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A Revolta De Um Povo

Fome e miséria grassa sobre o nosso País.
Governantes de voz fraca e fracas ideias
elaboram leis tão duras como os seus corações. Não temem a revolta do povo nem a
sua indiferença.
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Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
05 DE dezEMBRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 	Praça da Alegria
08:00 	Jornal da Tarde
09:20 	Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
09:37 	Iniciativa
10:07 	Portugal no Coração
13:00 	Portugal em Direto
14:02 	Ler +, Ler Melhor
14:13 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 De Caras
16:32 	CUIDADO COM A LÍNGUA!
16:43 	Santos de Portugal
17:14 Decisão Final
18:06 	AntiCrise
18:30 	América Connection
19:00 24 Horas
20:04 Baía das Mulheres
20:52 Telejornal Madeira(R/)
21:29 Telejornal - Açores(R/)
22:01 	Portugal Aqui Tão Perto
22:52 O Nosso Tempo
23:21 Destino: Portugal
23:46 24 Horas(R/)
00:18 	Inesquecível
01:44 Tec@Net
QUINTA-FEIRA
06 DE dezEMBRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 	Praça da Alegria
08:00 	Jornal da Tarde
09:15 	Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
09:30 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 	Portugueses Pelo Mundo
17:00 Decisão Final
18:00 	AntiCrise
18:30 	Correspondentes
19:00 24 Horas
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira(R/)
21:15 Telejornal - Açores(R/)
21:45 	Portugal Aqui Tão Perto
22:45 	Maternidade
23:30 Tempos Modernos
00:00 24 Horas(R/)
00:30 	Percursos
01:30 	América Connection
SEXTA-FEIRA
07 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 	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 	SABORES DAS ILHAS
18:00 	AntiCrise
18:30 	Portugal Negócios
19:00 24 Horas
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira(R/)
21:15 Telejornal - Açores(R/)
21:45 	Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Estado de Graça
23:30 Escape.TV - SIC
00:00 24 Horas(R/)
00:30 	Sexta às 9(R/)
01:30 	Portugal Negócios(R/)
Com: Carlos Moreira da Silva
SÁBADO
08 DE DEZEMBRO
02:00 África 7 Dias
02:30 	Consigo
03:00 Bom Dia Portugal Fim
de Semana
04:00 	Zig Zag
05:00 	Missa Solenidade da
	Imaculada Conceição
06:00 Biosfera
06:45 	Santos de Portugal
Santa Beatriz da Silva
07:15 Velhos Amigos
08:00 	Jornal da Tarde
09:15 	Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
09:45 	Ingrediente Secreto
10:15 Tens Cá Disto?
10:45 	Cinco Sentidos
12:00 	Atlântida (Açores)
13:30 Timor - Leste Contacto
14:00 	Maternidade (R/)
15:00 Telejornal
15:30 Futebol:
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Agenda

comunitária

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

	Liga ZON-Sagres
	Porto x Moreirense
17:15 Voz do Cidadão
17:30 	Além de Nós:
	Sonhar aos Dezoito
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 Timor - Leste Contacto
01:00 KEEP GOING
	JORGE SALAVIZA
DOMINGO
09 DE DEZEMBRO
02:00 Áfric@global
02:30 	Universidade Aberta
03:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
04:00 	Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 	Surf Total
06:15 Futsal
Braga x Benfica
08:00 	Jornal da Tarde
09:15 	Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
10:00 África do Sul Contacto
10:30 Tempos Modernos
11:00 Festa de Natal
15:00 Telejornal
16:00 	Poplusa
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 	Jorge
23:00 VOO DIRETO
	A Vida a 900 à Hora
00:00 24 Horas(R/)
00:30 África do Sul Contacto
01:00 VIVA A MÚSICA
Com: Rita Gordo
SEGUNDA-FEIRA
10 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 Obra de Arte
Centros de Comando Operacional da REFER
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 	Mudar de Vida
16:30 EUA - New Jersey
	Contacto - 2012
17:00 Decisão Final
18:00 	AntiCrise
18:30 Best Of Portugal
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 - New Jersey Contacto - 2012
01:30 Best Of Portugal(R/)
TERÇA-FEIRA
11 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 O Nosso Tempo
16:29 O Seu Dinheiro
16:30 	Com Ciência
17:00 Decisão Final
18:00 	AntiCrise
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
01:00 	A Hora de Baco
01:30 	Capital

Refeição Matinal

de

Natal

A Associação Portuguesa do West Island, tem o prazer de convidar todos os sócios e amigos,
a participarem numa Refeição Matinal (Brunch) de Natal no domingo, 9 de dezembro de
2012, pelas 12h00. Com esta festa vamos encerrar mais um ano de diferentes tradições da
nossa Associação do West Island (APWI.) A sua participação é muito apreciada pois que só
ela nos garante o nosso sucesso e mostraremos aos nossos trabalhadores voluntários, o quanto apreciamos o trabalho por eles prestado durante todo o ano. Tel.: 514-684-0857

Centro de Acção Socio-Comunitária de Montreal

O grupo da 3a idade do CASCM organiza o bazar de Natal nos dias 6 e 7 de dezembro das 9 às
17h. Os trabalhos realizados no atelier de artesanato vão ser postos à venda neste bazar.Venha
comprar a prenda especial para oferecer neste Natal.Teremos ainda à venda outros artigos para
a casa e para a familia. Haverá uma refeição quente no dois dias. Para contacto:514-842-8045

Passagem

de

Ano 2013

O Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou organiza uma lindíssima passagem de Ano
animada por Sylvie Pimentel e o DJ Master Hits (Danny Faria). A ementa será: Entrada de presunto com melão; sopa; Bife com 1/2 lagosta, batatas e legumes; sobremesa arroz doce, bolos
e café, prato de fruta por mesa e haverá um garrafa de espumante por mesa à meia-noite. Deve
reservar antes do 24 de dezembro de 2012. Humberto Cabral: 514-793-0159.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro - Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamentos positivos, pois nem tudo na vida nos pode correr pelo melhor. A vida exige de cada um a tarefa de lutar e vencer.
Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena forma.
Dinheiro: Terá algumas dificuldades.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Touro - Carta da Semana: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação. Amor: Desta vez vai
deixar os preconceitos de lado e lançar-se na paixão
de cabeça. Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Balança - Carta da Semana: 5 de Copas, que significa
Derrota. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se
deixe vencer pelos obstáculos. Só você é responsável
pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer algum tipo de
desporto. Dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Escorpião - Carta da Semana: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Vai
apaixonar-se facilmente, estará com um grande poder de
sedução. A vida é um dom maravilhoso. Agradeça a Deus
por ela! Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Pode
agora comprar aquele objeto de que tanto gosta.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Gémeos - Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita que lhe dê mais atenção. Dê a mão a quem dela
precisa. Uma palavra de consolo será sempre bem recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus ossos.
Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Sagitário - Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Tente ser mais seletivo
nas suas amizades. Se escutar o seu coração e agir de
acordo com a sua intuição, encontrará a felicidade! Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Dinheiro: Tenha
algum cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se
lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado.
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Caranguejo - Carta da Semana: Cavaleiro de Copas
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos desentendimentos poderão deixá-lo muito magoado. Veja
sempre a vida que Deus lhe dá como uma oportunidade
para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se. Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de atitude.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Capricórnio - Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Não diga nada antes de pensar
bem naquilo que vai dizer, pois essa impulsividade joga
muitas vezes contra si. Se seguir em frente e fizer o que
tem de ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo! Saúde:
Cuide mais dos seus pés. Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de
trabalho. Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Leão - Carta da Semana: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma boa conversa
com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação. Lembre-se que na vida não há impossíveis, apenas objetivos
mais difíceis de alcançar! Saúde: Cuidado com os rins,
beba muita água. Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades,
não as deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Virgem - Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Poderá andar de paixão em paixão. Domine a sua agitação,
permaneça sereno e verá que tudo lhe sai bem! Saúde:
Sentir-se-á em forma. Dinheiro: Surgirão vários projetos
que lhe permitirão alcançar aquela quantia de que tanto
necessita. Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44
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Aquário - Carta da Semana: O Carro, que significa Sucesso. Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na
sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, pois na verdade
quando julgamos estar bem nem sempre o estamos. Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33
Peixes - Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Não se precipite numa
decisão importante. Analise todos os factos e pense friamente. As decisões precipitadas não lhe serão favoráveis.
Se alguém quiser desviá-lo do caminho do Bem, não o
acompanhe! Saúde: Cuidado com os resfriados. Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que elas surtam o
efeito que deseja. Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40
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Palestina: Lamento
D

Manuel de Sequeira Rodrigues

esde 1993, a zona de pesca autorizada por Israel aos pescadores de Gaza reduziu-se muito.
Inicialmente fixada em 20 milhas náuticas pelos Acordos de Oslo, foi progressivamente restringida por razões
de segurança. De 12 milhas em 2002, a zona passou
para 6 milhas em 2006, chegando ao atual limite de 3
milhas na sequencia da operação - Chumbo Endurecido
– de Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009. Atualmente, segundo o Organismo de Coordenação dos Assuntos
Humanitários das Nações Unidas, o acesso a 85% das
águas de pesca encontra-se parcial ou totalmente proibido, o que viola o direito internacional.
O único porto que se mantém em atividade ainda
ostenta as marcas dos bombardeamentos israelitas de
2008-2009. Está a ser reconstruido e é composto por
um grande pontão de betão, por alguns pré-fabricados
que servem de escritórios à administração e por barracas de lona destinadas ao material dos pescadores.
Ali, a pesca é um negócio de família. Os quatro filhos
acompanham o Pai Abu Amira, todas as noites e um
dia hão-de herdar os hasakas, os pequenos barcos que
constituem a única fonte de rendimento da família. Tal
como com a maioria dos seus colegas, Abu Amira já
perdeu a conta aos confrontos que teve com a marinha
israelita. A técnica deles é fazer círculos à volta do
barco para tentar fazer com que nos viremos, ou então
disparar sobre os motores para os destruir. Da última
vez, mandaram-nos despir e nadar até junto deles, e depois algemaram-nos e lavaram-nos para Ashdod, uma
cidade israelita a norte da Faixa de Gaza para nos interrogarem. A história destes homens, geralmente libertados algumas dezenas de horas mais tarde, muitas vezes
sem o seu material, é apenas uma gota de água num
aceano de testemunhos semelhantes que descrevem as
exações israelitas.
Embarcam por volta da 1 hora da manhã. Tal como
muitos outros pescadores limitados pelo esgotamento dos stoks de pesca. Abu Amira utiliza a técnica da
iluminação. Sai para o mar por volta das 18 horas,
ancora ao largo dois ou três barcos apetrechados com
projetores e regressa de noite com o seu equipamento, na esperança de apanhar os peixes que confundem
a luz artificial com a do sol nascente. Mas os primeiros problemas não tardam. A imensa poluição da zona
atraiu uma miríade de pequenas medusas que tornaram
as redes dos barcos significativamente mais pesadas.
Torna-se impossível iça-las a bordo. Serão necessárias
cerca de duas horas para encontrar um mecanismo que
permita esvaziar as redes dos detritos nela acumulados,
o que acaba por partir o sistema de guindaste do barco.
Ora, no mar o tempo está contado. Todas as redes tem
de ser recolhidas antes do nascer do sol, que irá dispersar os peixes aglutinados á volta dos projetores.
Esta poluição é uma consequência direta do bloqueio israelita. Segundo um relatório do Organismo
de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, todos os dias são atirados ao mar cerca
de 90 milhões de litros de detritos, os quais resultam
das restrições israelitas que bloqueiam a importação
dos materiais adequados de tratamento. Os pescadores, proibidos de colocar as redes para lá das 3milhas,
veem-se limitados a estas águas pobres e muito sujas.
Ali 100 metros para lá do limite de 3 milhas podem
fazer a diferença, o que leva a que os pescadores corram
riscos cada vez maiores. Assim, entre Julho de 2011
e Abril de 2012, registaram-se cerca de 150 incidentes
com a marinha israelita, entre os quais 60 detenções e
20 casos de sabotagem ou de confiscação de material e
12 feridos.
Um período que até foi calmo quando comparado com
os anos anteriores, em que se registaram várias mortes.
Nesta noite, o barco de Abu Amir é inclusivamente o
que regressou com mais peixe. Ao todo, sete caixas

dos

por uma noite completa de pesca. Proveitos que parecem ridículos tendo em conta os esforços, o tempo e
os recursos que o trabalho exigiu. Tudo somado, os
homens vão ganhar 500 shekels -100 euros- a partilhar
entre os membros da tripulação, montante do qual terão
ainda de ser retirados muito encargos.
De repente, ao longe, varias explosões. Ninguém parece prestar-lhes a mínima atenção. Estão tão habituados que já não ligam, ali faz parte do dia a dia. Se virássemos a cabeça cada vez que ouvimos um disparo no
mar ficávamos malucos. Temos de viver e sobreviver.
O conflito israelo-palestiniano, atualizado no dia 26 de
Novembro de 2012: Cerca de 500 mil refugiados palestinianos na Siria foram afetados pela guerra, indicou a
agencia da ONU.
Os bombardeamentos indiscriminados de Israel já provocaram centenas de vitimas e uma vaga de destruição
na Faixa de Gaza, ameaçada por nova invasão terreste.
O Conselho Mundial da Paz acusa Israel de aproveitar a
agressividade dos EUA e da NATO no Medio Oriente.
Benjamin Netanyahu colocou em estado de prontidão
75 mil reservistas, 20 mil dos quais seguiram para os
limites da Faixa de Gaza, onde Israel concentra meios.
Os foguetes lançados por milicianos do Hamas, deu-se

Pescadores
depois de Israel ter assassinado o comandante militar
do Hamas na Faixa de Gaza.
A escalada de violência no Medio Oriente é o resultado da atuação das principais potencias no mundo, nomeadamente os EUA e países da EU, como a França,
que, em aliança com a Arabia Saudita, o Qatar e outras
monarquias ditatoriais arabes e usando o sionismo de
Israel como ponta-de-lança, visa assegurar por via da
guerra e da submissão de países soberanos o domínio
sobre os abundantes recursos naturais e energéticos.
Israel argumenta que o lançamento de foguetes a partir da Faixa de Gaza está na base da ação militar. Os
EUA, por intermedio de Barack Obama, vieram defender esta posição, legitimando o massacre em curso.
Na Siria, a agencia da ONU, tem registados 510 mil
refugiados e descendentes!... Muitos dos quais fugiram
após a criação do Estado de Israel em 1948. Cerca de
80% dos refugiados palestinianos estão em Damasco.
O estatuto da Palestina na ONU foi aprovado no dia
29 de Novembro de 2012, por 138 votos a favor, nove
contra entre os quais se contam os EUA, Canada, Israel
e 41 abstenções é um passo fundamental no reconhecimento da cidadania internacional da Palestina e como
parceiro económico global.

MEGA VENDA DE
LIQUIDAÇÃO
DESCONTOS
INCRÍVEIS
ATÉ

80%

PRIMEIROS A CHEGAR, PRIMEIROS A SER SERVIDOS!
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Metas de Défice em Resumo do XIX Congresso
2013 e 2014 só
do PCP segundo Portalegre
com Mais Cortes
OCDE acredita que Portugal só irá cumprir

A

as metas para o défice em 2013 e 2014 com
recurso a medidas adicionais, para lá do corte de
4 mil milhões já previsto para o próximo ano. O
organismo critica ainda a estratégia do Governo e
as lideranças da Zona Euro.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) acredita que Portugal só irá cumprir as metas para o défice em 2013 e 2014 com recurso
a medidas adicionais, solução que não aconselha. Num
documento de previsões económicas hoje divulgado, a
OCDE defende que “o cumprimento dos objetivos para
o défice nominal” - de 4,5% do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2013 e 2,5% do PIB em 2014 - “deverão exigir medidas adicionais de consolidação orçamental”. A
OCDE menciona estas “medidas adicionais” para lá do
exercício já previsto de uma redução da despesa pública
em mais quatro mil milhões de euros, que deverá ter
lugar no próximo ano.

Angela Merkel reeleita
presidente da União
Democrata Cristã

A

chanceler alemã, Angela Merkel, foi ontem
reeleita presidente da União Democrata Cristã (CDU) com 97,94% dos votos, o seu melhor resultado desde que dirige o partido.
A dirigente conservadora, que deverá ser candidata
a um terceiro mandato como chanceler nas eleições
legislativas que decorrem dentro de dez meses, teve
um resultado melhor do que num congresso anterior,
há dois anos, quando foi reeleita com 90,4% dos votos. “Este governo é o melhor governo federal desde
a Reunificação”, em 1990, disse a chanceler, que recebeu uma longa ovação dos delegados.

O

XIX Congresso do PCP, realização de máxima importância para o Partido Comunista
Português, teve início prático uma semana antes e
fim uma semana depois da data marcada para as
intervenções e votações. Realizado com o generoso
trabalho de militância dos membros, simpatizantes
e apoiantes do partido (muitos deles a aproveitar o
seu tempo de férias para dar apoio), contou com a
fundamental colaboração das entidades apoiantes
do evento. A elas agradecemos todo o apoio dado.
De destacar a grande participação dos 1219 delegados,
a presença de mais de 60 partidos estrangeiros, as mais
de 100 intervenções, a excelente presença de membros,
militantes, convidados, apoiantes, simpatizantes, da
juventude e presença do povo em geral que inundou a
sala de fraterno calor humano. A maioritária votação de
apoio ao novo Comité Central, a aprovação do todos os
órgãos do partido por unanimidade assim como a unânime reeleição de Jerónimo de Sousa para Secretário
Geral.
Deste congresso o Partido Comunista Português saiu
mais forte, mais unido, mas sobretudo mais capaz de
dar resposta aos problemas de Portugal e do seu povo. A
Organização Regional de Portalegre fez-se representar
por 25 delegados e em número semelhante de suplentes/convidados ao XIX Congresso do Partido Comunista Português que se realizou nos dias 30 de Novembro,
1 e 2 de Dezembro de 2012 em Almada.
No trabalho preparatório, na Organização Regional de
Portalegre, mereceram aceitação unânime as propostas
submetidas à apreciação da organização do Partido.
Os efeitos negativos da política de direita no sector
agrícola, no País, no Alentejo e no distrito de Portalegre,
como foi a destruição da reforma agrária; o estrangulamento das pequenas e médias explorações agrícolas e a
agricultura familiar, têm contribuído para a concentração e o abandono das terras, enquanto os grandes proprietários recebem milhões de euros para não produzir.
O sector industrial da cortiça, têxteis e rochas ornamentais, que tinham algum peso no distrito e davam trabalho a milhares de trabalhadores, foram gradualmente
arruinados pelas políticas do PS, PSD e CDS, levando
ao seu encerramento.
No sector público, a ofensiva iniciada em 1993, pelo

Gov. PSD de Cavaco Silva, foi continuada pelos sucessivos (des)governos, fazendo o distrito perder poder político e decisório, ficar mais isolado, mais dependente, e
as populações mais abandonadas e desprotegidas.
Portalegre é o único distrito sem ligação directa à rede
de autoestradas; apenas servido pela ferrovia de mercadorias; e a rede de transportes rodoviários é desajustada às necessidades das populações e à deslocação de
pessoas e bens. No distrito, os comunistas lutam, rei-

vindicam, e fazem propostas de políticas que enfrentem
os problemas do interior e que promovam o desenvolvimento das potencialidades existentes. Quanto à organização do Partido, temos vindo a sofrer uma redução
do corpo de funcionários e mesmo enfrentando dificuldades e nem sempre conseguindo avançar como seria
necessário e desejável, demos alguns passos no reforço
orgânico. Nos últimos 4 anos, aderiram ao PCP, 71 novos camaradas, realizaram-se 10 Assembleias da Organização, responsabilizaram-se 30 novos camaradas, e
promovemos 3 acções de formação ideológica.
Só uma organização forte tem capacidade para responder às necessidades do nosso povo.
Só um povo consciente consegue transformar a sociedade e construir um País melhor.

Ensino profissional nos
Açores é “uma prioridade”
A

diretora regional da Educação considerou
segunda-feira, em Ponta Delgada, que o ensino profissional constitui “uma prioridade” nos
Açores.
Graça Teixeira salientou ainda que essa aposta se
faz em nome da “formação integral dos jovens e de
uma preparação adequada para um exercício profis-

sional qualificado”.
A governante que falava, em representação do Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura,
na cerimónia de entrega de diplomas a formandos da
Escola Profissional da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, afirmou que o Governo está
preocupado em “melhorar a empregabilidade, o espírito empresarial, a adaptabilidade e a igualdade de
oportunidades ao nível do nosso mercado de trabalho”.
Nesta tarefa, frisou Graça Teixeira, “é imprescindível” o contributo das escolas profissionais da Região,
no sentido de “dotar os seus formandos do saber e do
saber fazer que lhes deem as ferramentas necessárias
à maximização das suas próprias capacidades, enriquecendo com o seu capital humano o tecido empresarial” açoriano. A diretora regional salientou, a propósito, o papel que compete à administração regional
ao permitir que, nas duas últimas décadas, o número
de alunos no ensino profissional tenha passado de
383 para 2.735 alunos matriculados.
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Portugal Não Deverá Beneficiar
das Novas Regras para a Grécia
A

s novas condições acordadas para a ajuda à
Grécia não deverão ser estendidas aos outros
países sob programa, indicou um alto responsável
europeu, descartando assim um cenário de Portugal beneficiar de regras mais vantajosas no seu
empréstimo.
No final da reunião da passada segunda-feira, na
qual foi alcançado um acordo sobre a ajuda à Grécia, o presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker,
afirmara que Portugal e Irlanda iriam também beneficiar das novas regras acordadas para Atenas ao nível
dos empréstimos concedidos ao abrigo do fundo europeu de estabilização financeira, e, no dia seguinte,
o próprio ministro das Finanças, Vítor Gaspar, indicou que Lisboa e Dublin iriam beneficiar do “princípio de igualdade de tratamento”.
No entanto, um alto responsável europeu disse que
a Grécia é “um caso único” e as condições acordadas
na última reunião do Eurogrupo foram também “únicas”, não estando em cima da mesa a possibilidade

de serem estendidas para Portugal e Irlanda, até porque estes países já beneficiaram de um “bónus”, ao
ficarem isentos da redução dos juros cobrados a Atenas nos empréstimos bilaterais e da transferência dos

um jornal onde o destaque vai para o falecimento aos 96 anos do decano dos jornalistas,
Manuel Ferreira, “Ponta Delgada dá um milhão
às freguesias” é o segundo destaque do Açoriano
Oriental de domingo, 2 de dezembro de 2012.
O mais antigo jornal português refere, no seu principal título: “Morreu o autor de O Barco e o Sonho’”,
numa alusão ao primeiro de um conjunto de mais de
30 livros que o autor publicou ao longo da sua carreira como escritor e historiador. Segundo o Açoriano
Oriental, Manuel Ferreira, que faleceu aos 96 anos
de idade, era também o “decano dos jornalistas”, um
fervoroso autonomista e um dos maiores autores da
açorianidade. “Ponta Delgada dá um milhão às freguesias” é outro dos títulos de capa da edição de hoje
do Açoriano Oriental, que dá conta de que o maior
município dos Açores vai apresentar um Orçamento
para 2013 “que quase duplica as verbas para as freguesias”. As novas instalações da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel mereceram também
destaque de capa no matutino micaelense, que refere
que a “AMISM assinala 20 anos com nova sede”.
Já o Correio dos Açores denuncia na sua edição de
hoje que “Há médicos nos Açores que já perderam
50% dos pacientes” devido a crise e profissionais de
saúde que exercem na privada, que perderam “4 mil

s pagamentos em atraso da Madeira, apurados
para os primeiros 10 meses de 2012, ultrapassam os 1,2 mil milhões de euros, segundo o Boletim
de Execução Orçamental do Governo Regional, publicado pela secretaria regional de Finanças.
As parcelas mais relevantes dos pagamentos em atraso, que atingem um total de 1.217,3 milhões de euros,
são atribuídas ao Governo Regional (65,7%) e aos Serviços e Fundos Autónomos (29,9 por cento). No final
de outubro, o passivo acumulado da Administração Pública da Madeira ascendia a 2.714,4 milhões de euros,
de acordo com o Boletim de Execução Orçamental. A
aquisição de bens de capital representava então 45,7%
do total do passivo e 39,3% dos pagamentos em atraso.
Ainda segundo o mesmo boletim, o saldo global conso-

Factos

Coliseu Micaelense inicia venda
bilhetes para Grande Baile
de Réveillon

de

Os bilhetes para o Grande Baile de Réveillon do Coliseu Micaelense começam a ser vendidos na próxima terça-feira em exclusivo para sócios, e na quarta-feira para o público em geral...

um robot humanoide

O Japão anunciou esta quinta-feira o desenvolvimento de um pequeno robot humanoide, com capacidade de articulação de palavras, que será enviado
para a Estação Espacial Internacional para acompanhar um astronaut...

CDS/Açores acusa Governo
Regional de não acautelar alternativas

O CDS-PP/Açores acusou esta quinta-feira o Governo Regional de não ter acautelado alternativas
lucros dos bancos centrais nacionais nos programas para as infraestruturas da Base das Lajes, de forma a
minimizar o impacto da redução da presença militar
de compra de dívida.
norte-amer...

e

Força Aérea “surpresa” com “
dimensão da redução” da
presença norte-americana

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea admitiu
“surpresa” pela “dimensão da redução” da presença norte americana na base das Lajes, nos Açores,
situação que poderá reforçar o aumento do contingente nacional na ...

euros por mês”. O matutino micaelense destaca também o caso de uma gestora açoriana que esteve sete PCP/Terceira critica postura de
anos na Bolsa de Istambul, e segundo a qual, “exis- “subserviência e de inferioridade”
tem inúmeras oportunidades” para o surgimento de do Estado Português
microempresas nos Açores. O Diário dos Açores des- O PCP criticou hoje a postura de “subserviência e
de inferioridade” do Estado Português “em todos os
momentos de negociações” com os Estados Unidos
sobre a Base das Lajes, nos Açores, defendendo uma
posição...

PSD

quer explicações sobre falta
de medidas de apoio à comunicação
social privada

O PSD/Açores pediu esta quinta-feira explicações
ao governo sobre a ausência de medidas de apoio
à comunicação social privada regional no programa
do executivo, lembrando que a crise no setor já letaca hoje, a toda a largura da página, que “Os 1.800
vou ao “desap...
‘indisponíveis’ dos Açores representam 10% do total
nacional”, numa referência ao número de pessoas Adolescente vende rim
inscritas nos centros de emprego que “não reúnem para comprar iPhone
condições imediatas para o trabalho por motivos de Sete pessoas foram condenadas a penas de prisão na
saúde”.
China por alegado envolvimento no caso de um ado“Governo vai ativar o Fundopesca este mês” e lescente que vendeu um rim e comprou um iPhone e
“Casa Manuel de Arriaga finalista do prémio Melhor um iPad, noticiou esta quinta-feira a agência oficial...
Museu 2012” são outros títulos do Diário dos Açores.

Dezembro

Madeira tem Mais de 1,2 Mil Milhões
de Euros de Pagamentos em Atraso

O

são

Astronauta japonês na Estação
Espacial terá a companhia de

“Morreu o Autor de O Barco
o Sonho” é a Manchete do
Açoriano Oriental
N

Factos

lidado é deficitário em 114,1 milhões de euros e o saldo
primário apresenta um saldo negativo de 65,0 milhões
de euros. Já o saldo de capital apresenta-se positivo
em 1,1 milhões de euros, face a uma despesa efetiva
de 912,1 milhões de euros e a uma despesa primária de
862,9 milhões de euros. O documento indica que o saldo global acumulado nos primeiros dez meses de 2012,
do subsector do Governo Regional, na ótica da Contabilidade Pública, foi negativo em 116,2 milhões de euros,
o que representa um agravamento de 198,1 milhões de
euros face ao mesmo período do ano anterior. A variação homóloga do défice, evidenciada pelo saldo global
dos primeiros 10 meses do ano, decorre essencialmente
da trajetória descendente da receita, que foi mais acentuada do que a registada do lado da despesa.

de 2012 não
será o mês do fim do mundo

Muitos já terão ouvido falar da suposta “profecia”
Maia do fim do mundo, previsto para 21 de dezembro de 2012 e que seria provocado por uma conjugação de vários fenómenos astronómicos. ...

Mudança

definitiva de 14 para 12
salários depende dos parceiros sociais

O secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros afirmou que a mudança definitiva de
14 para 12 salários depende dos parceiros sociais,
referindo que o Governo já falou dessa possibilidade
em conc...

Suicídios

podem crescer com mais
desemprego e menos apoios sociais

O aumento do desemprego e das desigualdades e a
diminuição dos apoios sociais criam “as condições
para a ocorrência de um maior número de suicídios”,
alertou um especialista....
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A Nossa Carta
Hélio Bernardo Lopes

Os portugueses tomaram hoje conhecimento da
carta aberta enviada ao Primeiro-Ministro, Pedro
Passos Coelho, por um conjunto de setenta e oito
concidadãos nossos, e cujo primeiro signatário foi o
nosso antigo Presidente da República, Mário Soares. E não falta, naquela lista de subscritores, gente
de primeira grandeza na vida nacional, e nos mais
diversos domínios. Mau grado o que escrevo antes,
penso ser de salientar a presença, entre os subscritores, do general José Lemos Ferreira, mas não
pelo alto cargo que desempenhou na estrutura das
nossas Forças Armadas – o mais alto –, mas sim
pelo facto, certamente verdadeiro, de desde sempre
ter sido considerado um concidadão nosso de direita. Um dado que, sem mais informação, tomo aqui
como verdadeiro. A ser assim, tal mostra que o conteúdo desta carta aberta, de que foi dado conhecimento prévio ao Presidente da República, encontra
uma fortíssima consonância no sentido transversal
da nossa sociedade. De resto, e como qualquer um
que não apresente expectâncias, mais ou menos fortes, face à atual Maioria-Governo-Presidente pode
perceber, difícil seria não anuir ao conteúdo deste
documento. Certo e inquestionável, e por quase todos os portugueses de hoje, é que a descrença dos
portugueses face ao futuro é quase total. E também
que esta descrença se vê fortemente acompanhada
do descrédito daquela Maioria-Governo-Presidente.
Muitas vezes me tenho interrogado sobre se o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, tem noção do
modo como hoje ele mesmo é visto pela generalidade dos portugueses, bem como o tal terno antes
referido. Inquestionavelmente, e por quanto escrevo
antes, esta carta dos setenta e oito é a carta de quase todos os portugueses indefesos perante um Governo realmente obcecado com um modelo cujos resultados trágicos, quando aplicado, são desde quase
sempre conhecidos. Ainda assim, e depois do que
foi já possível observar em termos de falhanço face
ao expectável e apregoado, o Governo de Pedro
Passos Coelho, arrastando consigo a atual Maioria-Governo-Presidente, prepara-se para continuar na
senda do empobrecimento geral dos portugueses. E
se a carta nos surgiu ontem mesmo, a inenarrável
entrevista televisiva do Primeiro-Ministro, na noite da
passada quarta-feira, veio mostrar à saciedade um
político fraco, completamente cercado no meio das
suas mil e uma contradições de todo o tipo. Desconhecendo o objetivo da entrevista, a verdade é que a
mesma só não serviu o próprio Primeiro-Ministro. E
tomo isto mesmo como a prova de que Pedro Passos Coelho não terá bem a noção do estado da sua
imagem e do seu Governo, porque poucos – muito
poucos – levam já a sério o que diz, com a notável exceção das promessas de maior calvário para os portugueses. Se quisermos estar atentos, o que foi, de
facto, que sobrou desta inenarrável entrevista? Bom,
um político perdido no seu labirinto de contradições,
a aparente garantia de que irá tentar taxar o ensino
obrigatório, a promessa de que, quase com toda a
certeza, voltará a violar o contrato estabelecido, com
força de lei, ao longo de décadas, entre o Estado e
os cidadãos contribuintes ao redor das reformas, e a
desconsideração política, por via de um subterfúgio
formal, de Paulo Portas e do seu partido. Sendo já
muito, é muitíssimo mau. Mas tudo isto também mostra uma outra coisa: o CDS/PP é sistematicamente
vergastado pelo PSD. É, inquestionavelmente, um
autêntico partido-bengala, e que, perante o que se
está a passar em Portugal, só pode ser olhado como
estando apegado ao poder a todo o custo. No fundo,
a grande verdade é esta: o CDS/PP apanha de todos
os lados, incluindo do próprio parceiro de coligação.
E come e cala!
Hoje, se fosse possível levar ao Primeiro-Ministro
gravações colhidas tal e qual nos cafés em que estive, talvez ele ficasse surpreendido com a revolta,
e mesmo o ódio, que conseguiu criar junto de portugueses os mais diversos e de classes sociais e
profissões as mais variadas. Enfim, estamos agora
à espera, para mais depois de ter já podido escutar
as breves e raras, mas mui sintomáticas, considerações, de José Joaquim Gomes Canotilho, da decisão
do Presidente Cavaco Silva sobre o rumo a dar ao
Orçamento de Estado para 2013.

A Revolta De Um Povo

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

N

uma Ilha algures no meio do Oceano Atlântico
vive-se calma e humildemente. Estamos nos
anos 60 do século XX. O pai sai para trabalhar, logo
pela manhãzinha. A mãe guarda o lar e dedica-se a
costurar amor para a família. Os filhos são obedientes
e honestos em qualquer idade. A paz reina nas casas e
nas ruas. Ninguém morre sem que os vizinhos dêem
conta de tão solene saída do mundo físico. Não há
idosos roubados e enganados. Há respeito e vida activa e saborosa como só pode ser a vida que mora no
meio do amor humano e, também, divino. Gargalhadas sãs e puras são ouvidas mais frequentemente do
que lamentos e tristezas.
Anos 60 do século XX. Um modo de estar presente
e ser feliz. As crianças brincam, os jovens estudam
ou trabalham, os adultos cumprem o sagrado dever

de prover às necessidades da família, sem esquecer
os doentes e desfavorecidos. Cuidados continuados
e Cuidados Paliativos? Todos os dias. Familiares e
vizinhos eram guardiães dos doentes e não tinham
necessidade de leis que salvaguardassem tais necessidades. A lei da compaixão e da ajuda ao outro era
norma e certeza.
A Igreja estava presente com as suas qualidades e os
seus defeitos. O importante era o indivíduo saber ver
e sentir a diferença para bem agir e bem funcionar.
Ao escrever este último parágrafo não posso deixar
de recordar com grande saudade o médico dos pobres, que tão bem sabia “agir para bem funcionar” - o
Sr. Dr. Aníbal Furtado Lima - que percorreu a vida no
apoio e ajuda gratuita a quem a ele se chegava. Foi,

Astólogo e Médium
Prof. MBANA

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

514-649-1429

para mim, o melhor médico e amigo desse tempo e de
tempos posteriores. Pouco compreendido? Por vezes
penso que sim.
Anos 60 do século XX. Caminhava para a escola
Infante D. Henrique no Alto das Covas com a mala
verde de florzinhas brancas e a alegria de quem gosta
de aprender. “- Professora, não me ensines tudo; ensina-me a aprender sozinha. Vai ver que eu consigo.”
Assim se sente aos 6 anos. Assim se devia sentir ao
longo da vida.
Sabemos que nesses anos também foi um tempo de
guerra nas nossas antigas colónias Ultramarinas. Jovens partem e deixam rastos de incerteza. Uns voltam
com alegria e festas de família, amigos e vizinhança.
Outros já não vêm. Ficam por lá. E cito o poema de
Fernando Pessoa: “No plaino abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas de lado a
lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue,
de braços estendidos, alvo, louro, exangue fita com
olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era!
Agora que idade tem? Filho único,
a mãe lhe dera um nome e o mantivera . O menino de sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve;
dera-lha a mãe. Está inteira e boa a
cigarreira. Ele é que já não serve.
De outra algibeira, alada ponta a roçar o solo, a brancura embainhada
de um lenço; deu-lhe a criada velha
que o trouxe ao colo. Lá longe, em
casa, há a prece: que volte cedo e
bem. Malhas que o Império tece!
Jaz morto e arrefece, o menino de
sua mãe.
Século XXI. Fome e miséria grassa sobre o nosso País. Governantes
de voz fraca e fracas ideias elaboram leis tão duras como os seus
corações. Não temem a revolta do
povo nem a sua indiferença. Estão
escudados em Alemanhas podres e
interesseiras e em troicas que contam milhões e não pessoas e vidas.
Deixou de interessar a opinião das
pessoas que vivem no solo Português. Deixou de interessar se o povo
vive ou morre. A lei fundamental é
pagar dívidas que sucessivos governos fizeram sem olhar o futuro nem
o presente. Joga-se pesado na educação e na saúde.
Morre-se mais e aprende-se menos. Que importa? É
preciso enriquecer ainda mais a muito rica Alemanha. E continuar a destruir a casa que é de todos - O
nosso País. Baixa-se a cabeça até ao chão a senhoras
prepotentes como Angela Merkel e desprezam-se as
necessidades básicas de quem não tem voz na sociedade. É a prepotência dos governantes a proteger os
muito ricos e a desprezar todas as outras classes da
sociedade.
Século XXI. Morre-se de fome às portas das muralhas onde residem e se escondem homens que dizem
não ter medo da impopularidade.
É o fim de um País. É o início da revolta de um
povo.

Vidente médium Alhadj

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

Tel.:Pagamento
514-553-5975
flexível

Carta

de

Angela Merkel
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aos portugueses

Meus caros Portugiesisch,
Crónica da Boca do Inferno
Ricardo Araújo Pereira

P

ermitam-me que comece por esclarecer que,
quando digo “meus caros”, meço bem as palavras. De facto, vocês são cada vez mais meus, e
continuam a ser bastante caros. Está em curso um
processo destinado a tornar-vos mais baratuchos,
mas permanecem demasiado dispendiosos para
o meu gosto. Creio não estar a ser sexista quando digo que todas as senhoras apreciam um bom
saldo, e por isso defendo que as reduções de salário que a austeridade vos está a impor podem e
devem ir um pouco mais longe. A Europa precisa
de portugueses com 70% de desconto. Duas palavras: liquidação total.

tempo de retomarmos as belas tradições de outrora.
Fico à espera de notícias acerca de jovens casadoiros. Enviem fotos, por favor.
Em relação à crise, gostaria de vos lembrar que a
política económica é 50% psicologia. O problema é
que os portugueses sofrem de muitas perturbações
mentais. A própria fome é psicológica.

Portugal precisa, sobretudo, de um antidepressivo.
Posso recomendar-vos dois ou três, produzidos por
excelentes farmacêuticas alemãs. Se quiserem, enviamos. Contra pagamento prévio, que já basta o que
basta.
Um beijo austero
da vossa Angela Merkel

ilimitado
-------------------------------------------------------------------

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

---------

bem recheado
Com o pacote esperto ilimitado em todo o Canadá

Por um
tempo
limitado

Chamadas

ilimitadas em todo o Canadá1

(sem taxas interurbanas)

Mensagens texto, imagem e vídeo

ilimitadas2 (Canadá e internacional)
1Go 2Go de dados3
Voice mail visual mais,
4
visualizador e visualizador de nome

57$
por mês1

Telefones inteligentes
a partir de 0$

Quero dizer-vos que recebi com muito agrado as
vossas várias cartas abertas.
Confesso que achei a maior parte delas pouco macias e absorventes. Sem desprimor para as que tiveram a gentileza de me enviar, prefiro cartas impressas
em folha dupla aromatizada. Fica a sugestão, para a
nossa correspondência futura.
Também assisti, com muito interesse, ao vídeo que
prepararam para nós. Estava muito bem feito e constitui mais um motivo de orgulho para os portugueses
porque, na Alemanha, são raros os alunos do 8.º ano
que conseguem fazer trabalhos de grupo tão bons.
Fiquei surpreendida com as informações contidas no
filme.
Não sabia que os portugueses trabalhavam mais horas, tinham menos férias e se reformavam mais tarde
do que os alemães.
Qual é a vossa desculpa, então, para viverem muito
pior do que nós? Tenho a certeza de que o problema
não está nos vossos dirigentes. Todos os que conheço
levam muito a sério a missão de servir.
A minha visita ao vosso país foi muito agradável.
Vi um povo orgulhoso e bonito. Tanto que propus a
Pedro Passos Coelho, simpatiquíssimo capataz, que
eu passasse a ter direito de primae noctis uma prática
habitual em relações de suserania, como é a nossa. É

com entendimento Fido num pacote esperto de 2 anos5

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

Bijouterie DIVA royal
1120 Laurier O., Outremont | prop.: Nafissa

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

514-564-4664

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

Bijouterie DIVA

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

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

514-508-3482 | 514-209-6652
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Receita da semana

Penne Romanoff
(4 Pessoas)

Molécula ‘made in’ Portugal
Contra a Artrite Reumatóide

A

biotecnológica portuguesa Technophage desenvolveu um medicamento inovador, destinado à artrite reumatoide, e prepara-se para iniciar os testes em humanos. Um instituto chinês viu
aqui uma boa oportunidade e quis fazer parte do
processo de ensaios clínicos da primeira molécula
biológica made in Portugal.
Sempre que começa a explicar aquilo que faz, Frederico Silva, 37 anos, pega num papel e numa caneta
e põe-se a desenhar. Numa simbologia simples, constrói células, proteínas e anticorpos. E tudo se torna
mais fácil de entender.
Este jeito para o desenho ser-lhe-á particularmente
útil nas duas semanas que vai passar em Xangai, China, embrenhado no Shangai Institute of Materia Medica (SIMM) uma instituição estatal de investigação
científica. Em junho deste ano, a empresa portuguesa

Colaborador
Especial Frank Rocha

ingredientes
- 400gr. Penne Rigate
- ½ L Molho de Tomate
- 200ml de Natas
- 100ml de Vodka
- 150gr. de Chalota
verde (échalote)
- Pimenta preta
- 30gr. De Manteiga
- Queijo
Parmesan ralado

Preparação
Refugar a chalota, com a manteiga e a pimenta
preta em lume brando.
Antes que tome cor, mete-se a vodka. Junta-se o
molho de tomate e as natas.
Deixa-se ferver e junta-se o queijo e a massa já
cozida. Deixa-se ferver até o molho se envolver
com a massa.
BOM APETITE

recebe um porto graciosidade de rocha e rocha
quando apresenta o jornal a Voz de portugal

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE

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

Technophage e o SIMM assinaram, em Lisboa, um
protocolo de colaboração inédito. As duas entidades
serão parceiras nos estudos pré-clínicos e clínicos,
que agora se iniciam, de uma nova molécula, descoberta por aquela biotecnológica portuguesa, e que se
destina ao tratamento da artrite reumatoide. Frederico Silva, licenciado em engenharia biotecnológica e
doutorado em farmácia, é o responsável científico do
projeto e esta será apenas uma das muitas deslocações que terá de fazer a Xangai, nos próximos sete ou
oito anos, para acompanhar a produção do medicamento e o teste em doentes. Sem avançar muitos pormenores sobre o protocolo, Miguel Garcia, 44 anos,

CEO da Technophage, sublinha: “O SIMM acredita
nas potencialidades da molécula e, por isso, tem todo
o interesse em realizar os ensaios clínicos necessários
à colocação do medicamento no mercado chinês.” A
ideia para a colaboração partiu de Lisboa, mas o envolvimento da prestigiada instituição chinesa, onde
já foram desenvolvidos medicamentos contra a malária ou para problemas de memória, representa um
importante voto de confiança nos dez investigadores,
altamente qualificados, da Technophage, empresa sediada no Instituto de Medicina Molecular.
“Neste setor é preciso atrair financiamento e a nível mundial. E o SIMM é o parceiro ideal: grande
e eficiente. Queremos o mercado chinês e a nossa
expectativa é chegar até à fase de comercialização
do medicamento”, continua Miguel Garcia, que se
afirma defensor de um modelo de negócio sustentado
neste tipo de parcerias, bem como no financiamento através
de projetos europeus,
em detrimento dos
investimentos de capital de risco.
Vantagens da molécula portuguesa
• Custos de produção potencialmente
menores, graças à utilização de bactérias,
em lugar de sistemas
celulares de mamíferos.
• Baixa toxicidade,
uma vez que o organismo reconhece
o anticorpo TA 101
como se fizesse parte dele mesmo, o que
evita efeitos secundários severos.
• Elevada capacidade de penetração nos
tecidos, por causa do
seu pequeno tamanho. Chega, assim, a células que
não são atingidas por outros medicamentos já no
mercado.
Todo este entusiasmo explica-se com o facto de a
molécula desenvolvida pela Technophage, a TA 101,
representar uma promessa no tratamento de patologias tão incapacitantes como a artrite reumatoide ou a
doença de Chron. Pertencente à classe dos anticorpos
de pequenos domínios, a TA 101 cabe na categoria
das terapias biológicas baseadas nas potencialidades
do organismo para combater determinadas doenças.
“Só três empresas, em todo o mundo, trabalham neste tipo de anticorpos”, sublinha Frederico Silva.

Fazer Bem
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sem

Augusto Machado

S

e o leitor encontrar em vários locais da cidade
homens e mulheres fardados a efetuar um peditório, quase sempre acompanhados por uma pequena banda musical, pode crer que a sua dádiva
não irá cair em saco roto.
Trata-se da campanha de angariação de fundos do
“Exército de Salvação”, a decorrer em várias parte do
Mundo até ao Natal, e o dinheiro obtido destina-se a
melhorar a panela de muitos pobres nesta quadra natalícia que se aproxima, de forma a que tenham uma
refeição mais substancial na noite de consoada e no
dia de Natal. É uma ‘força’ que tem o amor pelo próximo como arma, “Exército de Salvação é a Salvação
do Pobre”.

É de realçar que o lema deste movimento filantrópico, criado em Inglaterra, em 1865, por William
Booth e sua mulher Catherine, primeiro para pregar a
palavra de Deus aos habitantes desfavorecidos e necessitados dos bairros mais pobres de Londres, que
sempre teve como lema “Sopa, Sabão e Salvação”,
passando também a cuidar das necessidades físicas
dos mais carentes. Hoje, 147 anos passados, o Exército de Salvação opera em mais de 100 países, tão
distantes e diversos como a Índia, Coreia, Quénia,
USA e Canadá, “comandando” em termos espirituais
cerca de 3 milhões de pessoas, das quais fazem parte
25.000 oficiais cujo objetivo é o de minorar o sofrimento do ser humano. Não usam aviões Mig ou F-16,
apenas o significado da palavra de Deus; caridade e
bem-fazer. Não disparam granadas de artilharia mas
fornecem roupas e alimentos; não dispõem de campos de concentração mas lares para a terceira idade,
centros de acolhimento para crianças, colónias de férias, convívios para os sem abrigo e centros de distribuição de roupas. Há quem estranhe eles usarem
farda – isso apenas se deve ao facto de pretenderem

Coisas
N

Olhar

a

Quem O Dia

realizar o seu trabalho de forma mais eficiente possível, numa batalha permanente a favor daqueles que a
sociedade abandonou.

A Portugal chegaram no ano de 1972. Levam a cabo
a sua obra social através de vários lares para a terceira idade, acolhem centenas de idosos; centros de
dia para os desalojados; apoiam igualmente pessoas
doentes e inválidas; centros de acolhimento para
crianças em risco; uma colónia de férias que beneficia centenas de crianças anualmente. Uma das acções sociais mais intimamente ligadas ao trabalho de
ajuda ao próximo promovido pelo Exército de Salvação é, sem dúvida, a distribuição de sopa, iniciativa
levada a efeito desde praticamente a sua fundação,
pois já os desfavorecidos dos bairros do leste de Londres contavam com esta ajuda alimentar, verdadeiro
agasalho para o estômago. Também em Portugal este
movimento de caridade procede à distribuição de
sopa em Lisboa e noutras localidades, saindo pelas
21 horas uma carrinha com panelas cheias de sopa
feita na sua sede, além de pão e fruta, parando em
determinados locais já conhecidos e frequentados por
muitos pobres.
Também é de salientar a boa colaboração entre o
Exército de Salvação e alguns organismos estatais e
particulares, como acontece com o Banco Alimentar
contra a Fome, a Cruz Vermelha e outros. Mesmo assim, tendo plena consciência de que, por muito que
se faça, muito mais ainda fica por fazer, o Exército de
Salvação encontra-se sempre aberto a enveredar por
novas avenidas de serviço ao próximo, procurando
sobretudo, ir ao encontro das necessidades humanas.
Aliás, pelo Mundo fora a missão do Exército de
Salvação é bem conhecida de fazer bem sem olhar
a quem. Alguém, há muitos anos atrás, disse:
“Onde há uma necessidade lá está o Exército de
Salvação.

do corisco

José de Sousa

a Ribeira da Barca, em Cabo Verde, as praias
estão sendo esvaziadas da areia, devido aos
grandes barcos de pesca europeus que estão invadindo os mares perto desta freguesia. Homens e
mulheres estão a tirar areia preta vulcânica para
depois a venderem para a construção.
Para quem vem da Ribeira Seca da Ribeira Grande,
ou dos arredores, sabe que há muitas ribeiras, mas, é
assim esta atividade. Durante muitos anos, o ganha
pão de muita gente, era com burros e albardas que se
acartava areia preta vulcânica, a melhor, segundo os
especialistas, desta zona do norte de São Miguel. Isto
foi legal até uma certa altura que o governo teve que
proibir esta atividade senão a praia desaparecia.
Os burros estavam já neste tempo equipados com
Rádios C/BiS, para quando a Guarda Fiscal se aproximasse, os homens que conduziam os burros eram
avisados.
Mudando de assunto, o simpatíssimo Rev. Marques
da Silva, colaborador deste jornal, conclui a sua sempre interessante crónica com “ Deus espera-nos”.
Como católico sempre me lembrei que Deus nos
espera , para o julgamento final, segundo as nossas
boas ou más ações durante a nossa vida terreste. Na
viagem que fiz a Portugal este verão, quando esta-

vamos já dentro do avião prontos a descolar de Lisboa, uma avaria nos impedia de partir. Vamos tentar
reparar, por agora é tudo, disse-nos o comandante.
Duas horas depois de espera dentro do avião, não havia comida. Eu estava preparado com umas bifanas
compradas na véspera numa tasca de Lisboa. Aliás
aconselho a trazerem o seu lanche nas viagens para
Portugal, pois, a comida é pouca e sem sabor. Agora
é que se vai ver se o mecânico foi bom ou não, mas,
é voando que se experimenta o avião. Correu tudo
bem, graças a Deus, mas eu estava preparado para o
julgamento final.
Não muito longe da minha cadeira vinha o sempre
simpático padre Carlos Dias da Igreja da Laval. Mais
perto uma nisca à minha... a simpatia não é o seu forte, mas é Testemunha de Jeová... a minha vizinha, não
sei o seu nome, e mesmo ao meu lado uma advogada
do Quebeque também não me lembro o nome. Estava
pronto para o julgamento final com, um padre, uma
testemunha e uma advogada, todos a mão semear.
Com esta coriscada termino o ano agradecendo dos
nossos simpáticos e necessários clientes que semana após semana compram espaços publicitários na A
Voz de Portugal. Boas festas a todos e um Ano Novo
cheio de boas coisas, também para nossos leitores,
pois sem vocês não havia jornal, a direção e todos as
pessoas que fazem com que, todas as quartas-feiras
haja umas coisinhas para lerem, nem que seja a crónica dos falecidos, Até pró ano, se Deus quiser.
Para ler e meditar: O pior sentimento: o rancor.
Madre Tereza de Calcutá.

Das Montras
A

equipa da Société de développement du
boulevard Saint-Laurent (SDBSL) está orgulhosa de lançar a 12ª edição do concurso O
DIA DAS MONTRAS, inspirado numa tradição açoreana. É a ocasião ideal, de criar uma
atmosfera festiva sobre o boulevard.
Mais uma vez este ano, os membros do rés-do-chão,
são convidados a decorar a partir deste sábado 1 de
Dezembro, a montra do seu comércio para o período das Festas. Os membros dos andares superiores,
tambem são convidados a participarem no concurso,
decorando de maneira festiva a entrada, sala de espera ou os espaços de trabalho dos seus escritórios e
nos enviar uma foto até ao dia 10 de Dezembro. Para
conhecer todos os pormenores do concurso. Leia o
documento aqui incluído em francês. Deixe-se guiar
pela sua imaginação! Boa sorte a todos.
Participation
Le lancement et le suivi du concours seront effectués via une invitation par courriel, sur le site Internet
et la page Facebook de la SDBSL, ainsi qu’en personne par les employés de la SDBSL. Volet VITRINES Tout membre de la SDBSL dont la vitrine sera
décorée au plus tard le 1er décembre sera automatiquement inscrit sur la liste des commerçants participants. La SDBSL fera, ensuite, une présélection de 25
finalistes. Cette liste sera transmise aux membres du
jury, qui détermineront les gagnants par voie de vote.
Volet BUREAUX AUX ÉTAGES Tout membre de la
SDBSL dont l’entrée, l’accueil ou les bureaux seront
décorés pour le temps des fêtes devra faire parvenir
une photo de son décor festif au plus tard le 10 décembre, pour être sur la liste des bureaux participants.
Afin d’encourager et de faciliter la participation des
membres aux étages, un employé de la SDBSL pourra se déplacer pour prendre des photos, à la demande
des participants. Volet FACEBOOK NOUVEAUTÉ
! Les fans de la page Facebook de la SDBSL seront
eux aussi invités à participer au concours DDM, en
envoyant une photographie de leur espace de travail
décoré pour le temps des fêtes. Le fichier .jpg devra
être envoyé au plus tard le 10 décembre, à l’adresse
info@boulevardsaintlaurent.com
Critères de sélection
La SDBSL fera la présélection de 25 finalistes
basée sur les critères de soin et propreté de la présentation, ainsi que de la contribution de la vitrine
au caractère multidimensionnel de la Main. Le jury
évaluera les critères suivants : originalité, mise en
valeur des produits et/ou services et cohérence de
la présentation.
Choix des gagnants
Volet VITRINES Les vitrines gagnantes seront
sélectionnées par les membres du jury, nommés
par la SDBSL. Note: Les membres du jury seront
confirmés par la SDBSL au début du mois de décembre 2012. Volet BUREAUX AUX ÉTAGES Le
bureau gagnant sera sélectionné par l’équipe de la
SDBSL. Volet FACEBOOK La photographie gagnante sera sélectionnée par l’équipe de la SDBSL.
Prix pour les gagnants
Volet VITRINES Les trois vitrines gagnantes recevront un cheque au montant correspondant a leur
position dans le classement final du jury. Un prix de
presence sera egalement tire au sort, lors du 5@7 de
remise des prix. 1er prix: 1 500$; 2e prix: 1 000$; 3e
prix: 750$; Prix de presence au 5@7: 100$
Volet BUREAUX AUX ETAGES Le bureau
gagnant recevra un cheque. Un prix de presence
sera egalement tire au sort, lors du 5@7. Gagnant:
500$; Prix de presence au 5@7: 50$
Volet FACEBOOK Le/la fan Facebook gagnant/e
sera convie/e au 5@7 de remise de prix et recevra
un bon d’achat. Un bon d’achat valable chez l’un
des commercants de la SDBSL: 99 $
Note : le nombre de gagnants sera determine par
le nombre de participants au concours.
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cantinho da poesia

Manhã Triunfal
Manhã de insigne menção
Honrosa, que aqui lembro
Que ilustra a restauração
No primeiro de Dezembro.
Dom João Pinto Ribeiro
E alguns fidalgos sem medo
Dirigiram-se ao Terreiro
De manhãzinha bem cedo.
Prendem primeiro a duquesa
De Mântua, sem ter duelos
E executam com destreza
O Miguel de Vasconcelos.
Expulsaram sem clemência
Espanhóis em debandada
Estava a nossa independência
Finalmente restaurada !...
Pela mão destes heróis
Põe-se fim à opressão
Do poder dos espanhóis
Dando o Reino a D. João.
Junta-se o povo no Paço
Nessa manhã triunfal
E elege naquele espaço
Novo Rei de Portugal !…
Euclides Cavaco

Sonhar

é

Facil

I
Tive um sonho
Encantada sonhei
Que estavas ao meu lado
me dedicando a tua estima e o teu amor

Um Caso…

ou

Acaso?

Bonito Gesto!..
Hélder Dias

N

ão, não pode passar de forma alguma indiferente, com um gesto tão humano, tão generoso e tão dignificante, que na boa verdade acabou
por fazer do meu dia, bem diferente e feliz!
Mas, eu conto, estejam descansados, que eu conto!... também não quero de forma alguma, fazer aqui
qualquer publicidade a quem quer que seja, nem
muito menos, promover a bondade dos outros! Mas,
aconteceu, e eu, estava ali bem pertinho ao lado dos
protagonistas desta cena e... eu conto.
Encontrando-me por acaso na fila para poder pagar a
minha GALINHA e o meu BORREGO, num começo
de tarde de domingo, numa conceituada ROTISSERIE da nossa comunidade. Reparei que ao meu lado
estava um jovem homem de côr, cego, num intercâmbio de palavras com uma simpática empregada. Uma
conversa toda ela revestida de um tom de voz, doce,
calmo, aonde a educação dos dois era bem visível...
vai daí que então, o jovem que, tal como eu, deve ser
um bom apreciador desta GALINHA, depois de ter
entregue a sua carta de crédito e de débito para efectuar o devido pagamento nenhuma das duas cartas
reagiam, para consolidar a dita conta.
A senhora do outro lado do balcão, duma gentileza
demarcável, dotada de uma simplicidade, direi mesmo de uma doçura, explicava primeiro que o cartão

de crédito não é aceite no estabelecimento, mas o
segundo cartão, este de débito, é efectivamente um
meio muito corrente de liquidar a fatura. Mas… nem
um nem outro funcionavam!
Eu, do meu canto do olho, presenciava a cena e estava pronto a intervir.
Ele, o tal jovem não largava o saco, talvez a pensar
que se calhar não iria comer aquela tão saborosa GALINHA. Mas não! a dita e generosa empregada (a tal
que fez do meu dia, um dia verdadeiramente FELIZ)
sem hesitar, com umas palavras tão gratificantes, retornando as cartas ao jovem, numa voz meiga e tenra
disse-lhe... meu amigo você não tem problema, você
vai levar a GALINHA e, mais tarde quando quiser
venha pagar-me! Acredite, caro leitor que eu nem
tempo tive de reacção, rendi-me à generosidade da
empregada (mesmo que a queira nomear não sei o
seu nome ) e disse para mim... AINDA HÁ GENTE
BOA NESTE MUNDO!
Cara amiga pode crer que eu não podia deixar despercebido este seu gesto, um gesto de humanidade
fantástica, um gesto lindíssimo não muito comum
nos dias de hoje. Gesto este que acabou por nos fazer
felizes aos três. Ainda o segui da porta do seu estabelecimento com uma mão levava a cana vermelha
e branca que raspava o passeio e na outra, levava ao
peito a sua Galinha!
Faça bom proveito, caro amigo, disse eu para
mim em voz baixa, mas felicíssimo e você, cara
amiga, Bem-haja pelo seu tão dignificante e bonito gesto... estou certo que também a fez FELIZ.

Bebé do ano 2011 e 2012

II
Um amor compartilhado
Lado a lado
Sem esquecer até
Que Deus nos faça perecer
III
Sem ser fingido
De amor cheio de
Calor até a eternidade
nos dando a felicidade
IV
Felicidade bem
Merecida ao longo
De toda a
nova vida
V
Mas os sonhos
Muitas vezes nos
Fazem sofrer a
Nostalgia dessa noite ou dia
VI
Por vezes são infernais
nos dão desgostos
e muido
mais
VII
Porque se vai
Buscar o que
Pensamos ser verdadeiro
Não é traiçoeiro
VIII
É traiçoeiro de
Dor e calamidade
Não sendo realidade
Só causa infelicidade
Maria Odette Judice Barradas Lourenço

Mila Barranqueiro Tawfik, nasceu: 14 de Junho de 2012
Mãe: Nancy Barranqueiro | Pai: Pierre Tawfik

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fotografias dos bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos devem ser
enviadas, acompanhadas dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para: Concurso Bebé,
A Voz de Portugal 4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4 ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

Silva, Langelier & Pereira inc.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

www.jassure.ca

Alain Côté O.D.

Seguros gerais

seguros online

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

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

O Apego
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à

Multidão

J. J. Marques da Silva

J

airo, um dos principais da Sinagoga, tinha
suplicado a Jesus: --“Minha filha está à morte; vem, impõe as mãos sobre ela, e viverá”. Está
escrito que Jesus foi com ele e, já morta, ”tomando-a pela mão, disse: Talita cumi! eu te mando,
levanta-te! Imediatamente a menina se levantou”,
disse que lhe dessem de comer, “e ficaram todos
sobremaneira admirados”. (Marcos 5: 22-24, 4143). Depois, acompanhado de seus discípulos, dirigiram-se para Nazaré, e ali o interrogaram de tal
modo que se escandalizavam n’Ele. “Não é este o
carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José,
Judas e Simão? E não vivem entre nós suas irmãs?
Jesus porém lhes disse: Não há profeta sem honra,
senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua
casa”. (Marcos 6: 3-4).
Também está escrito: --“Não pôde fazer ali nenhum
milagre!”
“Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas, a ensinar e a preparar os seus doze discípulos que passou a enviar de
dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e, que não levassem nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Eles saíram, pregaram ao povo que
se arrependesse, e também curaram muitos enfermos.
(Idem, 6: 7-8,12-13).
Entretanto Herodes cometeu o nefando crime de
ter mandado decapitar João Batista e, segundo entendidos, grande parte do povo também desejava
ativar o propósito de nomear rei a Jesus, e fazer
d’Ele o messias esperado, embora político. O nome
de Jesus se tornara notório, e a situação passou a ser
confusa. Alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, e, por isso operavam forças
miraculosas.“Outros diziam: é Elias; ainda outros: é
Profeta, como um dos profetas”. (Marcos 6: 14-15).
Os apóstolos acabaram por regressar e contaram
tudo a Jesus, que, notando que estavam cansados lhes
disse: --“Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto; porque eles não tinham tempo nem para
comer” (Idem 6:30-31). Este lugar solitário que Jesus referiu, parece que era nas cercanias de Betsaida,
pequena cidade do outro lado do Mar da Galileia ou
Mar de Tiberíades, e Jesus, com os discípulos, tomaram um barco para lá. O mais interessante é que
“muitos que os tinham visto partir, conhecendo-os,
para lá correram a pé”, de todas as cidades convidando gente de perto e de longe.
Ao desembarcar viu Jesus a grande multidão que já
tinha chegado e compadeceu-se profundamente. O
Médico divino estava sempre pronto para atender os
necessitados e curou primeiro os enfermos. Feito isso
subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos
até porque a multidão aumentava constantemente,
pois havia muitos peregrinos que vinham de todas as
partes da Palestina, e de povos vizinhos, para os preparativos da Páscoa dos judeus, que estava próxima.
(João 6: 2-4).
Sabendo Isso, e vendo a multidão, Jesus perguntou a
Filipe: --“Onde compraremos pães para dar de comer
a esta gente?! Mas dizia isto para o experimentar, e
preparar espiritualmente, pois bem sabia o que estava a fazer, e Filipe disse: Não bastariam duzentos
denários para cada um receber um pedaço… André,
irmão de Simão Pedro (investigando um pouco) disse
a Jesus: -- Está aqui um rapaz que tem cinco pães de
cevada e dois peixinhos; mas isto que é para tanta
gente? “ (João 6: 5-9). Tinham já passado algumas

horas, e mesmo que houvesse dinheiro suficiente,
onde iriam abastecer-se de pão ou outra comida? E,
se Jesus lhes pregasse um simples e bonito sermão, e
a seguir lhes dissesse: --Agora ide-vos embora; como
viestes cada um sabe o seu caminho!... Que aconteceria?!
Será fácil imaginar a bulha discordante dos que esperavam Jesus para Messias, e aqueles que tinham
sido curados, mais os peregrinos que tinham aproveitado o tempo anterior à Páscoa, numa batalha de mal
dizer e ódio, se não também de luta sanguinária…
Mas Jesus, o Emanuel, Deus connosco, o Profeta
prometido de quem Moisés falara (Deut.18:15), preparava um reino espiritual no coração dos homens,
melhor dizendo: no coração dos seres humanos, com
espírito, alma e corpo.
Dos cinco pães e dois peixinhos ele disse: --“Trazei-mos. E mandando assentar a multidão sobre a relva,
erguendo os olhos ao céu os abençoou! Depois, tendo
partido os pães, deu-os aos discípulo, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram: e dos pedaços
que sobejaram recolheram doze cestos cheios. Os que
comeram foram cerca de cinco mil homens, alem de
mulheres e crianças” (Mateus 14: 18-21)..Este milagre tem sido avaliado por crentes e descrentes e, por
tantos adversários da fé que também não têm esboços
de verdade para ajuizar sobre os relatos dos milagres
expressos na Bíblia sobre pessoas que foram curadas
porque lhes bastou tocar a orla da túnica de Jesus.
Este milagre foi o primeiro da multiplicação do pão
e dos peixes, e é noticiado pelos quatro evangelistas.
Mas há uma segunda multiplicação, e talvez a apresentemos mais adiante.
Jesus afirmou: --“Eu sou o pão da vida: o que vem
a mim não terá fome; e o que crê em mim jamais
terá sede. Vossos pais comeram o maná no deserto e
morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se
alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que
eu darei pela vida do mundo é a minha carne”. (João
6:35, 48-51).
Parte da multidão que presenciara a 1ª multiplicação
do pão e dos peixes, “procurou Jesus e, encontrando-o em Cafarnaum, perguntaram-lhe: Mestre, quando
chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: --“Vós me
procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela
comida que perece, mas pela que subsiste para a vida
eterna, a qual o Filho do Homem vos dará: porque
Deus, o Pai, o confirmou.” (João 6: 24-27)
De facto podia não ter havido este milagre, e Deus
conservar sem apetite e doença todas as pessoas que
ali estavam, com uma alegria espetacular sem razão
de animosidade.
Mas Jesus, que afirmou saber o que estava fazendo,
talvez visse o futuro de si mesmo: no sentido vegetal
do pão, e o animal nos peixes, como necessidade nutricional dos pobres que Ele teria de satisfazer pelas
orações futuras, em Graça e Amor correspondidos.
O APEGO À MULTIDÃO, é este que aí está alinhavado.

Armenia Teixeira
Advogada
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Curiosidades

Quais os Maiores
Furacões da História?

A

história recente guarda lembranças de
grandes desastres naturais, nas quais os
furacões têm lugar de destaque. Anualmente,
a temporada de furacões começa em junho e
segue até o final de novembro em todo o Oceano Atlântico.

Caribe, América Central, EUA e Canadá estão
entre os países mais afetados por esse tipo de fenômeno. Vamos conhecer os maiores furacões da
história:
1 – Keith – Esse furacão aconteceu no Atlântico
no ano 2000. Ao chegar ao noroeste do Mar do
Caribe, ele atingiu a categoria quatro na escala de
Saffir-Simpson, que vai até cinco. O furacão provocou prejuízos em países como México, Belize,
Honduras e Nicarágua. 40 pessoas morreram durante a passagem do Keith.
2 – Allison – Aconteceu no Atlântico em 2001.
Allison atingiu a cidade americana de Houston,
no Texas, depois o centro do Estado, e depois seguiu para o Estado da Louisiana e a costa sudeste
do país. 55 pessoas morreram.
3 – Michelle – O furacão aconteceu em 2001,
entre os meses de outubro e novembro. O furacão
causou estragos em países da América Central,
como Honduras, Cuba, Nicarágua e Jamaica. 17
pessoas morreram e 26 pessoas ficaram desaparecidas.
4 – Isidore - Atingiu o oeste de Cuba em setembro de 2002. Também atingiu o norte da península de Iucatã, no México; Louisiana, nos Estados
Unidos e Jamaica. Os prejuízos chegaram a US$
330 milhões.
5 – Lili – Atingiu os Estados Unidos em 2002
e também passou pelo oeste de Cuba, pelas Ilhas
Cayman e o Golfo do México. 15 pessoas morreram.
6 – Fabian – O furacão atingiu as Bermudas em
2003. 8 pessoas morreram. Os prejuízos foram
calculados em US$ 300 milhões.
7 – Isabel – Aconteceu em 2003 e alcançou a
categoria cinco. Atingiu o nordeste da Carolina
do Norte, Maryland, Virgínia, Pensilvânia, Nova
York, New Jersey, Delaware e West Virginia.
Pelo menos 50 pessoas morreram.
8 – Juan - Atingiu o sul da costa atlântica do
Canadá em setembro de 2003. Oito pessoas morreram e os danos foram estimados em US$ 300
milhões.
9 – Charley – Atingiu a costa sudoeste da Flórida. 20 pessoas morreram nos Estados Unidos,
Cuba e na Jamaica. O prejuízo foi de US$ 14 bilhões.
10 – Ivan – Aconteceu em 2004, e atingiu o
Texas; nos Estados Unidos, a Jamaica, as Ilhas
Cayman, a República Dominicana, a Venezuela
e Cuba. 92 pessoas morreram. Os prejuízos são
estimados em cerca de US$ 14,2 bilhões.
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Jornalistas Portugueses de
Todo o Mundo no Fórum em Oeiras
O

Natércia Rodrigues

futuro da comunicação social foi o grande
tema do Fórum realizado em Oeiras nos dias
2, 3 e 4 de Novembro.
A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, representada pelo Secretário José Cesário e o
Observatório dos Luso-Descendentes cuja Presidente
é Emmanuelle Afonso fizeram questão de encontrarem ou mais precisamente aproximarem jornalistas,
televisão e radio de língua portuguesa. Desde Fórum
nasceu uma plataforma digital onde uma vez termi-

nada haverá acesso, aos jornalistas presentes. Esta
Comissão instaladora reúne excelentes profissionais.
Estiveram presentes delegados da Africa do Sul, Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, Luxemburgo,
Macau Inglaterra, Suíça e Venezuela. Os representantes da Media da emigração mostram-se preocupados com os cortes de 30 por cento no contrato do
programa entre o Estado Português e a agência Lusa
para 2013 pois irá certamente prejudicar o fluxo de
notícias de Portugal para as diferentes comunidades.
No sábado, a primeira manhã de trabalhos do Fórum
dos Media das Comunidades Portuguesas, que teve
lugar na biblioteca municipal de Oeiras, foi dedicada à apresentação dos órgãos participantes. Durante

a tarde debateram-se temas ligados à atividade dos
meios de comunicação na diáspora, entre os quais
uma criação de um portal de intercâmbio de conteúdos. Na sexta-feira à noite tivemos o prazer de visitar
as instalações da RTP onde o Presidente do Concelho
de Administração, Alberto Ponte falou com os jornalistas da diáspora. Disse-nos ele que uma das missões
do serviço publico nesta altura pela qual estamos a
passamos é estarmos ligando Portugal com as comunidades portuguesas e estas com Portugal. Afirmou
ainda que “a nossa comunidade internacional os portugueses la fora inseridos em termos de televisão,

pela RTP e RDP Internacional, têm que ser uma prioridade do serviço publico português neste momento,
porque as prioridades de Portugal em 2005 não são as
mesmas que em 2012, e temos que viver em função

dos tempos que correm. Temos que dar todos a mão,
porque somos todos portugueses.”
Paulo Vistas, Vice-Presidente da Camara de Oeiras
afirmou que Oeiras é a terceira economia de Portugal. Oeiras tem uma imagem privilegiada a nível nacional, com o segundo ou terceiro conselho a nível
nacional superado por Lisboa, a capital de Portugal e
depois pela cidade do Porto.
Foram vinte os representantes dos media da emigração que se reuniram em Oeiras a convite do Observatório dos Luso-descendentes, da Secretaria de
Estado das Comunidades e da Camada Municipal de
Oeiras. Durante três dias estes representantes discutiram formas de organização e de relacionamento com
Portugal numa altura em que no país se debate a crise
do jornalismo.
Os participantes no Fórum encontraram-se também
com o Secretario de Estado, com o Ministro-adjunto
e dos Assuntos Parlamentares, Feliciano Barreiras
Duarte que chefia a pasta da comunicação social.
No final, o Observatório dos Luso-Descendentes
dava por muito bem cumprida a missão que se dispôs
a realizar. A grande maioria dos delegados da comunicação social da emigração portuguesa está contente
com os resultados do encontro.
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CAMÕES INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA

Ministério
Portugal
A

dos

Negócios Estrangeiros

fusão entre o Instituto Camões e o Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento, determinada pelo governo português em 2011, no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central, concluiu-se a 1 de agosto último com a entrada em funções plenas da estrutura
do novo Camões.

cabendo-lhe a condução dessa política pública e pela
política de promoção externa da língua e da cultura
portuguesas.
Explicitando a sua missão, o Decreto-Lei 21/2012,
diz ainda que cabe ao Camões, propor e executar a política de cooperação portuguesa e coordenar as atividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades

Ana Paula Laborinho,
presidente do Camões
O novo instituto, integrado na tutela do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, é responsável, de acordo
com a sua lei orgânica publicada a 30 de Janeiro de
2012 em Diário da República, pela supervisão, direção
e coordenação da cooperação para o desenvolvimento,

públicas que participem na execução daquela política
e ainda propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leitores de português nas
universidades estrangeiras e gerir a rede de ensino de

português nas universidades estrangeiras e gerir a rede
de ensino de português no estrangeiro a nível básico e
secundário.
Língua é fundamental para ser rota de negócios
A internacionalização do português é fundamental
para o posicionamento da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) como «rota dos negócios»
no mundo, porque a afinidade linguística diminui os
custos dos investimentos, defende Ana Paula Laborinho a presidente do Camões, IP.
Segundo a responsável do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, há estudos que demonstram que
a comunhão da língua é uma mais-valia na economia
das nações, pois reduz os chamados «custos de contexto» nas transações económicas. «Um estudo sobre o
comércio Brasil-Portugal mostrou que se estabeleceu
uma rota de negócios entre os dois países propiciada
pela comunhão da língua. Ficou também demonstrado que um investimento feito numa língua não comum
encarece em cerca de 20% os custos», afirma a Presidente Ana Paula Laborinho.
O conhecimento da língua entre parceiros de negócios traduz-se no domínio das culturas dos agentes
económicos gerando mais ganhos nos fluxos económicos, maior desenvolvimento e melhor e melhor cidadania.
A uniformização da ortografia portuguesa, através do respetivo Acordo Ortográfico, assinala a
Presidente do Camões, IP, é um passo fundamental
na internacionalização do português e na afirmação da CPLP como parceiro económico global.
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Rostos, Olhares e Memória

António Lourenço
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.

É

À beira de água
Me criei um dia
Remos e velas
Lá deixei a arder
Ao sol e ao vento
Na areia da praia

este esvoaçante trecho de uma conhecida canção
do José Afonso que me vem pousar nas mãos ao
contemplar os límpidos olhos azuis do meu entrevistado. É possível descobrir neles ventos e maresias,
gritos de gaivotas e ruflar de velas, marulhar de ondas e cantares de marinheiros, apitos de fragatas e
pragas de estivadores.
Nascido à beira-Tejo, em Almada, em 1930, impressiona pelo vigor da postura e pela lucidez da mente
clara. Grande conversador, homem de muitas vidas
feito, é um regalo seguir o fio interminável das suas
recordações coloridas.
Primogénito de uma numerosa prole de nove irmãos, passou a infância feliz entre a casa dos pais e a
dos avós, no Monte da Caparica, com o Tejo e o casario de Lisboa como pano de fundo. Aos doze anos,
deu-se o corte abrupto do cordão umbilical.
«Fui trabalhar para a quinta de uma senhora que
também tinha uma pensão no Saldanha. Aprendi
a fazer de tudo, ordenhar vacas e cabras, tratar dos
animais. Mas cedo percebi que aquilo não era vida
para mim. Isto não serve para mim, disse à senhora,
a dona Glória. Então ela beira de água pôs-me como
ajudante de cozinheiro, lá na pensão. Mas fiquei pouco tempo. Também não me servia.»
A criança tinha pressa de crescer, de escancarar as
portas do mundo dos homens. Voltou à escola. A sua
habilidade para as artes mecânicas levaram-no a trabalhar como aprendiz numa traineira cuja maquinaria
cedo deixou de ter segredos para ele. Apesar de ganhar um bom salário para um rapaz da sua idade, as
suas ambições não se ficavam por ali.
«A minha cédula marítima não dava para sair da
barra, para ir ao mar, eu queria ganhar ainda mais
dinheiro. O meu pai adoecera e eu tive de deitar a
mão à família.»
Faz uma pausa para beber um gole de água, aclarar
a voz e as lembranças.
«Os meus irmãos precisavam de mim, não podia
abandoná-los.»
Até que por fim, depois de muito pressionar a capitania marítima, conseguiu a alteração da cédula, começou a trabalhar nos barcos de arrasto, o mar largo
abriu-lhe os braços. Depressa chegou a maquinista.
«Pescávamos muito o biqueirão que é parecido com
a sardinha mas mais fino, muito nutritivo, que era
moído para fazer pasta de conserva para as tripulações dos aviões. Também fazíamos viagens de mais
de um mês para pescar a pescada branca nas águas de
Marrocos e da Mauritânia.»
Guarda nas linhas do rosto o ar decidido do homem
que enfrentou tempestades no mar e na terra. Narra
peripécias, histórias de reparações quase milagrosas
das máquinas dos navios por que transitou, o Ilha do
Pico, o Arrábida, o Pólo Norte.
«Ainda fui convidado para ir para as campanhas do
bacalhau mas não aceitei. Eram seis meses de sacrifício, longe de tudo, fiz bem.»
Quando casou, achou colocação nos transportes do
Tejo, a vida corria mais calma, mais regrada. Nasceram os filhos, as responsabilidades aumentaram, o
rio era um chão generoso e amigo donde arrancava o
sustento da família.
Foi por esse tempo que alastrou a agitação política,
o assalto ao quartel de Beja, a invasão da Índia, o

assalto ao navio Santa Maria, rebentou a guerra colonial, ruíam as portas das fronteiras, os estudantes
revoltavam-se, Portugal era um barril de pólvora
prestes a explodir.
Cada dia que passava mais comprometido nas lutas sociais que alvoroçavam a classe marítima, compreendeu que sérios problemas poderiam surgir no
seu caminho. Previdente, homem amadurecido, resolveu emigrar, buscar noutras terras uma vida mais
livre. Corria o ano de 1961 e o Canadá acolheu o seu
saber de braços abertos, depressa encontrou trabalho
na reparação naval. Desse tempo ficaram recordações de viagens atribuladas à Gaspésie, de tempestades de neve, de reparações em quebra-gelos e navios de grande porte, das dificuldades da língua. A
estabilidade surgiu com o emprego nas oficinas de
manutenção da CN (Canadien National), a grande
companhia ferroviária canadiana, em Montreal. Por
lá ficou mais de trinta anos até se reformar. Nos anos
sessenta a comunidade portuguesa de Montreal passava por uma fase de grande convulsão. Opositores
e defensores da ditadura salazarista defrontavam-se
no seio das associações e organismos comunitários

um grande sucesso. A Radio Canadá viu-nos, ficaram
admirados, estávamos sempre lá caídos para gravações. O Rancho começou com fatos muito ordinários
que não eram representativos. Para a minha maneira
de ser, ou se fazia uma representação condigna ou
então não se fazia. Fui a Portugal e mandei logo fazer oito trajes novos, no Minho, perto de Caminha.»
Nunca mais pararam, uma trajectória fulgurante. De
permeio, ficou um filme para a Radio Québec, as
inesquecíveis exibições na Place des Nations durante
a Expo de 67. «Chegámos a fazer 75 espectáculos
por ano. O Grupo chegou a ter cento e tal elementos.
Tivemos jovens de várias etnias. Até um rapaz egípcio que tocava acordeão que era uma maravilha.» O
guarda-roupas enriqueceu-se com novos e cada vez
mais ricos trajes. O rigor etnológico e etnográfico
fez-se padrão, longe ia o tempo da improvisação.
«Até as meias mandava vir de Portugal.»
As digressões sucederam-se. Algumas delas aos Estados Unidos. Assim correram os anos, quase meio
século sem parança. Sempre com o senhor Lourenço
ao leme, timoneiro vigilante e infatigável. Naturalmente, com o correr dos anos e a expansão da Comu-

que se faziam e desfaziam ao sabor das graves crises
políticas que varriam Portugal e que por cá tinham
os seus reflexos e deixavam marcas profundas. Remando contra o marasmo em que a comunidade se
afundara, em 1965 foi um dos fundadores do Clube
Portugal de Montreal. Era uma lufada de ar fresco
por que muitos esperavam, cansados de tantas lutas
estéreis. «Pouco tempo depois, o José Mendes, que
fora dançarino no Santa Marta de Portuzelo, chegou-se ao pé de mim: ó Lourenço, disse, você é um gajo
novo, dinâmico, era tão bonito formar aqui um grupo
de crianças! Isso tudo é possível», respondi. «Olhe
que quando me meto numa coisa é a sério.»
Agita-se na cadeira, os olhos azuis ganham outra
luz. Adivinha-se que entrámos em terras dos feitos
cuja dimensão ultrapassa o próprio sonho. «Meti
mãos à obra. Tinha um carro grande, servia de transporte público. Trazia as crianças empilhadas umas
em cima das outras. O primeiro ensaiador foi o Mendes, mas pouco tempo depois teve de abandonar
o Rancho e foi substituído pelo Dias.»
Eram os primeiros passos duma caminhada apaixonada que durou mais de quarenta anos. Assim, com
a simplicidade das grandes obras, nascia o Rancho
Folclórico Português de Montreal que, após algumas
divergências com os dirigentes do Clube Portugal
de Montreal onde nascera, se tornou, passado pouco
tempo, numa organização autónoma. «A apresentação foi para a Tap, num hotel perto de Dorval. Depois, nunca mais parámos, começámos a dar espectáculos por toda a parte. Na Arena Maurice Richard foi

nidade, apareceram novos grupos folclóricos que disputaram as luzes da ribalta. Surgiu um certo declínio,
algum cansaço, a deserção de algumas pedras angulares. Chegados a esta encruzilhada, o dilema era de
peso. A pergunta inevitável bateu à porta: se o rancho
acabasse, qual seria o destino de todos aqueles trajes
e outros adereços de valor inestimável?
Pelas nuvens que ainda agora lhe toldam a fronte,
podemos calcular as noites em claro, as congeminações sem fim. «O Rancho, para mim, era património
da Comunidade, não podia acabar.» Era uma resolução peremptória. Depois de muita hesitação, a solução mais razoável, a certeza da continuidade, foi
integrar o Rancho na Missão Santa Cruz. A cerimónia da transmissão do Rancho efectuou-se, discretamente, no dia 8 de Fevereiro de 2009, no salão nobre
da Missão. Um dia de alívio mas também de muita
tristeza. Era o cair do pano sobre uma bela história
de amor. «É uma chama que têm nas mãos”, conclui,
comovido, num fio de voz. Na hora de acertar contas,
depois de tantos anos de entrega incondicional, de
tanta luta, de tantas vitórias, mas também de tanta
incompreensão, é um homem um pouco amargo com
a falta de reconhecimento, mas também orgulhoso do
caminho percorrido e da obra feita.
«Sinto-me feliz com o que fiz. As crianças eram
muito importantes para mim. Sempre tive o dom de
as cativar.» Palavras em que não é muito difícil de
acreditar, a avaliar pelo jorro de luz que se demarra
pelo azul daqueles olhos que um dia ousaram desafiar o mar.
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Curiosidades
Nossa Senhora da
Conceição, Rainha
para Sempre de Portugal
Miguel Félix
Fotos de Manuel Neves

D

urante a história dos feriados em Portugal
em 2011, uma problemática foi discutida e
fez relembrar uma antiga história, mas sempre
viva no coroação dos portugueses.

O debate não era só religioso mas também histórico e patriótico. A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pediu ao Estado e ao Vaticano, par
guardar o 8 de Dezembro como dia feriado. O pedido foi aceite e o dia em que se comemora a Nossa
Senhora da Conceição continuará a ser um dia feriado e ficará assim para sempre pois Ela é Rainha
de Portugal e Padroeira Nacional.
Segundo a tradição, a imagem da padroeira terá
sido oferecida pelo Condestável do Reino, D. Nuno
Álvares Pereira (que é hoje conhecido também por
São Nuno de Santa Maria), que a terá adquirido em
Inglaterra. Ele consagrou a Igreja de Vila Viçosa a
Maria, depois da vitória sobre os castelhanos, em
1385.
A mesma imagem teve a honra de, por provisão
régia de D. João IV, referendada em cortes gerais,
ter sido proclamada Padroeira de Portugal, em 25
de Março de 1646. A partir de então os monarcas
portugueses da dinastia de Bragança, nunca mais
voltaram a colocar a coroa real na cabeça.
O 6 de Fevereiro de 1818, o rei D. João VI concedeu nova benesse ao Santuário da Nossa Senhora
da Conceição de Vila Viçosa, erigindo-o cabeça
da nova Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, agradecendo à Padroeira a
resistência nacional às invasões francesas de Napoleão Bonaparte. Com a Republica, em 1910, a
Ordem perdeu o seu lado militar, e é o actual duque
de Bragança, D. Duarte Pio, que a reabilitou, como
ordem dinástica honorífica da família real portuguesa
Antigamente, o 8 de Dezembro era o dia da festa da mãe, em Portugal. Em termos universais
o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX, a 8 de Dezembro de 1854,
através da bula ‘Ineffabilis Deus’.

Ana Moura Deu
a Volta ao Fado
A

o quinto álbum, Ana Moura deu a volta ao
fado e escolheu um destino mais feliz. Gravado em Los Angeles, Desfado é uma festa de grandes compositores e letristas, a descobrir canção
por canção com a cantora como guia.
Para Ana Moura é tudo muito simples:
1 - Desfado (Pedro da Silva Martins) “O meu fado é
não ter fado nenhum”Este disco tem fado e temas onde
se desconstrói o fado, mas não é a negação de nada. A
letra tem tudo a ver comigo e com o momento que estou
a atravessar.
2 - Amor Afoito (Nuno Figueiredo/Jorge Benvinda)
“Sabes que não minto, tonto/ Meu mal é ter verdade a
mais”Os Virgem Suta têm uma linguagem muito portuguesa, na música e nas letras. As palavras são bastante
irónicas. Liricamente, tem muito a ver com o fado, mas
com uma fadista que faz parte desta geração. Fala das
coisas de forma mais descomprometida.
3 - Até ao Verão (Márcia) “E a mim/ que importa/ se
é bem ou mal” A Márcia é uma daquelas escritoras de
canções que tem um estilo muito marcado: mal se começa a ouvir, percebe-se que a
canção é dela.
4 - Despiu a Saudade (Paulo
Abreu de Lima/António José
Zambujo) “Despiu a saudade
depois do jantar”O Tó Zé tem
uma linguagem muito própria,
sobretudo na interpretação. Não
é tão vincado na composição.
5 - A Case of You (Joni Mitchell) “Oh I could drink a case
of you darling/ Still I’d be on
my feet”Foi uma surpresa também para mim. Nunca pensei
gravar em inglês. A sugestão foi
do Larry Klein e, vindo dele,
que produziu A Case of You
para a Joni Mitchell, achei que
era uma honra e não podia recusar.
6 - E tu gostavas de mim (Miguel Araújo Jorge) “Dava-se
outro caso assim/ E tu gostavas
de mim”Volta a falar de aviões
e meios de transporte. É um fado mais ritmado, com
uma linguagem muito portuguesa. Musicalmente, serviu para descobrir novas sonoridades.
7 - Havemos de Acordar (Pedro Silva Rodrigues) “Eu
hei de inventar um fado/ um fado novo, um fado/ que
me embale a voz/ e me adormeça a cantar”É a minha
fotocópia. Sou sempre ao contrário das pessoas com
quem me dou. É impressionante a forma como o Pedro
me conhece, ao ponto de escrever uma letra assim.
8 - A Fadista (Manuela de Freitas/Fado Primavera) “E
em frente dela, na mesa/ Como em frente de uma deusa/
Em silêncio, ouve-se o fado”O disco tem todos estes
compositores com uma linguagem muito atual, e, em
contraste, aparece este tema. É a descrição da fadista de
uma outra geração. Gosto muito do poema. E a maneira como resolve positivamente o julgamento da fadista,
através do canto. Eles acabam por pedir perdão por a
julgarem.
9 - Se Acaso um Anjo Viesse (Aldina Duarte/Fado
Macau) “Toda a vida que é vivida/ Dá mais vida ao
coração”Conheço a Aldina desde o tempo em que trabalhámos juntas, no Senhor Vinho.
10 - Fado Alado (Pedro Abrunhosa) “Um Povo que
vive no Fado/ A alma de ser diferente”Este já era um
desejo antigo, sempre quis ter um tema dele. Gosto muito do Pedro Abrunhosa, é um grande compositor. Ele
disse-me que tinha medo de fazer um fado. Na letra,
começa por descrever Portugal, de norte a sul. A música foi-me entregue pouco tempo antes de entrar em

estúdio.
11 - A Minha Estrela (Hermano Sobral/Luísa
Sobral)”No azul silento do céu/ brilha uma estrela
sozinha”Sou amigo da Luísa e o tio dela, o Hermano
Sobral, já escreveu muito para fado, até mesmo alguns
clássicos.
12 - Thank You (David Poe) “Thank you for making
me cry”É uma composição de um amigo do Larry
Klein. Durante a preparação do disco, ele foi falando
com vários amigos, incluindo o Herbie Hancock, e o
David Poe apareceu com esta música. Foi tudo um acaso.
13 - Como Nunca Mais (Tó Zé Brito) “ Eu quero viver
cada dia/ Como nunca mais”Esta música é muito Tó Zé.
Ofereceu--ma, já há imenso tempo, como se fosse uma relíquia. De facto, é muito bonita.
14 - Com a cabeça nas nuvens (Mário Rainho/Fado
Nazaré) “Com a cabeça nas nuvens/ Passo a vida meia
tonta/ Sempre a pensar que tu vens,/ Num jogo de faz
de conta”O Mário Rainho tem estado presente em todos
os meus álbuns. É aquela marca do fado tradicional. Ele

está sempre preocupado com todas as sílabas, tudo se
encaixou na perfeição. É uma pessoa com quem aprendi
imenso sobre o fado tradicional.
15 - O Espelho de Alice (Nuno Miguel Guedes/ Fado
Santa Luzia) “O coração é velhice/ E na loucura de
Alice/ Vejo-me do outro lado”Pedi ao Nuno um poema para o Fado dos Sonhos, mas acabei por usá-lo no
Fado Santa Luzia. Ele inspirou-se na Alice no País das
Maravilhas. E este disco tem mesmo algo de loucura e
de sonho.
16 - Dream of Fire (Ana Moura) “I dream of fire/where I used to lay your head”Eu assino, mas o poema não
é meu, apenas a música. Quando acabei de a compor
enviei a um amigo, com quem costumo partilhar estas coisas, e ele quis juntar-lhe uma letra. Como não é
português, escreveu na sua língua original. Ele prefere
guardar o anonimato.
17 - Quando o sol espreitar de novo (Manuel Cruz)
“Quis ser feliz /Eu sei que sempre quis alguma coisa”
Estava em Londres com o meu manager e comentei
que adorava ter um tema do Manuel Cruz, porque sou fã
dos Ornatos Violeta. Telefonou de imediato ao Manuel
e ele quis falar comigo. Era de manhã, eu estava com a
voz ainda mais grave do que é costume. Ele comentou:
“A tua voz é tão gira assim, vou escrever uma música inspirada na tua voz pela manhã.” A canção é muito
dark, mas tem algo de esperançoso.
Os músicos diziam que estávamos a entrar num
universo paralelo.
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04 de Dezembro de 2012
1 Euro = CAD 1.307550
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

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

LA CROIX MAUVE

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

LISBOA

355 Rachel Est

TRANSPORTES

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

SOLMAR

TRANSPORTES BENTO COSTA

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

Filarmónicas
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
T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.241.9742
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

igrejas
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

111 St-Paul E.

IMPÉRIO
1292 Jarry

FUNERAIS

514.861.4562
514.721.5665

traduções

514.849.1153
514.844.3054

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

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

Sandy Martins

514.943.7907

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.946.1988

Informe-se sobre o
Guia do consumidor
dando visibilidade
do seu negócio
por um preço
modesto no jornal e
no nosso site web.
514-284-1813

Colabore
com o
nosso jornal

BANCOS
514.845.5804

importadores

514.842.8077

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

CLÍNICAS

pROF. MESTRE AIDARA

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABILISTAS

2615 Place Chassé
www.ferma.ca

514.845.0164

MERCEARIAs

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

514-374-2395

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

Mercearia
Portuguesa
4701 St-Urbain
514.842.3373

Falo
português

Portugalíssimo

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

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

Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

RESTAURANTES

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

NOTÁRIOS

ELECTRICIDADE

CENTROs

Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portgal
Verde Minho

FARMÁCIAS

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Me. LUCIEN BERNARDO
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca

Quinta-feira 6 de dezembro
- correio português celebra
o seu 1º aniversário
- Salão dos vinhos
- Noite de Fado no restaurante na Quinta do varga

Sábado 8 de dezembro

- Semana cultural caçorbec meaghan Benfeito
- Ass. dos Pais: Matança do Porco
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EMPREGOS

Homem dinâmico para trabalho geral de edifícios comerciais, para pequenos trabalhos
arranjos e manutenção geral
para companhia imobiliária a
tempo inteiro no distrito de ANJOU.
514-355-1233
INFO@PLEXON.CA
Precisa-se de
ajudante jovem,
dinâmico
para trabalhar
na cozinha nos
fins-de-semana em
restaurante português
muito bem conhecido.
514-240-3912
Precisa-se de uma senhora
para fazer limpeza uma vez por
semana na (Rive-Sud), de preferência com carro e também
com experiência.
514-293-8846

aluga-se

Aluga-se apartamento na rua
Coloniale, entre Rachel e Duluth. Grande 3 1/2 eléctrico.
514-294-4910 ou
450-632-6041 ou
450-632-5432

necrologia
Maria Amélia Inácio
1936-2012

Faleceu em Laval no dia 28 de novembro
de 2012, a senhora Maria Amélia Inácio, natural de Telhado, Fundão, Castelo Branco,
Portugal, com a idade de 76 anos, esposa
do já falecido Sr. Gabriel Lopes Inácio.
Deixa na dor seus filhos Fernanda (José
Luis), António (Rose-Mary), e Lídia (António Manuel), seus netos Jason, Patrick,
Dylan, Kelly e Kayla, sua bisneta Fyona,
seus irmãos e irmãs, cunhados/as, sobrinhos/as, assim como outros restantes familiares e amigos.

vende-se
Restaurante
Braseiro à venda
DEDY SOUSA
514-531-1801

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Grupo Yves Légaré
1350, autoroute 13, Laval, 514.595.1500
Victor Marques

Vende-se Bar no Plateau de
Montreal com cozinha.
Mais informações:
514-227-0263

Segundo a sua vontade o seu corpo será trasladado para Portugal, onde haverá uma missa de corpo presente na paróquia
de Telhado a uma data posterior.
A família enlutada 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.

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

†

vidente

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

Colabore com
o nosso jornal

MEMORANDUM
2º aniversário

Jorge de Castro
Faz já dois ano que partiste,
mas a tua memória continua
sempre no nosso coração.
Será celebrada uma missa
no próximo dia 9 de dezembro de 2012 pelas 11h30 na
Igreja Santa Cruz.
Dos teus pais

José Dantas De Sousa

Faleceu em Montreal no dia 4 de dezembro 2012, com 89 anos de idade, o
senhor José Dantas De Sousa, natural
de Ponte de Lima, Portugal, esposo da
já falecida Beatriz Freitas.
Deixa na dor seus filhos/as Duarte
(Isabel Loução), Alice (José Cordeiro),
Fernando (Emilia Cardoso) e Manuel
(Custodia Silva), seus netos Jenny, Natalie, Betty, Melanie, Fernando, Vanessa, Danny, Christina, Christopher e seus
conjugos, seus bisnetos Caia, Adrianna,
Ryan, Dylan, Rafael, Heidi e Jesmin, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de;
Alfred Dallaire Memoria
1120, Jean-Talon Est, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
O velório tera lugar, hoje, 5 de dezembro e amanha 6 de dezembro das 17h00 às 21h00. O serviço fúnebre será, sexta-feira, 7 de dezembro às 10h00 na Igreja Santa Cruz vai a sepultar
no cemitério Notre-Dame-Des-Neiges. Missa do sétimo dia,
terça feira 11 de dezembro de 2012 às 18h30 na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que,
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor.
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

MEMORANDUM
2º aniversário

Carlos Garcia
Passaram-se dois anos, mas
a tua memória continua sempre no nosso coração.
Será celebrada uma missa
no próximo dia 8 de dezembro de 2012 pelas 18h30 na
Igreja Santa Cruz.
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anedota
É preciso adaptar-se ou morrer.
Dois homens islâmicos muito crentes passeavam no deserto
Mohammed! disse-lhe Ahmed
No Coran,está escrito que a tua mulher deve andar sempre 20
passos atrás de ti.
Portanto eu constato que ela anda 10 passos á tua frente...!
Eu sei, respondeu-lhe Mohammed.
É que no tempo do Coran,não havia minas no deserto.
“Como se faz para uma loira rir na segunda-feira pela manhã?”
- Contando-lhe uma piada na sexta-feira à noite.
É o dia de folga do missionário e ele está passeando pela savana. De repente, ele vê um grupo de canibais se aproximando.
O missionário se ajoelha e reza:
- Ó, meu Deus. Fazei com que os canibais poupem este vosso
fiel servo.
Os canibais se ajoelham e rezam:
- Ó, meu Deus. Abençoai essa nossa refeição.

A Origem Dos Guardiões
Artigo cedido por Cineclick
Daniel Reininger

Imagine um grupo de super-heróis, nos moldes
de Os Vingadores, formado por mitos como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada dos Dentes e
Sandman. Agora coloque o bicho-papão, que mais
parece o vilão Voldemort de Harry Potter, para
ameaçar a inocência das crianças e tempere tudo
com muitas cenas de voos e acrobacias. O resultado é A Origem dos Guardiões, nova animação da
DreamWorks.

– alegoria a Deus e, aparente, chefe dos guardiões
– sugere a convocação de um novo membro. O escolhido é Jack Frost (Chris Pine), espírito brincalhão
responsável pela neve e nevascas, atormentado pelo
fato da garotada não acreditar em sua existência. Ele
é o ponto de desequilibrio entre as forças do bem e
do mal.
O visual de tirar o fôlego e cenas de ação muito bem
construídas são os pontos fortes do longa. É bastante
divertido ver o bombado e ágil “Coelhão” (dublado por Hugh Jackman) atirar seu bumerangue, Jack
Frost invocar seus raios de gelo, o tatuado Noel lutar

Mal termina a cerimônia de casamento, os noivos vão até a sacristia. O noivo está muito satisfeito e pergunta ao padre:
- Bem padre, quanto é que lhe devo pelo casamento?
- Veja bem - diz o padre -, isso depende. O óbolo que você nos
deve depende da beleza de sua noiva.
O rapaz remexe os bolsos e entrega uma nota de cinco reais ao
padre. O padre olha para o dinheiro, dá uma mirada de alto a
baixo na noiva e diz ao rapaz:
- Tome aqui o seu dinheiro de volta.

SUDOKU
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. Espécie de ameixa de Macau. Sulco. 2. O
espaço aéreo. Sentir vontade de. 3. Serviu-se de. Doçura (fig.).
Avançava. 4. Pequena argola com que se enfeitam os dedos.
Mais pequeno. 5. Título dado aos chefes de certas tribos muçulmanas e aos descendentes de Mafoma. Agreste. 6. Família.
Camareira. Corda de reboque. 7. Igualar (prov.). Guarnecer de
asas. 8. Planta gramínea. Empunhar. 9. Contr. da prep. de com
o art. def. o. Na companhia de. Parte anterior do navio. 10. Pancada com a pata. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras
relações (prep.). 11. Rápido. Início de uma nova ordem de coisas.
Verticais 1. Que exprime malvadez. Influenciado pela Lua.
2. Fêmea do urso. Campo. 3. Sobrecarregar com ónus. Parte inferior ou terminal dos membros inferiores. 4. Alguém que.
Duro como rocha. 5. A minha pessoa. O bagaço de que se faz
a água-pé. Idiota. 6. Designa carência ou ausência (prep.). Espécie de albufeira. Grande massa de água salgada. 7. Qualquer
carruagem. Membro guarnecido de penas que serve às aves
para voar. Designa diferentes relações, como posse, matéria,
lugar, providência (prep.). 8. Tornar a ler. Cruz de pano que se
punha nos sambenitos. 9. Caminhar. Alimentar. 10. Elemento
químico metalóide, sólido, com o símbolo I. Corroer. 11. Tornar
menos assíduo. Mulher que cria criança alheia.
solução da semana passada

Dirigido pelo estreante Peter Ramsey, conhecido
pela arte de filmes como Homens de Preto, o longa é
baseado na série Guardiões da Infância, de William
Joyce. Embora não traga uma história grandiosa,
nem seja primor de criatividade, apresenta um divertido mundo de fantasia, mais interessante que muita

coisa vista por aí.
Na trama, Bicho Papão (Jude Law) resolve voltar
a assombrar as crianças do mundo depois de viver
séculos nas sombras. Seu plano é fazê-las parar de
acreditar nos mitos infantis e, assim, diminuir sua influência. Após a invasão da fortaleza de Papai Noel
(Alec Baldwin), os guardiões se reúnem para combater a ameaça. Só que seus poderes podem não ser
suficientes diante do vilão. Então, o Homem da Lua

com suas duas espadas contra “Os pesadelos” - cavalos malignos da mitologia e servos do Bicho Papão
-, que são perfeitos para amedrontar as crianças. O
vilão também ajuda com seu jeito estiloso e ameaçador – tudo perfeito para gerar uma nova linha de
brinquedos e produtos licenciados.
O problema de A Origem dos Guardiões é tentar ser ao mesmo tempo
subversivo e amigável para crianças.
Isso causa ambiguidade e é bem provável que as melhores tiradas passem
batidas pelo público infantíl enquanto
alguns momentos deixem os adultos
entediados. Tudo parece ter sido criado para cumprir certas obrigações de
mercado, principalmente do ponto de
vista de design, e isso limitou as possibilidades da produção ir mais longe.
Tanto é verdade que todos os elementos básicos de filmes de super-herói estão presentes, sem direito a uma
variadinha sequer. Temos a ameaça
inicial, a reunião dos heróis, a desconfiança em relação ao novo membro,
a vitória inicial, seguida por esmagadora derrota, as dúvidas em relação a
seus poderes, o renascer das cinzas e
a batalha final no meio da cidade.
Capaz de brincar com a imaginação de crianças e
renovar velhos mitos, A Origem dos Guardiões é um
bom filme para o fim de ano. Pode não estar nem perto das melhores coisas já feitas pela DreamWorks,
mas deve agradar a pais e filhos. Os adultos, por sinal, devem ter uma boa surpresa ao descobrir que a
esquisita premissa deixa de incomodar quando o projetor começa a rodar.

HORIZONTAIS: 1. Taipa, Paul. 2. Engaço, Usar. 3. Mouro, Grama. 4.
Sal, Clarim. 5. Lanho, Aro. 6. Ui, Roubo, És. 7. Eme, Bloco. 8. Rasura,
Lis. 9. Entre, Rural. 10. Raiz, Tisana. 11. Roer, Morar. VERTICAIS: 1.
Tem, Querer. 2. Anos, Imanar. 3. Igual, Estio. 4. Parlar, Urze. 5. Aço, Nobre. 6. Chula. 7. Globo, Rim. 8. Aura, Ocluso. 9. Usara, Oirar. 10. Lamiré,
Sana. 11. Ramoso, Lar.
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CHAMAN, ÍNDIO, GURU…

TODOs Os PrObLEmAs TÊm UmA sOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA...
NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO,
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

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

TESTEMUNHOS REAIS:

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ

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

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São
pessoas que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas
que foram enganadas por bruxos e feitiços.
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O ÍNDIO QUE

A minha filha tinha a mania de se comportar como um homem e era
minha atraída por mulheres.Meu marido e eu sofriamos muito com esta
situação.Estávamos desesperados,pois queriamos a nossa filha como ela
era antes.Depois de consultar o SHAMAN e com a sua limpeza espiritual.a
nossa filha começou a comportar-se como uma mulher. PETROVA FAMILY.

sEGUrA O TEU AmOr
514-386-0008
7551 St-Hubert
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Liga Zone Sagres
		
1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Rio Ave
5-P. Ferreira
6-Estoril Praia
7-V. Guimarães
8-V. Setúbal
9-Nacional
10-Sporting
11-Gil Vicente
12-Marítimo
13-Olhanense
14-Académica
15-Moreirense
16-Beira-Mar

P
26
26
17
17
15
12
12
11
11
11
10
10
10
  9
  7
  7

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
8
5
5
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1

rESULTADO

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

próxima jornada

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

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

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

GM GS
26 6
25   6
20 14
15 13
13   9
15 14
10 18
11 17
15 20
  9 11
  9 14
  7 16
13 16
12 14
12 16
13 21

marcadores
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

Houve “Meia”
Taça em Arouca
H

ouve “meia Taça” em Arouca.
O Arouca, 3.º classificado na II
Liga, eliminou ontem o Beira-Mar,
o último classificado da Liga principal, e apurou-se para os quartos de
final da Taça de Portugal.
A vitória da equipa do escalão inferior, por 2-1, não foi uma surpresa
completa, já que ao mau momento dos

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
Nacional 19/12 FC Porto
Estoril Praia 19/12 V. Setúbal
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
Marítimo 19/12 Sporting
Rio Ave 19/12 P. Ferreira

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
V. Guimarães 19/12 SC Braga
Naval 19/12 Beira-Mar
Grupo d
		J	 V E D	P
1-Benfica
0 0 0 0 0
2-Moreirense0 0 0 0 0
3-Académica 0 0 0 0 0
4-Olhanense 0 0 0 0 0
Olhanense 19/12 Benfica
Moreirense 19/12 Académica

Taça de Portugal
Benfica vs Desp. Aves/Coimbrões Adiado
SC Braga 2-1 FC Porto
Académica 3-0 Tourizense
Arouca 2-1 Beira-Mar
Lourinhanense 0-6 P. Ferreira
Belenenses 4-0 Fabril Barreiro
Gil Vicente 1-0 UD Oliveirense
Marítimo 1-1 (4-5)g.p. V. Guimarães
liga dos campeões
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 3-0 Dinamo Zagreb
Paris SG 2-1 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

UEFA Europa League
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

aveirenses opõe-se a excelente campanha do Arouca. Porém, é sempre
uma equipa do escalão maior que cai.
Os golos arouquenses foram de Bijou
e Clemente. O tento aveirense foi de
Serginho.
Onde não houve surpresa foi em
Belém. O Fabril, da III Divisão, não
teve pernas para o 2.º classificado da
II Liga e perdeu por 4-0. Os golos do

“Belém” foram de Rambé, que bisou,
Paulo Roberto e Arsénio. Assim como
tudo decorreu de forma “normal” na
deslocação do P. Ferreira ao terreno do
Lourinhanense, da III Divisão. Goleada por 6-0, com dois golos de Vítor,
um de penálti, Josué, Alvarez, Cícero
e Angulo.
Em Barcelos o Gil Vicente, derrotou o
conjunto da Oliveirense,
por 1-0, com umtento de
Yero. Já o Caldas, da III
Divisão, foi eliminado
pelo Coimbrões, da II,
em jogo em atraso da 3.ª
eliminatória, que teve de
ser decidido nos penáltis
(2-4).
Na última partida, Marítimo e V. Guimarães,
empataram 1-1, após o
prolongamento. Fidelis
marcou para os insulares
e Ricardo faturou nos minhotos.
Nos penáltis o V. Guimarães foi mais
feliz, convertendo cinco, contra quatro
da equipa da casa. Recorde-se que os
oitavos de final da prova começaram na
sexta-feira com o triunfo do Sp. Braga,
no Minho, frente ao FC Porto, por 2-1.
Sábado, a Académica eliminou, em
Coimbra, o Tourizense, por 3-0.

Jesus: «Precisamos

de
uma pontinha de sorte»

J

orge Jesus espera muitas dificuldades em Camp Nou. O treinador
do Benfica sabe o que o espera frente
ao Barcelona.
Habituada, na maioria dos jogos, a
dominar o adversário, a equipa da Luz
vai ter de inverter de figurino frente aos
catalães.
Não porque quer, mas, como diz o técnico, porque será obrigada a isso. Para
se manter na prova, o Benfica precisa
de vencer o Barcelona. Ou fazer o mesmo resultado que o Celtic, que recebe o
Spartak. «Também precisamos de uma
pontinha de sorte», admite o técnico.
«Nem sei qual é o recorde de Messi»
Jesus abordou o encontro com o Barça, na sala de imprensa de Camp Nou.
Repetiu a ideia com que ficou depois
da derrota contra os espanhóis na Luz.
«Face à capacidade de posse de bola
que o Barcelona tem, qualquer equipa
passa a maior parte do tempo a defender. Por isso, tem de saber os posicionamentos defensivos para saber estar
nessa situação», observou o treinador.
Não há gestão para o Sporting
«O adversário é que obriga a uma estrutura defensiva. Temos de ser bem
organizados defensivamente e depois
fazer o que podemos fazer. Temos qualidade ofensiva, jogadores com qualidade para sair da pressão e é isso que
queremos. Para enquadrar tudo isto no
adversário, vamos buscar aqueles joga-

dores que têm estas características para
lançarmos no jogo», analisou o estratega da Luz.
«Baixas do Barça? Também as temos»
Jesus não vai transmitir o resultado
do jogo de Glasgow aos futebolistas.
«Não porque no futebol tudo muda de
um momento para o outro, podes dar
uma informação de que o Spartak está
a ganhar e depois tudo muda, tenho de
preocupar-me com o Barcelona-Benfica», argumentou.
Na segunda jornada desta fase de
grupos, o Benfica perdeu na Luz por
2-0. Que é preciso fazer de diferente?
«Também fizemos coisas boas, temos
de ter noção disso e pôr em prática
amanhã. Melhorar o que fizemos bem
e não cometer os mesmos erros», respondeu o treinador.
Jesus acrescentou: «Não pressionámos muito a equipa do Barça, isso é
fácil de dizer, mas a capacidade técnica
deles não deixa as outras equipas chegar. Quando queremos pressionar, chegamos lá e a bola já não está lá. É a melhor equipa do mundo neste aspeto. O
que nos faz acreditar é crermos no que
fazemos, que temos valor. Sabemos
que vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo. Barça e Real
Madrid são as melhores. Dentro desta
ideia, acreditamos que também precisamos de ter uma pontinha de sorte.»

Scolari anunciado
como selecionador
de futebol do Brasil
O técnico Luiz Felipe
Scolari é o novo selecionador de futebol do
Brasil, anunciou a Confederação Brasileira de
Futebol, confirmando o
regresso do treinador
que levou os...
Cristiano Ronaldo
candidato à Bola
de Ouro, novamente
face a Messi e
Iniesta
O futebolista português
Cristiano Ronaldo, do
Real Madrid, está entre os três finalistas da
Bola de Ouro FIFA de
2012, junto aos jogadores do FC Barcelona
Lionel Messi e Andrés
Iniesta,
anunciaram
FIFA e France...
Benfica vence
e segue invicto
VOLEIBOL. O Benfica
venceu, na Luz, o Castelo da Maia, por 3-0, e
continua no comando
do campeonato nacional, com 12 vitórias em
12 jogos.
Falta Benfica
e FC Porto
ANDEBOL. O Belenenses venceu fora o
CDE Camões (29-17).
A 13.ª ronda fica completa na quarta-feira,
quando o FC Porto, 2.º
no campeonato, jogar
fora com o Xico Andebol, e o líder, Benfica,
receber o Fafe.

Benfica foi o
melhor clube
do Mundo em
novembro

A IFFHS anunciou, esta
segunda-feira, que o Benfica foi o melhor clube do
Mundo em novembro
por ter ganho todos os
jogos nacionais e internacionais durante o mês.
Este desempenho fez com
que as águias subissem
no ranking anual do 112º
lugar para o 86º. O Barcelona continua bem lançado para ser o melhor
clube de 2012. Classificação de 1 de janeiro a 30 de
novembro:1-Barcelona
(Espanha); 3-Boca Juniors Buenos Aires (Argentina); 4-Chelsea (Inglaterra); 7- Real Madrid
(Espanha); 44-Sporting
(Portugal); 69-FC Porto
(Portugal); 86-Benfica
(Portugal); 107-Sp. Braga
(Portugal); 146-Marítimo
(Portugal); 211-Académica (Portugal).

PSG 2-1 FC Porto
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Porquê, Helton?
A

Cidade-Luz rejeitou o apelo do F.C. Porto.
Paris, mon amour, pensou o dragão. Non,
merci percebeu, ao perder pela primeira vez na
Liga dos Campeões e falhar, assim, o objetivo de
terminar o Grupo A no primeiro posto.
Dois erros individuais comprometeram os avanços do dragão, num Parque dos Príncipes repleto
de portugueses. Uma má
abordagem de Danilo no
golo de Thiago Silva e
um frango deprimente de
Helton a pontapé de Lavezzi ditaram a segunda
derrota consecutiva dos
campeões nacionais.
Em cinco dias, a imbatibilidade esfumou-se por
completo. Com consequências nefastas na Taça
de Portugal e de sequelas
inescrutáveis na Europa. Fica, acima de tudo, uma
imagem com instantes agradáveis, até de períodos de
domínio, mas claramente descompensada com lapsos
que são inaceitáveis em atletas profissionais.
FICHA DE JOGO E NOTAS
O golo de Thiago Silva lance de um livre marcado
na esquerda e mal defendido por Danilo. É o lateral
brasileiro que está na marcação ao compatriota e salta de olhos fechados e colocação do corpo deficiente.
Já na segunda parte, com a partida empatada e per-

feitamente controlada, o F.C. Porto sofreu o segundo.
O pontapé de Lavezzi é desferido perto de Helton,
certo, mas a bola sai mansinha e controlada. O guarda-redes aparenta até ter o lance dominado, mas a
bola ganha vida e acaba dentro da baliza. Mau, péssimo, comprometedor.
Resta dizer que entre um e outro lance, Jackson

Martinez tinha empatado o jogo. Numa boa iniciativa de Danilo pela direita, o cruzamento saiu medido
de forma perfeita e o colombiano encostou a cabeça
com classe.
Nessa altura, de resto, o F.C. Porto mostrava-se superior em tudo. Mandava no jogo, impunha até instantes de classe, atirava com um coro de assobios
para o banco do PSG.
Paris, mon amour. A declaração de intenções não
foi suficiente.

segunda liga

		
1-Sporting B
2-Belenenses
3-Benfica B
4-Arouca
5-Santa Clara
6-Desp. Aves
7-Portimonense
8-U. Madeira
9-Tondela
10-UD Oliveirense
11-Atlético CP
12-Leixões
13-FC Porto B
14-Marítimo B
15-Penafiel
16-Naval
17-V. Guimarães B
18-Feirense
19-Trofense
20-SC Braga B
21-Sp. Covilhã
22-Freamunde
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1
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2
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4
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20 15
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9
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8
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5
10 11
8
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8
12 22
8
16 23
7
11 18
11 9
25

rESULTADO

Próxima jornada

Santa Clara 1-0 Freamunde
FC Porto B 2-1 Leixões
Portimonense 2-1 Penafiel
Naval 2-2 Atlético CP
SC Braga B 2-0 Trofense
Benfica B 3-1 Marítimo B
Tondela 05/12 10:00 UD Oliveirense
Belenenses 05/12 11:00 Sp. Covilhã
Desp. Aves 06/12 10:00 Guimarães B
Feirense 06/12 10:00 Arouca
U. Madeira 06/12  11:00 Sporting B

Marítimo B 09/12 6:00 SC Braga B
Atlético CP 09/12 6:15 Belenenses
FC Porto B 09/12 10:00 Santa Clara
Trofense 09/12 10:00 Naval
Arouca 09/12 10:00 Benfica B
UD Oliveirense 09/12 10:00 Portimonense
Freamunde 09/12  10:00 Feirense
Penafiel 09/12  11:00 Leixões
Sp. Covilhã 09/12  11:00 Tondela
Sporting B 09/12  13:00 Desp. Aves
Guimarães B 11/12  10:00 U. Madeira

Premier League (Inglaterra)

		
1Man. United
2-Man. City
3-Chelsea
4-Tottenham
5-West Bromwich
6-Everton
7-Swansea City
8-West Ham
9-Stoke City
10-Arsenal
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15
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V
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9
7
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8
5
6
6
5
5

Liga BBVA (espanha)

		
1-Barcelona
2-At. Madrid
3-Real Madrid
4-Real Betis
5-Getafe
6-Málaga
7-Valladolid
8-Levante
9-Real Sociedad
10-Rayo Vallecano
11-Sevilla
12-Valencia
13-Zaragoza
14-Celta de Vigo
15-Athletic

P
40
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29
25
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15
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D
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4

GM GS
37 21
28 11
25 16
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24 16
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4

E
1
1
2
1
1
4
3
3
2
1
3
3
1
3
3

D
0
2
3
5
6
4
5
5
6
7
6
6
8
7
7

GM GS
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28 12
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15 22
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15 17
17 27

(França)
		
P
J
1-Lyon
31 15
2-Marseille
29 15
3-Saint-Étienne
26 15
4-Paris SG
26 15
5-Valenciennes
25 15
6-Bordeaux
25 15
7-Rennes
25 15
8-Toulouse
22 15
9-Nice
22 15
10-Lille
21 15
11-Lorient
21 15
12-Bastia
18 15
13-Montpellier
17 15
14-Brest
17 15
15-Stade de Reims 16 15
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GM GS
28 15
20 16
24 10
24 12
28 16
20 13
21 19
23 17
21 20
16 15
23 27
21 33
19 19
15 20
13 15

Série a (itália)

		
1-Juventus
2-Napoli
3-Internazionale
4-Fiorentina
5-Lazio
6-Roma
7-Milan
8-Parma
9-Catania
10-Udinese
11-Atalanta
12-Sampdoria
13-Cagliari
14-Torino
15-Chievo

Ligue 1

P
35
33
31
29
29
26
21
20
19
19
18
17
16
15
15

Major League Soccer
LA Galaxy 3:1 Houston Dynamo
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