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CarnEirO- Carta da Semana: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: O seu erotismo e criativida-
de vão fazer milagres na sua relação, o seu par gostará 
da surpresa. Saúde: Período sem problemas.
Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOurO- Carta da Semana: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, 
aprenda a saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de 
algumas dores de cabeça fortes, que indicam que pre-
cisam de repousar mais. Dinheiro: Graças ao seu bom 

desempenho poderá ganhar algum dinheiro extra.
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GémEOs- Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Converse com 
o seu par, só ganhará com isso. Aprenda a aceitar-se na 
sua globalidade, afinal você não tem que ser um Super-
-Homem! Saúde: Descanse quando o seu corpo pedir.

Dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local de trabalho.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CaranGuEjO- Carta da Semana: 8 de Ouros, que sig-
nifica Esforço Pessoal. Amor: Pense mais com o cora-
ção do que com a razão. Que a luz da sua alma ilumine 
todos os que você ama! Saúde: Cuide melhor da sua 
saúde espiritual procurando ter pensamentos mais po-

sitivos. Dinheiro: As suas economias poderão sofrer uma quebra 
inesperada. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEãO- Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: Procure encontrar mais tempo 
na sua vida para estar com as pessoas que realmente 
ama.  Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinhei-
ro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra substan-

cial. Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos!
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VirGEm- Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que sig-
nifica Proposta Vantajosa. Amor: Os momentos de confra-
ternização familiar estão favorecidos. Não perca o contacto 
com as coisas mais simples da vida. Saúde: Procure fazer 
uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Nada de mar-

cante acontecerá, o que não significa que se pode deixar levar pelos 
impulsos consumistas. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BaLança- Carta da Semana: A Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Os seus familiares preci-
sam de maior atenção da sua parte. Seja carinhoso. Que o 
amor esteja sempre no seu coração! Saúde: Cuidado com 
possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer aquele 

negócio que tanto deseja. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EsCOrpiãO- Carta da Semana: 4 de Espadas, que sig-
nifica Inquietação, Agitação. Amor: Não descarregue nas 
pessoas de quem mais gosta a má disposição. A felicida-
de é de tal forma importante que deve esforçar-se para a 
alcançar. Saúde: Procure fazer um regime alimentar, só 

terá a ganhar com isso. Dinheiro: Período pouco favorável para 
contrair empréstimos. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

saGiTáriO- Carta da Semana: O Papa, que significa 
Sabedoria. Amor: Os seus amigos poderão vir a estra-
nhar a sua ausência, não se afaste deles. Que o Amor 
e a Amizade sejam uma constante na sua vida! Saúde: 
Procure não fazer muitos esforços físicos, respeite o seu 

corpo. Dinheiro: O seu poder económico terá um aumento signifi-
cativo. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CapriCórniO- Carta da Semana: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá ter de enfren-
tar uma forte discussão com um dos elementos da sua fa-
mília. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura 
apenas algum tempo. Saúde: O cansaço irá invadi-lo, ten-

te relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, 
seja prudente nos gastos. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

aquáriO- Carta da Semana: Valete de Copas, que signi-
fica Lealdade, Reflexão. Amor: Não pense que as pessoas 
são todas iguais, não descarregue na pessoa que tem a 
seu lado o que outras lhe fizeram que o deixou magoado. 
Seja honesto consigo próprio, não tenha receio de reco-

nhecer os seus erros e traçar novas rotas de vida. Saúde: Procure 
com maior frequência o seu médico de família. Dinheiro: Tudo cor-
rerá dentro da normalidade. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

pEixEs- Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Ava-
reza. Amor: A harmonia está neste momento presente no seu 
ambiente familiar. Tanto a tristeza como a alegria são hábitos 
que pode educar, cabe-lhe a si escolher qual deles prefere! 
Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está neste mo-

mento com tendência para as depressões. Dinheiro: Não terá problemas 
de maior nesta área da sua vida. Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33
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quarTa-FEira
28 DE nOVEmBrO                       
02:00  Bom Dia portugal   
05:00  praça da alegria    
08:00  jornal da Tarde   
09:17  Zig Zag   
 jarDim Da CELEsTE  
09:44  Iniciativa  
10:15  portugal no Coração   
13:00  portugal em Direto  
13:59  Ler +, Ler melhor
14:12  O preço Certo  
15:00  Telejornal   
16:00  De Caras  
16:30  santos de portugal   
São Gonçalo Garcia
16:59  Escape.TV - SIC  
 serra da Estrela no Verão
17:11  Decisão Final  
18:01  antiCrise  
18:25  América Connection
 Com: Jack Martins
19:00  24 horas  
20:03  Baía das mulheres  
20:52  Telejornal Madeira(R/)   
21:28  Telejornal - Açores(R/)   
22:00  portugal aqui Tão perto
 Especiais Açores  
23:00  Fado: um Legado
 português para o mundo
23:54  24 Horas(R/) 
00:25  Inesquecível
01:52  Ler +, Ler melhor 

quinTa-FEira
29 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
15:00  Telejornal   
16:00  Linha da Frente  
16:30  há Conversa
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
 Especiais Açores  
22:45  maternidade    
23:30  Tempos modernos
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Percursos
01:30  América Connection

sExTa-FEira
30 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
 (A Vida a 900 à Hora)   
17:30  ViVa a mÚsiCa  
 assobio
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
 Especiais Açores  
22:45  Estado de Graça  
23:30  Escape.TV - SIC  
ria Formosa - ilha de Tavira
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Sexta às 9(R/) 
01:30  Portugal Negócios(R/)   

sáBaDO
1 DE DEZEmBrO                        
02:00  África 7 Dias  
02:30  Consigo   
03:00  Bom Dia portugal
04:00  Zig Zag   
05:00  quem Fala assim    
05:30  saBOrEs Das iLhas
06:00  Biosfera  
06:45  santos de portugal   
São Gonçalo Garcia
07:15  Velhos amigos  
08:00  jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 jarDim Da CELEsTE  
09:45  Ingrediente Secreto  
10:15  O humor e a Cidade  
10:45  Cinco Sentidos  
12:00  Atlântida (Madeira)  

13:30  Austrália Contacto
14:00  Maternidade (R/)     
15:00  Telejornal   
16:15  Voz do Cidadão   
16:30  Inesquecível
18:00  moda portugal  
18:30  Destino: portugal
19:00  24 horas  
20:00  Cenas do Casamento
20:30  Telejornal Madeira(R/)   
21:00  Telejornal - Açores(R/)   
21:30  herman 2012  
22:45  portugueses pelo mundo 
23:30  mudar de Vida
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Austrália Contacto
01:00  DOCumEnTáriO

DOminGO
2 DE DEZEmBrO                       
02:00  Áfric@global  
02:30  universidade aberta  
03:00  Bom Dia portugal
04:00  Zig Zag   
05:00  Eucaristia Dominical   
06:00  Tintim por Tintim
06:15  Futsal: sporting x
 Leões de porto salvo
08:00  jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 jarDim Da CELEsTE  
09:45  Destino: portugal
10:15  portugal no Coração
 Especial Sábado  
13:30  Tempos modernos
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
20:30  Telejornal Madeira(R/)   
21:00  Telejornal - Açores(R/)   
21:30  Fado: um Legado 
 português para o mundo
23:45  moda portugal  
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  VOO DirETOa Vida a 
900 à hora   
01:00  ViVa a mÚsiCa  
 assobio

sEGunDa-FEira
3 DE DEZEmBrO                         
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
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  Eua - nova
 Inglaterra Contacto
17:30  Decisão Final  
18:30  Best Of Portugal
Portugal de Excelência  
19:00  24 horas  
20:00  Baía das mulheres  
20:45  Telejornal Madeira(R/)   
21:15  Telejornal - Açores(R/)   
21:45  prós e Contras
23:45  O seu Dinheiro
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  salvador  
01:00  Eua - nova
 Inglaterra Contacto
01:30  Best Of Portugal(R/

TErça-FEira
4 DE DEZEmBrO                        
02:00  Bom Dia portugal   
05:00  praça da alegria    
08:00  jornal da Tarde   
09:15  Zig Zag   
 jarDim Da CELEsTE  
09:45  Consigo   
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  saBOrEs Das iLhas
16:30  Fado: um Legado 
 português para o mundo  
17:30  Decisão Final  
18:30  salvador  
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  a Guerra  
00:00  24 Horas(R/) 
00:30  Estranha Forma de 
 Vida - uma história da
 Música Popular
 portuguesa
01:00  A Hora de Baco  
01:30  Capital  

aGenDa comunitária
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

clube oriental PortuGuês De montreal
O Clube Oriental organiza, no sábado, dia 8 de dezembro, o seu aniversário, animado pelo conjun-
to Contact e, vindo dos Estados-Unidos, Mauricio de Morais. 
Para mais informações: 514-342-4373.

festa De natal Das crianças
A Associação Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima, em Laval, organiza, domingo 09 de de-
zembro, a Festa de Natal das Crianças, no Centro Comunitário, depois da missa das 11h30. Haverá 
um almoço para as crianças da nossa comunidade, catequese e familiares. Todos são bem-vindos.

natal Das crianças
O Centro Comunitário do Divino Espírito Santo, organiza o Natal das Crianças, no sábado 8 de 
dezembro às 19h00 e será animada pelo Jimmy Faria. Haverá lembranças para todas as crianças 
presentes. Para reservas: 514-353-1550, Humberto 514-793-0159 ou Amilcar 514-352-8607.

centro De acção socio-comunitária De montreal
O Centro de acção socio-comunitária de Montreal informa que o almoço de Natal da 3ª idade terá 
lugar no restaurante Estrela do Oceano no dia 14 de dezembro ao meio-dia. Como sempre este 
almoço destina-se especialmente às pessoas que participam nas actividades do CASCM durante o 
ano. Venha passar uma tarde agradável em boa companhia. Vai ver que vale a pena. 
Inscreva-se telefonando para o CASCm. 514-842-8045
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manuel de Sequeira rodrigues

editoriAl

Agora que o Natal e respetivas iluminações se 
aproximam, convém no mínimo saber quem 

era Jesus, o homem que nasceu a 25 de Dezembro.
Se ele tivesse nascido neste e não naquele tempo, 

uma pessoa comprava os jornais ou as revistas e fica-
va a saber tudo sobre a vida e morte de Jesus Cristo, 
o homem que falava às massas com a facilidade dos 
grandes comunicadores. Este tipo de aproximação 
editorial a temas históricos e religiosos tem vanta-
gens e inconvenientes, mas, no fundo, as pessoas 
podem limitar-se a ler os Evangelhos, especialmente 
o de S. Lucas, como se fossem crónicas ligeiras do 
tempo que passa e não as leituras sagradas que os 
cristãos conhecem das celebrações litúrgicas.
A vida e o tempo de Jesus Cristo na Palestina dos 

anos 30 surgem assim com uma atualidade que pren-
de o leitor, especialmente desfazendo mitos!... Do 
que é verdadeiro para atingir a paz no Mundo.
Natal: A festa comercial já começou e há-de durar 

mais de trinta dias, com transmissão televisiva, mil 
e uma pequena cerimónia, desde a celebração de 
missas à inauguração da mesa para a consoada em 
família, que é o momento solene, de uma noite que 
se pretende mágica e porque a festa do menino Je-
sus já tem fama. Para a comemoração do fiel amigo 
e do povo temos o comércio justo!... Desde cedo as 
pessoas têm rumado ao comércio português para as 
compras e só faltam as filarmónicas portuguesas a 
animar as ruas do Plateau a convite dos comerciantes 
e assinalar os feitos de Jesus.  E foi do céu que veio o 
mestre de cerimónia de serviço, o Pai Natal, também 
ele já aterrou de helicóptero em Montreal, eu não vi 
mas contaram-me e há quem diga que uma das mais 
fortes farturas da época é a do enamoramento, que 
tudo faz esquecer! Como esquecidos parecem estar 
os pobres, os sem abrigo, os desempregados e os sol-
dados que voltam mortos das guerras, que vendem 
muitas ilusões.
Hoje é domingo dia 25 de Novembro. O sol vai-se 

pondo, o termómetro descerá até aos zero graus e a 
neve já chegou levemente e tudo está em festa, só os 
velhos permanecem na penumbra após tantos anos de 
trabalho e de sonhos, dos tempos em que a fé, mesmo 

se não removeu montanhas, cada qual aceita a sua 
própria vida
Para as pessoas desfavorecidas da nossa comunida-

de, a Fundação Santiago presidida pelo Dr. Cardoso, 
promove todos os anos uma campanha de fundos, 
que consiste finalmente na entrega de um rico cabaz 
solidário, uma iniciativa que merece ter o apoio de 
todos!... “comer é viver”.
Em Dezembro uns partem e outros chegam, para 

passar o Natal com a família:  As visitas dos amigos 
dão sempre muita satisfação, não só pela amizade, 
por razões mais ou menos próximas, que nos une, 
mas porque subitamente aparece ali aquela terra Por-
tugal, que nunca foi tão nossa como quando a vive-
mos longe, como o presente sofredor e falamos por-
tuguês até cansar e ficamos melancolicamente mais 
felizes e impregnados, de cristianismo, até à medula 
porque é Natal.

Mas sem dúvida que o mais importante no Natal é 
o poder sacerdotal e teológico, que transporta uma 
memória num contexto sensível, que exige uma pa-
lavra nova.

Natal
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cimeira termina sem
acorDo sobre orçamento
A cimeira extraordinária sobre o orçamento 

comunitário plurianual para 2014-2020 ter-
minou sem um compromisso. mas Passos Coelho 
está confiante.
A cimeira extraordinária de chefes de estado e de 

governo da União Europeia sobre o orçamento co-

munitário plurianual para 2014-2020 terminou hoje 
à tarde, em Bruxelas, sem que os líderes europeus 
tenham alcançado um compromisso.
Apesar do fracasso, o presidente do Conselho Euro-

peu, van Rompuy, disse, em Bruxelas, que há “con-
vergências em grau suficiente” para um consenso so-
bre o envelope financeiro da União Europeia (UE) no 
início do próximo ano.
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, con-

corda, tendo dito que a nova proposta de orçamento 
comunitário para 2014-2020 é uma boa “base” para 
um acordo, “talvez no princípio do próximo ano”, e 
“melhor para Portugal” que a anterior. 
Passos Coelho falava no final de uma cimeira ex-

traordinária de chefes de Estado e de Governo da 
UE consagrada às negociações do quadro financeiro 
plurianual, que terminou hoje em Bruxelas sem um 
acordo, que ficou adiado para o início de 2013.
Quanto às preocupações de Portugal, o primeiro-

-ministro, escusando-se a “entrar em detalhes”, 
disse que foram dados passos positivos, embora 
haja ainda trabalho pela frente.

David Cameron, com François Hollande Bertrand Langlois/AFP

salários milionários Dos 
aDministraDores levam 
emPresas a chumbar

teste

A Portugal Telecom é o caso extremo: o salário 
de Zeinal bava supera em 128 vezes o rendi-

mento médio dos colaboradores do grupo.
Mais de metade das empresas portuguesas cotadas 

em Bolsa não cumpre as melhores práticas de orga-
nização, sobretudo porque mantém uma disparidade 
de salários entre administradores e colaboradores, 
divulgou hoje a Deco, com base num estudo sobre 
governo das sociedades.
“Em Portugal, continua-se a pagar aos dirigentes o 

equivalente ao seu peso em ouro”, refere a associa-
ção na revista Deco Proteste, hoje publicada.
Segundo a mesma fonte, a Portugal Telecom é “o 

caso extremo”, já que, no ano passado, “o salário do 
presidente executivo [Zeinal Bava] superava em 128 
vezes o rendimento médio dos colaboradores do gru-
po”. O estudo, realizado este mês pela revista, avalia 
o governo das sociedades com base em três pilares: 
a transparência das empresas (que inclui a remunera-
ção dos administradores), os direitos dos accionistas 
e o funcionamento do conselho de administração.
A conclusão da análise aponta ainda a Jerónimo 

Martins, dona do Pingo Doce, e a Sonae, que detém 
o Continente, como outras das empresas cuja dispa-
ridade de remunerações contribuiu para o ‘chumbo’ 
na avaliação. No caso da Jerónimo Martins, os salá-
rios dos administradores representam 104 vezes os 
dos colaboradores, enquanto o rácio na Sonae é de 
72 vezes. O estudo - que avaliou 374 empresas, 30 
das quais cotadas em Bolsa - refere que a avaliação 
das empresas nestes trâmites “continuam modestos”, 
situando-se, em média, nos cinco pontos de um to-
tal de 10. As melhores cotadas nesta análise foram o 
Banco Espírito Santo e a Martifer, embora a revista 
sublinhe que “nenhum satisfaz completamente”, en-
quanto a PT, a REN e o Banco BPI ficaram no fun-
do da tabela por, “entre outras razões, limitarem o 
direito de voto dos accionistas”. Galp Energia, So-
nae e BES conseguiram melhorar as suas classifica-
ções face aos resultados do ano passado, adianta a 
Deco. Perante este cenário, a Deco avança com um 
conjunto de propostas para proteger os investidores, 
defendendo, por exemplo, que os conselhos de ad-
ministração devem ser compostos por uma maioria 
de membros independentes e que as remunerações e 
prémios devem ser sempre aprovados em assembleia 
geral de accionistas.

estaDos uniDos informam Governo PortuGuês
sobre forte reDução na base Das lajes

Os Estados Unidos informaram Portugal sobre 
a ratificação de uma proposta da Força Aé-

rea norte-americana que prevê uma forte redução 
da presença na base das Lajes, Açores, disse hoje 
à Lusa o porta-voz do mNE.
“O Governo dos Estados Unidos da América infor-

mou segunda-feira desta semana o Governo portu-
guês que o secretário da Defesa ratificou, recente-
mente, uma proposta da Força Aérea americana, que 
prevê uma forte redução da dimensão da sua presen-
ça na base aérea portuguesa n.º 4 (Lajes, Açores), 
presença que, recorde-se, está regulada pelo Acordo 
bilateral de Cooperação e Defesa de 1995”, disse à 
Lusa Miguel Guedes, porta-voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros.

“O Governo português comunicou, a 21 de novem-
bro, ao Governo regional dos Açores, esta decisão do 
Governo dos EUA, que será agora objeto de análise”, 
disse ainda o porta-voz do MNE.

Projeto De recuPeração Da bacia Da 
laGoa Das furnas conquista Prémio

Projeto de recuperação Ecológica da bacia Hi-
drográfica da Lagoa das Furnas, na ilha de S. 

miguel, conquistou o primeiro lugar do Prémio 
Nacional da Paisagem 2012.O galardão é atri-
buído pelo ministério da Agricultura, do mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, atra-
vés da Direção-Geral do Território.

Com a atribuição deste galardão, o Projeto de Re-
cuperação Ecológica da Bacia Hidrográfica da Lagoa 
das Furnas vai ser o representante nacional no Pré-
mio da Paisagem do Conselho da Europa 2013, cuja 
candidatura será entregue até 10 de dezembro.
A Região Autónoma dos Açores obteve ainda o se-

gundo lugar deste prémio nacional, com a Paisagem 
do Vulcão dos Capelinhos, no Faial.

A conquista dos dois primeiros lugares do Prémio 
Nacional de Paisagem 2012 significa, segundo o se-
cretário regional dos Recursos Naturais, que “o in-
vestimento que o Governo dos Açores tem efetuado 
no âmbito do ordenamento, proteção, conservação e 
valorização do património natural é uma aposta ga-
nha”, revela nota do GACS.
Para Luís Viveiros, mais uma vez, a Região destaca-

-se a nível nacional na área do ambiente, conside-
rando que este galardão releva ainda para a imagem 
turística que os Açores querem projetar no exterior.
A candidatura açoriana, intitulada “Furnas, Labora-

tório de Paisagem”, integra um resumo do projeto de 
intervenção na Bacia Hidrográfica da Lagoa das Fur-
nas e inclui o enquadramento da área e projeto, relata 
os conceitos base, a diversidade de intervenções no 
terreno, os subprojectos e as inúmeras parcerias que 
têm assegurado o sucesso de toda a intervenção de 
planeamento da paisagem. 
O Prémio da Paisagem do Conselho da Europa foi 

criado pela Convenção Europeia da Paisagem com o 
objetivo de distinguir a implementação de uma políti-
ca ou de medidas de proteção, gestão e ordenamento 
da paisagem que sejam eficazes para a sustentabili-
dade e promovam o envolvimento e a sensibilização 
da sociedade civil.
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valor méDio Da avaliação
bancária caiu 6,1% em outubro
O valor médio de avaliação bancária da habitação 
manteve a tendência decrescente em outubro, fi-
xando-se nos 1026 euros/m2, menos 0,1% que em 
setembro e menos 6,1% em termos homólogos, di-
vulgou o INE....

eua resPonsáveis Por minimizar
imPacto Da reDução De efetivos
na base Das lajes
Para o presidente do Governo, Vasco Cordeiro, cabe 
aos Estados Unidos da América minimizar o impacto 
que a redução de efetivos na Base das Lajes vai 
provocar ao nível económico e social na Região....

PortuGal é ráPiDo
no ajustamento económico
Portugal está em quinto na tabela do ‘think tank’ 
Lisbon Council relativa à rapidez do ajustamento 
económico, mas cai para o penúltimo lugar da zona 
euro sobre a saúde da economia, segundo um rela-
tório que defe...

emPresas municiPais
Da Povoação encerram
As empresas municipais da Povoação que têm par-
ticipação nas Piscinas Municipais e no Campo de 
Futebol das Furnas vão encerrar até março, por im-
posição do Governo Central....

i exPosição De PreséPios Da arrisca
A ARRISCA vai promover no dia 30 de novembro e 
nos dias 1 e 2 de dezembro a I Exposição de Pre-
sépios no Ergoazulejo Artes Decorativas, situado na 
Avenida D. João III. ...

mais De 5300 PassaGeiros
em Ponta DelGaDa
O navio de cruzeiros Independence of the Seas e o 
Arcadia vão fazer escalas esta semana em Ponta 
Delgada, na terça e quinta-feira , trazendo mais de 
5300 passageiros a Ponta Delgada....

Pacotes De açúcar
com frases contra a violência
Os pacotes de açúcar da SINAGA vão ter frases 
alusivas à prevenção da violência doméstica, no 
âmbito de uma campanha associada ao Dia Inter-
nacional para a Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres....

açores reGistam salDo Positivo De 
quase 57 milhões De euros
até outubro
Os Açores registaram nos primeiros dez meses de 
2012 uma receita de 814,5 milhões de euros e uma 
despesa de 757,6 milhões, tendo a receita efetiva, 
até ao final do mês de outubro, sido superior em 
56,9 milhões ...

ramalho eanes consiDera inaceitável 
haver crianças a Passar fome
O ex-presidente da República Ramalho Eanes con-
siderou hoje “inaceitável e inadmissível” que haja 
pessoas, sobretudo crianças, a passar fome em 
Portugal....

atrasos no PaGamento Dos conDomÍ-
nios aumentam 10% DesDe Dezembro
Os atrasos no pagamento de condomínios aumenta-
ram cerca de 10% em relação a dezembro de 2011 
e os moradores procuram crescentemente reduzir 
custos, inclusive com obras de conservação, segun-
do uma das maiores em...

Mourinho em negociações secretas com PSG
A Imprensa catalã revela que o treinador português 
José Mourinho, do Real Madrid, estará em negocia-
ções secretas com os responsáveis do Paris Saint 
Germain.Notícias RelacionadasRonaldo nomeado 
para os prémios L...

factos são factosDéfice Do estaDo aumenta
2,6 mil milhões num mês
O défice da Administração Central e da Se-

gurança Social foi calculado em 8,145 mil 
milhões de euros até Outubro, mais 2,576 mil 
milhões que o valor registado em Setembro, mos-
tram os número publicados pela Direcção-Geral 
do Orçamento (DGO). 

Este valor é o relevante para a troika apurar se Por-
tugal está a cumprir as metas de Execução Orçamen-
tal com que se comprometeu no Programa de Ajusta-
mento Económico e Financeiro (PAEF).

“O saldo da Administração Central e da Seguran-
ça Social relevante para efeitos do 
Programa de Ajustamento Económi-
co e Financeiro (PAEF) situou-se em 
-8.144,8 milhões de euros, no final do 
mês de Outubro”, escreve a DGO.

Com este agravamento no mês de Ou-
tubro, significa que o défice fica muito 
próximo do limite fixado para o final 
do ano, de nove mil milhões de euros. 
Ou seja, em dois meses, o défice não 

se poderá agravar mais do que 855 
milhões de euros.

jarDim anuncia Deixa a 
PolÍtica em 2015
Alberto João Jardim disse que deixará a polí-

tica ativa em 2015 aquando da realização do 
Xv congresso regional do PSD-madeia.
O líder dos sociais-de-

mocratas madeirenses fez 
esta revelação na sessão de 
abertura do XIV Congres-
so Regional do PSD-M que 
começou hoje no Centro de 
Conferências e Exposições 
do PSD-M.
“Se este Congresso assim 

decidir, o XV Congresso 
Regional ordinário do PSD-
-M realizar-se-á a 10 de 
janeiro de 2015 sendo an-
tecedido de eleições para a 
Comissão Política e para o 
Secretariado no dia 19 de 
dezembro de 2014”, anun-
ciou.
“Obviamente que não concorrerei ao cargo de presi-

dente da Comissão Politica Regional pelo que o novo 
líder então eleito será o nosso candidato, de todos 
nós, eu incluído, às eleições regionais de outubro de 
2015”, acrescentou.
Alberto João Jardim sublinhou que pedirá “imedia-

tamente” a demissão com a posse do novo líder no 
XV Congresso Regional o que permitirá que o can-

didato “exerça desde janeiro de 2015, após o Orça-
mento Regional aprovado em dezembro anterior, o 
cargo de presidente do Governo apoiado na maioria 

parlamentar absoluta bem como para avaliação pelo 
povo eleitor”.
O líder do PSD-M referiu que “o percurso” até 2015 

será “muito duro” mas que a aposta do partido é ga-
nhar as eleições autárquicas de 2013. 
O XIV Congresso do PSD-M termina, domingo, 

com a presença de Pedro Passos Coelho, se as con-
dições meteorológicas permitirem a sua deslocação 
à Madeira.

norte-americanos batem recorDe 
e Gastam mais De mil milhões 
‘online’ na ‘black friDay’
Os consumidores norte-americanos aproveitaram os 

enormes descontos oferecidos na sexta-feira (‘Black 
Friday’) para baterem o recorde de compras através 
da Internet, superando pela primeira vez os mil mi-
lhões de dólares, cerca de 770 mil milhões de euros.
Os dados da empresa de análise ComScore que re-

velam um crescimento da procura virtual de produtos 
contrastam com os números das compras presenciais 
que, de acordo com a ShopperTrak, baixaram 1,8% 

na ‘Black Friday’, o dia que se segue à celebração do 
feriado do Dia da Ação de Graças nos Estados Uni-
dos e que marca o arranque da temporada de compras 
do Natal.
No período entre a véspera do feriado e domingo, 

a Federação Nacional de Retalho (NRF, na sigla em 
inglês) da maior economia do mundo estima que os 
gastos dos consumidores subiram 13% para 59,1 mil 
milhões de dólares (45,5 mil milhões de euros).
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artiGo 151º Da constituição

Hoje mesmo, pouco depois do almoço, fui encontrar 
na TVI 24 a entrevista de certo concidadão nosso 
em torno de uma petição, a apresentar à Assembleia 
da República, ao redor de uma modificação do atual 
texto constitucional, no seu Artigo 151º, que trata das 
candidaturas à Assembleia da República. Porventu-
ra, também doutros tipos de candidaturas.
Diz o referido Artigo 151º, nº 1, da Constituição 

da República Portuguesa, que as candidaturas são 
apresentadas, nos termos da lei, pelos partidos po-
líticos, isoladamente ou em coligação, podendo as 
listas integrar cidadãos não inscritos nos respetivos 
partidos. Ora, quem conhecer um pouco da História 
de Portugal do Século XX, e que se estenda até aos 
dias de hoje, conhece bem duas coisas. Por um lado, 
que os partidos políticos em Portugal sempre mos-
traram limitações, mais ou menos variáveis, e nem 
sempre facilmente extirpáveis, acabando por sobre si 
concitar, com ou sem razão, o descontentamento de 
muitos portugueses, sobretudo, em momentos com-
plexos como o atual. E, por outro lado, que a classe 
dominante do País – convém ler o livro de Francisco 
Louçã e colegas seus, OS DONOS DE PORTUGAL 
– nunca viveu de amores com a existência de parti-
dos políticos. Existirem ou não, era-lhes completa-
mente indiferente, pelo que lá tiveram que se lhes 
adaptar. Mas o tempo mudou, e a crise veio propiciar 
muitas ideias e movimentos novos. Em essência, es-
tes movimentos acompanham a retoma de posições 
que a atual política de pobreza tem vindo a propiciar 
à Igreja Católica e às instituições a ela ligadas, que 
vão surgindo, incontrolavelmente, como cogumelos. 
Foi este contexto que permitiu que tenham podido 
ver-se e ouvir-se as infelicíssimas considerações de 
Isabel Jonet, mas também a peregrina ideia da Igreja 
Católica poder falar com a Tróyka, embora logo se 
salientando que não seria a Conferência Episcopal 
dos Bispos Portugueses, mas instituições ligadas à 
Igreja Católica. Acontece que a nossa III República 
leva já quase quatro décadas, pelo que seria de es-
perar que muitos dos subscritores da referida petição 
tivessem militado nos partidos políticos que surgiram 
depois da Revolução de 25 de Abril, aí assumindo 
lugares mais ou menos cimeiros. Mas não, com a 
exceção do caso do deputado do CDS/PP, José Ri-
beiro e Castro. A ideia ora defendida, porém, é com-
pletamente ilógica, como tantas outras já experimen-
tadas. E é ilógica porque uma candidatura eleitoral, 
como se dá na generalidade dos Estados Democrá-
ticos, suporta-se em partidos políticos, e por razões 
que são evidentes e por demais conhecidas. Num 
certo sentido, as candidaturas partidárias estão para 
estas que agora se pretende criar, como as mani-
festações das centrais sindicais estão para as inor-
gânicas. Passar-se-ia duma estrutura com limitações 
mas controlável e previsível, para uma outra que, em 
princípio, seria do tipo cada um ao seu e o resto ao 
ataque. Note o leitor que eu usei aqui a expressão 
em princípio, porque, de facto, o que esta nova pro-
posta visa é fazer chegar uma estrutura de concida-
dãos católicos à Assembleia da República. Seria um 
modo de expandir a área da direita católica, normal-
mente resguardada sob o manto doutrinário demo-
crata-cristão, conseguido à custa, acima de tudo, do 
número de deputados do PSD e do PS. Seria, pois, 
uma ampliação do CDS/PP, agora à beira de perder 
boa parte da sua representação parlamentar, se a 
infeliz ideia do PSD e do PS for por diante, no senti-
do de diminuir o número de deputados à Assembleia 
da República. Em complemento, as mais recentes 
sondagens indicam uma constância da preferência 
de voto pelo CDS/PP, mas uma queda profunda do 
PSD e uma ligeira subida do PS. É na área deste 
descontentamento partidário que o novo mecanismo 
poderia ver-se potenciado, e, por sua via, o próprio 
CDS/PP e o setor católico do País, de há muito em 
franca minguância, mormente depois dos terríveis 
escândalos criminosos contra crianças indefesas e 
menores e por quase todo o lado do Mundo. Mas 
estão os portugueses contentes com o que o PSD, o 
PS e o CDS/PP têm feito na governação? Ah, claro 
que não, muito pelo contrário! E então, que fazer? 
Bom, escolher um dos outros, a menos que os portu-
gueses, infantilmente, ainda acreditem que o PCP ou 
o Bloco de Esquerda poderão implantar em Portugal 
um regime comunista!

ser açoriano é
um estaDo De alma
Dra. maria da Conceição brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

Ponto 1 - Saía de casa em dia de Sábado quando 
reparei que o meu carro estava a ser  invadido por 
um indivíduo que no seu interior procurava não per-
cebi, inicialmente, o quê. Aproximei-me e vi que era 
um rapaz novo. Claro que tentava encontrar dinheiro. 
Fugiu logo que me viu. 
Senti-me usurpada na minha privacidade, sem pu-

dor. Pela primeira vez pensei seriamente na insegu-
rança existente nas ruas do centro da cidade de Ponta 
Delgada, mesmo em pleno dia. Cabe-me perguntar 
a quem de direito: onde está a polícia e porque não 
circula pelo silêncio das nossas ruas desertas? 
Também, há dias, um amigo, aluno da Universida-

de dos Açores, veio a falecer após um assalto à por-
ta da sua casa. Também eu, como muitos dos meus 
vizinhos, estamos em risco perante a indiferença de 
quem tem por dever cuidar da segurança das gentes 

que aqui continuam a residir. Ponta Delgada - cida-
de que muito tem progredido em várias áreas - não 
merece este abandono das pessoas à mercê de quem 
vive do alheio.
No seu centro histórico poucas famílias permane-

cem. Algumas compraram apartamentos ou moradias 
em novas zonas residenciais, outras envelheceram e 
partiram da nossa presença física deixando desabita-
das as suas antigas casas, muitas delas alugadas por 
herdeiros como habitações sociais com os problemas 
que este tipo de arrendamento traz consigo.
Haverá forma de mudar o rosto das bonitas ruas 

da maior cidade dos Açores? Creio que sim. Cabe 
às entidades responsáveis evitar a sua degradação, 

dar-lhes vida trazendo gente jovem e educada com 
incentivos ao arrendamento, manter vigilância nos 
fins-de-semana e a partir do cair da noite. Todos nós 
ganharíamos com políticas que pensassem no cida-
dão que cumpre e merece viver em paz e segurança.
Ponto 2 - Temos novo governo nos Açores. Poucos 

elementos, mas gente de prestígio em particular na 
Solidariedade Social e na Educação. Quando utilizo 
a palavra prestígio quero referir-me a trabalho co-
nhecido e com a qualidade a que os Açorianos têm 
direito. Sobre os restantes elementos do executivo 
não me pronuncio porque não os conheço. Espero, 
porém, que cuidem da RAA com sentido de serviço 
ao cidadão e à autonomia. 
Sem autonomia, não seremos um povo livre e se-

nhor do seu destino. Se Carlos César conseguiu man-
ter-se livre do jugo continental, Vasco Cordeiro tem 
essa mesma obrigação. Vim, Vi e Venci - deverá ser 
o lema para esta legislatura em tempo de crise, de 
pobreza arrasadora, de sacrifícios insustentáveis. 

Todos nós sabemos o estado 
a que o País chegou: famílias 
que não conseguem cumprir 
os seus compromissos com a 
banca; “penas”pesadas sobre 
pensionistas e reformados; 
impostos altíssimos sobre sa-
lários, património, subsídios, 
bens essenciais; desemprego 
nunca visto. Que mais pode-
mos nós aguentar? 
Um País que retira o pão da 

boca dos seus cidadãos, sem 
vergonha, não pode estar no 
caminho certo. Há direitos 
universais. É indispensável 
respeitá-los. Um casal que 
entra em casa de mãos vazias 
porque o salário lhe foi reti-
rado perde a sua dignidade e 
qualquer possibilidade de so-
breviver. A rua é o passo que 

se segue. O Estado não pode continuar em frente, 
como está fazendo, indiferente a estes dramas huma-
nos e reais que todos os dias acontecem na nossa so-
ciedade. Este é um Governo podre, inútil.
Na RAA espero de Vasco Cordeiro uma luta sem 

tréguas pela autonomia que gerará direitos para os 
nossos cidadão que nele confiaram elegendo-o. Uma 
Região como a nossa, dispersa por nove ilhas, neces-
sita de cuidados e ajudas externas que a façam con-
tinuar no caminho do progresso a que tem direito. 
Acredito no empenhamento do PS/Açores que até 
aqui deu mostras - com Carlos César - de ter as ferra-
mentas necessárias à preservação da nossa identidade 
que quer continuar a mostrar o valor de um povo li-
vre de jugos ou outras pressões que nunca aceitare-
mos, como bons Açorianos que somos e queremos 
continuar a ser. Ser Açoriano é um estado de vida 
e de alma. Confiemos, pois, neste novo governo de 
Vasco Cordeiro.
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Augusto machado

envelhecer
com sereniDaDe

É importante reconhecer que já 
não temos as mesmas forças de 

outrora. mas que ainda podemos 
participar em muitas atividades que 
nos poderão trazer muito prazer - 
temos é que aceitar os limites que a 
idade nos trás. E só os ingénuos pen-
sam que a velhice é o inverno; para 
os sábios é o tempo de colher o fruto 
maduro... 
Nunca desistir ou esquecer os nossos 

projetos de vida. Ao longo da nossa 
vida, os nossos desejos mu-
dam, e não apenas ao nível 
de flutuações sociais e polí-
ticas. Um último anseio per-
manece na mente do idoso 
– o desejo de que nunca ve-
nha a correr o risco de per-
der a sua tranquilidade. De 
facto, muitas vezes, não é a 
paz interior, a harmonia que 
as pessoas de idade desejam 
mas sim, a tranquilidade e o 
conforto. Quando chegamos 
a uma certa idade não gos-
tamos de ser incomodados. 
É também importante recor-
dar que os nossos seniores 
não gostam de passar a noi-
te em cama que não seja a 
deles. É aconselhável, por-
tanto, quando há necessi-
dade de um idoso ter que ir 
residir (nem que seja temporariamente) 
para um outro local que não seja o seu, 
é importante levar com ele todos os ob-
jetos pessoais que ele está familiariza-
do, como as fotos de familiares,  obras 
de arte, etc. 
A pessoa idosa também deve aprender 

a aceitar a nova fase da sua existência 
e a se reconciliar com a história da sua 
vida. Deve mesmo saber separar-se, 
sempre que possível, dos momentos 
vividos menos bons, e do papel que 
exercia na vida ativa – é um processo, 
às vezes doloroso, mas que faz parte 
de um passado. Aquele que está sem-
pre pronto a aprender, mesmo já ido-
so, aquele que gosta de trocar ideias e 
experiências com os outros, descobrir 
aquilo que lhe agrada, aquele que é 
curioso e inquisitivo, continuará de 
alma viva.
A serenidade e a confiança são duas 

atitudes as quais caracterizam os se-
niores e que os tornam numa graciosi-
dade para aqueles que os rodeiam. O 
primeiro passo que nos conduz a um 
caminho bem equilibrado consiste em 
aceitar a solidão (como acontece em 

muitos casos) e o facto de estarem sós, 
prevalece manter uma atitude positiva. 
Quando se aprende a viver em solitude, 
o idoso suporta melhor a sua velhice, 
cativa melhor as relações e faz novas 
amizades. Há idosos que, na sua velhi-
ce, encontraram amigos maravilhosos 
com os quais se entendem muito bem. 
Entre eles reina sempre um ambiente 
de boa disposição. A amizade e os la-
ços de afeição que sempre se podem 
estabelecer nesta idade promovem o 
reconhecimento e o bem-estar. E quan-
do isso acontece, na nossa velhice, ape-

nas temos que apreciar esta verdadeira 
benção nesta fase da vida. Nem tudo 
é negativo na vida de um sénior – ele 
deixa de estar sob pressão daquilo que 
a sociedade exige dele e não é mais 
constrangido – ele é, finalmente, livre 
de viver a vida à sua maneira, porque, 
é precioso, cada dia que ele vive, e des-
perdiçar um dia que seja, é pecado.
E como saber envelhecer bem? Eis, 

como a natureza através do ritmo das 
estações do ano, nos ensina como de-
vemos fazer. A primavera representa o 
desabrochar da vida (nascer e crescer); 
o verão, a sua plenitude; o outono, as 
colheitas (maturação, sensatez); o in-
verno, enfim, o silêncio e o descanso 
que permite o brotar de uma nova vida. 
Portanto, a natureza nos ensina como 
bem envelhecer. As cores do outono 
são mais variáveis do que as do resto 
do ano, são mais suaves, assim como 
o idoso que no outono da sua vida des-
cobre ter uma vida interior mais rica, 
mais cintilante, mais brilhante que um 
dia dourado de outono. Saber como 
bem envelhecer é uma obra-prima.

jantar surPresa
No último Sábado fui convidado 

para um jantar surpresa,cuja 
razão era a celebração do aniversá-
rio da senhora Laudelina.

Afinal, a surpresa foi mais para o 
Manuel,que também fazia anos, e, 
como ele era o organizador da festa 
para a laudelina,as noras e filhos fize-
ram também uma  surpresa ao Manuel.

Foi uma noite formidável, na com-
panhia duma centena doutros amigos 
acompanhado de um um delicioso jan-
tar na sala Roma.
O cantor preferido do Manuel é o 

Duarte Fróias. Então seus filhos convi-

daram o Duarte a deslocar-se directa-
mente de Toronto para vir cantar para 
o Manuel.
O cúmulo da surpresa foi quando con-

vidaram os dois para dançar ao som de 
um disco de Duarte Fróias e, de repen-
te, o próprio cantor em pessoa, entrou 
pela porta dentro a cantar.

Tão surpreendido ficou o Manuel que 
já nem quis saber mais da Laudelina.
Cantaram, em seguida, a nossa cotovia 
nacional, Jordalina Benfeito e o jovem 
terceirense Jason Coroa Pimentel de 19 
anos cantou em italiano com voz seme-
lhante à do famoso Pavarotti.
Apesar da sua jovem idade, acredi-

tamos que ele terá sucesso no futuro, 
pois possui uma excelente voz.

Foi muito bonito ver filhos, noras e 
netos juntos para festejar o aniversário 
dos pais.
A Voz de Portugal deseja-vos muitos 

anos de vida na companhia de toda a 
vossa família.
Parabéns. 
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reCeitA dA SemAnA

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE
514-879-1221  |  WWW.1221STEAKHOUSE.COM

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

PiPoca: um estouro
em antioxiDantes e fibras

Um punhado de milho, um fiozinho de óleo e 
uma panela no fogo... voilà! bastam alguns 

minutos - e muitos “pops” - para a combinação 
resultar em massas brancas, pequenas e bem ma-
cias. É a famosa pipoca. vira e mexe no centro de 
acaloradas discussões, ela costuma ser acusada 
de ser um tanto quanto traiçoeira para a saúde. 
A presença de gordura e o fato de nos incentivar a 
extrapolar nas pitadas de sal estão entre as prin-
cipais queixas. No que depender da ciência, entre-
tanto, a má fama está com os dias contados.

É que, se preparada corretamente - não vale apelar 
para a praticidade da versão de micro-ondas -, ela é 
uma explosão de benefícios, informação reforçada 
por um estudo recente da Universidade de Scranton, 
nos Estados Unidos. Segundo “o Time” de cientis-
tas, pasme, a pipoca reúne mais certos antioxidantes 
do que uma porção de frutas e verduras. Ou seja: ela 
seria uma aliada ardilosa na guerra contra os radi-
cais livres, aquelas moléculas instáveis e perigosas 
que atacam as células e provocam desastres que vão 
de envelhecimento precoce a câncer. “Isso se deve à 
diferença entre a quantidade de água encontrada na 
pipoca, que é de 3 a 5%, e a detectada nos vegetais, 
que chega a 90%”, informa Joe Vinson, líder do tra-
balho. Na prática, esses valores referentes à umidade 
revelam que no subproduto do milho os compostos 
fenólicos - benditos antioxidantes! - ficariam con-
centrados, enquanto nas outras classes alimentares 
eles apareceriam mais diluídos. “A pipoca é o único 
snack formado 100% pelo grão. Já os antioxidantes 
encontrados em outros produtos à base de sementes 
integrais, por exemplo, são removidos ou sofrem de-
gradação durante o processamento.”
Só para você saber - e não morrer mais de raiva -, as 

substâncias protetoras da saúde estão na casca, aque-
la capa que teima em ficar agarrada nos dentes. E, se 
o milho que levar para casa der origem a uma pipoca 
naturalmente amarela ou creme, bingo! Sinal de que 
a parte fofinha do alimento é ainda fonte de carote-

noides. “Essas substâncias também atuam como an-
tioxidantes e, no corpo, são convertidas em vitamina 
A”, ensina a cientista de alimentos Maria Cristina 
Dias Paes, da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete La-
goas, no interior de Minas Gerais. A transformação 
é ótima para o sistema imunológico e para os olhos, 
que ficam blindados contra degeneração macular re-
lacionada à idade.
Apesar de grudenta, a casca da pipoca está cheia de 

atributos. Afinal, nela também estão doses generosas 
de fibras, substâncias que contribuem para a forma-
ção do bolo fecal. “Para eliminá-lo com maior faci-
lidade, é necessário aumentar o consumo de água”, 
lembra a nutricionista Viviane Piatecka, do Conselho 
Regional de Nutricionistas da 3ª Região. O melhor é 
que o papel das fibras não fica restrito a dar um em-
purrão ao funcionamento do intestino. Elas também 
são reverenciadas por tornar a digestão mais lenta, 
prolongando, assim, a sensação de barriga forrada 
- uma vantagem e tanto para quem quer derrubar o 
ponteiro da balança.

Já na parte fofa e geralmente branca dessa pequena 
notável fica guardado outro amigão do organismo: 
o amido resistente. O nome, convém dizer, não foi 
dado à toa. Isso porque ele passa praticamente intacto 
pelo aparelho digestivo. Só no intestino grosso é que 
micro-organismos da flora o transformam em ácidos 
graxos de cadeia curta. “Eles deixam a área mais áci-
da, favorecendo a proteção contra células cancero-
sas. Por isso, o consumo de amido resistente tem sido 
associado à redução do risco de tumores no órgão”, 
detalha Maria Cristina, da Embrapa.
Mas não vá achando que o sinal está verde para se 

entupir com a pipoca vendida no cinema ou a indus-
trializada para micro-ondas. Essas são justamente as 
que merecem estar no banco dos réus. 
O recomendado para se beneficiar das qualidades do 

alimento é prepará-lo na boa e velha panela, com só 
um pouquinho de óleo para não formar uma verda-
deira bomba calórica.

Artigo cedido
pela revista Saúde

fettuccine carnacina

INGrEDIENTES
- 400 gr de Fettuccine
- 400 gr Vitela
- 1 Pimento encarnado
   em cubinhos
- 1 Pimento Amarelo 
   em cubinhos
- 1 Cebola cortada
   em meia-lua
- 1 Aboborinha 

    (Zucchini) em cubinhos

- 12 cogumelos laminados
- ½ Beringela 
- Azeite
- Queijo Parmessan ralado (½ Chávena) 
- Molho de tomate (½ litro)
PrEPArAÇÃO
Primeiro, fritar bem a carne de vitela a fogo vivo, 
quando tiver bem colorida. Refugar um pouco a 
cebola, quando estiver alourada, junta-se o res-
to dos legumes. Quando estiver tudo alourado, 
mete-se o molho de tomate. 

Junta-se a massa cozida e o queijo ralado. 

Deixa-se ferver até o molho envolver na massa. 
Depois de retirar do fogo, mete-se um fio de azei-
te extra virgem.
bom apetite.

Colaborador
Especial Frank Rocha
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PeDro burmester, um recital Íntimo

Quarta-feira passada, dia 21 de Novembro, um 
pianista português, conhecido internacional-

mente, Pedro burmester ,ofereceu um recital na 
capela do Bon Pasteur, 100 rua Sherbrooke est. 
Este recital faz parte de uma viagem do pianista 
organizado pela Embaixada de Portugal em Ota-
va, com o apoio do Instituto Camões e com a co-
laboração dos Consulados Gerais de Portugal em 
Toronto e em montreal.
Foi o Cônsul-Geral de Portugal em Montreal, Fer-

nando Demée de Brito, que apresentou em francês, 
aos presentes, a biografia do pianista. 

Pedro Burmester nasceu no Porto, em 1963. Foi 
aluno de Helena Sá e Costa, tendo terminado o Cur-
so Superior de Piano no Conservatório do Porto em 
1981. Entre 1983 e 1987, trabalhou com Sequeira 
Costa, Leon Fleicher e Dmitri Paperno nos Estados 
Unidos da América. 
Foi premiado em diversos concursos, destacando-

-se o Prémio Moreira de Sá, o 2º Prémio Vianna da 
Motta e o prémio especial do júri do Concurso Van 

Cliburn (E.U.A.). Foi Director Artístico e da Educa-
ção na Casa da Música, projecto que ajudou a criar 
e a implementar. É professor na Escola Superior de 

Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) no Porto, 
na Escola Profissional de Música de Espinho e na 
Universidade de Aveiro.
A primeira parte do recital era dedicado a Robert 

Schumann, grande músico e pianista alemão. A se-
gunda parte houve uma variedade de compositores. 
Em primeiro, Ele tocou uma obra do jovem pianista 

português, que faleceu este ano, Bernardo Sassetti. 
Também tivemos a oportunidade de ouvir uma peça 
do mestre brasileiro Heitor Villa-Lobos com uma Ba-
chianas Brasileiras. 
E por fim, concluiu com uma música do compositor 

norte-americano Aaron Copland.
Numa sala intimista, o recital foi muito interessante 

e saboroso. 
O único inconveniente era a pouca presença da nos-

sa comunidade. Era bom reexaminar o processo de 
“marketing” dos eventos culturais, para assim dar 
uma melhor oportunidade à nossa comunidade de 
participar. Mesmo assim a sala estava cheia.
Todos os meus parabéns ao Pedro burmester e 

boa continuação de carreira.

Miguel Félix
Fotos de Manuel Neves
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1-Prevenção
Logo que o inverno chega,é indispensável tomar 

certas precauções.Com efeito a segurança durante a 
estação hivernal,prepara-se bem antes de caírem os 
primeiros flocos de neve.

A- Os Pneus
A primeira coisa a verificar é o estado dos pneus, 

de inverno, estes pneus são fabricados especialmente 
para aderirem à neve e a pisos frios ou gelados, pois, 
eles são munidos de ranhuras mais finas e, em bem 

maior número que as dos pneus normais. Idealmente 
deve equipar o seu veículo com 4 pneus de inverno. 

Na província do Quebeque a lei obriga a instalar es-
tes pneus, o mais tarde, 15 de Dezembro, no entanto 
é recomendável instalá-los logo que as temperaturas 
desçam para os 15 graus no máximo.
Do mesmo modo, é recomendado retirá-los logo 

que as temperaturas subam de maneira permanente 
acima destes dados, pois, os pneus de inverno usam-
-se demasiado rápido e perdem a sua eficácia.

o inverno está De volta

b- Preparação do veículo para o inverno.
Para os grandes frios, outras preparações são neces-

sárias: A compra de bons lava-vidros é essencial. É 
recomendado comprar este produto resistente a tem-
peraturas entre os -30 a -50 graus. Isto é muito útil 
para limpar um pára-brisas congelado.
Também um outro truque muito útil, consiste em 

proteger tudo o que é de borracha, com silicone em 
bomba (vaporizador) Combrindo estas partes, elas fi-
carão mais protegidas do gelo e do sal e evitará que 
elas estalem.
Não se esqueça de verificar a bateria. Limpe os po-

los com uma escova de metal fino e cubra-os com um 

lubrificante universal. 
Assim evitará a formação de sulfatos. Compre tam-

bém um voltímetro e verifique a tensão nos seus po-
los. Esta deve-se situar entre 12.5 e 12.8 Volts. Abai-
xo dos 11.7 ela não estará suficientemente carregada 
e arrisca-se a ter problemas eventualmente.Depen-
dendo da idade e do seu estado, a bateria pode ser 
carregada.
Por vezes esquecido, mas de grande importância 

para que a sua condução de inverno seja o mais segu-
ra possível, não se esqueça de verificar a pressão do 

ar nos pneus. Siga religiosamente a recomendação do 
fabricante, para o tipo de carro que conduz.
Por fim, se o seu carro fica no exterior, pense em 

proteger os seus para-brisas. O ideal é descolá-los do 
para-brisas e cobri-los com um pano, evite o papelão 
pois ele será muito difícil de descolar caso ganhe hu-
midade. Se tem dons de costureiro, então confeccio-
ne uma “manga/luva” à medida de cada para-brisas.
Nunca introduza papelão ou panos nas portas do 

carro, pois, com o frio arrisca-se a deformar as juntas 
que depois, raramente voltam à sua forma original e 
com isso perdem a vedação apropriada.
Se estaciona o seu carro numa descida, vire sempre 

as rodas em direcção ao passeio, para evitar que o 
seu veículo esbarre e bata contra pessoas ou outros 
vehículos.

2-De manhã antes de partir para o seu itenerário
Como limpar a neve
Se não seguiu as nossas recomendações de preven-

ção, terá que limpar a neve ou gelo antes de poder 
utilisar.
A primeira coisa a saber, é que nunca deve utilisar 

água quente. Não só poder fazer com que o para bri-
sas rebente, como ela estragará as juntas de borracha 
e a pintura, pois estes elementos suportam muito mal 
os choques térmicos e de toda a maneira, tudo gelaria 

Guia esPecial

redigido por Tony Saragoça
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outra vez, minutos mais tarde.
Para degelar ativamente o para-brisas, o ideal será 

de pôr o motor a funcionar, regular a ventilação ao 
máximo em modo reciclagem e ativar o elemento de 
descongelar o vidro da retaguarda. 
Assegure-se, antes de pôr o motor em marcha,que 

os seus limpa para-brisas estão parados (off) e em 
posição baixa.
Se este não é o caso pare-os. Se não estão em posi-

ção baixa, descole-os do para-brisas, antes de pôr o 
motor em marcha, isto para evitar que o seu motor 
não force e acabe por os partir ou queimar o motor, 
o que sería ainda pior. Se está com pressa e enquanto 
o processo de descongelamento se faz, dê uma ajuda 
com uma boa raspadeira de gelo.
Uma maneira fácil e eficaz de limpar todo o gelo 

rápidamente, consiste em utilizar o pulverisador de 
jardim com metade de água e metade de alcoól (o 
mesmo que se usa domésticamente) e logo de manhã 
pulverise o seu carro generosamente sobre o para-
-brisas, janelas, fechaduras, limpa para-brisas, etc. 
Estas áreas descongelarão rápidamente e não volta-
rão a congelar, graças ao alcoól. 
Este processo faz a mesma coisa que as bombas 

anti-gel vendidas nas lojas, com a diferença que vos 
custa muito mais barato e é mais ecológico.
Se o seu veículo está muito carregado de neve, é 

muito importante retirar toda a neve. 
Para não estragar a pintura utilise uma boa escova 

ou um bocado de papelão duro. Nunca use a pá nem 
outos objetos de metal. 
As partes mais importantes são as janelas, para-bri-

sas, o vidro de trás os faróis e as outras luzes. Isto é 
obrigatório. Também é aconselhável retirar a neve no 
topo do carro.
Durante a viagem ela pode deslocar-se em blocos e 

assim pôr em perigo os passageiros dos carros que o 
seguem. Saiba também que uma grande quantidade 
de neve sobre o teto dum carro, pode afectar o aero-
dinamismo do vehículo.

3- Condução em estradas com neve
Os bons reflexos que devemos ter.
Lógicamente, o melhor seria limitar as nossas via-

gens, mas, em prática, há sempre qualquer coisa que 
nos obriga a conduzir, mesmo com estradas por vezes 
muito cheias de neve. A coisa primordial a fazer é 

conduzir mais devagar por volta dos 30 kms à hora.
O control do carro sobre estradas cheias de neve, 

torna-se muito complicado acima desta velocidade.
Por outro lado conduzir muito devagar (menos de 15 
a 20 kms) não é recomendável, pois isso pode incen-
tivar os outros automobilistas a ultrapassá-lo.
Para fazer isso terão que acelarar ou pior ainda sair 

do trajeto sem neve, pondo assim a segurança de to-
dos em perigo. 
Se puder desligue o anti-patinagem e o ESP, que não 

estão programados para a condução na neve.
Certos 4x4 estão equipados de um programa espe-

cial para condições de fraca estabilidade.
Não hesite em activá-los.
Para conduzir na neve, você pode esquecer tudo ou 

quase tudo sobre o comportamento do seu carro em 
condições normais. 
Prudência e bons reflexos são de rigor.
Respeite também as distâncias em relação aos ou-

tros veículos. Na neve é preciso uma boa distância 
para parar, que em terreno seco ou mesmo molhado. 
Por isso deixe um mínimo de 4 segundos de distância 
entre o seu carro e o que o precede. Se tiver de travar 
urgentemente e que o seu carro esteja munido de um 
sistema ABS, pode carregar no travão até ao fundo.
O sistema ABS encarregar-se-á de regular a intensi-

dade da travagem. Se não tem este equipamento, car-
regue no pedal devagar, relaxe um pouco e continue 
a carregar no pedal, várias vezes. 
Este processo evitará que as rodas se bloqueiem.

Em todos os casos antecipe no máximo as travagens 
e na medida do possível utilise o “travão-de-mão”. 
Boa viagem.!
Estes conselhos para condução de inverno fo-

ram-vos graciosamente oferecidos pela equipa 
de professionais do SErvICE DE mECANIQUE 
EDmOND, situado no 200 blvd des laurentides 
em Laval., Tel 450-663-3333. 
A garagem que se ocupa e se preocupa com o seu 

carro 12 meses por ano.
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       Ponha magia 
nos seus olhos !

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, 
e não pode juntar a qualquer outro artigo em promoção. Armaçõe a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

Exame da vista feito localmente por optometristas • Aceitamos prescrições do exterior newlook.ca

26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal • Rosemont • Villeray

2 pares de óculos completos
pelo preço de um, 
Um rico presente!

Escolha na seccção do 2 por 1*

quantas sauDaDes Dos jantares
De famÍlia, o temPo Da matança!

A associação dos Pais de Montreal, com sede no 
333, da rua Castelneau em Montreal, organizou 

no passado sábado, dia 24 de novembro a tradicional 
festa da matança do porco, várias centenas de pes-
soas acederam ao convite dos responsáveis da APM e 
marcaram presença no salão de festas da igreja Saint-
-Enfant Jésus, para juntos recordarem com saudade 
tempos de outrora, a saudosa festa da Matança do 
Porco da nossa infância, rodeados de pobreza, mas 
muito ricos em alegria, partilha, amizade e amor da 
família, hoje com tanta abundância a palavra família 
e alegria não resistiu e desapareceu de muitos lares 
por falta de amor, levando consigo a alegria e ami-
zade, a matança do porco era sem dúvida alguma, a 
grande festa da família, para além da fartura de carne 
que garantia uma melhor alimentação nos meses de 
inverno era ela que reunia  familiares, amigos, ho-
mens e mulheres, crianças e adultos numa grande 
alegria.
Antigamente era assim, após vários meses a criar e 

engordar o animal, finalmente era chegado o dia da 
Matança do Porco, na minha freguesia era no mês de 
Dezembro. A azáfama era grande e a família prepa-
rava-se para mais um dos habituais rituais: matar um 
porco, criado em ambiente doméstico durante alguns 

meses. 
Saberes ancestrais transmitidos no seio familiar de 

geração em geração, carregavam de confiança os res-
ponsáveis por esta atividade. A prol masculina con-
fiava e conhecia a habilidade do matador, a prol fe-
minina confia e conhecia a habilidade da cozinheira, 
conhecedora dos segredos saborosamente apalada-
dos para a preparação e confeção das carnes, morce-
las, chouriços, torresmos de vinha de alhos.
Enquanto os homens se preparavam para o ato, an-

tes a dona da casa servia um cálice de aguardente.
Durante o ato da matança do porco, um elemento do 

sexo feminino era chamado a participar, no sentido 
de ir mexendo o sangue depositado no alguidar, evi-

tando que este coalhe.
Não era aconselhável que as mulheres e crianças as-

sistissem ao ato, por questões emocionais.

Depois o porco era chamuscado pelos homens co-
nhecedores e em seguida lavado e, aí, é que as crian-
ças entravam em ação, esfregando o corpo do animal 
com pedra polme ou raspadeiras artesanais. 
Depois de aberto e limpo pelo matador era dependu-

rado no tirante (viga) da cozinha e só era desmancha-
do, no dia seguinte, sendo as tarefas do primeiro dia 
maioritáriamente da responsabilidade dos homens, o 
facto é que as mulheres são presença diária, inevi-
tável e constante, pois a elas cabia essencialmente a 
responsabilidade de preparar todos os instrumentos e 
ingredientes, lavar e picar a salsa e cebolas para fazer 
as morcelas, bem como todas as refeições a serem 
efetuadas pelo grupo durante esses  dias e ainda a 
preparação, tempero e armazenamento da carne.
Esta famosa festa da  matança do porco realizada 

pela associação dos pais é uma maneira de preser-
vação e divulgação dos valores culturais açorianos, 
porque são iniciativas abertas ao exterior, abertas ao 
cidadão em geral. 
O serão decorreu às mil maravilhas, foi servido um 

abastardo jantar, em quantidade e qualidade, saboro-
sa comida, principalmente a feijoada, morcela, tor-
resmos de vinha de alhos, chouriço, inhames, batata 
doce massa sovada etc.
Tudo isto acompanhado e regado com vinho por-

tuguês e ao som da boa musica do DJ XMEN e dos 
cantores Eddy Sousa, Vivianna e Jomani que foi uma 
agradável surpresa.
Parabéns a todos e desejamos que para o ano 

haja uma outra matança!

mário Carvalho
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Jantar dançante 
   Fornecedor Casa Minhota 
• Sopa
• Entrada : bacalhau de natas e salada
• Prato principal : Filet mignon servido com batatas e legumes
• Sobremesa : Tiramisu
• Uma garrafa de vinho tinto 
• Uma garrafa de vinho branco

OBRIGADO  a todos os  nossos  BENFEITORES

Grande festa
Passagem do Ano 2012 - 2013
SAINTE-ThéRèSE

31 de Dézembro a partir de 18 horas
Centro Communitario Sainte-Thérèse

120 du Séminaire, Sainte-Thérèse, J7E 1Z2

Adultos : 70 Braves – Crianças 6-14 anos : 35 Braves

Com a participação  
de DJ  Moreira e  
Vivianna Lourenço

E a meia noite uma garrafa de champagne  

por mesa e mesa de petiscos !

PaDaria notre maison um
Ícone no coração Da comuniDaDe

Já lá vão quase cinco anos, sim, cinco anos que 
eu escrevi, sobre a minha história, com esta pa-

daria e como eu a conheci quando eu era pequeno. 
Hoje, vou vos contar uma história muito diferen-
te. 2012 foi um grande ano para esta “grande” pa-
daria portuguesa.
A padaria Notre Maison mudou muito este ano, en-

trando numa nova vaga de conforto e de estilo mais 
moderno mas, nada impede que todos possam ir lá 
para tomar um agradável pequeno-almoço, um bom 
galão e um croissant ou outras delícias, em companhia 
de várias pessoas, onde se podem divertir e conversar 
um pouquinho antes de ir trabalhar. Joaquim Costa e 
Aurora Machado (irmã do nosso estimado colabora-
dor deste jornal Augusto Machado), são os proprie-
tários da padaria. Naturais de Arcos de Valdevez, na 
linda província do Minho, vieram para Montreal há 
40 anos, sonhando numa vida melhor, como todos os 
emigrantes portugueses. 

Trabalharam muito para conseguir o que eles têm 
hoje. A dona Aurora ocupa-se da parte administrativa 
do comércio e a equipa de padeiros é chefiada pelo 
simpático Joaquim, fazem tudo o que há de bom nes-
ta padaria. O facto de se encontrar no coração da co-
munidade portuguesa, no 4101 Boul. St-Laurent, pela 
qualidade do pão e todos os outros produtos que fabri-
ca e, porque não dizê-lo, pela simpatia de todo o pes-
soal (algumas delas há vários anos ao serviço daquele 
estabelecimento, todas com caras lindas). No entanto, 
a padaria Notre Maison, fornece tudo o que necessita 
para casamentos e todo o tipo de banquetes, desde o 
pão à pastelaria, passando pelos rissóis de carne, de 
camarão e pastéis de bacalhau, viajando através da 
pastelaria francesa, bolos de queijo, malassadas quen-
tinhas assadas no forno, pão-de-ló, pão de chouriço, e 
muito mais. Deve realmente visitá-los para ver tudo o 
que eles fazem. Aos seus proprietários, Joaquim Costa 
e Aurora Machado, desejamos continuação de muito 
sucesso comercial e PARABÉNS.

Um POUCO SObrE A DONA AUrOrA
A Voz de Portugal: Como se define a si própria?
Sou lutadora, quando tenho uma ideia sigo-a até 

conquistá-la.
AVP.: Qual a sua melhor virtude?
Tolerante, respeitar o próximo.
AVP.: Quando criança, que profissão sonhava?
Psicóloga.
AVP.: Qual foi a viagem mais agradável que fez?
Quando fui pela, primeira vez, a Portugal, depois de 

estar em Montreal há 3 anos.
AVP.: Quais as características que mais admira?
A característica que mais admiro é a sinceridade,.... 

AVP.: O que mais a incomoda nos outros?
O que mais me incomoda é a hipocrisia
AVP- Como costuma ocupar os tempos livres?
Ajudar e participar na Igreja Santa Cruz.
AVP.: Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
Mimar as minhas filhas e netos.
AVP.: Qual a sua canção preferida?
Nossa senhora, do famoso cantor Marco Paulo.
AvP- Qual é a personalidade internacional que 

mais admira e porquê?
Como sou uma pessoa que acredito muito em reli-

gião, o Papa. 
AVP- E qual é a personalidade nacional e porquê?
Aprecio e admiro a cantora Celine Dion pelo seu 

talento e a imagem que a predomina.
AVP- Qual é o provérbio em que mais acredita?
Não faça aos outros o que você não gostaria que lhe 

fizessem a si!

Sylvio martins
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ConflitoS dA idAde modernA

revolução De 1 De Dezembro De 1640
Em 1 de Dezembro de 1640, termi-

na o período de 60 anos em que 
o reino de Portugal, foi governado 
pela dinastia de origem austríaca 
dos Habsburgos, com o fim do reina-
do de D.Filipe III (conhecido como 
Felipe IV em Espanha).
Na realidade, a dinastia do ramo his-

pânico dos Habsburgos, ficou em Por-
tugal conhecida como Filipina, por to-
dos os monarcas se chamarem Filipe.

Quando em 1578 sob o comando do 
rei D. Sebastião, Portugal foi derrotado 
na batalha de Alcacer Quibir, ficou sem 
rei ou sucessor ao trono.
Durante dois anos o trono foi ainda 

ocupado pelo Cardeal-Rei D. Henri-
que, mas os direitos de Filipe-II de 
Castela (o monarca Habsburgo era 
primo de D. Sebastião e portanto neto 
de D. João III) por um lado e o seu di-
nheiro por outro, levaram a que grande 
parte da nobreza portuguesa aceitasse 
o domínio de um rei estrangeiro.
É importante realçar que não deixa de 

ser verdade que Portugal continuou se-
parado dos restantes reinos da família 
Habsburgo, como também não é ab-
solutamente verdade que tivesse exis-
tido na península ibérica uma monar-
quia dual, como alguns historiadores a 
chamam. A monarquia dos Habsburgo 
controlava inúmeros estados, todos 
eles separados entre si. Portugal não 
era diferente da Catalunha, da Flan-
dres, de Castela, de Navarra, de Nápo-
les ou de Valência, mas cada um desses 
países era independente dos outros.
O ano de 1640
Quando em 1640 os nobres portu-

gueses, muitos deles desiludidos com 
o não cumprimento das promessas dos 
monarcas decidem revoltar-se, eles não 
tomam uma decisão original. Na verda-
de, nesse mesmo ano de 1640, durante 
o Verão, um outro país da península 
ibérica decidiu revoltar-se contra exac-
tamente o mesmo estado de coisas e 
expulsar a família real dos Habsburgo. 
A monarquia hispânica está envolvida 
na chamada guerra dos trinta anos e se 

não tem na altura meios eficazes para 
esmagar a revolta na Catalunha, muito 
menos os tem, para debelar a revolta 
em Portugal. Revolta de «Els Sega-
dors»: A independência da Catalunha 
no Verão de 1640 serviu de catalizador 
para que Portugal também se separasse 
dos Habsburgos espanhóis
O que aconteceu em 1640 ?
O aumento da tensão entre a coroa dos 

Habsburgos em Madrid e a burguesia 

catalã de Barcelona, que tinha vindo a 
crescer desde havia uma década, levou 
a uma revolta que conduziu à separa-
ção do condado da Catalunha (parte da 
Coroa de Aragão) no Verão de 1640. A 
Catalunha pede auxilio ao rei de Fran-
ça para lutar contra os castelhanos, que 
eram o núcleo e o principal poder na 
peninsula ibérica.
Para debelar a revolta da Catalunha, 

o monarca manda que se mobilize a 
nobreza dos restantes reinos, especial-
mente a portuguesa, com o objectivo 
de atacar os catalães.
A ordem de mobilização chega em 24 

de Agosto, e todos, mesmo D.João II, 
Duque de Bragança deveriam compa-
recer perante o rei.
Em Portugal os nobres recusam-se 

e pressionam o mais rico e influente 
representante da nobreza portuguesa 
- exactamente o Duque de Bragança 
- para que aceite chefiar uma revolta 
para voltar a colocar uma monarca por-
tuguês no trono em Lisboa, terminando 
assim o período de União Ibérica. A re-
volta deveria impedir que com os pla-
nos de unificação forçada do Primeiro 
Ministro Conde-Duque de Olivares o 
país e a sua autonomia perante a coroa 
em Madrid fossem destruídos.
A nobreza pressionou o Duque de 

Bragança, o neto de Catarina de Bra-
gança (a pretendente ao trono que em 
1580 tinha mais legitimidade), quando 
Filipe II de Castela tomou o lugar de 
rei, após ter subornado grande parte da 
nobreza portuguesa.
O Duque, de 36 anos de idade, tinha 

assumido o lugar do pai, havia apenas 

dez anos e vivia em Vila Viçosa. Os no-
bres chegaram a ameaça-lo com a im-
plantação de uma república de nobres, 
à imagem de Veneza, o que colocaria 
em causa as suas propriedades por todo 
o país.
Na verdade o Duque tinha pouco a ga-

nhar com uma revolta contra Filipe III, 
pois afinal era o homem mais rico de 
toda a península ibérica e muita da sua 
riqueza e poder tinha sido conseguida 
com o apoio do rei em Madrid, que 
pretendia controlar qualquer veleidade 
do Duque. Pode-se mesmo afirmar que 
Filipe III (Felipe IV de Castela) tinha 
confiança no Duque de Bragança, ao 
ponto de o ter nomeado comandante 
militar de Portugal.
Esta nomeação, foi igualmente deter-

minante para o sucesso da revolução. 
Os nobres tiveram também todas as 
cautelas para não transformar a revo-
lução de 1640 numa revolução de ca-
riz popular. O golpe teria que ser dado, 
e só depois disso se deveria informar 
o povo de Lisboa, quando a situação 
já estivesse sob controlo. Em Lisboa, 
quem garantia o poder real, era a du-
quesa de Mântua que tinha o cargo de 
Vice-Rainha, e era prima de Filipe III, 
tendo sido designada para o lugar, em 
completa contravenção com o compro-
misso assinado 60 anos antes por Filipe I.
Quem protegia militarmente a admi-

nistração, eram mercenários católicos 
de origem alemã, que eram um dos 
principais esteios do poder militar da 
decadente coroa dos Habsburgos. Mi-
guel Vasconcelos é atirado pela janela 

do paço. A expressão defenestrado ou 
atirado pela janela é normalmente uti-
lizada para referir traidores favoráveis 
a Espanha, embora noutros países tam-
bém encontremos a expressão, como 
forma de matar usurpadores.
O dia 1 de Dezembro
Ao despontar do dia 1 de Dezembro 

de 1640, o que deve ter acontecido por 
volta das 07:00 horas entram no palá-
cio real cerca de 40 nobres portugue-
ses, conhecidos pelos «conjurados», 
que rapidamente controlam a guarda 
tudesca. Procuram o secretário de es-
tado Miguel de Vasconcelos cuja morte 
tinha sido inicialmente determinada. 
Executam-no, e obrigam pela força a 
duquesa de Mântua a ordenar a ren-
dição das forças fieis ao monarca Ha-
bsburgo no castelo de São Jorge e nas 

fortalezas que defendem o rio Tejo, a 
torre de Almada e a torre de Belém.
Só por volta das 10:00 horas da ma-

nhã é que o povo de Lisboa tem co-
nhecimento do sucedido, já o duque de 
Bragança é Rei de Portugal.
Embora guiada e conduzida pela no-

breza portuguesa, a revolução tem uma 
aceitação total. Em todo o país quando 
se conhece a boa nova da destituição 
da duquesa e do fim do domínio dos 
Habsburgos, há movimentações de re-
gozijo. As várias cidades do país decla-
ram o seu apoio a D. João IV em pou-
cos dias. No dia seguinte pela manhã, 
2 de Dezembro, a notícia chega a Setú-
bal, onde a população cerca a fortaleza 
de São Filipe, onde se encontrava uma 
guarnição de italianos e alemães e é 
tomada a fortaleza do Outão, garantin-
do assim a protecção de Lisboa contra 
eventuais desembarques. O duque de 
Bragança só chega a Lisboa no dia 6 de 
Dezembro para ser aclamado rei, com o 
título de D.João IV. Nas duas semanas 
que se seguem - todo o país - nobres e 
municípios, se declara por D. João IV, 
sem que seja disparado um único tiro. 
Quando a notícia começa a chegar ao 
reino de Castela os estudantes portu-
gueses da universidade de Salamanca 
abandonam a cidade e voltam a Portu-
gal para se alistarem no exército.
Já os nobres portugueses que se en-

contravam em Madrid dividem-se em 
dois grupos. Enquanto uma parte junta 
os seus haveres e volta para Portugal, 
outra parte acabará por preferir as van-
tagens e o dinheiro que a sua presença 

na corte madrilena lhes davam, não re-
tornando a Portugal e mesmo lutando 
contra a independência do seu próprio 
país.
A revolução de 1 de Dezembro, con-

tinua ainda hoje a ser um símbolo 
não só da firme vontade dos portu-
gueses de manter a sua independên-
cia, como um símbolo da catastrófica 
tentativa de União Ibérica, que ini-
cialmente parecia um negócio inte-
ressante para as elites subsidiárias 
portuguesas, mas que quase levou à 
destruição total do país.
A expressão «de Espanha nem bom 

vento nem bom casamento» ainda 
hoje lembra aos portugueses as des-
vantagens das uniões com o seu po-
deroso vizinho.
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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.

roStoS, olhAreS e memóriA

cecÍlia Piteira

É uma mulher de antes quebrar do que torcer, é 
a primeira impressão que nos atinge quando 

começamos a ouvi-la desfiar o rosário da sua vida 
atribulada.
No Bairro Português, por onde passeia a sua figura 

inconfundível, todos conhecem a tia Cecília, como 
é carinhosamente tratada. Convesadora, alegre, con-
vivial, por vezes mordaz e com um sentido crítico 
aguçado, também pode recolher-se no seu casulo e 
passar dias a fio sem que lhe ponham a vista em cima.
«Sou capaz de passar dias seguidos sozinha na mi-

nha casa. Penso, leio, leio muito. Agora, já nem vejo 
televisão. Há momentos em que gosto de estar só.»
Nasceu há 92 anos em Azeitão e passou os melhores 

anos da infância com os avós na Aldeia de Irmãos, no 
mesmo concelho.
«Foi o meu avô que me escolheu o nome. Ele per-

tencia à filarmónica de Azeitão e era muito afeiçoado 
a Santa Cecília, a padroeira dos músicos.»
Há recordações, quase todas coloridas, que se entre-

cruzam: matanças, serões, os encantos da vida rural, 
a comunhão entre homens e animais, a natureza en-
galanada. Foram tempos felizes. Sentada nos degraus 
de cantaria da porta, levava a vida a cantar.
«As pessoas sabiam quando me deitava e quando 

me levantava.»
As cantigas populares e brejeiras do seu encanto, 

andavam de boca em boca nas lides campestres e nas 
romarias, falavam dum viver sem pressas, do tempo 
em que ficava a porta só no trinco e não havia fecha-
duras.
«Os meus avós eram as pessoas mais queridas do 

mundo. Eu era a menina mimada da família, faziam-
-me todas as vontades.»
A criança espevitada cresceu, fez a 4ª classe com 

distinção e, embora contrariada, foi viver com os 
pais, para Lisboa. Mas depressa esqueceu arrufos, na 
grande urbe deixou-se deslumbrar pelos animados 
bailes de bairro, o prazer da dança mordiscou-a na 
alma, enredou-a num turbilhão de novas descobertas 
e emoções.
«Tinha o sangue nas guelras. Ainda hoje, a dança é 

a coisa de que eu mais gosto. Ainda agora sou capaz 
de dar uns pulinhos». Solta uma gargalhada feliz. «O 
rock and roll era a minha paixão. Ninguém o dançava 
como eu.»
Um casamento precipitado e infeliz quebrou o en-

canto, arrancou-a aos prazeres da juventude, encheu-
-a de filhos dos quais só o mais velho sobreviveu. 
O trabalho, como costureira, na Casa Africana foi a 
evasão do pesadelo, a forma de manter o barco fami-
liar a flutuar.
No silêncio que a invade, adivinham-se feridas mal 

saradas, lê-se a curva prolongada e marcante duma 
época dolorosa.
«Depois de nos separarmos, passei cinco anos sozi-

nha até me casar outra vez.»
Era o tempo em que Portugal enfrentava a guerra 

colonial e se esvaziava dos seus filhos mais corajo-
sos que partiam para a Europa em busca do pão e da 
liberdade.
«Eu e o meu segundo marido emigrámos para a 

França e pouco depois para a Bélgica. Gostei muito 
de viver na Bélgica. Era tudo muito limpo e
as pessoas respeitosas. Foram 22 anos muito felizes, 

o meu marido era um santo.
Quando inesperadamente enviuvei, fiquei sozinha 

na Belgica e o meu filho, que já vivia aqui em Mon-
treal, mandou-me vir. Cheguei em 1985.»
Por cá ainda foi empregada doméstica e cozinheira 

num restaurante português. Não era mulher para es-
tar parada, a ver a vida passar. Reformada, durante 

vários anos foi voluntária na Associação Portuguesa 
do Canadá onde preparava as iguarias para jantares 
e festas. Ainda hoje, quando lá vai, fazem-lhe uma 
festa, tratam-na com carinho, ninguém a esqueceu.
A viver no Foyer Santa Cruz, desde a sua fundação 

em 1988, sente-se uma mulher livre.
«Sinto-me muito bem aqui. Sou uma mulher muito 

feliz, ninguém me pergunta onde vou, o que faço, não 
dou satisfações a ninguém.»
Apesar da idade, de graves desencontros familiares 

e dos problemas de saúde que a têm apoquentado nos 
últimos tempos, não desiste de saborear os prazeres 
que a vida lhe oferece. Está sempre a martelar a pala-
vra feliz, para que não restem dúvidas.
«Às quartas-feiras, vou sempre almoçar lá a baixo, 

com os outros convivas da actividade “Vamos comer 
juntos”. Ainda gosto da paródia. Já tinha idade para 
ter juízo, mas não tenho. Danço, canto, apesar da mi-
nha idade, devo ser a pessoa mais divertida e ani-
mada. Quando há excursões, não perco uma, amanhã 
vamos à cabane à sucre.
Aqui, no lar, dou-me bem com toda a gente. Não 

sou pessoa para me entregar aos desgostos. Sou ale-
gre. Gosto de viver. Faço a vida à minha maneira. 

Mesmo quando estou doente, gosto de estar com os 
olhos abertos para não perder nada do que se passa à 
minha volta.
Vou muitas vezes comer ali ao café da esquina. Fa-

zem uma sopa grega de que eu gosto muito. Quando 
me apetece dar à língua, vou também à padaria por-
tuguesa ou passeio aí pelo Bairro, encontro sempre 
alguém conhecido.
Gosto muito das festas açorianas, do Santo Cristo, 

do Espírito Santo, também da Senhora do Monte dos 
madeirenses, gosto de ouvir a filarmónica a tocar no 
adro. Fazem-me lembrar a minha infância. A vida é 
assim.»
Pousa a testa na mão, absorta, viaja, sem amargura, 

pelo passado, afasta sombras.
«Já poucas saudades tenho de Portugal. Só quando 

vejo algum retrato antigo...também já não tenho lá 
ninguém. A última vez que lá fui foi há cinco anos 
mas não fiquei com boas recordações.»
Conta, sem ressentimentos, com salpicos de humor, 

os precalços que lhe aconteceram mas muda rapida-
mente de assunto. Os olhos brilham-lhe, maliciosos, 
a mulher de armas, frontal, aguerrida, sarcástica, por 
vezes provocante, renasce.
«Gostava muito de ouvir música. O meu cantor pre-

ferido era o tenor Tomás Alcaide. Tinha uma voz ma-

ravilhosa. Também gosto muito de fado.
Da Amália, da Maria Armanda. Há por aí na comu-

nidade muitos fadista que nem sabem o que é o fado. 
Todos sabem que eu tenho a língua afiada e às vezes 
não me calava. Deixei de aparecer para não parecer 
malcriada.»
Um sorriso enigmático alisa-lhe as rugas do rosto. 

Vá-se lá saber o que lhe está a passar pela cabeça. Por 
fim, solta mais uma gargalhada. A mão aberta talha o 
ar, como uma espada.
«Gostava de ter sido advogada, para endireitar o 

mundo. Sou uma mulher muito recta.»
Cala-se, mais uma vez. Há uma nuvem a deslizar no 

céu da conversa.
Levanta-se para ir ao quarto buscar um papel ama-

chucado, coberto com uns rabiscos.
«Ontem deu-me para escrever umas coisas.» Olha-

-nos, pela primeira vez constrangida. «Nem sei se 
deva ler.» Encontra os óculos e finalmente decide-se, 
lê, hesitante, cautelosa, omite claramente certas pas-
sagens mais íntimas.
«Hoje tive vontade de escrever. (...) Quero dizer o 

que sinto. (...) Não lamento a morte. Estou à espera 
com muita calma e sem medo. (...) Agradeço a Deus 

a vida que tive. (...) Fui muito feliz nesta vida. (...)».
O papel fica esquecido na mão que agora treme li-

geiramente. Há um silêncio um pouco incómodo.
Mas logo se refaz, resoluta, pronta para enfrentar as 

ciladas da vida.
«Há pessoas que não sabem viver. Também é preci-

so fazer-se pela vida. Cada vida é um mundo.»
Vai outra vez ao quarto impecavelmente arrumado 

com arranjos de rapariga alegre. Convida-nos a se-
gui-la. Brincalhona, apresenta-nos o seu companhei-
ro das horas de solidão.
«Às vezes quero-me deitar e ele não me deixa.»
Um gato amarelado, bem tratado e felpudo, salta da 

cama, esconde-se num canto, contra a parede.
A tia Cecília sorri, enternecida, reconciliada com os 

seus pensamentos.
«O meu maior desejo seria entrar no paraíso com a 

música a tocar e eu a dançar.»
E, mais uma vez, uma gargalhada sadia fá-la estre-

mecer. Fugazmente desperta, a silhueta de uma jo-
vem esbelta, envolta em véus opalinos, paira no ar, 
num rodopio intemporal pelos caminhos dum tempo 
sem amarras.
Lá fora, no adro da igreja, o dia ensolarado de pri-

mavera reluzia com mais força, a afugentar, de vez, 
os restos do longo inverno.
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hiGh sChOOL OF mOnTrEaL aDuLT CEnTrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, montreal, qC, h2x 3a2

Tel. 514-788-5937
inGLÊs BásiCO

inFOrmaçÕEs para insCriçÕEs
Inglês básico - manhã

Datas: 26, 27, 28, 29 de Novembro 2012
             3,   4,   5,   6 de Dezembro 2012
Hora:  9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde 
Datas: 26, 27, 28, 29 de Novembro 2012
             3,   4,   5,   6 de Dezembro 2012
 Hora:  17h00 às 19h00um dos 

UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ORIGINAL ÚNICAMENTE) É EXIGIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

hOráriOs Das auLas DE
inGLÊs DE BasE DE manhã E DE TarDE

manhã: Do 7 de Janeiro até 29 de Março de 2013
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 7 de Janeiro até 28 de Março de 2013
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

Sítio web: www.hsmontreal.ca

uma Das sEGuinTEs prOVas DE rEsiDÊnCia
NO (ORIGINAL ÚNICAMENTE) É EXIGIDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)

Satúrnia - Em primeiro lugar gostaria 
que nos falasse um pouco de si. Quem é, 
o que a faz escrever?
- Talvez devesse dizer “o que sou” em 

vez do “quem sou”, porque, mais do que 
a herança genética ou a educação que 
recebi da família e na escola, contribuí-
ram para a minha formação os grandes 

mestres da literatura mundial, dos clás-
sicos aos modernos que conheci através 
das suas obras. Sendo uma leitora com-
pulsiva, desde muito cedo esses mestres 

entrevista a Deana barroqueiro
Entrevista concedida à 
Satúrnia – Letras e Estudos 
Luso-Canadianos, coordenada pelo 
nosso colaborador manuel Carvalho

sem água.
Quem sou? Apenas uma professora de 

Línguas e Literaturas, aposentada, que 
aproveitou esta nova fase da vida para 
viver a tempo inteiro a sua paixão maior 
que é a escrita.
Satúrnia - Sabemos que nasceu nos Es-

tados Unidos. De que forma isso a mar-
cou e quais são os laços que a prendem 
ainda ao Novo Mundo?
- Vim com dois anos de idade para Por-

tugal, com a minha mãe e dois irmãos 
mais velhos. A ausência do pai, que con-
tinuou a viver nos E.U. até à sua reforma, 
marcou-me muito, dando-me a conhecer, 
desde a infância, o sabor amargo da sau-
dade. Actualmente tenho laços familiares 
que me ligam ao outro lado do Atlântico: 
o meu irmão, a minha cunhada e duas so-
brinhas – cada uma com o seu marido e 
um casal de filhos.
Satúrnia - Nos seus romances predo-

mina uma temática histórica ligada aos 
Descobrimentos e às viagens. Como foi 
que nasceu essa paixão?
- Julgo que essa experiência da travessia 

do Oceano Atlântico num grande navio, 
durante meses, ainda que na primeira 
infância, me gravou o apelo do mar nos 
ossos, no sangue e na alma. Depois, há 
uma imagem que guardo vivíssima das 
minhas recordações de infância: a da 
chegada dos enormes baús ou malas de 
porão que o meu pai mandava da Amé-
rica, de tempos a tempos, carregados de 
presentes. Abrir aqueles baús era como 
descobrir a arca do tesouro dos Corsários 
do Malabar ou do Mar da China. Um 
deslumbramento! As minhas leituras de 
menina nunca foram “Os Cinco” ou ou-
tros do mesmo género que achava muito 
infantis, eu devorava os livros do Emílio 
Salgari ou de Jules Verne.
Do mesmo modo, quando dei aulas, 

comecei a fazer escrita criativa com os 
meus alunos, pondo-os a escrever con-
tos de viagens com as personagens dos 
Lusíadas e de outras obras do programa 
de Português. E apaixonei-me por essas 
figuras extraordinárias, de um período 
riquíssimo da nossa História, que eram 
quase desconhecidas dos portugueses 
ou injustamente esquecidas. Acabei por 
criar uma colecção juvenil, ao modo da 
de Emílio Salgari, com os grandes na-
vegadores e exploradores dos Descobri-
mentos Portugueses, a Colecção Cruzei-
ro do Sul, mas em Portugal poucos se 
aperceberam do valor daquelas obras, 
por isso a abandonei. A escrita do roman-
ce histórico para adultos foi naturalmente 
o passo seguinte.
Satúrnia - O seu último romance roda 

em torno dessa personagem fabulosa que 
foi Fernão Mendes Pinto. Fale-nos um 
pouco da obra.
- Levei três anos a escrevê-lo e foi o 

mais trabalhoso de todos os meus livros. 
Primeiramente, pela personagem com-
plexa que é Fernão, cuja vida só se co-
nhece pelo que ele próprio escreveu na 
sua espantosa Peregrinação, a primeira 
grande obra narrativa mundial do encon-
tro entre o Ocidente e o Oriente, escrita 
no Séc. XVI, publicada em 1614, após a 
sua morte. Embora Fernão Mendes Pinto 
se apresentasse como o melhor suporte 
para a narração da gesta dos Portugue-
ses no Oriente longínquo, parecia-me 

uma tarefa impossível romancear-lhe 
a vida sem correr o risco de me colar à 
sua obra, fazendo uma paráfrase ou uma 
glosa.
Outra dificuldade consistia em conciliar 

– não só entre si, mas também com a saga 
dos Descobrimentos dos Portugueses no 
Oriente – as viagens de Pinto por inúme-
ros mares e lugares, sem me enredar nos 
erros de datas, terras e acontecimentos 
(compreensíveis, por ele estar a contar 
tais sucessos quase trinta anos depois de 
os ter vivido).
Para ultrapassar estes obstáculos, divi-

di o romance em sete partes ou mares, 
de acordo com as áreas geográficas por 
onde Fernão navegou, criando estrutura 
demasiado complexa de concretizar, mas 
que, ao fazê-lo, me permitia alargar o co-
nhecimento dos meus leitores, espicaçar-
-lhes a curiosidade e diverti-los, levando-
-os, numa viagem no Tempo e na pele 
das personagens, ao encontro de mundos 
antigos e de outros povos, tão diferentes 
e ao mesmo tempo tão semelhantes na 
sua humanidade. Daí a razão para cada 
capítulo começar por um provérbio e um 
texto da época retratada, português ou 
dos muitos países visitados e até imagi-
nados, desde o Mar Roxo à Terra Aus-
tralis, na busca incessante da mítica Ilha 
do Ouro.
Deste modo, permiti-me guiar o leitor 

– através das minhas personagens e, por 

vezes, com a minha própria voz – pelos 
sucessos do Reino do Preste João ou do 
primeiro Cerco de Diu; ver os mercados 
de escravos onde Fernão é vendido e, 
na fortaleza de Cochim, encontrar Iria 
Pereira, a primeira portuguesa na Índia; 
ouvir a história dos “casados” de Goa ou 
assistir à morte heróica de D. Lourenço 
de Almeida; participar na busca da Ilha 
do Ouro, a partir de Malaca, conhecer o 
destino da embaixada de Tomé Pires ao 
imperador chinês, presenciar os primei-
ros contactos com a China ou o Japão e 
tantas outras aventuras destes pioneiros 
da globalização que foram os Portugue-
ses, no Século XVI.
Satúrnia - Pelo que a conhecemos, não 

é mulher para ficar parada. Qual é a pró-
xima  fornada ou ainda está no segredo 
dos deuses? 
- Vou retomar a nossa História no pon-

to em que a deixei com o meu romance 
D. Sebastião e o Vidente, dando vida a 
um grande aventureiro e poeta do Século 
XVII também injustamente esquecido. 
Será outra missão quase impossível, mas 
eu gosto dos grandes desafios…

me rasgaram janelas na alma para mun-
dos e experiências de vida, que de outro 
modo eu nunca conheceria, contribuindo 
desde logo para uma maior consciência 
de mim mesma e aguçando-me o enge-
nho e a imaginação.Creio que deles me 
vem ainda esta necessidade que sinto de 
escrever, de contar as histórias que me 

habitam, como fontes subterrâneas que 
murmuram em surdina, ansiosas por 
jorrarem palavras, imagens e sensações. 
Sem a escrita, secaria como uma terra 
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

SerViçoS ConSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
embportugalotava.blogspot.com

Consulado Geral de Portugal montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.036.6
www.secomunidades.pt/web/montreal
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16h30
Quinta-Feira 9H00-15H30 
Sexta-Feira 8H30-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

T.: 514 323.8103
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de rabo de Peixe do Quebec

T.: 514.323.0365
Clube Oriental Português de montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

27 de Novembro de 2012
1 Euro = CAD 1.292310

QuintA-feirA 29 de noVembro
- PhiliPe CouillArd no SherAton em lAVAl
- AngAriAção de fundoS PArA 
  A PróStAte no Clube orientAl
SábAdo 1 de dezembro
- fAmíliA mAnuel dA Ponte 
  reuni-Se PArA feStejAr o AniVerSário
- noite de fAdo no reStAurAnte tASCA

ASSoCiAçÕeS e ClubeS

filArmóniCAS

Centro de Ajuda à Família                      T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário      T.: 514.842.8045

banda de Nossa Senhora dos milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmonica Divino Espirito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

rAnCho folClóriCoS

CentroS

Campinos do ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
verde minho  T.:514.865.7603

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 ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO
PROF. MESTRE AIDARA

Falo
português

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ASSISTENTE
SOCIAL

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BANCOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CLÍNICAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

CONTABILISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DENTISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

ELECTRICIDADE

Mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

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

FARMÁCIAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

FUNERAIS

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

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

MERCEARIAS

MONUMENTOS

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

TRANSPORTES

IMPORTADORES

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

TRADUçõES
Informe-se sobre o

Guia do consomidor
dando visibilidade

do seu negócio
para um preço

modesto no jornal e 
no nosso site web.

514-284-1813

igrejAS
Igreja baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035
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EMPREGOS
Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, 
para pequenos trabalhos ar-
ranjar e manutenção geral para 
companhia imobiliária a tempo 
inteiro no distrito de ANJOU. 

514-355-1233
INFO@PLEXON.CA

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 priva-
da e em dois andares. Terrasso comun no 
teto. VaLE uma VisiTa ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, 
no último andar. 1 quarto fechado. Gran-
de esplanada privada. Chão em madeira. 

muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. Venham ver! $289,000

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 con-
dicionado. 2 quartos fechados. A dois 
passos do Metro Montmorency. Inclui os 
5 electrodomésticos. 1075$/mês.

vENDIDO

Precisa-se pasteleiro com ex-
periência a tempo inteiro. 

Fernando: 514-382-2143

Procura-se um ajudante pa-
deiro para trabalhar durante a 
noite com experiência em pão 
português.514-796-3683

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

†

†

Precisa-se de pessoa para 
trabalhar no balcão a tem-
po parcial com experiên-
cia.

514-844-2169

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

†

ALUGA-SA

Precisa-se de uma senhora 
para fazer limpeza uma vez por 
semana na (rive-sud), de pre-
ferência com carro e também 
com experiência.

514-293-8846

ENCONTROS
Homem procura mulher de 
mais ou menos 50 anos para 
fazer uma vida junta. 

Pode contactar-me 
514-898-2078

antónio pimentel
Faleceu em Montreal no dia 20 de Novem-
bro de 2012, o senhor António Pimentel, 
natural de Remédios da Bretanha, São Mi-
guel, Açores, com a idade de 73 anos.
Deixa na dor sua esposa, a senhora Maria 
da Conceição Arruda, seus filhos Natércia 
(Angelo), Roberto (Sandy), e Sandy (Mi-
chel), seus netos Mathew, Maïna, Chloe 
e Ima, seus irmãos e irmãs, cunhados/as, 
sobrinhos/as, assim como outros restantes 
familiares e amigos.
Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Grupo Yves Légaré
1350, autoroute 13, Laval, 514.595.1500
Victor Marques
O funeral teve lugar no dia 23 de Novembro após missa de 
corpo presente pelas 11h00 na igreja de Nossa Senhora de Fá-
tima em Laval, seguindo depois para o Mausoléu du Ruisseau 
em Ste-Dorothée em Laval, onde foi sepultado em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Virginia de Lima
Faleceu em Montreal no dia 20 de Novem-
bro de 2012, com 95 anos de idade, a se-
nhora Virginia de Lima, natural da vila do 
Porto, Santa Maria, Açores. Esposa do já 
falecido Julião Batista de Figueiredo.
Deixa na dor seus filhos/as Liliana, Margue-
rida (Yvon Dupuis), Julião (Fátima Resen-
des) e Nélia (Roger Ferreira), seus netos/
as Elizabeth (Eric), Silvia (Jean-Pierre), 
Chantal (Oscar), Anna (Joe), Nadia (Larry), 
Paul (Mélanie), Annalisa, Julian, Christina, 
Michael, Daniel. Seus 10 bisnetos, cunhados/as, sobrinhos/as, 
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, boul. saint-martin Est, Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins
O serviço fúnebre foi realizado, sexta-feira, 23 de Novembro às 
10h00 na Igreja St Arsene. Foi a sepultar em cripta no Mauso-
léu St-Martin.
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 Obriga-
do. Bem Hajam.

† Virginio raposo
Faleceu em Montreal no dia 17 de Novem-
bro de 2012, com 76 anos de idade, o se-
nhor Virginio Raposo, natural de Livramen-
to, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Helena de Sousa, 
seu filho Paulo Jorge, seu irmão José, suas 
irmãs Natalia, Maria Isabel e Maria de Lur-
des, sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, st-Laurent, montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins
O serviço fúnebre será quinta-feira, 22 de Novembro às 10h00 
na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no cemitério Repos St-
-François D’Assise. 
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.

ireneu marques
1933-2012

Faleceu em Deux-Montagnes no dia 25 
de Novembro de 2012, o senhor Ireneu 
Marques, natural de São-Mamede de 
Infesta, Porto, Portugal com a idade de 
79 anos.
Deixa na dor seus filhos Eva (Hernani), 
Victor (Christina) e Orlando (Maria), seus 
netos Patrick (Julie), Kevin (Michelle), 
Emilia (Jason), Jessica (Dave), Jordan, 
Sabrina (Alex) e Nina, assim como ou-
tros restantes familiares em Portugal e 
amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Grupo Yves Légaré
1350, autoroute 13, Laval, 514.595.1500
Victor Marques

O seu corpo estará exposto quinta-feira, 29 de Novembro das 
14h00 às 22h00. O funeral terá lugar sexta-feira dia 30 de No-
vembro após missa de corpo presente pelas 12h00 na igreja 
de Nossa Senhora de Fátima em Laval, seguindo depois para 
o Mausoléu du Ruisseau em Ste-Dorothée em Laval, onde será 
sepultado em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Aluga-se apartamento na rua 
Coloniale, entre Rachel e Du-
luth. Grande 3 1/2 electríco.

514-294-4910 ou
450-632-6041 ou

450-632-5432

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons 

naturais. resolve os 
seus problemas sem 

voodoo. 
rosa: 514 278.3956

VIDENTE

VENDE-SE

CEramiC sOLanO
Grande Venda de cerâmica 
italiana para cozinha, casa 
de banho, restaurante, gara-
gem, balcão, etc. 

a partir de 99¢.
514-727-6293

Vende-se Bar no plateau de 
Montreal com cozinha. 

Mais informações:
514-227-0263
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Artigo cedido por Cineclick
Paulo Cintra
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hOriZOnTais 1. Tapume. Terra alagadiça. 2. A parte que fica 
do cacho esbagoado. Servir-se. 3. Sarraceno. Unidade de me-
dida de massa, igual à milésima parte do quilograma. 4. Chiste 
(fig.). Instrumento de sopro, com ou sem pistões, de som estri-
dente. 5. Golpe feito com instrumento cortante. Qualquer aber-
tura circular. 6. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). 
Coisa roubada. Existes. 7. Nome da letra M. Massa volumosa 
e compacta de uma substância pesada. 8. Acto ou efeito de 
tirar letras na escrita, raspando. Lírio. 9. No meio de. Rústico. 
10. A parte oculta de qualquer coisa. Chá ou infusão de ervas 
medicinais. 11. Corroer. Habitar.

VErTiCais 1. Possui. Sentir vontade de. 2. Aniversário natalí-
cio. Magnetizar. 3. Que tem as mesmas características. Verão. 
4. Parolar. Planta ericácea tipo. 5. Liga ferro-carbónica endure-
cida pela têmpera. Que revela grandeza de alma, elevação mo-
ral. 6. Certa música e dança popular. 7. Esfera terrestre. Órgão 
excretor que tem a função de formação da urina. 8. Populari-
dade. Obstruído. 9. Servira-se de. Ter tonturas. 10. Sinal para 
começar alguma coisa. Torna são. 11. Que tem muitos ramos. 
Parte da cozinha onde se acende o fogo

Solução dA SemAnA PASSAdA

hOriZOnTais: 1. Datar, Multa. 2. Emolir, Moer. 3. Momices, Toa. 4. Ave, 
Acatar. 5. Seis, Ocar. 6. Ir, IA, Ai, Em. 7. Ónus, Sono. 8. Imoral, Ror. 9. 
Ode, Apagado. 10. Rego, Amigas. 11. Omaso, Amora.
VErTiCais: 1. Demasia, Oro. 2. Amover, Idem. 3. Tomei, Ómega. 4. Ali, 
Sino, Os. 5. Rica, Aura. 6. Reco, Sapa. 7. Saca, Lama. 8. Um, Tais, Gim. 
9. Lotar, Orago. 10. Teor, Enodar. 11. Ara, Amorosa.

arGo

Quem diria que o figurante de Buffy – A Caça 
vampiros se tornaria um talentoso diretor, 

capaz de protagonizar um ótimo drama. Senhoras 
e senhores, este é Ben Affleck.
Você pode, e deve, duvidar do parágrafo acima caso 

não tenha acompanhado seus últimos trabalhos. Mas, 
sem dúvidas, o cineasta que assina Argo não é o mes-
mo que viveu o A.J. Frost de Armageddon ou então o 
Matt Murdock de O Demolidor.
Affleck amadureceu de uma maneira poucas vezes 

vista em Hollywood, deixando de lado uma carreira 
de altos e baixos, para produzir seus próprios traba-
lhos. Todos com grande valor autoral, caso raro para 
a indústria americana.
Dono de uma história tão peculiar no cinema, ele 

acertou em cheio ao trazer Argo para as telonas, afi-
nal a trama é tão irreal quanto a sua carreira. O enre-
do enfoca uma operação nada ortodoxa para liberar 
reféns no Irã em 1979.
Após a invasão da embaixada dos Estados Unidos, 

seis funcionários fogem e procuram abrigo na casa 
do cônsul canadense. Depois de tomar ciência da 
situação, a CIA chama Tony Mendez (Affleck), um 
especialista em resgates, para desenvolver um plano 
de fuga.
Sem melhores alternativas devido ao governo dita-

torial que vigora no país, ele resolve criar um falso 
filme, uma cópia descarada de Star Wars, que se cha-
maria Argo. Com a desculpa de procurar locações, 
ele entra no Irã para ajudar os americanos.
Apesar de ser difícil de acreditar, toda a trama é ba-

seada em fatos reais. Aliás estamos tão acostumados 
a ser iludidos com essa expressão, que o diretor faz 
questão de mostrar fotos dos personagens e reporta-
gens da época durante os créditos, ressaltando o tra-
balho de pesquisa e a fidelidade dos fatos.
É claro que todo o patriotismo americano está pre-

sente, afinal qual outra maneira de bancar um projeto 
destes em Hollywood? Porém, este longa tem o di-
ferencial de não colocar os EUA acima do bem e do 
mal. Existe uma introdução muito bem montada que 
apresenta o momento político da época e justifica o 
porque dos militantes muçulmanos terem tanto ódio 
dos ianques.
No entanto, não espere um roteiro extremamente 

sério pois, apesar de ser um drama, a produção é re-
cheada de brincadeiras com os vícios da indústria ci-
nematográfica. Destes momentos de humor, destaque 
para a dupla de atores John Goodman e Alan Arkin, 
que interpretam colaboradores da CIA. Vale citar que 
o personagem de Goodman: John Chambers, real-
mente foi informante do governo, além de ser o ven-
cedor do Oscar de Melhor Maquiagem em 1969, por 
seu trabalho em Planeta dos Macacos.

Falando em prêmios, Argo deve figurar com mérito 
na lista dos indicados ao Oscar 2013. Para uma Aca-
demia que já premiou o mediano Guerra ao Terror, 
nada mais justo do que valorizar este filme. Afinal 
falar sobre patriotismo, deixando clichês e exageros 
de lado é um feito para poucos.

marvel confirma seGunDa
série mensal De Wolverine
Guiando as aventuras dos heróis estarão os 

britânicos Paul Cornell (Doctor Who, Cap-
tain britain and mI:13, Saucer Country) e o vete-
raníssimo Alan Davis. 

Em entrevista ao iFanboy, Cornell diz que a série 
será a principal da vida de Logan, dando a entender 
que Savage Wolverine - outra mensal com o herói, 
que estreia em fevereiro com roteiro e desenhos de 
Frank Cho - terá aventuras mais alheias à continui-
dade. Cornell ainda disse que a primeira história co-
meça com um novo vilão e Wolverine tentando des-
baratar uma situação com crianças reféns - “ele vai 
fazer de tudo para não ter que repetir uma coisa não 
muito bonita que teve que executar na frente de um 
dos reféns”.

Padre! Queria confessar-me..... 
-Então meu filho que me tens a dizer? 
-Sabe...fui infiel à minha mulher. Eu sou produtor de cinema e na 
semana passada tive relações sexuais 
com a Jenifer Lopez,com a Cindy Crawford e com a Cameron 
Diaz, cada uma à sua vez...
Pois é meu filho, mas não poderei absolver-te....!!! 
-Mas, mas, Padre, porquê se a misericórdia de Deus é infinita? 
-Não me lixes! Nem eu nem Ele vamos acreditar que estejas 
arrependido...! 

Dois soldados da ONU trocam impressões: 
Então, porque te alistaste? 
Porque sou solteiro e gosto de guerra. E tu?
Porque sou casado e gosto de paz

Chega uma loira a um café e diz para o empregado:
- Tem pasteis de nata quentinhos?
E o empregado responde: - tá com sorte acabaram mesmo ago-
ra de sair!
E a loira decepcionada diz:
- Oh que pena!

O homem pede à namorada, que era loira, para sair do carro e 
ver se o pisca está a funcionar.

A mulher sai, olha para a luz e diz:
- Está, não está, está, não está, está, não está...
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IdIan Shaman
Warlock and healer of Birth 

Acabaram-se as humilhações, o maltrato, o rogar. Não se preocupe. Deixe o seu 
problema nas minhas mãos, eu o ajudarei de uma forma imediata e definitiva. Eu 

não acredito em margens de erro. Tenho 30 anos de experiência na luta contra os que 
enganam, e roubam. venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como eu 

serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer as vossas possibilidades. Amiga, 
amigo, aqui tem a solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu não digo, 

eu faço, eu cumpro e eu dou uma garantia total.

 Laço Eterno

Laço 
Encantado

Laço de Paixäo

Laço de 
Perfeição

TESTEmUNHOSFACtOS AutENtICOS DA VIDATESTEmUNHOS

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu 
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue 

a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil 
da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma 

garantia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra.

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 por bruxarias.

7551 st-hubert 438-338-9899 

sòmente o 
SHAMAN, con-
seguiu livrar-
-me da praga 
e sorte negra 
que habitava a 

minha família há muitos 
anos. 

Agora prosperidade e fe-
licidade voltaram para o 
nosso lar. 

Obrigado shaman.

Di marCO FamiLY. 

Estamos mergu-
lhados na tristeza.

Por causa das 
más influências, a 

nossa filha tornou-se uma 
criminosa.
Só o SHAMAN INDIO con-
seguiu livrar o espírito ma-
ligno e de destríção que 
tinha tomado conta dos 
seus pensamentos.
agora ela voltou à sua 
vida normal e a paz à nos-
sa casa. IZA

Eu estava a ser 
vítima de um ri-
tual de magia ne-
gras que a minha 

ex sogra me rogou para 
se vingar e destruír a mi-
nha relação.

mas agora estou livre e 
tudo voltou ao normal na 
minha vida.

Obrigado shaman. 
irina V.  

na minha vida tudo estava num 
caos,minha namorada, minha saú-
de e a minha relação muito perto do 
divórcio. Depois de visitar o SHA-
MAN INDIO, descobri razão da mi-
nha  infelicidade.Tinha sido vítima 
de um rito de bruxaria.agora estou 

livre de influências diabólicas e a esperan-
ça está de volta. FranCis 

Tinhamos feito os preparativos para 
o nosso casamento e um dia a mi-
nha noiva mudou de ideias e fugiu. 
Foi visitar o shaman e numa sema-
na ela voltou para mim e a semana 
passada já voltámos da nossa lua 
de mel, cheios de amor e harmonia.

Obrigado. 
LOrEnZO TuLman. 

Sòmente o SHAMAN INDIO,conseguiu livrar-me da praga e sorte negra que 
habitava a minha família há muitos anos. Agora  prosperidade e felicidade voltaram 
para o nosso lar. Obrigado SHAMAN, Di MARCO FAMILY. p g ,

Estamos mergulhados na tristeza.Por causa das más influências,a nossa filha tornou-
se uma criminosa.Só o SHAMAN INDIO conseguiu livrar o espírito maligno e de 
d í ã i h d d l l à iddestríção que tinha tomado conta dos seus pensamentos.Agora ela voltou à sua vida 
normal e a paz à nossa casa. IZA

Eu estava a ser vítima de um ritual de magia negras que a minha ex sogra me rogou g g q g g
para se vingar e destruír a minha relação.Mas agora estou livre e tudo voltou ao 
normal na minha vida.Obrigado SHAMAN. IRINA V.  
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relação muito perto do divórcio.Depois de visitar o SHAMAN INDIO,descobri razão 
da minha  infelicidade.Tinha sido vítima de um rito de bruxaria.Agora estou livre de 

fl ê d ból á d linfluências diabólicas e a esperança está de volta. FRANCIS 

Tinhamos feito os preparativos para o nosso casamento e um dia a minha noiva 
mudou de ideias e fugiu Foi visitar o SHAMAN e numa semana ela voltou paramudou de ideias e fugiu. Foi visitar o SHAMAN e numa semana ela voltou para 
mim e a semana passada já voltámos da nossa lua de mel,cheios de amor e 
harmonia.Obrigado. LORENZO TULMAN. 
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Tinhamos feito os preparativos para o nosso casamento e um dia a minha noiva 
mudou de ideias e fugiu Foi visitar o SHAMAN e numa semana ela voltou paramudou de ideias e fugiu. Foi visitar o SHAMAN e numa semana ela voltou para 
mim e a semana passada já voltámos da nossa lua de mel,cheios de amor e 
harmonia.Obrigado. LORENZO TULMAN. 

Sòmente o SHAMAN INDIO,conseguiu livrar-me da praga e sorte negra que 
habitava a minha família há muitos anos. Agora  prosperidade e felicidade voltaram 
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Estamos mergulhados na tristeza.Por causa das más influências,a nossa filha tornou-
se uma criminosa.Só o SHAMAN INDIO conseguiu livrar o espírito maligno e de 
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Eu estava a ser vítima de um ritual de magia negras que a minha ex sogra me rogou g g q g g
para se vingar e destruír a minha relação.Mas agora estou livre e tudo voltou ao 
normal na minha vida.Obrigado SHAMAN. IRINA V.  

Na minha vida tudo estava num caos,minha namorada,minha saúde e a minha 
relação muito perto do divórcio.Depois de visitar o SHAMAN INDIO,descobri razão 
da minha  infelicidade.Tinha sido vítima de um rito de bruxaria.Agora estou livre de 

fl ê d ból á d linfluências diabólicas e a esperança está de volta. FRANCIS 

Tinhamos feito os preparativos para o nosso casamento e um dia a minha noiva 
mudou de ideias e fugiu Foi visitar o SHAMAN e numa semana ela voltou paramudou de ideias e fugiu. Foi visitar o SHAMAN e numa semana ela voltou para 
mim e a semana passada já voltámos da nossa lua de mel,cheios de amor e 
harmonia.Obrigado. LORENZO TULMAN. 
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1-FC Porto 26 10 8 2 0 26 6
2-Benfica	 26	 10	 8	 2	 0	 25	 		6
3-SC	Braga	 17	 10	 5	 2	 3	 20	 14
4-Rio	Ave	 17	 10	 5	 2	 3	 15	 13
5-P.	Ferreira	 15	 10	 3	 6	 1	 13	 		9
6-Estoril	Praia	 12	 10	 3	 3	 4	 15	 14
7-V.	Guimarães	 12	 10	 3	 3	 4	 10	 18
8-V.	Setúbal	 11	 10	 2	 5	 3	 11	 17
9-Nacional	 11	 10	 3	 2	 5	 15	 20
10-Sporting	 11	 10	 2	 5	 3	 		9	 11
11-Gil	Vicente	 10	 10	 2	 4	 4	 		9	 14
12-Marítimo	 10	 10	 2	 4	 4	 		7	 16
13-Olhanense	 10	 10	 2	 4	 4	 13	 16
14-Académica	 		9	 10	 1	 6	 3	 12	 14
15-Moreirense	 		7	 10	 1	 4	 5	 12	 16
16-Beira-Mar	 		7	 10	 1	 4	 5	 13	 21

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

ligA zone SAgreS

Beira-Mar	2-2	V.	Guimarães
Benfica	2-0	Olhanense
V.	Setúbal	3-5	Rio	Ave

Nacional	1-0	Estoril	Praia
Académica	2-2	Gil	Vicente
SC	Braga	0-2	FC	Porto
Moreirense	2-2	Sporting
P.	Ferreira	2-2	Marítimo

RESULTADO

Estoril	Praia	07/12	15:15	V.	Setúbal
FC	Porto	08/12	15:30	Moreirense
Gil	Vicente	09/12	11:00	Beira-Mar
Rio	Ave	09/12	11:00	P.	Ferreira
Marítimo	09/12	11:00	Nacional

V.	Guimarães	09/12	15:15	Olhanense
Académica	10/12	13:15	SC	Braga
Sporting	10/12	15:15	Benfica

PRóxiMA	JORNADA

Jackson M. [FC Porto] 9
Meyong [V. Setúbal] 9
Ó. Cardozo [Benfica] 7
João Tomás [Rio Ave] 7
James R. [FC Porto] 7
Éder [SC Braga] 6
Lima [Benfica, SC Braga] 6
Nabil G. [Moreirense] 6
Luís Leal [Estoril Praia] 5
Rodrigo [Benfica] 4
Edinho [Académica] 4
Abel C. [Beira-Mar] 4
Abdi [Olhanense] 4
Steven V. [Estoril Praia] 4 
Tarantini [Rio Ave] 4
Ricky van W. [Sporting]  4
Wilson E. [Académica] 3

MARCADORES

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

FC	Porto	21/11	Dinamo	Zagreb

Paris	SG	04/12	FC	Porto

Grupo	G

Celtic	0-0	Benfica

Benfica	0-2	Barcelona

Spartak	Moskva	2-1	Benfica

Benfica	2-0	Spartak	Moskva

Benfica	2-1	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	3-1	SC	Braga

SC	Braga	05/12	Galatasaray

ligA doS CAmPeÕeS
Grupo	B

Plzen	3-1	Académica

Académica	1-1	Hapoel	Tel	Aviv

At.	Madrid	2-1	Académica

Académica	2-0	At.	Madrid

Académica	1-1	Plzen

Hapoel	Tel	Aviv	06/12	Académica

Grupo	D

Marítimo	0-0	Newcastle

Club	Brugge	2-0	Marítimo

Marítimo	1-1	Bordeaux

Bordeaux	1-0	Marítimo

Newcastle	1-1	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	3-0	Sporting

Sporting	06/12	Videoton

verGonha em basileia!
sPortinG PerDe na suÍça e está fora Da euroPa

“Estou muito desiludido a nível individual e cole-
tivo”. 
As palavras foram proferidas por Vercauteren, téc-

nico do Sporting, após a derrota em Basileia que afas-

tou a equipa da Liga Europa. Se Vercauteren ficou 
desiludido, os adeptos e sócios do Sporting devem 
ter ficado à beira de um ataque de nervos! O Sporting 
perdeu na Suíça contra uma equipa que jogou com 
dez elementos desde ominuto 61, quando Cabral foi 
expulso. 

Nessa altura, o Sporting perdia por 1-0 graças ao 
golo de Schär aos 23m. Ou seja: o Sporting sofreu 
dois tentos frente a uma equipa em inferioridade nu-
mérica. Os leões foram enxovalhados por culpa pró-
pria em Basileia. Não adianta arranjar desculpas ou 
colocar paninhos quentes na situação.

Vercauteren tem poucos 
jogos como técnico leo-
nino, mas este foi o pior 
de todos. A equipa não 
teve or ganização ofen-
siva (nem defensiva, já 
agora) e é óbvio que o du-
plo pivô, Gelson, Elias e 
Prajnic como organizador 
de jogo não resulta. Mas 
a culpa não é só do téc-
nico. Por exemplo: Wol-
fswinkel esteve isolado 
perante Sommer, mas não 
marcou. A Carrillo acon-
teceu o mesmo, no fim, e 
a eficácia foi zero – como 
os golos leoninos.
Já o Basileia, na cara do 

golo, foi eficaz como se 
viu nos tentos de Stocker 
e Degen. 
Elias disse no fim do 

jogo que o Sporting já fez 
maus jogos, mas que este “foi o pior”. Concordamos.

Refira-se por curiosidade que na outra partida 
do grupo o Genk foi à Hungria bater o Videoton, 
que era o resultado que os leões precisavam para 
tentarem passar aos 16 avos de final da prova...

Luís Carmo, 

tAçA dA ligA
GrupO a
  j V E D p
1-FC porto 0 0 0 0 0
2-Nacional 0 0 0 0 0
3-V. setúbal 0 0 0 0 0
4-E. praia 0 0 0 0 0

GrupO B
  j V E D p
1-Beira-mar 0 0 0 0 0
2-sC Braga 0 0 0 0 0
3-Guimarães 0 0 0 0 0
4-naval 0 0 0 0 0

GrupO C
  j V E D p
1-marítimo 0 0 0 0 0
2-p. Ferreira 0 0 0 0 0
3-sporting 0 0 0 0 0
4-rio ave 0 0 0 0 0

GrupO D
  j V E D p
1-Benfica 0 0 0 0 0
2-moreirense 0 0 0 0 0
3-Académica 0 0 0 0 0
4-Olhanense 0 0 0 0 0

Nacional 19/12 FC Porto
Estoril Praia 19/12 V. Setúbal

V. Guimarães 19/12 SC Braga 
Naval 19/12 Beira-Mar

Marítimo 19/12  Sporting
Rio Ave 19/12 P. Ferreira

Olhanense 19/12 Benfica
Moreirense 19/12 Académica

tAçA de PortugAl
Benfica vs Desp. Aves/Coimbrões/Caldas aDiaDO

sC Braga vs FC porto 2012-11-30 20:15
Académica vs Tourizense 2012-12-01 17:00
Belenenses vs Fabril Barreiro 2012-12-02 15:00
Gil Vicente vs UD Oliveirense 2012-12-02 15:00
Arouca vs Beira-Mar 2012-12-02 15:00
Lourinhanense vs p. Ferreira 2012-12-02 15:00
marítimo vs V. Guimarães 2012-12-02 19:15

uefA euroPA leAgue

GoDÍn: «messi e falcão estão num 
nÍvel suPerior a ronalDo»
Diego Godín, defesa do Atlético madrid, deu a 

sua opinião sobre quais são os melhores joga-
dores da atualidade e não tem dúvidas em colocar 
Leo Messi e Radamel Falcão à frente de Cristiano 
ronaldo.
“Se os compararmos, vemos que Ronaldo é mais 

previsível que os ou-
tros. Arranca desde trás, 
à base da sua força e po-
tência. 
Chega bem à área, re-

mata e cabeceia bem, 
mas neste momento 
Messi e Falcão estão 
em melhor forma e num 
nível superior”, decla-
rou o defesa uruguaio 
ao site da FIFA, com-
parando o craque do 
Barcelona e El Tigre ao 
pormenor:
“Messi é o melhor do 

Mundo há seis anos e 
prova-o todos os fins de 
semana. 
É um futebolista que 

pode arrancar das zonas 
laterais para o meio, nos 
últimos 30 metros, do 
meio do campo, sempre 
com velocidade. Atual-
mente, é o jogador mais 
completo de todos”.

E prosseguiu: “Falcão é um jogador de área que 
joga bem de costas para a baliza, move-se bem e re-
mata de uma forma espantosa. 
É daqueles avançados que precisa de um metro para 

marcar um golo. 
Tem um tremendo poder de decisão”.
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1-Sporting	B	 32	 13	 10	 2	 1	 26	 12
2-Belenenses	 29	 13	 9	 2	 2	 20	 11
3-Benfica	B	 25	 14	 7	 4	 3	 30	 19
4-Arouca	 25	 14	 7	 4	 3	 21	 14
5-Desp.	Aves	 24	 15	 6	 6	 3	 13	 11
6-UD	Oliveirense	 23	 14	 6	 5	 3	 20	 14
7-Tondela	 22	 14	 6	 4	 4	 19	 17
8-Leixões	 22	 15	 5	 7	 3	 16	 15
9-Marítimo	B	 21	 15	 7	 0	 8	 17	 13
10-U.	Madeira	 20	 14	 5	 5	 4	 14	 15
11-Portimonense	 20	 15	 5	 5	 5	 17	 18
12-Penafiel	 20	 15	 6	 2	 7	 14	 17
13-Santa	Clara	 19	 14	 5	 4	 5	 17	 15
14-Atlético	CP	 18	 14	 6	 0	 8	 15	 21
15-FC	Porto	B	 18	 15	 4	 6	 5	 13	 15
16-Naval	 17	 15	 4	 5	 6	 19	 23
17-V.	Guimarães	B	 15	 14	 3	 6	 5	 10	 11
18-Trofense	 14	 14	 3	 5	 6	 11	 17
19-Feirense	 14	 14	 4	 2	 8	 13	 20
20-Sp.	Covilhã	 12	 14	 2	 6	 6	 10	 15
21-SC	Braga	B	 9	 14	 1	 6	 7	 14	 21
22-Freamunde	 7	 15	 1	 4	 10	 9	 24

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS
SegundA ligA

RESULTADO PRóxiMA	JORNADA
Benfica	B	2-1	Sp.	Covilhã
Feirense	1-0	Marítimo	B
Tondela	2-0	Penafiel

FC	Porto	B	1-0	Trofense
Santa	Clara	4-0	Arouca

SC	Braga	B	0-1	Atlético	CP
Naval	1-1	Portimonense
Desp.	Aves	0-0	Leixões

Freamunde	1-1	V.	Guimarães	B
U.	Madeira	2-1	UD	Oliveirense
Belenenses	ADi	Sporting	B

mAjor leAgue SoCCer
Final
01	de	Dezembro	de	2012	às	21h30	
LA	Galaxy	VS	Houston	Dynamo

ligA bbVA (eSPAnhA)

1-Barcelona	 37	 13	 12	 1	 0	 43	 15
2-At.	Madrid	 34	 13	 11	 1	 1	 29	 11
3-Real	Madrid	 26	 13	 8	 2	 3	 32	 10
4-Málaga	 22	 13	 6	 4	 3	 19	 9
5-Real	Betis	 22	 13	 7	 1	 5	 20	 22
6-Levante	 20	 13	 6	 2	 5	 15	 20
7-Getafe	 19	 13	 6	 1	 6	 16	 19
8-Rayo	Vallecano	 19	 13	 6	 1	 6	 18	 29
9-Valladolid	 18	 13	 5	 3	 5	 18	 14
10-Valencia	 18	 13	 5	 3	 5	 16	 18
11-Sevilla	 18	 13	 5	 3	 5	 18	 18
12-Real	Sociedad	 17	 13	 5	 2	 6	 16	 16
13-Zaragoza	 15	 12	 5	 0	 7	 15	 21
14-Athletic	 15	 13	 4	 3	 6	 18	 27
15-Mallorca	 12	 13	 3	 3	 7	 13	 22

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Premier leAgue (inglAterrA)

1-Man.	United	 30	 13	 10	 0	 3	 32	 18
2-Man.	City	 29	 13	 8	 5	 0	 25	 10
3-West	Bromwich	 26	 13	 8	 2	 3	 23	 15
4-Chelsea	 25	 13	 7	 4	 2	 24	 13
5-Everton	 21	 13	 5	 6	 2	 23	 17
6-Arsenal	 20	 13	 5	 5	 3	 23	 13
7-Tottenham	 20	 13	 6	 2	 5	 23	 22
8-West	Ham	 19	 13	 5	 4	 4	 16	 15
9-Swansea	City	 17	 13	 4	 5	 4	 18	 16
10-Fulham	 16	 13	 4	 4	 5	 25	 23

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Paris	SG	 26	 14	 7	 5	 2	 23	 10
2-Marseille	 26	 13	 8	 2	 3	 17	 11
3-Saint-Étienne	 25	 14	 7	 4	 3	 24	 10
4-Lyon	 25	 13	 7	 4	 2	 23	 14
5-Bordeaux	 24	 14	 6	 6	 2	 18	 11
6-Valenciennes	 22	 14	 6	 4	 4	 27	 16
7-Toulouse	 22	 14	 6	 4	 4	 23	 16
8-Rennes	 22	 14	 7	 1	 6	 18	 17	
9-Lille	 20	 14	 5	 5	 4	 16	 15
10-Nice	 19	 14	 4	 7	 3	 19	 19
11-Lorient	 18	 14	 4	 6	 4	 22	 27
12-Montpellier	 17	 14	 4	 5	 5	 19	 18
13-Brest	 17	 14	 5	 2	 7	 14	 18
14-Bastia	 17	 14	 5	 2	 7	 21	 33
15-Stade	de	Reims	 16	 14	 4	 4	 6	 13	 14

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Juventus	 32	 14	 10	 2	 2	 29	 10
2-internazionale	 28	 13	 9	 1	 3	 26	 15
3-Fiorentina	 28	 14	 8	 4	 2	 25	 12
4-Napoli	 27	 13	 8	 3	 2	 22	 11
5-Lazio	 23	 13	 7	 2	 4	 19	 17
6-Roma	 23	 14	 7	 2	 5	 31	 23
7-Catania	 19	 14	 5	 4	 5	 18	 20
8-Atalanta	 18	 14	 6	 2	 6	 14	 20
9-Milan	 18	 14	 5	 3	 6	 21	 18
10-Parma	 17	 13	 4	 5	 4	 16	 18
11-Cagliari	 16	 13	 4	 4	 5	 13	 19
12-Udinese	 16	 13	 3	 7	 3	 18	 20
13-Sampdoria	 16	 14	 5	 2	 7	 17	 19
14-Torino	 15	 14	 3	 7	 4	 15	 14
15-Palermo	 14	 14	 3	 5	 6	 14	 21

Série A (itáliA)

ligue 1 (frAnçA)

Hélder Dias

Leixões	3-1	Portimonense
Marítimo	B	2-3	Naval

Penafiel	0-1	Desp.	Aves
Freamunde	0-3	FC	Porto	B

Trofense	28/11	10:00	Santa	Clara
Arouca	28/11	10:00	SC	Braga	B
Atlético	CP	28/11	10:00	Benfica	B
Sp.	Covilhã	28/11	10:00	U.	Madeira

UD	Oliveirense	28/11	10:00	Belenenses
V.	Guimarães	B	28/11	11:00	Tondela
Sporting	B	28/11	11:00	Feirense

f1: jenson button vence no GP Do 
brasil e sebastian vettel é camPeão

belissimo, magnifico e deslumbrante... A Fórmula 
1 tem um novo tricampeão mundial na modali-

dade! Sebastian vettel o jovem prodígio alemão que 
na prova decisiva, disputada no Autódromo Carlos 
Pace em Interlagos, depois de varias vira-voltas e um 
magro sexto lugar conseguiu mesmo assim quebrar 
a luta que vinha a ser acumulada com o seu rival 
Fernando Alonso. Jenson Button foi o digno vence-
dor da prova, embora tivesse sido liderado pelo seu 
companheiro da equipa lewis Hamilton.
Fernando Alonso foi o segundo e teve se contentar 

como vice-campeão, apenas com três pontos de desvan-
tagem sobre Vettel. Felipe Massa voltou ao pódio, con-
quistando o terceiro lugar em São Paulo, tendo recupe-
rar de uma estratégia que não funcionou para a Ferrari. 
O resultado consagra então Vettel como o TRICAM-

PEÃO mais jovem da história e o terceiro na história 
a conquistar três títulos consecutivos, algo conquistado 
antes somente por Juan Manuel Fangio e Michael Schu-
macher. Schumacher “O Grande” despediu-se definiti-
vamente da F1, conquistando a sétima posição. 
Uma Mclaren que o fez vir ao mundo como piloto e 

que lhe ofereceu tudo, mas tudo, para que viesse  a ser 
campeão do mundo, finalmente, uma Mclaren  que fez 
de Hamilton o piloto que hoje é... Mas tal como ele diz 
novos horizontes aparecem e Hamilton, ruma para a 
Mercedes no próximo ano. Nico Ulkenberg também se 
despediu de sua atual equipa a Force India: está de saída 
para a Sauber. Atrás de Vettel e Schumacher, Vergne, 
Kobayashi e Räikkönen completaram o grupo dos dez 
primeiros. Kobayashi, aliás, foi um dos destaques da 
prova, sempre com muito arrojo; ele que está de saída 
da Sauber e presentemente sem volante. Na 11ª posi-
ção, Vitaly Petrov conquistou o melhor resultado da Ca-
terham  esta época .
A corrida começou com uma chuva miudinha, mas  

todo o grid tenha optou por pneus para pista seca, já que 
o asfalto não estava muito molhado. Na largada, Feli-
pe Massa deu belo salto para a segunda posição. O seu 
companheiro Fernando Alonso veio atrás e passou pelo 
S do Senna em quinto.
Mais surpresas estavam reservadas para a Curva do 

Lago: Vettel que largava da sétima posição muito caute-
loso viu, Bruno Senna, bater-lhe depois deste ter levado 
um toque de Sergio Perez que abalroou o seu monolu-
gar fazendo com que alemão rodasse e baixasse para o 
último lugar na corrida. Na segunda volta, Webber pres-
sionava Massa no S do Senna. Alonso foi mais esperto 
e colocou por dentro para ultrapassar os dois e ganhar a 
terceira posição.  A chuva, Tal como previsto foi caindo 
com mais abundancia e, muitos pilotos a fazerem varias 
saídas de pista inclusive Webber. Todos pararam para 
colocar pneus intermediários, exceto Button, Hulken-
berg e Massa, que eram os três primeiros na volta 11. 
A chuva começou a diminuir. No entanto, os pneus 

intermediários ainda eram mais rápidos. Vettel vinha  
a fazer uma corrida de recuperação extraordinária e já 
lutava  dentro da zona de pontuação. Dentro do azar, o 
alemão teve sorte já que o seu Red Bull não ficou mui-
to danificado que o impedisse de prosseguir a corrida 
e depois disso, encetou uma recuperação como só ele 
sabe, e como fez em abu Dhabi, depressa chegando aos 
lugares pontuáveis. Depois disso, e sabendo do que se ia 
passando à sua frente, manteve o andamento, colocou-
-se à margem de qualquer erro e ‘Pediu a DEUS’ para 
que o seu Red Bull (e o McLaren) de Button, aguentas-
se até ao fim.
Com vários esboços na pista, depois de tanta confusão 

nos momentos iniciais, pedaços de carro se multiplica-
vam pelo traçado. Rosberg, nao teve sorte  e furou após 
atropelar a sujeira na volta 21. Uma volta mais tarde, 
Alonso reclamou pelo rádio do problema. Uma volta 
depois, o carro de segurança fez a sua primeira aparição. 

Neste momento, os dez primeiros eram: Hulkenberg, 
Button, Hamilton, Alonso, Vettel, Kobayashi, Webber, 
Di Resta, Ricciardo e Raikkonen. Massa era o 11º En-
tre os cinco primeiros, Alonso era o único com pneus 
macios. 
Mais alterações entre os ponteiros na 31ª volta Hamil-

ton usou a asa móvel e passou Button para ganhar o 
segundo lugar, enquanto Hulkenberg ia se desgarrando 
do pelotão na liderança. Depois, foi a vez de Kobayashi 
aprontar das suas para passar Alonso no Lago. Entre-
tanto Massa estava incrível e dominava a sua manei-
ra o circuito de Interlagos. Um pouco depois, na volta 
55 o alemão tentava passar Hamilton no S do Senna, 
mas teve de dar uma travagem mais forte quando um 
Caterham rodava na curva mais lenta, perdeu a traseira 
e acertou Hamilton, que abandonou, com a suspensão 
quebrada. O piloto da Force India foi punido por cau-
sar uma colisão e teve de cumprir uma penalidade de 
passagem pelos pit’s sem paragem. Antes disso, todos 
haviam parado para colocar pneus intermediários. Uma 
parada mais demorada para Vettel, já que a Red bull não 

estava pronta e os mecânicos ainda estavam a trazer os 
pneus. A corrida ficou emocionante de novo no fim. 
Com todos os movimentos, a volta 65 tinha: Button, 
Alonso, Massa, Webber, Hulkenberg, Vettel, Schuma-
cher, Kobayashi, Vergne e Paul di Resta. E assim a pro-
va seguiu para o caminho que já parecia inevitável: Vet-
tel tricampeão. A uma volta do fim, Paul di Resta ainda 
quis embolar tudo, provocando a entrada do carro de 
segurança após escapar e bater forte na curva do café. 
Da corrida e do campeonato, com Massa em terceiro, 
em prova fantástica.
RESuLtADOS FINAIS deste GP do BRASIL:
1-Button McLaren-Mercedes; 2-Alonso Ferrari; 

3-Massa Ferrari; 4-Webber Red Bull-Renault; 5-Hulken-
berg Force India-Mercedes; 6-Vettel Red Bull-Renault; 
7-Schumacher Mercedes; 8-Vergne Toro Rosso-Ferrari; 
9-Kobayashi Sauber-Ferrari.
mUNDIAL de PILOTOS: 1-Vettel 281; 2-Alonso 

278; 3-Raikkonen 207; 4-Hamilton 190; 5-Button 188; 
6-Webber 179; 7-Massa 122; 8-Grosjean 96; 9-Rosberg 
93; 10-Perez 66.
mUNDIAL de CONSTrUTOrES: 1-Red Bull-

-Renault 460; 2-Ferrari 400; 3-McLaren-Mercedes 378; 
4-Lotus-Renault 303; 5-Mercedes 142.
E, pronto, caro leitor cá estamos nás a terminar mais 

uma excitante época da FORMULA1, como sempre 
prometemos estar de volta no próximo ano, tal como o 
vimos a fazer depois de 18 anos, neste seu jornal A VOZ 
de PORTUGAL, o único jornal em lingua portuguesa a 
relatar todos os Grandes Prémios da FORMULA 1.
Obrigado pela sua fidelidade!... um abraço amigo a to-

dos os meus leitores e... BOM NATAL A TODOS.
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