopher, Elena e Alexia. Seus
irmãos/as Agostinho, Maria dos Anjos Garcia,
Fátima, Margarida e Luis, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira, 14 de Novembro de 2012 das
14h00 às 17h00 e 19 às 22h00.
O funeral será amanhã, quinta-feira, 15 de Novembro às 10h00 na
Igreja Santa Cruz. Vai ser sepultado no cimetério Notre-Dames-des-neiges. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia,
terça-feira 20 de Novembro de 2012 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

Portugalíssimo

TRANSPORTES

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

Precisa-se pasteleiro com ou sem
experiência a tempo inteiro. Precisa-se de empregada de balcão de
segunda a sexta-feira das 7h às
13h e outra para o fim-de-semana.
Fernando: 514-382-2143

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

IGREJAS

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

514.849.2391

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

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

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

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

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

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

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
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ANEDOTA
Primeiro dia no Paraíso
Quando toda a humanidade morreu e estava à
espera de entrar no Céu, Deus apareceu e disse:
Quero que os homens formem duas filas. Uma fila
composta pelos homens que na vida foram verdadeiros chefes de familia, e outra fila composta
pelos homens que foram dominados pelas suas
mulheres. Quero também que todas as mulheres
se apresentem a S. Pedro.
Logo que as mulheres se foram e as duas filas
dos homens ficaram. A fila dos dominados tinha
100 milhas de comprimento, e na outra fila estava
só um homem.
Deus dirigiu-se a longa fila e disse: Vocês deviam
ter vergonha. Eu creei-vos para serem chefes de
familia. Vocês desobedeceram e não executaram
o mandado que vos dei. Todos, excepto um. Deviam ter aprendido com ele.
Então Deus dirigiu-se ao homem sózinho e perguntou-lhe. Como conseguiste tu es só tu estar
nesta fila? E o homem replicou: foi a minha mulher
que me mandou vir para aqui...
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HORIZONTAIS 1. Ter a natureza de. Aromatizado. 2. Pequena
argola com que se enfeitam os dedos. Selar com bula ou selo de
chumbo. 3. Molestar. A unidade. Imposto automóvel (abrev.). 4.
Que se faz três vezes por mês. 5. Parente por varonia. Relação.
6. Curso de água natural, mais ou menos caudaloso, que desagua
em outro curso de água, num lago ou no mar. Outra vez. 7. Membro guarnecido de penas que serve às aves para voar. Muro de pedra, cal e areia. 8. Esférico. 9. Caminhar. A minha pessoa. Actuado.
10. Grande porção de fumo. Aniversário natalício. 11. Carinhosa.
Qualquer abertura circular.
VERTICAIS 1. Pular. Sorteio de objectos por meio de bilhetes numerados. 2. Capacidade de produzir trabalho. Bebida alcoólica,
proveniente da destilação do melaço. 3. Resinífero. Molibdénio
(s.q.). 4. Sacerdote budista tibetano. Limpar, esfregar com areia ou
outro pó. 5. Tecido de arame. Bigode pequeno. 6. Contr. da prep.
de com o art. def. a. Noroeste (abrev.). Letra grega correspondente
a p. Aquelas. 7. Pequena peça de artilharia semelhante a um morteiro comprido. Fêmea do boi ou do touro. 8. Tomar rumo. Sulco na
pele. 9. Outra coisa (ant.). Alcalóide medicinal extraído da lobélia.
10. Presenteai. Que ou aquele que lida. 11. Verbal. Abundante em
soro.
SOLUÇÃO DA SEMANA PASSADA

MARCADOS PARA MORRER
Artigo cedido por Cineclick
Daniel Reininger

O

novo filme de David Ayer (Dia de Treinamento) deixa de lado a corrupção, tema recorrente nos thrillers policiais dos últimos anos, para
mostrar o dia a dia de patrulheiros da região de
South Central em Los Angeles. Sem medo de chocar com cenas violentas, Marcados para Morrer
trata mesmo é da amizade de Brian Taylor e Mike
Zavala (Jake Gyllenhaal e Michael Peña, respectivamente) e como os dois encaram a dura realidade das ruas.
É interessante perceber que o longa
não possui uma trama clara até o terceiro ato, quando um cartel começa
a se incomodar com os protagonistas.
Até lá, Ayer constrói os personagens
de forma surpreendente humana e
realista, com sentimentos, medos e
mudanças de humor. São atuações
memoráveis de Gyllenhaal e do sempre talentoso e pouco aproveitado
Peña, eterno intérprete do estereotipado ajudante latino. Os dois conversam sobre tudo em sua viatura, como
verdadeiros amigos, e boa parte é
improvisação pura. Logo de início, o
espectador é colocado no clima com
uma perseguição policial enquanto
Gyllenhaal narra o trabalho da polícia e suas obrigações. Após um tiroteio e morte de dois suspeitos,
a história pula para o retorno de Taylor e Zavala às
ruas, após a dupla ser liberada pela promotoria. A
produção é toda construída como um mosaico de incidentes. A cada chamado, uma surpresa muitas vezes desagradável para a dupla, como bêbados causando problema, um incêndio e crianças desaparecidas.
Tudo filmado com câmeras posicionadas em viaturas

ou nas mãos dos protagonistas, parte de um projeto
cinematográfico de Taylor. Essa escolha de apresentação foi equivocada, pois é desnecessária e gera apenas distração, tanto que o próprio diretor desencana
do recurso e muda para uma perspectiva em terceira
pessoa conforme se torna conveniente. A coisa perde
o sentido mesmo quando a narrativa mostra o ponto
de vista dos bandidos, que gravam todos os seus movimentos e descrevem, com muitos palavrões, o que
estão prestes a fazer. A falta de cuidado está também
na apresentação dos estereótipos raciais. Os negros
são mostrados como briguentos, revoltados e o roteiro força demais algumas situações
com eles, como quando um casal de
drogados acaba amarrando os próprios filhos para se dopar. Os latinos,
nova gangue dominante do bairro, são
violentos ao extremo (mesmo com os
seus) e não se importam com nada
além de seus próprios interesses. Já
os policiais, em sua maioria brancos
(além de alguns latinos e uma oriental), são os paladinos da lei entorpecidos pela guerra nas ruas. Apesar disso, se você sair do cinema antes dos
20 minutos finais ficará bem satisfeito
com a obra. Agora, quem ficar até os
créditos vai se deparar com a pergunta: “o que diabos aconteceu?”. Pois é,
toda humanidade e intensidade construída com cuidado até ali é abandonada de forma
brusca para dar lugar a um bang-bang desenfreado e
cheio de clichês. A última cena, único momento não
linear do filme, parece um mea-culpa do diretor.
Mesmo com as patinadas, Marcados Para Morrer é um bom thriller policial. Capaz de gravar cenas marcantes da relação de dois grandes amigos
na memória do espectador mesmo após sua saída
da sala de exibição.

CAPITÃO AMÉRICA VAI VIRAR PRESIDENTE
DOS EUA NO UNIVERSO ULTIMATE MARVEL
A
Marvel Comics estava prometendo há alguns
meses uma história bombástica para seu universo Ultimate. United We Stand começa em Ultimates #15, que já saiu lá fora, e enfim teve sua
novidade revelada: o Capitão América vai ser presidente dos EUA.
O Washington Post noticiou a novidade e mostrou a
capa com a cena da edição 15, com a cena da posse,
que você vê logo abaixo. A nova história tem relação
com o último ano de histórias no universo Ultimate
- spoilers à frente para quem acompanha as edições
brasileiras.
Em histórias recentes de Ultimates, a capital dos
EUA, Washington, foi destruída por uma bomba.
Com isso, o país está dividido entre vários movimentos separatistas, que os heróis não conseguem conter.
Segundo o jornal, Capitão América será eleito presidente mesmo sem ter o nome em cédulas eleitorais:
o povo dos Estados-Unidos vai sugerir o herói para
presidente, escrevendo o seu nome na cédula, e ele
vai topar.
A história sai em ano eleitoral nos EUA - a escolha
do próximo presidente acontece em 6 de novembro.
“Estes Estados Unidos [do universo Ultimate] estão
sendo partidos por oportunistas que só querem dividir para conquistar. É uma metáfora do que acontece
no mundo real, mas com anabolizantes”, disse o editor-chefe da Marvel, Axel Alonso, em entrevista ao
Washington Post. Vale lembrar que o Capitão do universo Ultimate é uma versão bem mais conservadora
e militarista da versão do Universo Marvel comum.
Ultimates #15 sai esta semana, com a eleição, e Ultimates #16, com a posse, na próxima. Sam Humphries

assina os roteiros (a partir de uma ideia de Jonathan
Hickman), e os desenhos ficam respectivamente com
Billy Tan e o brasileiro Luke Ross. As outras séries
Ultimate, Ultimate Spider-Man e Ultimate X-Men,
também farão parte de “United We Stand”.

HORIZONTAIS: 1. Furão, Caju.~2. Café, Clamor. 3. IVA, Sainete. 4. Me,
Deste, Ai. 5. Alta, Orla. 6. Aedo, Ouro. 7. Mira, Raso. 8. As, Varia, Si. 9.
Bimotor, Bar. 10. Alisem, Boda. 11. Rolo, Acima.
VERTICAIS: 1. Cima, Babar. 2. Favela, Silo. 3. Ufa, Tem, Mil. 4. Ré, Dadivoso. 5. Se, Orate. 6. Ocaso, Aroma. 7. Litro, Ir. 8. Canelura, Bi. 9. Ame, Ara,
Bom. 10. Jota, Ossada. 11. Ureia, Oira.
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COMENTÁRIO DA SEMANA

O QUE EU FARÍA COM OS
336 MIL EUROS DE CATARINA FURTADO
Henrique Raposo

F

ará algum sentido, em qualquer momento, mas particularmente neste, que o contribuinte pague mais
ao apresentador de “O Preço Certo Em Euros” do que
ao primeiro-ministro? Será, digam-me, mais difícil
apresentar a “Praça da Alegria” do que ser ministro das
Finanças, entalado entre a troika e as manifs? E Catarina Furtado - pelo que diz a imprensa, a apresentadora
mais bem paga da RTP - aceitou uma redução salarial
de 20% em Junho. Significa isso que vai passar de 30
mil para 24 mil euros mensais. (Respiremos fundo.)
Não está em causa se Catarina merece tal ordenado (tive
o grato prazer de trabalhar com ela e posso, caro leitor,
atestar do seu profissionalismo. E sim, é ainda mais bonita ao vivo). Está em causa se deve ser o contribuinte
a pagá-lo. Não há qualquer razão para que o cidadão-enquanto-contribuinte sustente uma guerra de audiências desprovida de qualquer sentido entre sector público
e privado, particularmente se tivermos em conta que o
cidadão-enquanto-telespectador poderá continuar a desfrutar dos talentos de Jorge Gabriel, Fernando Mendes
ou Catarina Furtado numa SIC ou numa TVI, que terão
o maior prazer em oferecer-lhes os ordenados que os
accionistas quiserem e bem entenderem.
E que faríamos ao dinheiro poupado? Documentários,
“magazines culturais” e de interesse social, grandes reportagens, programação pedagógica para crianças e jovens, uma selecção de filmes essenciais, uma grelha que
poderia e deveria ser articulada com os planos de leitura
e cinema do Ministério da Educação e da Secretaria de
Estado da Cultura. Falar é fácil, dirá. E estará correcto
- não se programa uma estação de televisão numa modesta coluna de jornal. Mas, para que tenha uma ideia, o

custo médio de um documentário para a RTP2 rondou,
nos últimos anos, 10 mil euros. 10 mil. Os 336 mil euros
anuais do novo ordenado de Catarina Furtado dariam
para 33 documentários, sendo que o último se poderia
estragar com um orçamento de 16 mil loucos euros. Se
a bitola for o antigo ordenado de Catarina, então teríamos 420 mil euros anuais = 42 documentários. “Sociedade Civil”, o magazine-emblema da 2 que, há seis
anos, junta mais de 120 organizações da dita sociedade,
não custa muito mais do que isso. De segunda a sexta-feira, durante um ano inteiro. Para pagar apresentadora, realizador, jornalistas, produtores, técnicos, meios,
tudo. Muito antes de falar em privatizar ou não a RTP,
devemos, pois, pensar que RTP queremos ter, tendo em
conta o serviço público que deve prestar e aquilo que
podemos pagar por ele. Para além de uma longuíssima
lista de instituições da sociedade civil que podem contribuir com meios, preocupações e conhecimento, há
uma geração de brilhantes documentaristas portugueses
- brilhantes mesmo - que seria criminoso ignorar numa
nova RTP: Miguel Gonçalves Mendes, Gonçalo Tocha,

José Filipe Costa, Marta Pessoa, Graça Castanheira - só
para citar alguns. Há um país ainda grandemente iliterato para quem o serviço público de televisão deve trabalhar. Há centenas de milhar de jovens e crianças que se
podem educar, de forma mais económica e eficaz, com
o auxílio da RTP. Há um público que quer ver televisão
em Português, para além dos reality-shows, dos programas ditos de entretenimento e da informação mastigada
até à náusea por um exército de comentadores.
E, há finalmente, um trabalho que Jorge Wemans
operou, nos últimos sete anos, na discrição da RTP2 (e
que vem de longe, se quisermos lembrar, por exemplo,
Fernando Lopes) e que seria completamente estúpido
deitar ao lixo.

SR. FARO
GRANDE MEDIUM E VIDENTE AFRICANO
Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resolve todos os seus problemas, posso fazer com que um
homem seja muito querido e amado por uma mulher e
vice versa.
Especialista em trabalhos de culto. Retorno imediato do
ser amado. Protecção, Mau olhar, Exames, sucesso nos
negócios. Resultados rápidos, eficazes e garantidos a
100%.
Pagamento depois dos resultados.

514-442-1368

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA...

Andava preocupada
com a minha gravidez. Não me sentia
bem e a atitude do
meu conjugue durante este tempo era
de completa indiferença. Tudo devido
a uma influencia
negativa que um parente do meu
marido, pos contra mim. Mas
tudo mudou e agora voltámos a
ser felizes e juntos para sempre.
Obrigado SHAMAN INDIO. Tu és o
melhor. JULIA

Quando era ainda muito
jovem,foi abusado por
um parente. A minha vida
mudou completamente e
eu andei extremamente confusa por muitos
anos. Não conseguia definir a minha identidade
sexual.O SHAMAN conseguiu livrar-me, afim que eu pudesse encontrar a
minha verdadeira orientação sexual.
Obrigado, IVAN DIMA.

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.

Sou um trabalhador
consciencioso, dedicado à ao meu lar e filhos,
mas o comportamento
da minha esposa,mudou
por completo e foi-se
embora. Começou o pesadelo para mim,pois
não sabia o que fazer. Visitei o SHAMAN INDIO e descobri a verdade sobre esta situação. Minha esposa voltou e somos agora mais unidos que
nunca. RAFA S

Obrigado SHAMAN INDIO por
me teres ajudado a retomar a
minha vida amorosa. Consultei
muitas pessoas aqui e na
minha terra, mas só tu SHAMAN conseguiste devolver
o verdadeiro amor, aquele
que satisfaz todos os nossos desejos. MALINKA

O ÍNDIO QUE
SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008
7551 St-Hubert
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LIGA ZONE SAGRES
P Equipa
1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-P. Ferreira
5-Rio Ave
6-Estoril Praia
7-V. Guimarães
8-V. Setúbal
9-Olhanense
10-Sporting
11-Gil Vicente
12-Marítimo
13-Académica
14-Nacional
15-Moreirense
16-Beira-Mar

P
23
23
17
14
14
12
11
11
10
10
9
9
8
8
6
6

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
7
7
5
3
4
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1

E
2
2
2
5
2
3
2
5
4
4
3
3
5
2
3
3

D
0
0
2
1
3
3
4
2
3
3
4
4
3
5
5
5

GM GS
24 6
23 6
20 12
11 7
10 10
15 13
8
16
8
12
13 14
7
9
7
12
5
14
10 12
14 20
10 14
11 19

RESULTADO

MARCADORES

PRÓXIMA JORNADA

Jackson Martínez [FC Porto] 8
Éder [SC Braga]
6
Óscar Cardozo [Benfica] 6
Lima [Benfica, SC Braga] 6
James Rodríguez [FC Porto] 6
Meyong [V. Setúbal]
6
Luís Leal [Estoril Praia]
5
Nabil Ghilas [Moreirense] 5
Rodrigo [Benfica]
4
João Tomás [Rio Ave]
4
Abdi [Olhanense]
4
Steven Vitória [Estoril Praia] 4
Ricky van W. [Sporting]
4
Tarantini [Rio Ave]
4
Wilson E. [Académica]
3
João Ribeiro [V. Guimarães] 3
Edinho [Académica]
3

Gil Vicente 0-1 P. Ferreira
V. Guimarães 1-3 Nacional
Estoril Praia 2-0 Moreirense
Olhanense 1-0 Beira-Mar
FC Porto 2-1 Académica
Rio Ave 0-1 Benfica
Sporting 1-0 SC Braga
Marítimo 1-1 V. Setúbal

Beira-Mar 23/11 15:15 V. Guimarães
Benfica 24/11 15:30 Olhanense
V. Setúbal 25/11 11:00 Rio Ave
Nacional 25/11 11:00 Estoril Praia
Académica 25/11 13:00 Gil Vicente
SC Braga 25/11 15:15 FC Porto
Moreirense 26/11 15:15 Sporting
P. Ferreira 27/11 15:15 Marítimo

LIGA DOS CAMPEÕES

E O MELHOR TREINADOR DE
ESPANHA NÃO FOI MOURINHO
A

Liga espanhola entregou os prémios da época
2011/12 para o melhor treinador e os melhores jogadores. O técnico eleito foi Pep Guardiola,
pelo segundo ano consecutivo, enquanto Lionel
Messi levou o troféu para o melhor jogador, pela
terceira época seguida.

por Real Madrid e Barcelona: Iniesta foi considerado
o melho médio, Xabi Alonso o melho médio-centro,
Sérgio Ramos o melhor defesa e Casillas o melhor
guarda-redes. Além disso, Puyol recebeu o troféu fair
play. A exceção foi Isco, do Málaga, eleito jogador
revelação.

De fora das escolhas ficou José Mourinho, que foi
campeão com o Real Madrid. Cristiano Ronaldo
também não ganhou qualquer troféu, na época em
que Messi foi o melhor marcador da Europa e levou,
além do troféu geral de melhor da Liga, também o de
melhor avançado.
Os troféus individuais foram de resto dominados

Os prémios da Liga espanhola são votados pelos
jogadores e treinadores da primeira e segunda Liga.
Enquanto o melhor jogador e o melhor treinador resultam dos votos dos jogadores, os prémios por posição são escolhidos pelos treinadores, a partir de uma
lista de candidatos selecionados pelo comité técnico
da LPF, a Liga profissional espanhola.

UEFA EUROPA LEAGUE

Grupo A
Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto
FC Porto 1-0 Paris SG
FC Porto 3-2 Dynamo Kyiv
Dynamo Kyiv 0-0 FC Porto

Grupo B
Plzen 3-1 Académica
Académica 1-1 Hapoel Tel Aviv
At. Madrid 2-1 Académica
Académica 2-0 At. Madrid

FC Porto 21/11 Dinamo Zagreb
Paris SG 04/12 FC Porto
Grupo G
Celtic 0-0 Benfica
Benfica 0-2 Barcelona

Académica 22/11 Plzen
Hapoel Tel Aviv 06/12 Académica
Grupo D
Marítimo 0-0 Newcastle
Club Brugge 2-0 Marítimo

Spartak Moskva 2-1 Benfica
Benfica 2-0 Spartak Moskva
Benfica 20/11 Celtic
Barcelona 05/12 Benfica
Grupo H
SC Braga 0-2 CFR Cluj
Galatasaray 0-2 SC Braga
Man. United 3-2 SC Braga
SC Braga 1-3 Man. United
CFR Cluj 20/11 SC Braga
SC Braga 05/12 Galatasaray

Marítimo 1-1 Bordeaux
Bordeaux 1-0 Marítimo
Newcastle 22/11 Marítimo
Marítimo 06/12 Club Brugge
Grupo G
Sporting 0-0 FC Basel
Videoton 3-0 Sporting
Genk 2-1 Sporting
Sporting 1-1 Genk
FC Basel 22/11 SportingGenk
Sporting 06/12 Videoton
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LEÕES QUEBRAM
Foi com as surpresas Eric Dier, como lateral direito,
Pranjic, no meio-campo, e Carrillo, como extremo,
que o Sporting derrotou ontem o Sp. Braga e conseguiu voltar aos triunfos depois de ter estado oitos
jogos sem vencer. Em Alvalade respirou-se de alívio.
De um lado, pois claro, porque do outro não havia
motivos para festejar, pelo contrário.
É que o Sp. Braga está agora a seis
pontos de FC Porto e Benfica.
O Sporting foi superior aos minhotos na 1.ª parte. Entrou a ganhar, graças a um golo de Wolfswinkel, aos
três minutos, após centro rasteiro do
jovem Dier, da equipa B. O tal que
jogou porque todos os laterais estavam castigados ou lesionados.
O Sp. Braga respondeu bem e Éder
fez um cabeceamento que levava
selo de golo, mas Rui Patrício
voou e deixou os bracarenses boquiabertos. Só que – e só não vê quem
não quer – este Sporting está melhor
com Vercauteren. A diferença não é
do dia para a noite, mas há melhoras
e ontem viram-se, sobretudo no meio campo, embora
Pranjic tenha sido o elo mais fraco. Os extremos que
foram usados também parecem ser as melhores soluções e os leões só não foram para o descanso a vencer
por mais porqueWolfswinkel e Elias falharam, escandalosamente, isolados perante Beto.

TRIUNFO

DE

O

ENGUIÇO

O Sp. Braga esteve muito melhor no 2.º tempo. A
entrada de Hélder Barbosa ajudou muito. Pelo contrário, os leões foram-se encolhendo. Com o Sp. Braga igual a si mesmo entrou em ação o suspeito do
costume: Rui Patrício, que fez duas defesas espetaculares.

C

FC Porto derrotou a Académica, no Dragão,
num encontro bastante competitivo. Depois de
a partida ter chegado ao intervalo sem golos, o colombiano James inaugurou o marcador aos 50minutos, depois de ter aparecido isolado à frente de Ricardo, o guarda-redes dos estudantes.Aos 62m, João
Moutinho ampliou o resultado para 2-0, num remate

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

do Conde.
Como de costume, Jesus encarou um lançamento
lateral ofensivo dos encarnados com a ambição de
um canto, colocando muita gente na
frente. No caso, Salvio arremessou
a bola, Jardel “penteou” de cabeça
e Lima, atento, respondeu com um
remate violento para as redes.
O Benfica justificava a vantagem,
mas teve de saber sofrer para somar
a quinta vitória seguida na Liga. Especialmente nos últimos minutos,
período em que Obadeyi fez estragos pelo corredor esquerdo, mas
não os suficientes.
Com novo triunfo, as águias continuam coladas ao FC Porto no
comando da prova (23 pontos).

de meia-distância. Wilson Eduardo – que está com o
pé quente pois também bisou na vitória frente ao At.
Madrid na Liga Europa – também com um tiro de
fora da área estabeleceu o resultado final da partida,
aos 79m. Refira-se, por curiosidade, que na temporada passada a Académica arrancou um empate a uma
bola no Estádio do Dragão, sendo que o golo do FC
Porto, por Hulk, surgiu já no tempo extra.

P Equipa
1-Man. United
2-Man. City
3-Chelsea
4-Everton
5-West Bromwich
6-West Ham
7-Tottenham
8-Arsenal
9-Fulham
10-Newcastle

514-374-2395

Falo
Português

P
27
25
24
20
20
18
17
16
16
14

V
10
9
7
6
6
7
5
6
5
5
4
4
4
5
3
3
3
2
2
3
1
1

E
2
2
4
5
4
0
5
2
4
4
6
5
4
0
5
5
4
6
6
2
6
3

D
1
2
2
2
3
6
3
5
4
4
3
4
5
8
5
5
6
5
5
8
6
9

GM GS
26 12
20 11
21 10
19 12
28 18
15 9
12 11
14 14
15 14
17 17
13 14
12 14
13 15
14 21
9
10
11 16
15 20
9
13
9
15
12 20
14 20
8
20

PRÓXIMA JORNADA

Benfica B 22/11 Sp. Covilhã
Feirense 24/11 Marítimo B
Tondela 24/11 Penafiel
Santa Clara 24/11 Arouca
FC Porto B 24/11 Trofense
SC Braga B 24/11 Atlético CP
Belenenses 24/11 Sporting B
Naval 25/11 Portimonense
Desp. Aves 25/11 Leixões
Freamunde 25/11 V. Guimarães B
U. Madeira 25/11 UD Oliveirense

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
7
7
5
6
5
5
4
4
3

E
0
4
3
5
2
3
2
4
4
5

D
2
0
1
1
3
3
4
3
3
3

GM GS
29 16
20 10
23 11
21 14
17 12
14 11
18 16
18 11
24 19
12 15

P
31
28
23
19
18
17
16
15
15
15

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
10
9
7
6
5
5
5
4
4
5

E
1
1
2
1
3
2
1
3
3
0

D
0
1
2
4
3
4
5
4
4
6

GM GS
36 14
24 11
27 8
18 17
15 9
13 16
16 25
14 13
16 12
14 18

P
31
27
26
24
22
18
17
16
16
15

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
10
9
8
7
7
6
5
4
4
3

E
1
0
2
3
1
2
2
4
4
6

D
1
3
2
2
4
4
5
4
4
3

GM GS
29 9
24 13
20 9
19 9
19 17
13 15
28 23
15 16
14 16
16 18

P
23
23
22
21
21
21
20
19
19
15

J
12
11
11
12
12
12
12
12
12
12

V
6
7
6
6
6
5
5
5
6
4

E
5
2
4
3
3
6
5
4
1
3

D
1
2
1
3
3
1
2
3
5
5

GM GS
18 8
16 10
20 11
21 8
26 14
17 10
16 12
20 15
16 15
13 11

LIGA BBVA (ESPANHA)

P Equipa
1-Barcelona
2-At. Madrid
3-Real Madrid
4-Real Betis
5-Málaga
6-Levante
7-Rayo Vallecano
8-Valencia
9-Valladolid
10-Zaragoza

SÉRIE A (ITÁLIA)
P Equipa
1-Juventus
2-Internazionale
3-Napoli
4-Fiorentina
5-Lazio
6-Atalanta
7-Roma
8-Catania
9-Parma
10-Udinese

LIGUE 1 (FRANÇA)
P Equipa
1-Paris SG
2-Marseille
3-Lyon
4-Saint-Étienne
5-Valenciennes
6-Bordeaux
7-Lille
8-Toulouse
9-Rennes
10-Stade de Reims

MAJOR LEAGUE SOCCER (USA)
Final (East)

Houston Dynamo - DC United
Final (West)
LA Galaxy - Seattle Sounders

PROF. MESTRE AIDARA

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

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

Alan ainda atirou ao poste perto do fim, com um leão
nervoso e encostado às cordas. E o motivo é simples:
ainda falta confiança. É assimmesmo, o Sporting de
Vercauteren está melhor, mas ainda não tem mentalidade/confiança para 90 minutos. Isso aparece com
vitórias...

CUMPRE

O

P
32
29
25
23
22
21
20
20
19
19
18
17
16
15
14
14
13
12
12
11
9
6

UD Oliveirense 1-2 Benfica B
Penafiel 0-1 U. Madeira
Sporting B 2-2 Naval
Sp. Covilhã 2-3 SC Braga B
Marítimo B 0-1 Santa Clara
Arouca 0-0 FC Porto B
Trofense 2-0 Freamunde
Atlético CP 2-1 Feirense
Leixões 0-0 Tondela
Portimonense 1-0 Desp. Aves
V. Guimarães B 0-0 Belenenses

FC PORTO 2-1 ACADÉMICA

FC PORTO

P Equipa
1-Sporting B
2-Belenenses
3-Arouca
4-UD Oliveirense
5-Benfica B
6-Marítimo B
7-Desp. Aves
8-Penafiel
9-Portimonense
10-Tondela
11-Leixões
12-U. Madeira
13-Santa Clara
14-Atlético CP
15-V. Guimarães B
16-Trofense
17-Naval
18-Sp. Covilhã
19-FC Porto B
20-Feirense
21-SC Braga B
22-Freamunde
RESULTADO

LABORATÓRIO

aminhava o jogo para o intervalo quando,
numa bola parada ensaiada, Lima deu os três
pontos ao Benfica na exigente deslocação a Vila

SEGUNDA LIGA

QUINTA-FEIRA 15 DE NOVEMBRO

- SALÃO DOS VINHOS EM MONTREAL
- CARLOS LEITÃO FALA DE ECONOMIA
SÁBADO 17 DE NOVEMBRO

- FESTA DA RIBEIRA GRANDE

1ª Mão 2ª Mão
3-1
18/11
1ª Mão 2ª Mão
3-0
18/11
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