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Mau tempo: Zonas do Centro
Continuam Sem Electricidade
A

EDP Distribuição disse que o fornecimento de energia eléctrica se
encontra normalizado nas regiões Norte, Grande Lisboa e Sul, estando agora os trabalhos concentrados no Centro, onde a reposição do
serviço se faz de forma gradual. P.4

Westmount

1545 Bl. Corbusier

GRAPOLO
D’ORO

Casa De Câmbio

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000

!! NOVO ESCRITÓRIO !!

42

Centro Da Cidade
2090 Rue Union

Longueuil

2877 Ch. Chambly

serviço de análise do seu vinho

Laval

1336 Av. Greene

www.globex2000.ca
514.933.2555

Ville Saint-Laurent

2089 Bl. Marcel-Laurin

VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,

5 A 250 LITROS.
aTEnçãO: sE nãO TEm sELO da mOsTi
mOndiaLE é pOrquE nãO é mOsTi mOndiaLE
20 LiTrOs

DE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

A Voz de Portugal | 23 DE janeiro de 2013 | P. 2

Agenda

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
23 DE janeiRO
02:00 Bom Dia PortugalDireto
05:00	Praça da AlegriaDireto
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Zig Zag
09:45	Destino: Portugal
10:15	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal + 360º
16:00	De CarasDireto
16:30	Portugueses
	Pelo Mundo
Beirute
17:15	Nativos Digitais
	Marketing Viral
17:30	Decisão Final
18:30 Correspondentes
19:00 24 HorasDireto
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Portugal Aqui
Tão Perto
Voluntariado Português
no Mundo
22:45	Portugal de...
00:00 24 Horas
00:30	Inesquecível
Com: Mª do Céu
Guerra e Jorge Jacinto
QUINTA-FEIRA
24 DE JaneiRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da TardeDireto
09:17 Zig Zag
09:45	Destino: Portugal
Vila Viçosa
10:15	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 Linha da Frente
16:30	SABORES DAS ILHAS
17:00	Portugal Selvagem
17:30	Decisão Final
18:30 Construtores
de Impérios
19:00 24 HorasDireto
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Portugal Aqui Tão Perto
22:45	Maternidade
23:30	Palácios de Portugal
00:05 24 Horas
00:30 Conta-me História
01:30	Santos de Portugal
	São Gonçalo Garcia
SEXTA-FEIRA
25 DE JaneiRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:45	Destino: Portugal
Braga
10:15	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00 Ler +, Ler Melhor
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00	Sexta às 9Direto
16:30 VOO DIRETO
17:30	Decisão Final
18:30 Grandes Quadros
	Portugueses
19:00 24 HorasDireto
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Odisseia
	NãoTe Atrevas, Ó Musa
23:30	Portugal Selvagem
00:08 24 Horas
00:30	Sexta às 9
01:15 Cuidado com a Língua!
01:30 Grandes Quadros
	Portugueses
	Josefa de Óbidos
SÁBADO
26 DE janeiRO
02:00	África 7 Dias
02:30	PORTUGUESES
	SEM FRONTEIRAS
03:00 Bom Dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 À Boleia
05:30 Big Bang - Isto É Ciência
06:00 Triângulo Jota
06:45	Portugal a
	Preto e Branco
07:15	UM LUGAR
	PARA VIVER
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Zig Zag

comunitária

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.
09:45 Eureka!
10:15	Salvador
	Ricardo Teixeira
10:45	Ingrediente Secreto
Limão
11:15 Os Compadres
12:00	Atlântida (Madeira)
13:30	Santos de Portugal
	São Gonçalo Garcia
14:00	Maternidade
14:45	A VOZ DO CIDADÃO
15:00 TelejornalDireto
16:00	A VOZ DO CIDADÃO
16:15 Liga ZON-Sagres
18:00	A Hora de Baco
18:30	Palácios de Portugal
19:00 24 HorasDireto
20:00 Hotel 5 Estrelas
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Depois do Adeus
22:45 Herman 2013
00:00 24 Horas
00:30 Grande Reportagem
01:00	DOCUMENTÁRIO
DOMINGO
27 DE JANEIRO
02:00	Áfric@global
02:30	Só Energia
03:00 Bom Dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominica
06:00 Cuidado com a Língua!
06:15 FutsalDireto
08:00	Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:45	Inovar é Fazer
10:15	Aqui PortugalDireto
14:00	Poplusa
15:00 TelejornalDireto
16:00 Odisseia
16:45 Cuidado com a Língua!
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 HorasDireto
20:00 Os Compadres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	A Solista
23:15 VOO DIRETO
00:00 24 Horas
00:30 Construtores
de Impérios
01:00VIVA A MÚSICA
SEGUNDA-FEIRA
28 DE JANEIRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:16 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
Tic Tac Tales
Vamos Ouvir
10:08	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:01 Ler +, Ler Melhor
14:09 O Preço Certo
15:00 Telejornal + 360º
16:00 Termómetro Político
16:31	Planeta Música
17:39	Decisão Final
18:28 Best Of Portugal
19:00 24 HorasDireto
20:01 Baía das Mulheres
20:49 Telejornal Madeira
21:25 Telejornal - Açores
21:57 Há Festa na Ilha
23:12 (Telefilme)
00:04 24 Horas
00:35	Palcos
01:30 Best Of Portugal
TERÇA-FEIRA
29 DE JANEIRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:18 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
Vamos Ouvir
Tic Tac Tales
10:09	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:04 Ler +, Ler Melhor
14:11 O Preço Certo
15:00 Telejornal + 360º
16:00 O Nosso Tempo
16:31	Ingrediente Secreto
16:59 Tempo Final
17:41	Decisão Final
18:34	Salvador
19:00 24 HorasDireto
20:01 Baía das Mulheres
20:51 Telejornal Madeira
21:27 Telejornal - Açores
22:01	Portugal Aqui Tão Perto
22:56	A Guerra
00:24 24 Horas
00:55 Estranha Forma de
Vida - Uma História da
	Música Popular
	Portuguesa
01:35	A Hora de Baco

Assembleia-geral: O Clube Sport Montreal e Benfica informa os
seus sócios a Assembleia Geral Anual que vai ser no dia 26 de janeiro
de 2013 pelas 19h00 para eleição dos novos corpos gerentes.
CONVITE para a condecorado do P. José Maria Cardoso:
O Sr. P. José Maria Cardoso foi condecorado pelo Presidente da República, nas celebrações do dia 10 de Junho [Dia de Portugal]. Receberá a
condecoração Domingo 27 de Janeiro, às 4 da tarde no Salão Nobre da Missão
Portuguesa de Santa Cruz. O Sr. P. José Maria foi condecorado com a Ordem
do Mérito pelos trabalhos desenvolvidos junto da comunidade portuguesa em
Montreal (Canadá) onde é identificado como o «padre no ‘bairro português’ em
Montreal e é o criador da Universidade dos Tempos Livres. A medalha será entregue pelo Secretário do Estado, Dr. José de Almeida Cesário. A comunidade
está convidada a participar neste evento.
25º aniversário de graduação: Convidamos todos os graduados da classe WILLIAM HINGSTON HIGHSCHOOL de 1988 para celebrar o 25º aniversário
da nossa graduação. Esta reunião será no dia 1 de junho de 2013. Para mais informação: http://whhs88.byethost31.com ou email - WHHS88reunion@gmail.com.
Festa do Chicharro: Os Amigos de Rabo de Peixe do Quebeque organizam a Festa do Chicharro no dia 23 de fevereiro 2013 pelas 19h00 na Igreja
St-Enfant Jésus. Para mais informações: 450-687-2082 ou 514-707-8877.
Almoço para apresentação da nova direcção: A Associação
Portuguesa de Lasalle organiza a festa para a apresentação da Nova direcção no
dia 27 de janeiro de 2013 às 13h00 na sua sede, 2136 A rue Pigeon, Lasalle, H8N
1A6. Haverá música e dança para todos. A ementa será cozido a portuguesa.
Para mais informações ou reservas: 514-366-6305.
Aulas de Zumba: A Associação Portuguesa de Laval, recomeçou a
dar aulas de Zumba! Todas as segundas-feiras para a nossa comunidade e seus amigos! Vamo-nos manter em forma e fazer algum cardio.
Para mais informações contactar Lina: 514-296-4597.

Horóscopo

Carneiro: Carta da Semana: 6 de
Copas, que significa Nostalgia. Amor:
A recordação de um amor do passado
deixá-lo-á muito nostálgico. Saúde:
Cuide da sua alimentação com maior
vigor. Dinheiro: Esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. Dê prioridade ao profissionalismo.
O mal não merece comentários, ele só atrai resultados negativos!
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Touro: Carta da Semana: 3 de
Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Semana favorável
ao convívio. Convide alguns amigos
para saírem consigo. Saúde: Poderá
sentir-se mais cansado que o habitual. Tome
um duche quente e relaxe. Se pensar no bem
será envolvido por uma onda de paz, alegria e
bem-estar! Dinheiro: Assente os pés na terra e
saiba com aquilo que conta. Pense bem antes
de agir. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Gémeos: Carta da Semana: 2 de
Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Cuidado com as falsas
amizades. Avalie bem o caráter de um
conhecido antes de lhe confiar algo.
Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a
sua semana. Tente travar essa tendência. Seja
bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e
o bem-estar serão permanentes na sua vida!
Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus
colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar um bom ambiente.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo: Carta da Semana: 2
de Copas, que significa Amor. Amor:
O amor marcará esta semana. Faça
os possíveis para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão para uma
pequena indisposição. Se achar necessário
consulte o seu médico. Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá ser recompensado.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47
Leão: Carta da Semana: Ás de Paus,
que significa Energia. Amor: Mantenha
a alegria e o otimismo que o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao
seu redor. Saúde: Maior tendência para
se sentir sonolento e sem vigor físico. Dinheiro:
Poderão surgir alguns problemas profissionais.
Mantenha a calma, de modo a resolver os imprevistos da melhor maneira. Na Fé em Deus
reside a solução de todos os seus problemas!
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Virgem: Carta da Semana: 3 de
Paus, que significa Iniciativa. Amor:
Faça planos românticos com a sua
cara-metade. Será bastante positivo
para ambos. Saúde: Cuidado com
aquilo que come. Poderá colocar em risco a
sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de um colega
mal intencionado, sendo honesto e consciente
das suas capacidades.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Maria Helena Martins
Balança: Carta da Semana: 9 de
Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Seja honesto com a sua
cara-metade e com todos os que o
rodeiam. Deus revela-se aos homens
através do Homem! Saúde: Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade faça
sessões de massagem. Dinheiro: Evite delegar
tarefas de extrema responsabilidade a outros
colegas. Seja rigoroso e cumpra-as do princípio ao fim.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Escorpião
Carta da Semana: 4 de Copas, que
significa Desgosto.
Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja
solidário com quem solicitar o seu apoio.
Saúde: Procure o seu médico assistente com
maior regularidade. Faça análises de rotina.
Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39
Sagitário
Carta da Semana: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria. Amor: Período favorável ao
romance. Poderá surgir uma pessoa
que se tornará importante na sua vida. Amor e
compreensão curam todas as maleitas do coração. Saúde: Cumpra o horário das refeições.
Evite estar muitas horas sem comer. Dinheiro:
Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Capricórnio: Carta da Semana:
Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure fazer
uma surpresa à sua cara-metade
criando um ambiente romântico.
Saúde: Procure descansar um pouco mais.
Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete
chaves. Viva de acordo com a sua consciência.
O seu único juiz é Deus.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
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Membre officiel

Aquário: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor:
Procure não ter o seu coração tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade
para conquistar a felicidade. Respeite
as convicções do próximo! Saúde: Previna-se
contra as constipações. Dinheiro: Reflita sobre
uma proposta profissional que lhe poderá ser
feita. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33
Peixes: Carta da Semana: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Evite precipitar-se nas decisões
que toma. Pense bem para que não se
arrependa mais tarde. Procure praticar
o Amor. O seu próximo é todo o ser
que passa por si. Saúde: Poderá constipar-se.
Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise exaustivamente as suas finanças e veja como rentabilizá-las. Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.
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Estados Unidos Crescem Mas

a

Retoma

é Incerta

Manuel de Sequeira Rodrigues

Com um tal quadro de fundo podemos ver a pressão
crescente sobre os meios de comunicação social, porque num mundo onde a opinião pública desempenha
um papel tão importante, ela é também altamente manipulada. Durante a Guerra do Golfo de 1990-1991,
foram feitas tentativas sistemáticas para evitar uma
situação como a do Vietname, os meios de comunicação não eram autorizados a aproximar-se da acção
em parte nenhuma. Porém tais tentativas não resultaram porque havia meios de comunicação, com a
CNN, efectivamente presentes em Bagdade, a transmitir informações que não se encaixavam na versão
da história que Washington queria que fosse contada.
Durante a Guerra do Iraque, o controlo tornou a não
funcionar, portanto, a tendência será para encontrar
formas ainda mais efectivas de o exercer. Isso poderá assumir a forma de controlo directo, chegando
talvez ao último recurso: o controlo tecnológico, mas
a combinação entre governos e proprietários de monopólios será aproveitada de forma mais eficaz ainda do
que no caso da Fox News, por exemplo, ou no caso de
Sívio Berlusconi em Itália.
Há razões pelas quais o império americano poderá
não durar muito, sendo a mais imediata de todas o
facto de os americanos não estarem interessados no
domínio mundial na acepção de governo do mundo.
O que lhes interessa é o que irá acontecer-lhes den-

ainda assim, é pouco provável que os Estados Unidos
continuem com ambiciosas empreitadas no estrangeiro
quando têm problemas sérios a resolver em casa. Até
mesmo pelos padrões negociais locais. A progressão
do PIB melhorou na segunda metade de 2012, embora
não tenha compensado o abrandamento dos primeiros
seis meses.
O Presidente Obama tem tido uma política económica local e internacional mais adequada para
os Estados Unido e do Mundo, mas não o suficiente
para retirar as dúvidas sobre a evolução da actividade da maior potência mundial este ano.

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

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

--------

e bem esperto
Com o pacote esperto ilimitado em todo o Canadá

v

Como poderá o mundo conter os Estados Unidos?
Algumas pessoas, acreditando não ter poder para enfrentar os Estados Unidos, preferem juntar-se a eles.
Mais perigosos são aqueles que odeiam a ideologia
por detrás do Pentágono mas apoiam o projecto norte-americano com o fundamento de que, pelo caminho,
acabará com algumas injustiças locais e regionais.
Isto poderá ser chamado imperialismo dos direitos humanos.
A divisão de opiniões a respeito da Guerra do Iraque mostrou que existe uma minoria de intelectuais
influentes, incluindo Michael Ignatieff nos Estados
Unidos e Canadá, que estava preparada para apoiar a
intervenção norte-americana por acreditar ser necessário existir uma força para corrigir os males do mundo.
É bem verdade que há governos tão maus que o seu
desaparecimento traria ganhos em cadeia para todo o
mundo. Contudo, isso não poderá nunca justificar o
perigo global da criação de um poderio mundial que
basicamente não está interessado num mundo que não
compreende, mas que é capaz de intervir decisivamente com força armada sempre que alguém faz alguma
coisa que não é do agrado de Washinton.

Desde 1997-1998 que temos vivido numa crise da
economia no mundo. Não haverá um colapso mas,

Por um
tempo
limitado

Chamadas

ilimitadas em todo o Canadá1
(sem taxas interurbanas)

v

A política norte-americana enfraquece quaisquer medidas alternativas, formais, para manter a ordem. Na
Europa, destruiu a NATO, o que não foi grande perda;
mas tentar transformá-la numa força policial militar
mundial ao serviço dos Estados Unidos é caminhar
numa estrada em sentido contrario o que é perigoso.
A posição económica dos EUA, sobre a pressão dos
mercados sabotou deliberadamente a União Europeia,
tal como visa sistematicamente arruinar a emergência
de Estados prósperos. A notada crise de credibilidade
das Nações Unidas é menos dramática do que aparenta
porque a ONU nunca conseguiu mais do que agir marginalmente, devido à sua total dependência do Conselho de Segurança, e ao uso do veto norte-americano.

tro dos Estados Unidos. A debilidade da economia
norte-americana é tal que, em qualquer altura, tanto
o governo norte-americano como os eleitores poderão
decidir que é muito mais importante concentrarem-se
nisso do que continuarem com aventuras militares no
estrangeiro, tanto mais porque, nesta instância, tais intervenções militares no estrangeiro terão maioritariamente de ser pagas pelos próprios americanos, o que
não aconteceu no caso da Guerra do Golfo nem, em
larga medida, no caso da Guerra Fria ou no Iraque.

Mensagens texto, imagem e vídeo

ilimitadas2 (Canadá e internacional)
v

Médio Oriente é apenas um exemplo do perigo internacional da desestabilização do mundo: é bem mais instável agora do que era há cinco
anos.
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Jeoren Dijsselbloem

é

o novo presidente
do Eurogrupo

O

holandês Jeoren Dijsselbloem foi, esta
segunda-feira, eleito presidente do Eurogrupo, sucedendo ao “histórico” luxemburguês Jean-Claude Juncker, que liderava o fórum dos ministros das Finanças da zona euro
há oito anos.
A decisão foi tomada durante a reunião de
hoje dos ministros das Finanças da zona euro,
em Bruxelas, e não constitui uma supresa,
uma vez que Dijsselbloem era o único candidato à liderança do Eurogrupo.

Mau tempo: Zonas do Centro
Continuam Sem Electricidade
A

EDP Distribuição disse que o fornecimento de
energia eléctrica se encontra normalizado nas
regiões Norte, Grande Lisboa e Sul, estando agora
os trabalhos concentrados no Centro, onde a reposição do serviço se faz de forma gradual.
“A recuperação da rede de distribuição de energia
eléctrica decorre a bom ritmo, mantendo a EDP Distribuição todos os recursos mobilizados”, afirma, em
comunicado enviado à agência Lusa.
Segundo a empresa, os clientes afectados pela falta

nha a EDP.
Também a Protecção Civil tem estado a apoiar a
operação logística necessária à alimentação dos geradores, bem como no trabalho de remoção de árvores
em locais de difícil acesso.
“A perspectiva de conclusão da reparação a curto
prazo das redes de Média Tensão vai permitir que,
durante o dia de hoje, todos os nossos esforços estejam concentrados na reparação de avarias na rede de
baixa tensão”, acrescenta.

de energia eléctrica concentram-se, nesta altura, nas
zonas do Pinhal Litoral, Pinhal Interior, Baixo Mondego e Baixo Vouga.
Nestas zonas, “já ligámos na rede 100 geradores,
em locais críticos, em articulação com os municípios,
com quem estamos em permanente ligação”, subli-

A empresa refere ainda que foram dirigidos para as
zonas mais afectadas pelo temporal todos os meios
operacionais, cerca de 1000 técnicos e 400 viaturas.
Desde as primeiras horas de sábado, procedem aos
trabalhos de recuperação da rede eléctrica, danificada
pelo temporal que assolou todo o país.
Explica que “o diagnóstico efectuado a algumas linhas de distribuição, com base no voo do helicóptero
realizado ontem [domingo], foi determinante para a
localização dos troços danificados, bem como a confirmação do elevado grau de destruição a que a rede
foi sujeita em consequência de árvores arremessadas
pelo vento”.
“Hoje de manhã, com a melhoria do estado do tempo, voltou a ser possível mobilizar o helicóptero e
continuar o levantamento dos troços destruídos pelas
árvores e os locais para onde encaminhar os meios
especiais para as remover”, acrescenta a EDP Distribuição.

Jeoren Dijsselbloem foi eleito por “unanimidade menos um”, indicou à agência AFP o
porta-voz do presidente cessante, Guy Schuller.
Dijsselbloem, de 46 anos, pertence ao Partido
Trabalhista, assumiu há pasta das Finanças
há dois meses e é descrito na Holanda como
um “estratega” e um “bom mediador”.
O holandês sucede ao primeiro-ministro
luxemburguês, Jean-Claude Juncker, de 58
anos, que liderou o Eurogrupo desde a sua
criação, em 2005.A decisão foi tomada durante a reunião de hoje dos ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas, e não constitui
uma sopresa, uma vez que Dijsselbloem era
o único candidato à liderança do Eurogrupo.
Jeoren Dijsselbloem foi eleito por “unanimidade menos um”, indicou à agência AFP o
porta-voz do presidente cessante, Guy Schuller.
Dijsselbloem, de 46 anos, pertence ao Partido
Trabalhista, assumiu há pasta das Finanças
há dois meses e é descrito na Holanda como
um “estratega” e um “bom mediador”.
O holandês sucede ao primeiro-ministro
luxemburguês, Jean-Claude Juncker, de 58
anos, que liderou o Eurogrupo desde a sua
criação, em 2005.

Manoel

de Oliveira
internado outra vez

O

realizador Manoel de Oliveira encontra-se internado desde sexta-feira, sem previsão de alta,
mas “está melhor” e ficou no hospital apenas por
“prevenção”, disse à Lusa Adelaide Trêpa, filha do
cineasta.Na sua edição online, o jornal Público avançou um novo internamento do realizador, num hospital público do Porto, devido a uma gripe.Manuel
de Oliveira, de 104 anos, tinha passado o Natal e o
Ano Novo no hospital por causa de uma bactéria e no
verão esteve internado num hospital de Gaia devido
a um problema de insuficiência cardíaca. “Está melhor”, comentou Adelaide Trêpa à Lusa, acrescentando que o internamento aconteceu por “prevenção”.

Algarve
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é a terceira região
com mais infectados por VIH

O

Algarve é a terceira região do País, a seguir a
Lisboa e Setúbal, com maior número de casos
de VIH por 100 mil habitantes, com uma média de
100 novos casos por ano, afirmou, este domingo,
uma responsável da área.
Desde o registo do primeiro caso no Algarve, em 1983,
até 30 de Setembro de 2012, contabilizaram-se 2.159
casos, embora cerca de um terço dos casos reais possam
não estar registados, disse à agência Lusa a coordenadora regional do programa de prevenção do Vírus da
Imunodeficiência Humana (VIH)/SIDA.Tendo o Algarve cerca de 400 mil habitantes, a taxa de pessoas infectadas é de 478 por cada 100 mil habitantes, um número
“razoável”, cuja tendência de crescimento se tem mantido nos últimos anos, refere Helena Ferreira.Segundo
a médica, a maior parte das pessoas são infectadas por
via heterossexual e a faixa etária com mais casos é a dos
adultos jovens, entre os 20 e os 49 anos.De acordo com
aquela responsável, 69% dos casos em 2011 no Algarve
foram transmitidos pela via heterossexual, 19% por via
homo ou bissexual e 12% por transmissão intravenosa
(sobretudo em toxicodependentes).”A transmissão por
via sexual é a mais difícil de controlar porque abrange toda a população”, refere, adiantando que o uso do
preservativo está a aumentar, mas que “ainda não é suficiente”.Ultimamente tem-se assistido a um aumento
do número de casos entre os 50 e os 64 anos, acrescenta, sublinhando que, apesar de as mulheres serem mais
vulneráveis, há mais homens infectados.Helena Ferreira alerta para a importância da detecção precoce do
vírus, uma vez que, em 2011, mais de 25% das pessoas

que chegaram aos hospitais já estavam a manifestar sintomas da doença (Sida).”Uma pessoa é infectada mas
durante dez anos pode manter-se assintomática, mesmo
sem terapêutica”, explica, sublinhando que esse é o período mais crítico, pois a pessoa não sabe que está infectada e transmite o vírus.Para evitar que isso aconteça,
deve fazer-se o teste uma vez por ano ou sempre que se

tem algum comportamento de risco, defende.Segundo
Helena Ferreira, só após os dez anos de incubação do
vírus é que começam a surgir infecções graves, período
após o qual o doente infectado já se encontra na fase de
Sida.Contudo, se o vírus for detectado desde o início, a
pessoa nunca chega a entrar na fase de Sida, pois a terapêutica actual já consegue controlar a doença.
A Sida é hoje em dia praticamente considerada uma
doença crónica, conclui Helena Ferreira, sublinhando
que já é igualmente possível baixar as cargas virais das
mulheres para que possam engravidar sem riscos.

confirma coima de um
milhão de euros a Jardim Gonçalves

Tribunal de Pequena Instância Criminal de
Lisboa confirmou a condenação pela CMVM
de sete ex-administradores do BCP e dois diretores, que agora deverão recorrer da decisão.
O Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa confirmou a coima aplicada pela Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ao ex-presidente do BCP, Jardim Gonçalves. Jardim Gonçalves estava condenado a pagar um milhão de euros
e sujeito a 5 anos de inibição mas tinha recorrido da
decisão da CMVM, tal como outros seis ex-administradores do banco e dois diretores. Também Filipe
Pinhal, que presidiu ao banco, viu a sua condenação
ser confirmada pela juíza. Pinhal estava condenado
a pagar uma coima de 800 mil euros e a cinco anos
de inibição. António Rodrigues, que ocupou o cargo
de administrador com a área financeira, terá de pagar
900 mil euros e viu ser confirmada também a inibição

Tiroteio
P

de trabalhar na área financeira por cinco anos.
Christopher de Beck, ex-administrador, viu ser confirmada a coima de 650 mil euros bem como a inibição por 4 anos. Quanto a António Castro Henriques,
atualmente presidente da Soares da Costa, a juíza
considerou que também é adequada a coima de 250
mil euros e 2 anos de inibição. Alípio Dias e Paulo
Teixeira Pinto também viram confirmadas as sanções
aplicadas pela CMVM: coimas de 200 mil euros e
um ano de inibição. Quanto aos diretores do banco,
Miguel Magalhães Duarte foi condenado a uma coima de 75 mil euros, enquanto Luís Gomes terá de
pagar uma coima de 250 mil euros e uma inibição de
três anos. Em causa está a prestação de informação
financeira não verdadeira e incompleta ao mercado
e o apuramento de responsabilidades referentes a
operações feitas através de sociedades sedeadas em
paraísos fiscais (offshores).

em campus universitário

elo menos três pessoas sofreram ferimentos
num tiroteio que ocorreu num campus universitário em Houston, no estado norte-americano do
Texas.
O canal Sky News avança que o atirador é um dos
três feridos, tendo o ataque ocorrido na biblioteca da
universidade Lone Star, em Houston.
Imagens aéreas do local revelam um aparato policial nas imediações do campus, além de várias ambulâncias.
A agência AP noticia que um homem foi detido e as
autoridades estão à procura de um segundo atirador.
No condado de Harris, onde se situa a universidade,
as estradas foram cortadas junto aos acesso a quatro
outras escolas.
A assessora de imprensa do grupo Lone Star, Vicki
Cassidy, já fez saber que os alunos foram aconselhados a não sair para a rua: «Sabemos que foram dispa-

Registadas no sábado ondas de 19
metros de altura ao largo da Nazaré
O Instituto Hidrográfico registou no sábado ondas
de 19 metros de altura e ventos de 107 quilómetros por hora ao largo da Nazaré, valores característicos de tempestades severas.
Paulo Brilhante expõe nos paços
do concelho de Ponta Delgada
A exposição de “Urban Sketch - Ponta Delgada
sob um olhar urbano”, de Paulo Brilhante, é inaugurada na quinta-feira , quinta-feira, pelas 18h00,
no hall dos Paços do Concelho....
Aeroporto João Paulo II candidato
ao prémio Air Transport News
O Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, é
um dos cinco finalistas candidato ao prémio da
publicação on line Air Transport News na categoria aeroportos até 10 milhões de passageiros.

Tribunal
O

Açoriano Oriental

rados tiros e portanto foram lançados alertas para os
alunos procurarem abrigo.»

Dinheiro da ‘troika’ para a banca não
deve ser usado para outros fins
O dinheiro destinado pela “troika” à recapitalização dos bancos não deve ser usado para outros
fins, defende o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn....
Ourivesaria em Ponta
Delgada assaltada
Uma ourivesaria localizada na rua Machado dos
Santos, em Ponta Delgada, foi alvo de furto na
noite de domingo.
Costa e Seguro marcam presença
no congresso do PS/Açores
Os socialistas açorianos reúnem-se a partir de
sexta-feira, na ilha do Faial, para XV Congresso
Regional, contando na abertura com o presidente
da Câmara de Lisboa, António Costa, e o secretário-geral do PS,...
PSD pede audição ao presidente da
EDA devido a cortes de luz na Terceira
O PSD/Açores propôs esta segunda-feira que a
Comissão de Economia do parlamento regional
promova uma audição ao presidente do Conselho de Administração da EDA, Duarte Ponte....
Mau tempo de sábado deveu-se a
um fenómeno raro em Portugal
O mau tempo que causou dezenas de desalojados e a queda de centenas de árvores no sábado
foi um fenómeno raro de inverno, que provocou
ventos de 140 km/h e elevou o nível do mar,...
Bruxelas autoriza temporariamente
recapitalização do Banif
A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que autorizou “temporariamente” a recapitalização concedida por Portugal ao Banif, no
valor de 1,1 mil milhões de euros, “por motivos de
estabilidade financeira”....
Cine Teatro Lagoense comemora
primeiro centenário
A Câmara Municipal de Lagoa vai assinalar no
próximo dia 1 de fevereiro, pelas 21h00, o primeiro centenário do Cine Teatro Lagoense Francisco
D’Amaral Almeida, com uma palestra sobre a maior
casa de espetáculos...

Portugalíssimo
Produtora: Rosa Velosa
Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

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

casa, faz família
refém e come a ceia da
passagem de ano

Um rapaz de 19 anos assaltou uma casa em Marília, São
Paulo, fazendo uma família refém, na noite de passagem
de ano. Entretanto, aproveitou para comer a ceia preparada
para a festa do ‘réveillon’… Na madrugada de terça-feira,
noite de passagem de ano, o rapaz decidiu levar a cabo um
assalto, com uma arma
branca e uma arma descarregada. Invadiu uma
residência em Marília e,
segundo a Polícia Militar, fez a família refém.
De acordo com o depoimento dos próprios
moradores, o assaltante fechou os residentes
na lavandaria e decidiu
comer a ceia preparada
para a noite de passagem de ano. Depois, roubou alguns
equipamentos de valor, como dois computadores, dois telemóveis, ouro e dinheiro (o equivalente a cerca de 150
euros). Entretanto, já depois do ladrão da ceia ter abandonado a casa, um dos membros da família conseguiu abrir a
porta da lavandaria e chamar a polícia, que viria a deter o
assaltante na mesma madrugada, perto de uma favela local.

China: Por 240

euros já
pode experimentar o
que é estar morto

Clínica asiática oferece uma terapia onde as pessoas
experimentam a sensação de morrer. Além do caixão,
cliente tem também de deixar uma carta de despedida.

I dosa ‘ celebra ’

réveillon
fechada na casa de banho
do Intermarché

U

ma mulher de 73 anos
teve poucos motivos
para festejar a passagem de
ano…
A idosa sentiu-se mal, quando
fazia compras no Intermarché,
e foi à casa de banho. Quando finalmente conseguiu sair
do wc, o supermercado estava
fechado. Só depois da chegada
de 2013 a reformada acabou
por ser encontrada.
O caso ocorreu no Intermarché de Roubaix, localizado em
França, onde esta idosa fazia
as derradeiras compras do ano.
A hora do fecho do supermercado estava perto, mas a mulher, de 73 anos, estaria longe
de imaginar que não conseguiria sair antes do encerramento.
Segundo relato da imprensa
local, a mulher teve de interromper as compras, devido a
um mal-estar que a conduziu à

casa de banho.
Acontece que essa indisposição não era passageira.Depois
de se restabelecer, a idosa conseguiu abrir as portas da casa
de banho e tentou abandonar o

o tempo, caminhou por entre
as prateleiras e tentou dormir,
num escritório.
Na manhã de terça-feira acabou por ser encontrada pelo
funcionário do Intermarché

supermercado, mas as portas
de acesso ao exterior não se
abriam e o local estava deserto. A mulher acionou o alarme,
mas ninguém ouviu o seu pedido de ajuda.Tentou passar

que abriu as portas.
A mulher foi transportada
ao hospital, mas somente
apresentava sinais de exaustão. E alguma mágoa pela
forma como 2013 a acolheu.

Cientistas Percebem, Finalmente,
por que os Dedos Enrugam
na Água
O facto em si é simples de
ser observado: basta deixar as mãos dentro de água

Newcastle, no norte da Inglaterra chegaram à conclusão
que o facto de os dedos ficarem

durante algum tempo para
ver os dedos ficarem enrugados. A explicação, essa, é
que só agora foi descoberta
Cientistas da Universidade de

enrugados depois de passarem
algum tempo dentro de água
faz parte das vantagens adquiridas pelo Homem ao longo de
milhares de anos de evolução:

Em alturas de crise, são cada vez mais aqueles que encontram maneiras inovadoras de dar a volta por cima. Existem
esses, depois existem outros que arranjam as ideias mais
inacreditáveis para faturar no final do mês. Esta é a história
de uma clínica chinesa, situada na região de Shenyang. Até
aqui, os especialistas tinham várias terapias, tudo dentro da
normalidade, mas decidiram abrir agora algo realmente diferente.Por cerca de 244 euros, o cliente pode experimentar a sensação de estar morto. Isso mesmo. A pessoa é colocada num caixão, fechado, durante quatro ou cinco horas.
Antes disso, tem ainda de deixar uma carta de despedida
para a sua família, de modo a sentir saudades da mesma.
Se resulta ou não, não sabemos, se tem efeitos realmente
terapêuticos ou não, também não sabemos. Certo é que a
clínica tem clientes, porque não experimentar um dia?
Esta não é a primeira vez que os povos asiáticos se lembram de algo do género. Em setembro de 2011, demos-lhe a conhecer o primeiro hotel do mundo… para mortos,
aberto no Japão.

é mais fácil segurar um objeto molhado com a superfície
da pele rugosa.Durante muito
tempo, acreditou-se que os dedos enrugavam simplesmente
porque a pele inchava com o
contacto prolongado com a
água. Para investigarem o fenómeno, os cientistas britânicos pediram a voluntários que
apanhassem berlindes colocados no fundo de um balde de
água. A experiência consistia
em apanhá-los com uma mão
e fazê-los depois passar por
uma pequena abertura para a
outra mão, colocando-os depois num segundo recipiente.
Os voluntários que tinham os
dedos enrugados terminaram
a tarefa mais rapidamente que
os que não tinham.A experiência, publicada no Royal Society journal Biology Letters, sugere que as rugas têm a função
específica de tornar mais fácil
o manuseio de objetos dentro de água ou em superfícies
molhadas, o que pode ter sido
uma vantagem para os nossos
antepassados, quando procuravam alimentos em lagos ou
rios.
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Assim Vai Portugal

Artigos desta página são comentados por Tony Saragoça

Vende-se Assembleia da
República por Um Euro
O

edifício da Assembleia
da República foi posto à
venda por um euro num site
de classificados. Na imagem
que ilustra o anúncio pode
ver-se a fachada do edifício
onde fica o Parlamento, do
lado direito podem ainda

nar o edificio como tal.A sede
do governo é o que tem sido
e é o que continuará a ser no
futuro.
A mensagem é outra e esta
tem a ver com o desperdício
que aí,dia após dia faz parte
dos custos considerados “nor-

lhes vem á ideia é :licenciar
funcionários,reduzir
pensões,cortar na assistência
social,etc.
Não é preciso ser engenheiro
ou doutor para encontrar estes
tipos de soluções,qualquer pilangas era capaz de chegar a

ver-se mais três imagens da
sala do plenário, duas delas
com deputados sentados.
A Assembleia da República
foi posta à venda esta tarde
num site de compra e venda.
O ‘vendedor’ só pede um euro
pelo edifício e explica que o
motivo para a venda é a mudança “para um pequeno T3”.
Claro que não se trata de
coisa séria, mas ilustra bem
o que este individuo pensa da
“capacidade “ que tem o nosso
governo de se instalar em aposentos que não precisa nem
pode financeiramente suportar.
Não se trata aqui de abando-

mais”.
Com 230 deputados e
uma despesa orçamental de
$140,220.000.00,obtemos a
módica soma de $610.000.00
em média por deputado.
Segundo a informação oficial este orçamento era de
$95,395.000.00 em 2012 Aonde está a crise ?
Irónicamente quando os senhores do FMI e da Troika
sugerem que o estado deve
reduzir os seus custos,nenhum
destes senhores se levanta para
anunciar que vai cortar nas
suas despezas.
Isso não. A única coisa que

essas mesmas conclusões.Mas
como eles todos querem proteger os seus “tachos” fazem
que não ouvem ou que simplesmente os srs da Troika ou
FMI não se dirigem a eles.. e a
farça continua.
Tal como o fulano que pôs
a Assembleia da República á venda e mudar para um
T3.Também nesta proposta,o
importante seria “ ler entre
as linhas”e começar por dar o
exemplo dentro
da própria casa,mas isso é outra história.......
Com isto,me vou.Boa semana a todos.

ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

PROF. MESTRE AIDARA

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

514-374-2395

Falo
português

“O Estado come o dinheiro
todo” aos portugueses
Esta afirmação foi feita pelo presidente da Jerónimo
Martins.E não foi só, este ilustre empresário declarou
ainda que “falta raça aos portugueses para andar para
a frente”.
E explicou: Querem todos segurança, querem ser todos
funcionários do estado, mas ainda não perceberam que esse
mesmo estado lhes come o dinheiro todo.
Continuando o sr. Alexandre Soares dos Santos citou: Não
vejo ainda nenhuma tentativa de mudança na classe empresarial, por isso temos que depositar as nossas esperanças nas
universidades, pois estão a “formar” gente boa.
Quando lhe perguntaram se esta crise está a mudar as mentalidades, respondeu que até agora não viu “nada disso”.
Possívelmente que o sr. Alexandre não andou ainda por lugares onde a crise já afectou o modo de vida de muitos portugueses, pois não acredito que no começo deste novo ano, a
mentalidade de muitos portugueses continue a ser a que era
há uns anos atrás, mas força é de admitir que ainda há muito
caminho para percorrer: Os estudantes revoltam-se contra o
aumento das propinas. Em geral (deve haver excepções), não
é porque tal aumento os impedirá de continuar seus estudos,
mas mais porque se veêm forçados a terem que eliminar ou
pelo menos reduzir os custos de “previlégios” que outrora,
nunca consideraram que tal viesse a acontecer. Festas, cinemas, viagens, ipads, iphones, portáveis, etc.
Os trabalhadores, a maior parte deles pagos pelos impostos
do sector privado, fazem greves continuadas, que afectam,
na maior parte os que precisamente pagam os tais impostos
que compoêm os seus salários.
Porquê? simplesmente porque os seus dirigentes sindicais
os convencem a tal. Sem greves, nem manifestações, esses senhores cairíam no silêncio e esquecimento totais, sem
justificação para o salário que recebem,salário esse que,
greve ou não, manifestação ou não, reducão de pessoal ou
não, nunca afectado. Pois como se sabe, crises nunca levaram nenhum sindicato a falência. O Zé povinho composto
por jovens e menos jovens que, talvez e até com uma certa
razão, se queixa da situação actual a todos os níveis, consegue sempre encontrar meios para assistir a um jogo de futebol, um bilhete para um espetáculo dum artista qualquer
internacional, uma corrida de toiros, etc.
A crise actual está a mudar as mentalidades?
O sr. Alexandre continua a ter razão: “Não vi nada até
agora”...

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

Vidente médium Alhadj

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

Tel.:Pagamento
514-553-5975
flexível

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

Bem-estar
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Receita da semana

O Caldo Verde
Evita o Cancro!
Manuel Luciano da Silva
Médico

M

Pudim

de

Bailey’s

INGREDIENTES
700 ml. de leite 3.25
Colaborador
Especial Frank Rocha
200 ml. de Bailey`s
6 Ovos
3 Claras
250 ml. de açúcar
Caramelo:
250ml de açúcar
100 ml. de água
40 ml de vinagre de vinho tinto
PREPARAÇÃO
Num tacho, leva-se a lume brando o açúcar e a água para
o caramelo. Não se mexe mas se começar a queimar mais
de um lado do que do outro, mete-se um pouco de água
fria no sítio para parar de queimar. Quando estiver bem
caramelizado, retira-se do lume e junta-se o vinagre, sempre a mexer. Coloca-se o caramelo no fundo da forma e
deixa-se arrefecer.
Depois mistura-se o leite e o Bailey`s e leva-se ao lume só
para lhe dar um calor, mais ou menos 60 graus Celcius.
Nuna tijela bate-se os ovos com o açúcar. Mistura-se tudo
e passa-se num passador fino. Quando o caramelo estiver
bem duro na forma, junta-se a mistura do pudim. Cobre-se
com papel de alumínio e coze-se em banho-maria durante
1 hora e 20 minutos a 325 graus. Antes de retirar mete-se
o palito até este ficar limpo.

1221 RENÉ-LÉVESQUE
OESTE

514-879-1221
WWW.1221STEAKHOUSE.COM

uita gente sabe que o
caldo verde é uma sopa
de couve portuguesa, tipicamente do norte de Portugal
Continental, mas muito divulgada por todo o país.
Couve é o nome genérico
que se usa para descrever uma
grande família de hortaliça caracterizada por folhas largas,
esverdeadas e muito ricas em
nervuras, fibra e vitaminas.
Existe uma variedade de couves: couve galega, couve lombarda, couve crespa, couve
penca, couve tronchuda, couve
bastarda, couve repolho, couve
bróculo roxo, couve bróculo
branco e até couve flor!
Mas a couve preferida para se
fazer o caldo verde, como deve
ser, é a couve chamada galega,
muito cultivada na Província
do Minho em Portugal.
Na Nova Inglaterra os nossos
emigrantes cultivam nos seus
quintais a couve galega, depois
de usar vários truques para passarem, contra a lei, na alfândega
as sementes desta couve preferida. Na América há uma couve
semelhante à galega que tem o
nome de: “collards”. Devido às
temperaturas negativas as couves galegas não se aguentam ao
relento durante os meses de inverno e assim a nossa gente usa
um tipo de couve crispada chamada “kale”. Mas o caldo feito
de “Kale” não é genuinamente
caldo verde. Perde a sua característica, não pelo tipo diferente de couve, mas sim pelos
ingredientes que as cozinheiras imigrantes lhe adicionam
e que não devem fazer parte da
receita do caldo verde. Sucede que a composição da “kale
soup” é muito complexa: além

da couve ou “kale”, leva carne
de vaca, carne de porco, chouriço, ou linguiça, feijão, batata,
cenoura, água, sal e mais não
sei quê. Gostosa? Sim, senhor,
mas é tão concentrada, é tão
forte que até faz lembrar cimento armado ou entulho!...
Em contrapartida a receita do
caldo verde é muito simples:
água, sal, batata ralada, couves
cortadas às tiras fininhas, azeite
português e mais nada!
No entanto há muitas donas
de casa que não sabem cozinhar o caldo verde como deve

mais: que o caldo verde evita
as pedras na vesícula e evita
as hemorróidas! É caso para
perguntardes: se isso é verdade,
porque é que levou tanto tempo
a descobrir que o caldo verde é
tão milagroso!

ser. Não fazem caldo verde
para os seus familiares por que
dá muita maçada a cortar as
couves às tiras muito fininhas...
Mas talvez a razão principal
seja por as cozinheiras portuguesas na América pensarem
que o caldo verde por ter tantas
couves não tem nenhum valor
nutritivo, não presta para nada!
Como estas enganadas, minhas senhoras!
Se vos disser que de todos os
cozinhados tipicamente portugueses o caldo verde é o melhor para a nossa saúde!
Que pensais se vos disser,
como médico, que o caldo verde evita o cancro! E se vos disser que o caldo verde evita os
ataques do coração por reduzir
no sangue o colesterol, pensais
que é fantasia! E se vos disser

de Londres. Depois de estudos
muito apurados o Dr. Burkitt
veio a descobrir que existe no
continente africano um tipo de
cancro diferente que é causado
por um vírus. Esta descoberta
foi sensacional porque provou-se, pela primeira vez, que certos tipos de cancro podem ser
causados por vírus. Em honra
desta descoberta o mundo médico mundial passou a chamar
a este tipo de cancro: Linfoma
não-Hodgkin de Burkitt.
Revelo esta informação médica a respeito do Dr. Burkitt para
os leitores melhor apreciarem
o calibre das observações que
a equipa do Dr. Burkitt veio a
registar no que diz respeito às
diferenças que existem entre a
dieta dos nativos africanos e a
dieta do povo londrino.

DOUTOR BURKITT
Na década de setenta o famoso
médico inglês Burkitt chefiou
um grupo de médicos da Grã
Bretanha que foram para a África Central estudar as diferenças
entre as doenças que existem na
selva e na zona metropolitana
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Vida

Catarina Furtado

prepara

ativa

Quem é ela?

novo programa de
entretenimento

C

atarina Furtado regressa ao entretenimento,
após uma pausa com um
novo programa que vai divertir os espectadores nos
serões de sábado.
“Don’t Stop Me Now” deverá
estrear no final do mês de janeiro ou no início de fevereiro

e vai revelar o talento escondido de oito celebridades portuguesas nas áreas da música,
da dança, do humor, da representação e até outros fora do
comum. A apresentadora, que
já conduziu alguns programas
semelhantes, como “Dança
Comigo”, em que várias figu-

ras públicas eram convidadas
a mostrar os seus dotes de bailarinos e que fez um enorme
sucesso, está radiante com o
seu novo projeto. “Estou muito entusiasmada. Apesar de ser
um programa de talentos, vai
surpreender pelos concorrentes que o vão constituir”, disse
à tvmais, acrescentando: “É
um formato inovador que ainda não foi feito em Portugal”.
A RTP apresenta este desafio como uma competição
saudável, muito divertida, em
que, no final, apenas um dos
concorrentes bem conhecido
do público português será o
vencedor. Para tal, um painel
de jurados, também eles familiares dos telespectadores,
comentará e avaliará, semanalmente, a prestação dos concorrentes. A apresentadora não
quis desvendar ainda quem
serão os oito elementos (famosos) que vão integrar “Don’t
Stop Me Now” nem os membros do júri.

Kim Kardashian faz Questão de
Continuar a Abusar das Transparências

O

bom gosto em termos de
moda da estrela de reality show Kim Kardashian é
bastante questionável, e se
pensávamos que a gravidez
a ia acalmar nesse campo,
estávamos
redondamente
enganadas.
Uma blusa transparente que
deixa ver perfeitamente o soutien preto rendado: foi este o

look que Kim Kardashian exibiu numa das suas mais recentes aparições públicas, dias depois de se tornar público que a
estrela de reality show estava
grávida de Kanye West.
Os decotes e as roupas excessivamente justas, porém,
mantém-se inalteráveis.
Gosta do look de Kim?

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as
suas fotos antigas para advinhar quem são eles? Devem enviar as fotos por e-mail

red@avozdeportugal.com

bebé do ano 2011 e 2012

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos
as fotografias dos bebés nascidos em 2011 e 2012.
As fotos devem ser enviadas, acompanhadas dos
respectivos nomes, datas de nascimento, nomes
dos pais para:
Concurso Bebé, A Voz de Portugal
por E-Mail: red@avozdeportugal.com
Concurso acaba no
dia 20 de Fevereiro de 2013
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crónicas
Escândalo
no Manicómio
Augusto Machado

A

cena, trágica ou cómica, como a quiserem interpretar, ocorreu num hospital psiquiátrico, no departamento da clínica externa onde existem quartos
adequadamente mobiliados com leito, (couch) e sofás
para o psiquiatra praticar a psicoterapia. Este episódio envolve um psiquiatra nos seus 35 anos e duas
pacientes; Diana de 25 anos, loira e alta, de uma configuração extraordinária; todo aquele corpo se ondeava
num manear rápido e esbelto. E Marie, 28 anos, menos
formosa, mas com mais determinação que a primeira
para obter a atenção do psiquiatra.
Naquele dia, em que as duas visitavam o mesmo doutor, Marie, com mais astúcia, resolveu passar a rasteira à
Diana. É que, no pensamento da Marie, fosse imaginação
ou simplesmente ciúmes, ela desconfiava que ali havia relações muito íntimas da parte do Psiquiatra com a Diana.
No dia da consulta, às oito horas, lá estavam as duas sentadas em frente uma da outra na sala de espera. Marie que
fitava a Diana e, na sua mente matreira, planeava a cilada.
O Dr. chegou, dirigiu-se para um dos quartos e dali a
alguns minutos fez sinal à enfermeira para mandar entrar
a Diana – era já hábito de a Diana ser sempre a primeira
a ser chamada pela enfermeira, a doente também fazia os
possíveis para ser sempre a primeira a chegar à clínica.
Marie, ao ver Diana a dirigir-se para o quarto onde o psiquiatra a esperava, fixou a vista no tecto, possivelmente a
matutar o plano de assalto.
Deve ser dito que estas duas pacientes já frequentavam
esta clínica à vários meses, conhecendo, portanto, todos os
cantos do departamento.
Era hábito o psiquiatra entrevistar os doentes com a porta
fechada mas não com a chave.
Quinze minutos depois da Diana ter entrado Marie, cada
vez mais inquieta e desconfiada, ocorreu-lhe, então, a
ideia de verificar aquilo que magicava... e apanhá-los em
flagrante; “porque há-de ser sempre ela a ser atendida primeiro?”, pensou ela encaminhando-se em direção ao escritório que é situado entre a sala de espera e o quarto de
consulta, aproveitou a ausência da secretária, dirigiu-se ao
chaveiro, sem dificuldade pescou a chave com o nº do dito
quarto, num movimento repentino, abre a porta do quarto
e comprovou que, não estava alucinar – viu, com os seus
próprios olhos, dois corpos nus; apanhou a loira com a
boca na botija... e o psiquiatra, pasmado e tartamudo que
irremediavelmente viu Marie a sacar a roupa dos dois, bater a porta com força e fechá-la à chave.
Marie meteu a chave no bolso e pôs-se no piro...
Todo o pessoal que ali circulava ficou boquiaberta com a
vista fixa no quarto onde se encontravam os dois amorosos
– nus?! Tinham que estar nus, pois viram a Marie em fuga
com a roupa dos dois. Funcionários e visitantes ficaram
todos em estado extático.
Não era para menos.
Um escândalo para a suposta profissão dos infalíveis...
Entretanto, um enfermeiro teve a ideia de fornecer aos dois
“lovers” pijamas – aquele tipo de pijamas que os doentes
vestem quando recebem ECT’S (electric convulsive treatment). Mas havia um problema – como entregar-lhes os
pijamas se a porta estava fechada?...
Houve alguém que sugeriu ao enfermeiro para os entregar pela janela. Também por aí tornou-se impossível –
porque as janelas dos hospitais psiquiátricos, desse tempo
– década de 70, não abriam – a razão é óbvia... para evitar
as fugas e os suicídios. Veio, então, o serralheiro para arrombar a porta...
E lá estavam os dois amorosos cada um com uma folha
de papel a tapar a área genital.
Quanto à Marie, essa foi encontrada pela polícia numa
das ruas da cidade em frente a uma montra a rir-se como
uma tolinha.

Promessas, ou
Disposição para
J. J. Marques da Silva

O

s finais e princípios de
cada ano levam muita
gente a pensar, e a prometer
um elevado número de alterações no teor da vida preocupante que aflige a uns, ou
florissante que sorri a outros
para subir na montanha da
sociedade. Embrenhados no
matagal das suas preocupações, dificultou-se a uns
o efeito ativo das realidades
dos seus sonhos, e a outros,
no exagero da confiança em
si mesmos, a oportunidade
de subir a montanha…
Habitualmente também há
os que prometem às famílias,
amigos e colegas, que vão
abandonar os vícios e os defeitos traiçoeiros, e não esbanjarão mais o magro valor que
falta no lar para alimentação
condigna. Mas nem esses logram, eficazmente, a vitória da
sua promessa, e mergulham na
frustração da sua infeliz vontade.
90% não conseguem cumprir
as suas promessas, e alguns lamentam-se em defesa: --Deus
não quis ajudar-me! Não sei se
Ele existe…
-- Que dizer?
Efetivamente, pela fé em
Deus, os heróis do Antigo
Testamento alcançaram vitórias, obtiveram testemunhos
de justiça, foram divinamente
instruídos, receberam poder
em várias circunstâncias, trasladados para não ver a morte,
tiveram filhos desejados e até,
“pela fé, Jacó, quando estava
para morrer abençoou cada
um dos filhos de José e, apoiado do seu bordão, adorou a
Deus.” (Hebreus 11:21). Vale
a pena ler o capítulo inteiro.
Porém, nos fins e princípios
dos anos que já passaram,
quantos promitentes tiveram
fé verdadeira?
É bom considerar que a maioria dos seres humanos não tem
relação com Deus, e a sua fé
confessional, da religião que
professa, é semelhante à planta enrediça da trepadeira sarmentosa, que não dá vara para
apoio seguro.
São legítimos os desejos que
temos e os pedidos que muitas
vezes fazemos ao Criador, mas

ignoramos que Ele não embrulha os seus projetos para pôr
capa na vontade, ou na necessidade que temos.
Disponhamo-nos a confiar
em Deus, diretamente, e a
nossa vida terá o carisma necessário para estabelecer com
Ele o que desejamos fazer, ou
alcançar.
Simão Pedro, depois de ter
escutado a Jesus, perguntou-lhe: --“Senhor, para onde
vais? Respondeu Jesus: Para
onde vou, não me podes seguir
agora.
Replicou Pedro: Senhor por
que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida.
Respondeu Jesus: Darás a vida
por mim? Em verdade, em
verdade te digo que não cantará o galo antes que me negues
três vezes”. (João 13:37). Jesus pronunciou estas palavras
com conhecimento mais seguro do que o próprio Pedro tinha de si mesmo. O Evangelho
de Mateus descreve este acontecimento, clarificando que
Pedro negou, e praguejou com
juramento, afirmando não conhecer Jesus, “tal homem”; e
imediatamente o galo cantou!
(Ver Mat.26:69-75). Abandonou Deus a Simão Pedro?
Todos sabemos que não; o Senhor não é vingativo.
O profeta Jeremias aborda o
sentido da vergonha e da ignomínia cometidas por Israel, e o
Senhor avisa o seu povo para
evitar que o furor saia de si
como fogo e arda, e não haja
quem o apague depois; porém
diz: --“Volta para mim; se removeres as tuas abominações
diante de mim, não mais andarás vagueando” (Jerem.4:1).
--“Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva!” --Nunca devemos
dizer: esperarei até que enfrente circunstâncias para pôr
Deus à prova.
Intentar algo assim não funciona. A situação resolve-se
entre Jeová e cada um de nós,
nos lugares secretos da nossa
alma, e não haja estranho que
se intrometa. O arrependimento é pessoal.
Para a “disposição no ano
2013” vir a obter efeitos coletivos nos confrontos que tiver-

2013

mos na cidade, aldeia, ou mesmo igreja e nação, necessita
uma irmandade aprovada pelo
próprio Deus. Não pela nação
mediante a política que ponha
Jeová a tomar apontamentos
para julgamentos no fim dos
tempos, ou mordomos para
administrar as confrarias…
Sim, uma irmandade qualificada para ser uma unidade semelhante à do Pai, Filho, e Espírito Santo, e não uma tabela de
igualdade, saída duma prensa.
Por enquanto parece difícil.
Todos temos sido criados com
a habilidade de ir mais alem
do que temos ao nosso alcance, mas temos falhado. Porém,
se Deus nos atrai, a nossa relação pessoal com Ele leva-nos
à transformação da nossa vida,
e o “Novo nascimento” terá a
característica da autoridade divina, e Jesus Cristo nos conduzirá de modo que as suas promessas se manifestem como
centro de luz.
Conhecemos muita gente que
não aceita ou não crê em Deus;
mas quando enfrenta uma furiosa aflição, sempre grita:
--“Valha-me Deus! Senhor,
acode-me!...
Concluímos que a pirraça da
negação do Criador não tem
valor algum! Valeria bem a
pena inquirir diretamente do
próprio Deus, com a Bíblia
diante dos olhos e um canal
receptivo do conhecimento até
às inquietações da nossa alma,
e ficaríamos sabendo do que
trata a biografia divina para os
resultados de uma vida gloriosa! Moisés pôde verificar que
o “Senhor Deus é compassivo,
clemente e longânimo, misericordioso e fiel, guarda a
misericórdia em mil gerações,
e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado”. (Êxodo
34:6-7).
Não será então difícil um
passo mais, e aceitar a Salvação que o Senhor oferece
gratuitamente. O ser humano
ficará então liberto de muita
coisa, jamais sozinho ou mal
acompanhado para as lutas
de cada dia, e Deus, o Pai celestial, não somente lhe dará
apoio auxiliar, mas também o
poder das vitórias alcançadas,
e o certificado de promessas
anunciadas, falíveis em posição pessoal desejada.
Todavia, o leitor pense:
--A solução é pessoal!
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O Crespúsculo Europeu
Hélio Bernardo Lopes

L

i hoje, na edição do Público, um mui qualificado texto de Eduardo Lourenço, almeidense
natural de São Pedro do Rio Seco, que não recordo
já se continua a ser freguesia, ou se também desapareceu na voragem erradamente apontada como
reformadora, mas que se limita a ser um apoio à
desertificação que o País vem sofrendo, desde há
uns anos a esta parte, de um modo acelerado.
O texto debruça-se sobre O CRESPÚSCULO EUROPEU, que é uma realidade por todos nós sentida,
mas que se suporta, como caso particular, em erros
estratégicos graves que sempre teriam de produzir as

desgraças que se têm vindo a ver. De resto, facilmente se percebe, já hoje, estar-se perante uma realidade irreversível, até claramente indesejada, mas se se
persistir em manter uma estrutura que vai ao arrepio
da realidade da vida dos povos e do Mundo.
Objetivamente, o indiscutível crepúsculo europeu
tem causas próprias e outras mais gerais. Mas a verdade é que as primeiras se viram enormemente potenciadas pelas segundas, embora por culpa dos decisores das primeiras. Sejamos, então, concretos.
A História do Mundo é a narrativa das mil e uma
peripécias de povos que pouco ou nada conviveram
uns com os outros. Uma ausência de convivência que
se constituiu num quase constante convite à utilização da força para se conseguirem ganhos de cada um
deles sobre os restantes. Uma realidade especialmente visível ao nível regional, potenciada por razoáveis
continuidades físicas mas sem base cultural comum.
Esta base cultural foi sempre de natureza religiosa,
porque tal vertente é a primeira e a última de cada
povo. Mas teve, como se sabe e percebe, causas outras, surgidas a partir de aspetos específicos, seja em
tempos de maior ou de menor religiosidade.
A base religiosa da Europa está hoje bem definida e
não concita grandes sobressaltos, mesmo que apenas
distantes. Mas ela é diversa, e a tentativa de a unificar, como se viu já, recentemente, na zona balcânica,
pode fazer regressar o que, de facto, nunca ninguém

terá desejado: o renascer, desacautelado, de velhas
chagas, que se sabe não serem curáveis, mas que podem conviver sem infeções generalizadas.
O drama hoje vivido no seio do espaço europeu deve-se, em essência, a dois fatores: a abertura incontrolada a um modelo que nos é exterior e em nós gera
o enfraquecimento da energia própria e essencial, e a
adoção simultânea de um modelo de unificação europeia que falha claramente no essencial domínio da
alma comum, nascido que deveria ter sido de baixo
para cima e à luz de um contrato suportado em complementaridades de usufruto comum.
Estes dois fatores, sem dúvida os principais, pelo
seu poder estruturante, deveriam sempre ter sido
complementados pela singular qualificação europeia
ao nível das relações com os povos que receberam o
contacto primeiro de portugueses, espanhóis, france-

ses, ingleses, holandeses, belgas, italianos e alemães.
Nenhum outro espaço geográfico possui as potencialidades daqui derivadas, e que, como se sabe bem, se
encontram a anos-luz de um pensado, eficaz e cabal
aproveitamento.
O crepúsculo europeu referido no texto de Eduardo
Lourenço deriva desta sucessão de erros e de omissões, mas pode claramente ser ainda obviado. Pode
sempre ser obviado, mas tal pressupõe que os dirigentes europeus ponham de lado as decisões já erradamente tomadas e que estão, essas sim, a promover
o tal crepúsculo europeu.
A análise de Eduardo Lourenço, estando naturalmente correta, não fornece uma resposta para uma
saída do estado a que se chegou. Claro está que terá
sido este o objetivo do texto, mas a grande verdade é
que o Sol poderá voltar a brilhar no espaço europeu,
desde que os seus dirigentes tenham a coragem de repensar a História da Europa no contexto das grandes
linhas de força da dinâmica mundial e de promover
as suas potencialidades através de uma convergência
de esforços complementares, mutuamente compatíveis e que se projetem pelos espaços aonde as culturas europeias chegaram e deixaram raízes, vivas ou
latentes, e portas sempre abertas. Um dado é certo: o
atual modelo europeu só por milagre dará resultados
capazes.

O

mundo não quererá fazer
o favor de estar quieto?
Ricardo Araújo Pereira

N

o meu tempo a Rússia achava que o ocidente era demasiado capitalista, agora
acha que não o é suficientemente.
O mundo tem-me feito desfeitas atrás de desfeitas. Na maior parte das vezes, o mundo entretém-se a mostrar-me que sou estúpido. Admito que,
quando isso acontece, o mundo quase não tem de
fazer nada para o conseguir. Mas é realmente incrível o trabalho a que o mundo se tem dado para
me fazer sentir velho. Todos os dias faz piruetas
impossíveis, sem outra justificação que não seja
obrigar-me a dizer, como um octogenário, “No
meu tempo isto não era assim”. A última dessas
cabriolas foi esta: neste momento, o regime político que as pessoas ricas preferem é o da Rússia.
No meu tempo isto não era assim. Gérard Dépardieu, francês, actor, milionário e reputado bêbado urinador no chão de aviões, pediu a cidadania
russa para pagar menos impostos. E obteve-a
porque, ao passo que no meu tempo a Rússia
achava que o ocidente era demasiado capitalista,
agora acha que não o é suficientemente.
No meu tempo, os russos queriam sair para o
ocidente. Agora, os ocidentais querem entrar na
Rússia. Alguém substituiu a cortina de ferro por
aquela cortina que, nos aviões, separa a ralé da
primeira classe. E foi rapidíssimo. Todo o mundo
é composto de mudança, eu sei. Jamais te banharás duas vezes nas águas do mesmo rio, e tal. De
acordo. Mas isto é um exagero. Qual rio, Heraclito? Quais águas? O próprio rio deixou de ser
um rio. E já não estamos a banhar-nos em água.
Isto é vinho. E Gérard Depardieu está a bebê-lo todo, como é evidente. Não se muda já como
soía porque o próprio devir mudou. E ou muito
me engano ou está drogado.
Em pouco mais de 20 anos, a Rússia transfigurou-se. Não sei se aguento mudanças do mesmo
género nos próximos 20 anos. Receio que a minha saúde não resista ao choque se, em 2033, a
Coreia do Norte for um país livre, a Alemanha
for um país pobre, e Portugal for um país decente. O sobressalto poderia matar-me. Creio que é
isso que o mundo pretende, e o mais triste é que
estou convencido de que acabará por consegui-lo. Resta-me retaliar como posso. Vou comprar
dois ou três aerossóis bem poluentes e ajustar
contas com o mundo. Logo veremos se continuará com vontade de fazer pouco de mim quando
tiver a camada de ozono toda esburacada.

Salão
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do

Automóvel

2013

Carros para Todos os Gostos,
E,… Para Todas as Bolsas!
E

Hélder Dias

videntemente que deixou
de ser um hábito para ser
uma tradição, pois, quando
chega janeiro, cá ficamos à espera da famosa quinta-feira dia
reservado a todos os jornalistas
ligados ao mundo do Automóvel para este nosso encontro
anual. Este ano não foi diferente! Bem cedo, muito cedo
mesmo, acompanhado pelo
meu amigo e colega nestas andanças de homens e de carros
Sylvio Martins, lá percorremos
os vários andares do Palais de
Congrès de Montreal. Foi uma
difícil tarefa de escolher o melhor, o mais bonito, o mais barato e sobretudo o mais ecológico dos carros e,... caro leitor,
carros não faltam pode crer!

Motores em marcha para esta
45ª edição do Salão Internacional do Automóvel de Montreal,
com a apresentação das Assurances Dejardins.
Este ano, esta exposição aparece-nos mais rica, pois no programa conta nada menos, nada
mais, que uma primeira mun-

dial, uma primeira Norte-Americana e cerca de uns cinquenta
novos carros em apresentação
canadiana. No que diz respeito
ao seu Exotismo, a sua Perfomance, pode crer que eles estão
bem patentes: McLaren, Aston
Martin, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Fisker, Porsche,
Rolls-Royce, Bentley, são entre
os da alta gama aqueles que vos
poderão surpreender em termos
de imagem, desenho, tecnologia e astúcia na mecânica .
Fazendo uma viagem ao passado no nível 5, poderá reviver
100 anos da indústria automó-

vel pois estão aí bem patentes
10 viaturas que nostalgicamente vos faram mergulhar nas décadas dos bons velhos tempos.
Claro que o tempo muda, e as
épocas são outras. É por isso
mesmo que a CAA Québec e
o Salão do Automóvel vos oferecem um teste em estrada em
carros elétricos, podendo assim
familiarizar-se com esta nova
tecnologia. Eis aqui a gama
de carros que poderá ensaiar:
Focus Electric, Fusion Energi,
Cmax Energi, I MiEV, Volt,
Nissan LEAF, smart fortwo
electric Drive, Prius Hybride
Branchable.

Ao falar de carros elétricos
não posso passar sem enaltecer
aqui o trabalho demarcável da
“Hydro Québec” e dos seus colaboradores no que diz respeito
ao carregamento das baterias
, as famosas ‘’BORNES de

carro elétrico é a partida, e sem
duvidas, um grande passo, para
a humanidade. E, como exemplo podemos ver este brilhante
FISKER KRAMA um carro altamente desportivo com linhas
lindíssimas e o qual pode de-

RECHARGEMENT”. Ainda
no ano passado estavam espalhadas sómente em 25 pontos,
e agora já chegaram a 150 postos e estão espalhados através
da província. Tivemos também
conhecimento que o carregamento dito “RÁPIDO”, já está
provisóriamente em estudo em
Boucherville, o que fará com
que o proprietário de um carro
elétrico possa carregar o seu
veículo num curto espaço de
tempo.
Com os olhos postos num
mundo melhor, pensando no
futuro dos nossos filhos e netos, lutando contra esta polução
que nos ataca no dia-a-dia, o

senvolver 403 cavalos, quando
o piloto combina as baterias e o
motor a gasolina.
Este potente híbrido produz
anualmente menos de metade
de Coz que o minúsculo FIAT
500. O autor destas linhas testou o desportivo, FISKER
KRAMA e no seu parecer é
verdadeiramente fantástico, extraordinário e... Sem barulho!
Mas como diz o velho ditado
“Roma não se fez num dia” a
outra alternativa serão os carros a baixo consumo! Embora
hajam, desde já, um bom leque
de modelos, nós começamos
pelo MITSUBISHI 2014 um
carro pequeno, que será posto

ÚLTIMA OPORTUNIDADE !
Esta oferta termina a 26 de janeiro de 2013.

Já há muito tempo que
pensava nisso...

Então é agora o bom momento de mudar ﬁsionomia “look”!

50

%
a

70

%

de discontos

sobre a metade das armações na loja,
incluindo as grandes marcas!*
26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal • Rosemont • Villeray

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

newlook.ca

*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título
indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.
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à venda sómente no outono de 2013.
As suas características são: mais largo
que o Chevrolet Spark, mais alto que a
Hyundai Accent e mais comprido que a
Scion IQ. A conceção deste modelo, que
é, desde já, conhecido por MIRAGE é
verdadeiramente baseada no conceito
de um carro “global, mas pequeno”. É
fabricado na Tailândia (país que visitarei dentro de dias) e está equipado de

um motor MIVEC de 1,2 litros e tem
3 cilindros .Uma transmissão de 5 velocidades manual ou uma transmissão
a variação continua (CVT) fazem parte
do seu equipamento. Prevê-se mesmo
que este carro faça economias demarcáveis, quer seja na cidade, quer seja nas
auto estradas. Mas o melhor esta para
vir! O preço? Sim, situa-se entre os tre-

ze mil dólares! Mas os outros, aqueles
utilitários de distinção da Honda, Acura,
BMW, Chevrolet, Nissan, Audi, Buick,
Cadillac, Crysler, Dodge, Ford, Toyota,
GMC, Hyundai, Infiniti, KIA, Lexus,
Lincoln, Mazda, Mercedes, Mitsubishi,
Subaru, Susuki, Volkswagen, Volvo,
etc. O que tem de bom a nos oferecer?
Pois, caro leitor, o leque é vasto e a barra
de preços bastante variável mas deixe-me dizer-lhe que em termos de beleza,
fiabilidade, distinção, garantias, etc. todos estes concessionários estarão à vossa disposição para vos oferecer o que
possuem de melhor. No entanto, haverá
sempre a levar em conta, o que, como
comprador o que é que mais necessita.
Um carro compacto, um utilitário, um
camião robusto, eles estão todos ali presentes, mas poderão custar sim, o preço de uma casa ou de um apartamento
a escolha é inevitável é sua! A camada
Jovem também vai ficar surpreendida
a Honda com o seu pequenino Honda
GEAR, um protótipo que poderá jogar

com outros do mesmo género, caso
Scion. O Mazda 6, o qual o esperamos
em março, e que faz pela primeira vez
a sua aparição em solo canadiano faz
parte da mais recente vaga de berlinas
renovadas. Volkswagen não apresenta
grandes surpresas, mas sim, de viaturas
que são apreciadas do grande público.
E, o caso da Beetle na versão descapotável e Diesel e também o jeta hybride
Turbo. O Chevrolet TRAX , um “SONIC” mais robusto e com umas jantes
bastantes mais altas, mas um dos mais
pequenos utilitários do mercado, até
agora, foi muito bem recebido pela critica. A Hyundai mudou o “Look” da
SANTA FÉ, mais comprido, mais largo
e deixou os cinco lugares ao novo XL
com sete lugares a bordo e as suas linhas também mudaram um pouco, para
melhor! Depois então convido os jovens
a visitarem entre os desportivos a Ferrari, a Lotus, a McLaren MP4 e o Spider
MP4, BMW Z4 e a serie 3 de Diesel,
enfim,... uma gama extraordinária de
“bolides” que nos fazem sonhar pois...
sonhar se olharmos aos preços!
O mercado da industria Automóvel

aqui no Quebeque é grande, e, segundo
resultados divulgados na passada quinta-feira são vendidos anualmente cerca
de 400 000 carros, num valor de 11 milhares de dólares.

O Salão Internacional do Automóvel de Montreal está aberto ao publico até ao dia 27 de janeiro e, se gosta
de carros, será sem dúvida uma visita
apreciada, pois os seus olhos poderão
contemplar 500 obras de arte do mundo do automóvel ali patentes. A Voz de
Portugal deseja-vos... UM BOM “SALÃO AUTOMÓVEL DE 2013”.

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
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História
A Acção Missionária
do Infante D. Henrique
EFEMÉRIDES
23 DE JANEIRO

1905 - Morte de Rafael
Bordalo Pinheiro

Q

A 23 de Janeiro de 1905,
morre Rafael Bordalo
Pinheiro, desenhador e
ceramista português. Foi
o criador da figura do Zé
Povinho.

uando se fala dos Descobrimentos
Portugueses
do século XV, nomeadamente
a sua fase inicial a que esteve
associado o Infante D. Henrique, apontam-se diversas motivações que teriam estado na
origem do arranque das viagens e da Expansão Portuguesa
em geral. Uma merece a nossa
atenção no programa de hoje: a
motivação religiosa. Na verda-

Deus.
O Infante D. Henrique sentia
de um modo profundo esta motivação. Imbuído de um íntimo
apelo religioso, encarava como
fundamental este serviço. Assim se entende que tenha sido
o principal promotor da tentativa de conquista de Tânger e
da continuação da conquista
marroquina. Porém, o avanço
português em Marrocos depa-

de, é para nós hoje um pouco
difícil compreender a mentalidade dos homens do século XV.
Vivendo num mundo em que o
dinheiro e os valores materiais
e económicos são dominantes,
sentimos por vezes dificuldades
em entender as motivações dos
homens daquela época. Porém,
é certo que os Descobrimentos
estão associados numa primeira
fase ás campanhas militares de
conquista de Marrocos, e estas
tinham como uma das principais motivações o espírito de
cruzada, ou seja, a guerra santa
aos muçulmanos. Assim, nesta
primeira fase, iniciada com a
conquista de Ceuta em 1415, o
projecto de conquista de Marrocos aos infiéis desempenhava
o papel mais importante. Considerava-se na época que guerrear os muçulmanos era, mais
do que um meio de obter glória
militar ou proveitos materiais, a
obrigação fundamental de todo
o guerreiro cristão, contribuir
para o alargamento da Cristandade e, assim, a forma mais nobre de servir a Deus; é o que se
designa na época por Serviço de

rava com enormes dificuldades,
pelo que outro projecto germinava gradualmente na mente de
D. Henrique, e que foi um dos
motores dos Descobrimentos:
explorar as costas do continente africano, avançando para Sul
e procurando contornar deste
modo as potências muçulmanas
do Norte de África em busca de
aliados cristãos que, segundo algumas informações, existiriam
a Oriente. Estava neste caso o
lendário reino cristão do Preste João, que era na realidade a
Etiópia, e que poderia ser um
valioso aliado contra os mouros. A isto juntava uma vontade
profunda e genuína de alargar a
Cristandade e de expandir a Fé
Cristã. Estas duas motivações,
entre outras, foram expressas
pelo cronista Gomes Eanes de
Zurara. Sobre as cinco razões
que levaram o Infante a promover os Descobrimentos, diz: “A
quarta razão foi porque, de 31
anos que guerreava os Mouros
(…), queria saber se se achariam
naquelas partes alguns príncipes cristãos em que a caridade
e amor de Cristo fosse tão es-

1964 - Estreia, no Eden,
o filme português Pão,
Amor e… Totobola
Com a lotação completamente esgotada e num
ambiente festivo, simpático e optimista (1), estreia
no cinema Eden, às 21:45
do dia 23 de Janeiro de
1964, o filme português
Pão, Amor e… Totobola,
com Perla Cristal, Florbela Queirós, Américo
Coimbra, Costa Ferreira,
Rui Gomes, Eva Todor,
Humberto Madeira, Fernanda Borsatti, Manuel
Santos Carvalho, Nicolau
Breyner, Carlos Queirós e
Álvaro Pereira.
1968 – Deputado propõe
reinspecções militares
até aos 45 anos

A 23 de Janeiro de 1968,
no encerramento do debate na Assembleia da República sobre o projecto
de lei do serviço militar,
o deputado secretário da
Comissão de Defesa Nacional,
tenente-coronel
Sousa Menezes, propõe
que passe a ser feita a
reinspecção de indivíduos até aos 45 anos de
idade que tenham sido
dados como inaptos para
o serviço militar, a fim de
que as Forças Armadas
supram falta de militares
de determinadas especialidades. O deputado, cita,
como exemplo, a carência
de médicos.

forçada que o quisessem ajudar
contra aqueles inimigos da Fé. A
quinta razão foi o grande desejo
que havia de acrescentar a santa
fé de Nosso Senhor Jesus Cristo
e trazer a ela todas as almas que
se quisessem salvar (…)” É evidente que a motivação religiosa
não era a única; curiosidade de
conhecer as terras que ficavam
a sul do Cabo Bojador, assim
como interesse em obter lucros
com o comércio com essas terras
era motivos igualmente válidos.
Mas na época não havia contradição entre o interesse material
e o serviço de Deus. A empresa
dos Descobrimentos podia perfeitamente servir ambos, como
veio de facto a acontecer. Na
verdade, á medida que se exploravam as costas de África e
que se aperfeiçoavam os conhecimentos técnicos de navegação, foram-se desenvolvendo
os contactos com as populações
locais, e o comércio começou a
dar proveitos consideráveis. Comércio e Fé andavam assim a
par, sem nenhuma contradição,
como se pode constatar em diversos episódios. Em 1441 Antão Gonçalves traz, no regresso
a Portugal, três homens cativos
que capturou na costa africana.
Com estas acções pretendia-se obter informações sobre a
região em causa e, através da
cristianização destes homens,
cumprir igualmente o objectivo
missionário. Mas um deles era
um homem de uma família real
na sua terra, e portanto diz que
os seus dariam vários escravos,
pelo menos 10, em troca da sua
liberdade. O Infante concorda,
e devolve-o á sua terra. Diz o
cronista que assim se salvavam
dez almas, em vez de três. Aqui
se vê como o objectivo económico (neste caso a obtenção de
escravos) aliava-se á motivação puramente religiosa, sem
que nenhuma contradição fosse
achada nisso. Quando os portugueses atingem a costa a sul do
Sara, o interesse missionário aumenta subitamente. Constatam
que as populações já não são
muçulmanas, portanto já não
inimigas, e que poderiam mais
facilmente ser convertidas ao
Cristianismo. O factor religioso
mantém, assim, a sua validade.
A captura de escravos, se hoje
fere a nossa sensibilidade actual, era na época vista sob outro
prisma. Na verdade, considerava-se que a cristianização compensava largamente o infortúnio

da captura e da redução á escravatura. Assim, a 8 de Agosto
de 1445 realizava-se em Lagos
a primeira venda de escravos
africanos. O cronista Zurara,
porém, não deixa de ser sensível
á tristeza destes homens arrancados á sua terra, sobretudo á
separação de famílias, descrevendo o panorama do seguinte
modo: “(…) uns tinham as caras
baixas e os rostos lavados com
lágrimas, olhando uns contra os
outros; outros estavam gemendo mui dolorosamente, esguardando a altura dos céus (…) outros feriam seu rosto com suas
palmas, lançando-se estendidos
em meio do chão; outros faziam
suas lamentações em maneira
de canto, segundo o costume de
sua terra (…)”. No entanto, tudo
isto era largamente compensado, pensava-se na época, pela
possibilidade de se baptizar e
cristianizar esta gente, com que
o Infante se congratulava:
“O Infante era ali, em cima de
um poderoso cavalo (…); toda a
sua principal riqueza estava em
sua vontade, considerando com
grande prazer na salvação daquelas almas que antes estavam
perdidas. E certamente que seu
pensamento não era vão, pois
logo que tinham conhecimento
da língua, com pequeno movimento se tornavam cristãos”. Os
Descobrimentos do século XV
têm, deste modo, uma forte motivação religiosa que convém
não esquecer. É preciso ainda
relembrar que o Infante D. Henrique era também o administrador da Ordem de Cristo, sob
cuja égide se faziam as viagens,
se explorava o litoral africano,
se colonizava a Madeira e os
Açores. Em 1460, á data da sua
morte, os portugueses haviam
já avançado até á Serra Leoa.
Os Descobrimentos prosseguiriam a bom ritmo, primeiro sob
o arrendamento a particulares e
mais tarde sob a orientação firme do rei D. João II. Mas a motivação religiosa nunca esmoreceu; pelo contrário, ampliou-se
consideravelmente, primeiro em
África e depois no Brasil e no
Oriente. Os interesses materiais
e os espirituais continuaram a
pesar igualmente na epopeia dos
Descobrimentos. Basta lembrar
a célebre resposta de um marinheiro português da armada de
Vasco da Gama, quando interrogado na Índia sobre os objectivos dos portugueses: “vimos em
busca de cristãos e especiaria”.
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SHAMAN INDIO

Vidente e Curandeiro de Nascença
Laço Eterno

Laço de Paixäo
Acabaram-se as humilhações, o maltrato, o rogar. Não se preocupe. Deixe o seu
problema nas minhas mãos, eu o ajudarei de uma forma imediata e definitiva. Eu
não acredito em margens de erro. Tenho 30 anos de experiência na luta contra os que
enganam, e roubam. Venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como eu
serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer as vossas possibilidades. Amiga,
amigo, aqui tem a solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu não digo,
eu faço, eu cumpro e eu dou uma garantia total.

Laço
Encantado

Testemunhos
Nossa casa está cheia
e feliz. Depois de começar o tratamento com M.
Dukas dos Santos,a minha esposa e eu,estamos
finalmente à espera da
nossa primeira progenitura, Notícias fantásticas
neste começo de Ano.
Vão consultar o SHAMAN, ele conhece todos
os segredos.
FAMILLE SOTO.
Encantados de ter maman
de novo em casa. Como M.
SHAMAN prometeu a minha
mãe voltou, depois de ser
curada duma doença estranha que não a deixava em
paz. Para nossa felicidade e
alegria ela passou as Festas
com a família que ela ama
e que nós pudemos ve-la
cheia de saúde, graças á ajuda do SHAMAN. Que Deus o
abençoe. Ana Rio
Longe dos vícios e dos
maus amigos. Estava prestes a a perder a minha
casa,meu trabalho e a minha liberdade. Consultei o
senhor DUKAS e foi ele que
com um poderoso ritua e 3
banhos de Fé, me arrancou
os vícios malditos que eu
tinha.Hoje sou um homem
novo e a minha familia reconhece-o.
AARON.

Casos de Vida Reais

Chamo-me Felipe Montiel,nasci a 5 de
Junho de 64. Agradeço, em primeiro lugar a cura que ele fêz nos seios
de minha esposa, agora sou eu que
venho pedir ao SHAMAN solução ao
meu problema. O governo quer fechar
a minha Empresa de Limpeza que tenho ha mais de 6 anos. Pode ajudar-me agora e seguir ainda mais para a
frente ?
RESPOSTA:Meu caro Amigo:Depois
de ter pedido Runes Studio do
Brasil,devo dizer-lhe que vovê e seus
Alexandre et Annibal,perderão tudo o
que construíram com muito esforço e
sacrificios,e mais que ninguem,você
sabe que é verdade,porque eu disse-lho antes.
Volto a repetir-vos: Vão aos vossos
escritórios professionais, acompanha
o Aníbal que tem muito carácter. Partam a ceramica da toilete e aí encontrarão um bocal ,posto aí pela vossa
irmã Evita, para vos arruínar.Trágam-mo e eu garanto-vos que dentro de
cinco dias,ninguém terá o poder de
dar cabo de vocês.
Nós vamos mostrar-lhe a verdadeira
face da vossa irmã. Depois verificarão
mais uma vez que eu sou O SHAMAN
dos SHAMANS.

Laço de
Perfeição

Testemunhos
Meu marido e eu passamos
muito tempo longe um do
outro, por causa das viagens
que seu trabalho requere.Farta desses longos períodos
e cansada de pensar que ele
estava com outras mulheres.
procurava ajuda nas pessoas que encontrava á minha
volta,até que fui ver o SHAMAN. Agora Viajamos juntos
pela primeira vez.
LIA SANTOSCOY
Estava cheia de dívidas e só
com vontade de morrer. Um
amigo que conhecia a minha situação, aconselhou-me a ver o SHAMAN que ao
corrente da minha condição
me recomendou os rituais
necessários, não me julguem por eu os seguir, pois
eu queria tranquilidade de
espirito e assim poder passar um excelente ano.
ANONIME.
Tocados e agradecidos pela
sua grande sabedoria. Você
conseguiu virar minha vida e
meu negócio.
Pensava caír na ruína.
Obrigado pela sua grande ajuda SHAMAN.
As festas de Natal, estabilidade e a tranquilidade de espirito que queríamos, devemos-las ao SHAMAN.
DIEGO

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue
a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil
da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma
garantia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra

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

7551 St-Hubert

438-338-9899
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Descobrindo as nossas
Ericeira
E

riceira é uma vila turística situada a 35 km
a noroeste do centro de Lisboa, a 18 km de
Sintra e a 8 km de Mafra. É uma freguesia portuguesa do concelho de Mafra, com 12,19 km² de
área e 10260 habitantes (2011). Densidade: 841,7
hab/km².
Vila muito antiga, presumivelmente local de passagem e instalação dos Fenícios.
Reza a lenda que o nome Ericeira significa, na origem, “terra de ouriços”, devido aos numerosos ouriços do mar que abundavam nas suas praias. No
entanto, investigações mais recentes apontam o
ouriço-cacheiro e não o do mar como inspirador do
nome. Com a descoberta de um exemplar do antigo
brasão da Vila, hoje no Arquivo-Museu da Misericórdia, confirmou-se que o animal ali desenhado é, de
facto, um ouriço-cacheiro.
A história da Ericeira remonta, assim, a
cerca de 1000 a.C.. O seu primeiro foral
data de 1229, concedido pelo então Grão-Mestre da Ordem de Aviz, Dom Frei Fernão Rodrigues Monteiro, que assim instituiu o Concelho da Ericeira.
É na carta de foral que surgem as primeiras referências aos pescadores da Ericeira,
estando bem presente o cuidado do legislador em acautelar os direitos e deveres dos
que se encontravam sujeitos às tutelas dos
donatários:”(…) Quanto aos pescadores,
dêem a vigésima parte do pescado que matarem no mar. De doze peixes, levem um
para conduto antes de darem a vigésima
parte, e se matarem congro, comam-no. Do pescado
que encontrarem morto, não paguem foro. De baleia,
dêem a vigésima parte. De toninhas e delfins sem impedimento, em ocasiões de fome (…)”.
No século XIII, a baleia, toninha e delfim eram as
espécies mais pescadas, tendo dado lugar, já no século XVI, à raia, ao rodo valho e à pescada. Em 1547,
D. João III concede aos pescadores ericeirences a
permissão de venderem o peixe “a olho” e não “a
peso”, costume que ainda há trinta anos se mantinha.
Novas cartas de foro concedidas por D. Afonso IV,
em 1369, e por D. Manuel I em 1513, vieram nobilitar a vila concelhia, doada pelo mesmo D. Manuel
ao infante D. Luís e por este ao seu filho natural D.
António, prior do Crato, forte opositor à tomada do
poder real por Filipe II de Espanha. Em 1589, no Forte de Milreu, D. António fez uma gorada tentativa de
desembarque de tropas com o objectivo de conquistar o poder.
Em 1855, na sequência de uma reordenação administrativa do território, a Ericeira deixou de ser concelho para ficar na dependência de Mafra, sede concelhia até aos dias de hoje.
A Ericeira conheceu no século XIX, a sua época áurea, enorme incremento, porquanto foi o porto mais
concorrido da Estremadura, com alfândega, por onde
se fazia o abastecimento de quase toda a província.
A antiga importância comercial tem hoje correspondente no notável movimento turístico, resultante
da situação e do clima privilegiado de que goza. O
embarque para o exílio da família real portuguesa,
episódio que assinala o termo do regime monárquico
nacional, fará sempre do porto da Ericeira um dos
locais mais dramáticos da geografia do concelho de
Mafra.
O Surf na Ericeira
A Ericeira é tão bem conhecida em termos de surf
devido às ondas da zona, que os surfistas dizem ser
diferentes. Tem praias muito conceituadas para a prá-

raízes

tica do surf como a Ribeira de ilhas (reserva mundial do surf), praia dos cochos, entre muitas outras.
Também e bastante praticado o kyte-surf, wind-surf,
bodyboard e surf com remo. A Ericeira é de resto a
1ª reserva mundial de surf da Europa e 2ª do mundo.
Esta vila também é boa para os banhistas tendo bastantes hotéis e praias de boa qualidade como a praia
dos pescadores, praia do norte e praia de São Lourenço.
A importância do porto
Deve-se ao porto da Ericeira o desenvolvimento da
vila, noutros tempos habitada quase só por gente do
mar, que formou durante muitos séculos um grupo
étnico-geográfico denominado Jagoz, diferente dos
restantes habitantes da região Saloia. O movimento
comercial do porto da Ericeira tornou-o num pólo

fundamental da economia da região. Relatos datados
de 1834 dão conta de que nesse ano ali fundearam
175 embarcações, que ora transportavam produtos
para a vila - principalmente cereais - que de ali eram
distribuídos para o interior do país, ora os exportavam para os portos do Algarve, ilhas e outros - especialmente vinhos e seus derivados.
A Alfândega da Ericeira abrangia então uma área
que se estendia de Cascais à Figueira da Foz, sendo o seu porto considerado o quarto mais importante
do país, atrás dos de Lisboa, Porto e Setúbal. Com a
construção do caminho-de-ferro do Oeste e o desenvolvimento dos transportes terrestres, o porto da Ericeira foi perdendo importância. Nos finais do século
XIX instalaram-se na vila armações fixas de pesca da
sardinha que vieram alterar as antigas características
piscatórias, mas que tiveram um papel sócio-económico importante, chegando a empregar, só na faina
do mar, à volta de 500 homens.
Mas se a vila deixou ao longo do século XIX de ser
um entreposto comercial, nunca perdeu a visita de
“forasteiros”, desta vez de veraneantes que passaram
a procurá-la devido às suas características climáticas
e ao alto teor de iodo das suas praias. Charles Lepierre, engenheiro químico, considerou-as, há cinquenta
anos, como “o fulcro da maior concentração de iodo
de toda a costa portuguesa”. Hoje, a Ericeira continua
a ser uma das zonas do litoral do país mais procuradas para banhos.
Em 1958 depois de fartos do elevado número de
tragédias ocorridas na Ericeira, uma comissão de
moradores reuniu-se com o Ministro, Eng. Arantes e
Oliveira para a construção de um molhe. A construção deste apenas começou em 1973, mas desde cedo
o seu desenho foi criticado pelos pescadores por estar
na zona de pancada do mar, onde a força da rebentação é mais forte. Isto veio a ser demonstrado, quando em 1977 o mar partiu o molhe em dois, seguido
de muitos outros estragos ao longo dos tempos. Um
desses estragos levou à queda do farol que havia sido
instalado na ponta do molhe.
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Rostos, Olhares e Memória

José

de

Barros

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.

E

ste senhor que aqui está diante de nós é, incontestavelmente, um gentleman.
Discurso articulado, culto, educação esmerada, meticulosidade extrema, tudo denuncia nascimento em
berço prendado.
Faz a sua apresentação no tom de voz cortês que todos lhe conhecem e que nem o maior cataclismo deste
mundo poderia alterar: «Chamo-me José Gomes Pereira de Barros e nasci em 12 de Abril de 1939, à meia-noite, em Gandra que é uma aldeia contígua a Esposende. Aos cinco anos fui para a escola. Eu era um dos
filhos mais novos de uma família de dez crianças, via
as minhas irmãs ir para a escola e também quis ir. A
professora, que era amiga da família, fez tudo para que
eu fosse admitido. Estudei em várias cidades, acabando por terminar os meus estudos no Porto, a única cidade do norte de Portugal onde, nessa época, se podia
ir buscar formação académica superior. «Os meus pais
eram agricultores, tinham bastantes propriedades, para
além de possuírem duas moagens e um alambique, e
eu, nas férias grandes, no verão, ajudava nos trabalhos
agrícolas, regas, vindimas, coisas assim.»
Fala com veneração do pai, homem de coração largo e generoso que a aldeia, que muito lhe deve, não
esqueceu. «Uma das ruas principais da aldeia tem o
nome dele, em memória do apoio que deu à comunidade. Era de grande generosidade, gostava de partilhar,
de ensinar, sempre com um sorriso. Quando nos dias
de chuva, a minha mãe estranhava ver os trabalhadores para ali sem fazer nada ele respondia: nestes dias
também têm mulheres e filhos para sustentar.
Esta postura foi um grande modelo de vida que me
marcou profundamente. Quando faleceu inesperadamente, eu estava no Porto e tive um pressentimento
inexplicável que alguma coisa estava a acontecer. Não
conseguia dormir, não conseguia comer.»
Pediu, então, a um amigo que o levasse a casa. Tem
presente, como se fosse hoje, que quando chegou, já
noite, as janelas da mansão familiar estavam todas
iluminadas, havia uma agitação pouco habitual. O pai
tinha morrido há pouco mais de um quarto de hora.
«Tenho contado este fenómeno que se passou comigo
a muitos médicos e nenhum me dá uma explicação.
Tenho lido muito sobre o assunto e começou a partir
desse dia o meu interesse pela espiritualidade.»
Após choque tão intenso, de que se recompôs penosamente, voltou aos bancos da escola para continuar a
formação académica que lhe permitiu enveredar pela
carreira de professor de matemática no ensino secundário, em Esposende.
Paralelamente, juntamente com dois amigos, fundou
uma companhia de exportações que lhe deu a possibilidade de viajar por vários países da Europa e que lhe
abriu as portas de mundos inexplorados.
Mas contra todos os vaticínios, certo dia, ao revés da
imagem de jovem ponderado que projectava, pegou
nas malas e, com passaporte de turista, partiu à aventura em demanda das terras distantes do Canadá.
«Desembarquei em Montreal no dia 15 de Agosto
de 1968, uma data memorável porque foi um grande
passo na minha vida. É claro que na altura pensava
regressar mas encontrei um senhor de Braga que me
encorajou a ficar por cá. Acabei por arranjar um emprego de busboy num complexo hoteleiro onde fiquei
vários anos até começar a leccionar. Foi o emprego
ideal para mim pois comia lá e deu-me a possibilidade
de regressar aos estudos.»
Finalmente, após cursar a universidade da UQAM
(Université du Québec à Montréal), iniciou em 197273 a carreira de professor de matemática a nível secundário a que só pôs termo em 2004, quando atingiu

a idade da reforma.
Sem abandonar a ligação à UQAM, onde exercia
funções de corretor e professor assistente do 1º ciclo,
acabou, mais tarde, por concluir um Mestrado na mesma área. Toda esta azáfama não o impediu de cedo
se aproximar da Comunidade Portuguesa. Menciona,
saudoso, um projecto, criado em 1970, a que os seus
promotores, gente generosa e idealista, entre os quais
se destacava Carlos Querido, chamavam com carinho
“A Casa da Pobreza”.
«Com instalações precárias na rua Napoléon, o nosso
principal objectivo era realizar jornadas de esclarecimento à comunidade. No meu caso pessoal, informava a comunidade sobre a melhor forma de integrar as
crianças nas escolas. Dali saíram pessoas que posteriormente se comprometeram muito na Comunidade
Portuguesa. Fomos, de certa forma, os precursores do
CPRPS.»
Entretanto, houve um regresso esporádico a Portugal
mas nem as súplicas da mãe, que chegou ao extremo
de lhe esconder o passaporte, o demoveram de regressar a Montreal onde o esperava a grande obra da sua
vida. Há quem diga que, neste mundo, todos temos
um destino a cumprir. O dele, todos o sabemos agora

qual foi: a dedicação incondicional às escolas de língua portuguesa em Montreal.
Cedo compreendeu que, na diáspora, são elas o mais
importante bastião de defesa e preservação da língua
portuguesa enquanto instrumento de expressão das
nossas emoções mais profundas e de comunicação
da nossa cultura e dos valores que nos definem como
grupo com uma identidade própria. A enorme responsabilidade que, desde o primeiro dia, lhe pesou sobre
os ombros nunca mais o abandonou. «Em 1971, a
convite do padre Fatela, que entretanto criara a Escola
Portuguesa da Missão Santa Cruz, integrei o primeiro
corpo docente.» Desde então guardou uma fidelidade
sem esmorecimento a tão gigantesca obra. Mais tarde,
em 1977, foi nomeado director pedagógico da escola,
cargo que ainda hoje exerce. Atento à necessidade de
alguns alunos prosseguirem estudos mais avançados,
em 1975 fundou a Escola Lusitana que presentemente
faculta cursos até ao 11º ano e que de certa forma, dada
a interligação que sempre existiu, é o prolongamento
natural da Escola Santa Cruz.
Foi também por essa altura que travou conhecimento
com uma jovem professora primária, recém-chegada
a Montreal, com quem contraiu matrimónio em 1979
e que lhe deu dois filhos. Quem não conhece, por aí,

a Dona Zulmira, secretária da Missão e professora da
escola Santa Cruz?
«1977 foi para mim um ano charneira pois o governo
português nomeou-me delegado escolar para avaliação final dos alunos nas escolas existentes, para efeito
de equivalências, incluindo os da Escola Português do
Atlântico fundada cinco anos atrás.
Esse foi também o ano do aparecimento do projecto P.E.L.O. (Programme d’enseignement des Langues
d’origine) que introduziu o ensino das línguas maternas no ensino oficial do Québec. Foi com prazer que
eu e alguns dos nossos professores integrámos a equipa responsável pela elaboração dos programas e guias
pedagógicos de Português do 1º ao 9º anos de escolaridade. Custou-me, durante o meu mandato como
delegado, não ter conseguido construir uma estrutura
de cúpula que reunisse, para as grandes decisões da
língua, as três instituições de ensino existentes que na
altura acolhiam mais de mil alunos. Haveria ali uma
coordenação natural que acautelaria o futuro das escolas. Foi um desgosto muito grande pois tive aqui uma
oportunidade única de formar uma comissão escolar
das escolas portuguesas. Agora, um pouco desarticuladas, com a diminuição dos alunos, preocupa-me o
futuro. Esta sangria deve-se a múltiplos factores. Nós
chegámos à terceira e quarta gerações, há muitos casamentos mistos, há muitos lares onde não se fala português, e as crianças quando chegam cá, à escola, nem
um conhecimento passivo têm da língua. Contudo, o
facto da comunidade de língua portuguesa começar a
integrar outras comunidades lusófonas, como os brasileiros, acredito que a vocação destas escolas será, no
futuro, a lusofonia, o que é uma grande mudança de
paradigmas e o nascer de uma nova visão a que teremos de nos adaptar.»
Tanta abnegação não poderia passar despercebida
e, no dia 10 de Junho de 1980, foi galardoado com
a Comenda da Ordem da Instrução Pública. Exactamente quinze anos mais tarde, em 1995, a coroar a sua
devoção à língua e à cultura portuguesas, mais uma
distinção, desta vez a prestigiosa Comenda de Mérito. Chegada a hora da reforma oficial, as suas rotinas
e prioridades também se alteraram mas continua o
homem activo de sempre. «Para além de continuar a
desempenhar as funções de sempre nas escolas portuguesas, continuo muito integrado nas actividades religiosas da Missão. Também estou, desde o início, ligado ao grande projecto que é a UTL-Universidade dos
Tempos Livres. É um projecto, de grande dimensão,
de que a comunidade precisava muito, principalmente
voltado para terceira idade e para o desenvolvimento
das suas capacidades.
Este ano também me envolvi num projecto de levar os jovens das escolas a travar conhecimento mais
aprofundado com os valores do movimento cooperativo Desjardins a que pertence essa grande instituição
que é a Caixa Portuguesa. É um desafio de grande interesse pois a Caixa tem desempenhado um papel fundamental de apoio aos nossos organismos e serão, no
futuro, os jovens que poderão dar continuidade a tão
bela obra de que todos nos orgulhamos.»
Apesar de tanta actividade, ainda lhe sobra tempo
para se dedicar à leitura, a outra grande paixão da sua
vida. «Actualmente, as minhas leituras estão muito
voltadas para a espiritualidade, a verdade que eu quero encontrar está nessa procura, estou cada vez mais
certo. Esta busca da verdade única tem-me dado uma
certa paz de espírito e uma grande harmonia interior.
Claro que continuo a ler os filósofos antigos, também
sempre gostei muito de História e de conhecer a vida
dos grandes matemáticos que em muitos casos também foram grandes teólogos.»
Com uma vida assim tão repleta, não é difícil compreender a razão de tanta paz que lhe alastra pelo rosto. Desconfiamos até que já descobriu uma boa fatia
dessa verdade absoluta tão procurada nas entrelinhas
das suas leituras.
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1 Euro = CAD 1.332150
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.: 450.687.2082
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

traduções

TRANSPORTES

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

Sandy Martins

TRANSPORTES BENTO COSTA

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS

514.844.3054

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

514.943.7907

514.946.1988

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

514.849.1153

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

importadores

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CLÍNICAS

2615 Place Chassé
www.ferma.ca

514.845.0164

MERCEARIAs

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

Colabore com
o nosso jornal

Mercearia
Portuguesa

514.849.2391

CONTABILISTAS

4701 St-Urbain
514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

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

NOTÁRIOS

DENTISTAS

Me. LUCIEN BERNARDO
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

ELECTRICIDADE

CENTROs

FARMÁCIAS

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES

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

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

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

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

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

111 St-Paul E.

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.861.4562
514.721.5665

Quinta-feira 24 de Janeiro

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

SOLMAR

- Presidente do clube portugal fala sobre o S.O.S Lina
- encontro da comunidade brasileira na tasca

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 26 de Janeiro
- apresentação da nova direção da casa dos açores
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†

EMPREGOS

Precisa-se de cozinheiro/a
com experiência para restaurante português.
Contactar António:
514-385-9290
Precisa-se de Conductores
para carros funerários
e cangalheiros.
514-640-4270
Precisa-se de pessoa responsável para trabalhar num infantário “ Garderie familial” a
tempo parcial.
Contactar
Claudia ou Milu
438-288-4660
Procura-se cozinheiro/a a
tempo inteiro com experiência na cozinha portuguesa.
438-879-9926

Festeja

os

25

encontros

Senhor divorciado, procura senhora, com uma boa aparência, para assunto sério, entre
40 a 49 anos.
Contactar: 438-380-4235
depois das 17h

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

comunicados

Festa de São Valentim
A Ass. Portuguesa de Nossa
Senhora de Fátima em Laval
organiza a sua grandiosa festa de São Valentim no dia 9 de
Fevereiro de 2013 às 19h00.
Animado pelo David de Melo e
a sua banda vindo dos Estados
Unidos. Lina: 514-296-4597 ou
Cristantina: 450-688-8260.

anos de

Romaria

A Ass. Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima de Laval festeja
os 25 anos de Romaria no dia 26 de janeiro, pelas 19h00. O serão
será abrilhantado por Eddy Sousa et DJ XMen. Duarte A.: 514235-7343, Luis de Melo: 514-844-4351

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

†

José Abelha

1934-2013
Faleceu em Montreal, no dia 20 de janeiro
de 2013, com 79 anos de idade, o senhor
José Abelha, natural de Estremoz, Alentejo,
Portugal. Esposo de Maria Odete Mateus.
Deixa na dor sua filha Ana Paula (José Henriques), seu filho José Alberto, seus netos
Michael e Sarah, suas irmãs Maria Rosa,
Odete e Irene, sobrinhos, sobrinhas, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres, estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório teve lugar ontem terça-feira e hoje quarta-feira das 9h
às 10h30. Vai ser sepultado no Cemitério St-Vincent de Paul. 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.

†

Steven Sousa

Faleceu em Laval a 15 de janeiro de 2013,
com 38 anos de idade, o senhor Steven Sousa, filho do já falecido José Maria Sousa e de
Isaura Andrade, naturais de Vila de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dôr sua mãe, sua irmã Nélia (Eric St-Surin), seus irmãos Luis (Anna Lindo), Christopher (Mariana Nestos) e Kevin. Sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente, hoje, quarta-feira 23 de janeiro de
2013 às 11h30 na Igreja St-Vicente Ferrier. Será sepultado no
Cemitério Notre Dame des Neiges.
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.

†

Umbelina Pestana
1923 - 2013

Faleceu em Lasalle, no dia 15 de janeiro de
2013, com a idade de 89 anos, Umbelina
Pestana, natural da Ribeira da Janela, Madeira, Portugal, esposa do falecido António
Ferreira.
Deixa na dor seus filhos Maria do Carmo
(Avelino Andrade), António (Maria Angelina) e Susan (Mário de Sousa), seus netos
Rosemary, Ricky, Michael Jeffrey, Chris,
Amanda, assim como respectivos cônjuges. Seus bisnetos Alex, Nick, Emma, Matthew, Abigail, sua irmã Luísa, sua cunhada,
e cunhados, sobrinhos (as), restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral foi realizado, na Igreja de Santa Cruz, 60 Rachel
Oeste, no sábado, 19 de janeiro de 2013 às 10h da manhã,
seguindo depois, o cortejo fúnebre para o Mausoléu St-Martin,
Laval, onde foi sepultado, em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos
Obrigado. Bem Hajam.

†

Manuel Moniz

Faleceu em Laval a 18 de janeiro de 2013,
com 79 anos de idade,o senhor Manuel
Moniz, natural de Livramento, São Miguel,
Açores.
Deixa na dôr sua esposa, senhora Filomena Figueiredo, seus filhos/a Ana (Mário da
Ponte), José (Ana Guedes), Carlos (Helena
Simas) pai do já falecido Victor Moniz. Seus
netos/as Gonçalo, Rodrigo, Da Ponte, Brenda Moniz Emilie, Victoria Moniz. Seu irmão
António,suas irmãs Zulmira, Ressureição,
Conceição, Maria dos Anjos e Albertina e
seus conjugues, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa do corpo presente, terça-feira dia 22 de janeiro de 2013
às 10h00 na Igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval. Será
sepultado no Cemitério St-François de Laval.
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.

Antonio Sebastião

1931-2013
Faleceu em Montreal a 22 de janeiro de 2013, com 82 anos de idade, o senhor António Sebastião, natural de
Almeirim, Portugal.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA 4231, Boul. St-Laurent, Montreal | 514. 277.7778 www.memoria.ca
O velório vai ser quinta-feira 24 de janeiro de 2013 das 19h00 às 22h00 tal como sexta-feira 25 de janeiro das
8h00 às10h00. Missa do corpo presente, sexta-feira dia 25 de janeiro de 2013 às 10h00 na Igreja Santa Cruz.
Será sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Uma Nova Aldeia em Montreal:
A Aldeia das Neves
Miguel Félix
ma novidade nas actividades de Inverno em
Montreal, a aldeia das neves (Village des neiges), que se encontra no parque Jean-Drapeau.
Nessa aldeia o visitante pode encontrar, um hotel, um restaurante, um bar e até uma capela, se
algum casal decidir-se casar “no frio”. Já que se
vive num país de frio, porque não viver a “experiência a fundo”?
Este tipo de atração turistica já existia em vários

U

sítios no mundo e até na cidade de Quebeque. Montreal não quis ficar de lado e decidiu que este inverno
nos ía dar essa oportunidade. Uma experiência natural para uma cidade que apesar de tudo se presta bem

a este tipo de actividade, pois temos a temperatura
ideal para isso. A Aldeia das Neves está disponível
para visitar de quinta a segunda-feira por 18,50$, se
chegar antes das 20 horas ou 13,50$, se chegar depois
das 20 horas. Este ano, os promotores escolheram o
tema de Nova Iorque para o ambiente desta aldeia.
Para passar a noite no hotel e almoçar no restaurante
é necessário reservar, para estar certo de ter um lugar
nesse mundo “glacial”.
No bar, pode beber o seu copo de vinho normal, se
quiser ser servido num copo de gelo,terá que pagar

um montante adicional.O custo da bebida é razoável
e competitivo, com os outros sítios em Montreal. Vários produtos portugueses estão disponíveis. O sítio
é acessível por metro ou por carro. Pessoalmente, eu
não pagaria 20$ para visitar uma aldeia, num ambiente tão frio, mas a ideia é interessante, e faz parte duma
linda actividade turística. Aos corajosos aconselho
um bom casaco,botas,luvas e um bom protector dos
ouvidos e cara. Boa sorte e boa visita.
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Descobrindo
anedotas
Aviso Prévio
Um homem foi encontrado estendido numa valeta
e conduzido de urgência para o hospital. Na sala
de operações, um interno desabotoava-lhe o casaco, a fim de o preparar para a intervenção, quando
descobriu a seguinte nota, presa ao forro: «A todos os membros da classe médica: estou simplesmente embriagado; deixem-me dormir; não tentem
extrair-me o apêndice, já mo tiraram duas vezes.»
Doença de Pijama
O médico foi visitar o marido duma senhora.
Auscultou-o, passou-lhe a receita e disse que
tinha de o meter no hospital. Virou-se para a mulher e perguntou: — O seu marido tem pijama?
— Ó senhor doutor, ele nunca se me queixou
dessa doença.

as nossas raízes

O Último Desafio

Daniel Reininger

O

retorno de Schwarzenegger aos filmes de ação
tinha que ser algo exagerado, com o ator no papel de um cara durão capaz de vencer qualquer parada, claro. Este filme parecia a escolha certa, afinal, o
choque entre um xerife de fronteira dos Estados Unidos e uma gangue de maníacos é garantia de tiroteios
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Horizontais: 1. Essência odorífera. Os dois juntos. 2. Rejeição. Pátio. 3. Repercussão. Debaixo de. Coloração da face.
4. Palavra havaiana que designa lavas ásperas e escoriáceas
. Falta de vergonha, impudência. 5. Leitor. Gracejar. 6. O m
grego. Possuir. Despido. 7. Escudeiro. Inchação produzida pela
infiltração de serosidades no tecido celular, sem vermelhidão
nem dor. 8. Mulher casada em relação aos filhos de um anterior
matrimónio do marido. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim
e outras relações (prep.). 9. Junta. Monarca. Altar cristão. 10.
Fruto da limeira. Aspirar. 11. Árvore leguminosa cesalpinácea.
Albergue par pessoas necessitadas.
Verticais: 1. Lugar de muita areia. Antagonista, adversário.
2. Reincidem. O m. q. índigo. 3. Vazio. Adorno com que se cinge
a testa. 4. Mulo. Contr. da prep. de com o art. def. o. Caminhar.
Grito de dor ou de alegria. 5. Dispor (coletes, casacos, etc.) de
modo que uma banda se sobreponha à outra. 6. Contr. da prep.
a com o art. def. os. Tenho conhecimento. 7. Antigo barrete de
feltro ou de peles usado pelos militares. 8. A mim. 21.ª letra
do alfabeto grego. Direcção assistida (abrev.). Aquelas. 9. Que
tem dois cornos ou duas pontas. Naquele lugar. 10. Perfume.
Relativo ao úmero. 11. Tratamento dado às freiras. Amargo.
solução da semana passada

e muita ação. Pena que, embora não seja o pior filme
da carreira do ator, O Último Desafio também não
tem nada de memorável.
Flertando com o faroeste, a trama rasa mostra a fuga
cinematográfica de uma chefão de drogas chamado
Gabriel Cortez (Eduardo Noriega), que estava a caminho do corredor da morte. Depois de enganar o
FBI, ele pega um Corvette ZR1, um dos carros mais
velozes já criados, e corre para o México ajudado por
sua gangue, armada até os dentes. Enquanto isso, o
xerife Ray (Schwarzenegger) investiga o assassinato
de um fazendeiro em sua pacata cidade, o que o coloca em rota de colisão com o traficante.
O diretor sul-coreano Kim Jee-woon, famoso pelo
estranho Os Invencíveis (The Good, The Bad and the
Wierd), faz sua estreia em Hollywood levando um
pouco do absurdo e humor de seus filmes ao mercado
ocidental, pena que a mistura não funcione. Não que
o longa não tenha momentos divertidos, até tem, mas
é que ele parece se levar a sério demais, até que descamba, sem aviso, para o ridículo, com a “ajuda” de

Johnny Knoxville (Jackass). O cara, entre outras coisas, aparece de escudo e capacete no meio do tiroteio
fazendo comentários supostamente engraçados - não,
isso não é legal.
É como se fossem dois filmes que culminam em
um terceiro de qualidade duvidosa. Há a trama da
cidadezinha da fronteira, com o xerife investigando
acontecimentos estranhos e a do FBI, com um perdido Forest Whitaker no papel
do agente John Bannister, tentando prever o movimento do
fugitivo (coisa que todo mundo
já sabe). No final, tudo se junta para um shot’em’ up fraco
e cheio de falas de efeito forçadas, sinal de desespero para
criar um novo bordão para o
ator.
Embora não consiga criar
tensão, Kim faz um belo trabalho visual com algumas cenas interessantes, como o ZR1
aproveitando a escuridão e
velocidade para deixar um helicóptero a ver navios – sutil,
porém funcional. Schwarzenegger segura bem a onda, apesar
de estar inegavelmente cansado. Seu papel lembra alguns
personagens mais recentes de
Clint Eastwood: lento, rabugento, entretanto, ainda capaz de mostrar força quando necessário. Só com uma diferença – é impossível
comparar a qualidade de atuação dos dois.
A presença de Rodrigo Santoro no elenco deve atrair
o público brasileiro. Ele até está bem no papel de um
ex-militar arruaceiro, que, depois de perder um amigo, decide ajudar o xerife a enfrentar os bandidos. Só
é estranho a sua redenção quase instantânea, falha de
roteiro justificada de forma insatisfatória pelo relacionamento dele com uma bela policial.
Alternando bons e maus momentos, O Último Desafio traz algumas interessantes ideias do cinema oriental, como cenas ousadas de ação envolvendo acrobacias e tiroteio, e as coloca ao lado de clichês, como
a luta final sobre uma ponte na fronteira. Porém, é a
boa presença de Schwarzenegger, de volta ao papel
principal de um filme de ação depois de 10 anos, que
melhor justifica o preço do ingresso. A dúvida que
fica é se as audiências mais jovens vão aceitar um
herói decadente, mais lembrado atualmente como ex-governador da Califórinia do que como ator.

DC Cancela Séries e Faz mais
Mudanças de Equipes Criativas
O
s “previews” de abril da DC Comics foram
divulgados esta semana e trazem um monte
de novidades para os leitores em termos de séries
canceladas, autores substituídos e até uma sacada
curiosa de fazer capas panorâmicas. São tantas
mudanças que os editores Bob Harras e Bobbie
Chase começaram uma coluna no site CBR para
falar do que está acontecendo.
Quanto às capas: todos os Novos 52 sairão com capas
panorâmicas, dobráveis, em abril. Os previews só revelam a metade esquerda, e os editores dizem que, ao
dobrar e ver a segunda parte da capa, os leitores terão
grandes surpresas - confira na galeria. Cancelamentos:
da linha Novos 52, “I, Vampire” e a série com heróis
rotativos “DC Universe Presents” caem fora. Da linha
infantil, é a despedida de “Superman Family Adven-

tures”. E na Vertigo, “Saucer Country” se encerra na
edição 14.
Autores: a mudança mais significativa é em Constantine, série que ainda nem estreou e já perdeu seu roteirista inicial, Robert Venditti. Jeff Lemiree Ray Fawkes,
que já escrevem o personagem em Justice League
Dark, vão assumir a série solo do mago britânico (que
vai se mudar pros EUA). Segundo os editores, Venditti
foi solicitado para outros projetos na DC. Charles Soule - novato que se lançou com séries autorais na Image
- e Kano substituem Scott Snyder e Yannick Paquette
em Swamp Thing. James Tynion IV e Mico Suayan
assumem Red Hood & The Outlaws. Christy Marx vai
assumir Birds of Prey. O veterano Jim Starlin vai ser o
novo roteirista de Stormwatch (com desenhos de Yvel
Guichet e do brasileiro Jonas Trindade).

HORIZONTAIS: 1. Adeus, Bala. 2. Vossemecê. 3. Elmo, Are, Ao. 4. Zoo,
Dirimir. 5. Os, Sara. 6. Opor, Ralo. 7. Asar, Na. 8. Larápio, Sem. 9. Em,
Rim, Bera. 10. Dinamitar. 11. Leoa, Usara.
VERTICAIS: 1. Avezo, Alem. 2. Doloso, Am. 3. Esmo, Par, De. 4. Uso,
Rosário. 5. Se, Rapina. 6. Mais, Rima. 7. Berrar, Um. 8. Aceirar, Bis. 9.
Lê, Mal, Seta. 10. Ai, Onerar. 11. Cora, Amara.

Benfica
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e F.C. Porto
numa realidade à parte
A

penas com o jogo do Bonfim por concluir, a jornada que marca o fim da primeira volta da Liga
confirma bastantes certezas, e deixa outros tantos
pontos de interrogação. No primeiro campo, as vitórias de Benfica e F.C. Porto, conseguidas pela mesma margem, em velocidade de cruzeiro, reforçam a
convicção de que os dois primeiros jogam uma competição diferente dos outros.
O Benfica cumpre a primeira metade do campeonato somando exatamente os mesmos
39 pontos de há um ano, e novamente
sem derrotas. Quanto à equipa de Vítor Pereira, pode até fazer um pouco
melhor do que há um ano, caso vença
o V. Setúbal. Que isto aconteça num
ano em que os dois candidatos ao título sofreram transformações profundas,
com as saídas de Hulk, Witsel e Javi
Garcia, só mostra que a oposição está
cada vez mais longe. O Sp. Braga, por
exemplo, fechou a primeira volta com
uma goleada, a reforçar a condição de
terceira equipa mais forte da Liga. Mas
se o estatuto lhe escancara as portas da
Liga dos Campeões, nem por isso representa uma aproximação ao duo da frente. Menos dois pontos do que há
um ano e um cenário dececionante nas restantes frentes
vão definindo esta época como um período de transição. Mesmo que a era Peseiro tenha trazido um meio-campo mais ligado, e capaz de marcar por quatro vezes
a Kieszek numa das vitórias mais tranquilas dos últimos
tempos. Já o Sporting, incontornável deceção da temporada, vira para a segunda volta num sétimo lugar parti-

lhado com Estoril e Marítimo, mas com o sorriso mais
aberto dos últimos meses. Três vitórias consecutivas na
era Jesualdo, duas delas para a Liga, permitem considerar que o assalto à Europa começou verdadeiramente
em janeiro. A equipa ainda vai a tempo de evitar a pior
campanha de sempre, e com a base de expetativa tão
baixa, como estava na era Vercauteren, mesmo a fraca
intensidade de jogo diante do Beira Mar e o descontrolo emocional provocado pelo penalty falhado por
Van Wolfswinkel passam para segundo plano. O que não pode passar para
segundo plano é a brilhante campanha
de um V. Guimarães low cost, que com
o triunfo em Vila do Conde vira a primeira metade da época a um ponto da
plataforma europeia. Rui Vitória viu
partirem quase todos os seus jogadores
com potencial de mercado e salários
altos, e tendo como apoio a equipa B
e a ambição de uns quantos jovens,
conseguiu formar um grupo altamente
competitivo, que aponta à Europa em
duas frentes (Liga e Taça), mesmo que
o clube possa não ter condições para assumir esse estatuto. Será esta qualidade de trabalho com
poucos ou nenhuns meios, extensiva a outros nomes,
como Paulo Fonseca (Paços), Nuno Espírito Santo (Rio
Ave) e Marco Silva (Estoril) a mais grata das surpresas
desta primeira volta, numa Liga em que há claramente
uma linha a separar as equipas com estatuto Champions
das restantes, e em que apenas seis pontos separam o 6º
classificado dos lugares de despromoção. Duas vitórias.
Tanta coisa. E quase nada.

Primeira convocatória de Scolari:
Kaká ausente por não jogar no Real
N
a primeira convocatória de Scolari, neste regresso ao comando técnico da seleção brasileira, Felipão criou surpresa ao deixar de fora Kaká. O facto
de o «8» do Real Madrid não estar a ser opção habitual de José Mourinho nos merengues estará na base
da decisão. Aos 30 anos, Kaká já assumiu intenção de
regressar ao AC Milan, por não ser primeira escolha

na «Casa Branca» madridista. Enquanto o regresso
não se confirma, os custos desportivos para Kaká não
estar a jogar em Madrid são notórios. Com Mano
Menezes, Kaká foi opção em amigáveis e é desejo
do médio-ofensivo (melhor do Mundo FIFA e Bola
de Ouro France Football em 2007) estar presente, em
junho, na Taça das Confederações.

Liga Zone Sagres

1-Benfica
2-FC Porto
3-SC Braga
4-P. Ferreira
5-Rio Ave
6-V. Guimarães
7-Estoril Praia
8-Sporting
9-Marítimo
10-Académica
11-Gil Vicente
12-Nacional
13-V. Setúbal
14-Olhanense
15-Beira-Mar
16-Moreirense

P
39
36
29
25
21
20
18
18
18
16
15
15
14
14
14
8

J
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15

V
12
11
9
6
6
5
5
4
4
3
3
4
3
3
3
1

rESULTADO

E
3
3
2
7
3
5
3
6
6
7
6
3
5
5
5
5

D
0
0
4
2
6
5
7
5
5
5
6
8
6
7
7
9

GM GS
39 11
32 8
34 19
17 12
18 20
17 22
21 22
14 16
13 22
21 24
14 20
20 28
19 28
16 23
19 26
14 27

marcadores

Sporting 1-0 Beira-Mar
FC Porto 2-0 P. Ferreira
Marítimo 1-0 Olhanense
Estoril Praia 1-2 Gil Vicente
SC Braga 4-1 V. Setúbal
Rio Ave 1-3 V. Guimarães
Académica 2-1 Nacional
Moreirense 0-2 Benfica

Óscar Cardozo [Benfica]
13
Meyong [V. Setúbal]
13
Jackson M. [FC Porto]
12
Éder [SC Braga]
9
Edinho [Académica]
9
Lima [Benfica, SC Braga] 8
João Tomás [Rio Ave]
7
James Rodríguez [FC Porto] 7
Luís Leal [Estoril Praia]
7
Nabil Ghilas [Moreirense]
7
Amido Baldé [V. Guimarães] 5
Rodrigo [Benfica]
5
Salim Cissé [Académica]
5
Tarantini [Rio Ave]
5
Ricky van W. [Sporting]
5
Abel Camará [Beira-Mar]
4
Javier Balboa [Beira-Mar] 4

próxima jornada

Académica 25/01 Beira-Mar
SC Braga 26/01 Benfica
Marítimo 27/01 Rio Ave
V. Setúbal 27/01 Nacional
Moreirense 27/01 P. Ferreira
Sporting 27/01 V. Guimarães
Estoril Praia 27/01 Olhanense
FC Porto 28/01 Gil Vicente

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

P
53
41
41
38
35
34
34
34
33
33
33
32
31
29
29
26
23
22
22
21
18
18

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
22
23
23

rESULTADO
U. Madeira 0-1 FC Porto B
V. Guimarães B 0-0 Sporting B
UD Oliveirense 3-2 Sp. Covilhã
Tondela 1-0 Freamunde
Penafiel 2-0 Marítimo B
Portimonense 4-2 Trofense
Benfica B 1-3 Feirense
Leixões 2-0 Atlético CP
Desp. Aves 0-3 Arouca
Belenenses 0-0 Santa Clara
Naval 30/01 11:00 SC Braga B

V
16
11
12
10
9
9
9
8
8
8
9
9
7
8
7
8
5
7
4
4
4
4

E
5
8
5
8
8
7
7
10
9
9
6
5
10
5
8
2
8
1
10
9
6
6

D GM GS
2
40 19
4
38 26
6
35 27
5
23 21
6
31 23
7
39 31
7
27 25
5
25 22
6
26 22
6
26 23
8
29 29
9
25 24
6
24 24
10 32 32
7
31 32
13 24 35
10 23 29
15 20 29
9
13 20
9
20 27
13 17 33
13 20 35

próxima jornada
Trofense 23/01 Tondela
Marítimo B 23/01 UD Oliveirense
SC Braga B 23/01 Belenenses
Arouca 23/01 Penafiel
Atlético CP 23/01 V. Guimarães B
Benfica B 23/01 Naval
Sp. Covilhã 23/01 Sporting B
FC Porto B 23/01 Portimonense
Freamunde 23/01 Desp. Aves
Santa Clara 23/01 U. Madeira
Feirense 23/01 Leixões

Taça da liga
Meias-Finais
SC Braga vs Benfica 2013-02-27
FC Porto vs Rio Ave 2013-02-27

Taça de Portugal
Quartos-de-Final
P. Ferreira 2-1 Gil Vicente
V. Guimarães 2-1 (a.p.) SC Braga
Arouca 1-4 Belenenses
Académica 0-4 Benfica

Meias-Finais
V. Guimarães - Belenenses
P. Ferreira - Benfica

1ª Mão
30/01
30/01

2ª Mão
17/04
17/04
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Real Madrid Goleia em Valência:

Sobe

e desce
os monstros voltaram
Matic: Pediram e Ele Deu
ode parecer estranho se bem e permitiu a Higuain fina-

P

nos lembrarmos do que
está a ser a temporada do
Real Madrid, mas os primeiros 45 minutos da equipa
merengue foram os melhores
desde que José Mourinho
aterrou na capital espanhola.
O Real Madrid começou por
ter entrega ao jogo e atitude,
num campo que se sabe ser dos
mais complicados em Espanha. Com uma defesa remendada, Xabi Alonso e Khedira
deram ar aos quatro da frente
e disseram-lhes que podiam ir.
Higuain desperdiçou uma
oportunidade na cara do guarda-redes do Valência, verdadeiro escândalo. Mas depois,
aos onze minutos, Ozil aproveitou um canto a favor do adversário para sair forte e colocar em Di Maria que fez tudo

Matic foi o melhor em campo no Benfica-F.C.
Porto.
Empenhou-se numa luta desigual perante Lucho, Moutinho, às vezes ajudados por Fernando e Defour.

Sobretudo na primeira parte, o sérvio pareceu ter caído
num daqueles filmes em que o herói tem de lutar contra
uma série de tipos. E vai dando cabo de todos eles.
Neste caso, Matic ficou-se pela luta. E só isso foi bonito
de ver. O futebol é uma coisa de onze para onze e cada vez
é mais difícil fazer a diferença sozinho.
O sucessor de Javi Garcia marcou um golo espantoso, deu
muita luta sem bola, fez cortes importantes, saiu a jogar.
Incrível. Mas também é verdade que Moutinho e Lucho,
tendo assinado exibições menos relevantes, dispuseram
sempre de muito mais espaço e tranquilidade para levar o
F.C. Porto para o ataque.
Estranho? Não, apenas a tradução do que foi o jogo, com
o Benfica a permitir que o meio-campo do F.C. Porto jogasse em superioridade durante largos minutos. Matic sobreviveu a quase tudo. Está numa forma espantosa!

«Problemas

O

lizar. O Valência tentou reagir,
mas o Real Madrid foi sempre
seguro e muito forte no meio-campo. A equipa de Valverde
tentava defender com uma linha subida, pressionante. Ricardo Costa era lateral direito,
tinha de olhar por Ronaldo.
Antes da meia hora, Khedira
dispôs de duas opotunidades
para fazer 2-0. Falhou. O real
estava confortável, Mourinho
desesperava por mais um golo
que traduzisse a superioridade.
Um golo que parecia não cair.
Pois bem, de repente apareceram vários. Aos 35 minutos, Ronaldo tirou da frente
Ricardo Costa e ofereceu a Di
Maria, que encostou sobre a
linha. Dois minutos depois, o
avançado português arrancou
do meio-campo e já na área
chutou como ele sabe. 3-0. O

fiscais» afastam

regresso de Kaká ao
Milan parece estar bloqueado por «problemas fiscais» que levaram o Real
Madrid a interromper as negociações.
«O Kaká fez todos os esforços possíveis e imagináveis,
mas problemas fiscais levaram
o Real Madrid a interromper
as negociações. Quando um
país paga 24 por cento e o outro paga 47 ou 48, devemos
perguntar se é normal. Nesta

quarto foi o mais bonito da
noite, com todos os jogadores
do Real Madrid envolvidos.
Ronaldo finalizou, em força.
Depois do intervalo só podia
ser diferente.
O Real Madrid tirou o pé, o
Valência foi à procura de um
golo que lhe devolvesse dignidade. Teve oportunidades,
várias até. Coentrão devia ter
visto outra vez o cartão amarelo (duas vezes mão na bola...).
Mas nada se substancial aconteceu. Depois de meia hora
excecional, os monstros voltaram a recolher. Para a história
fica a goleada e a tremenda
exibição de Ozil, presente em
quatro dos cinco golos.
Na quarta-feira as duas equipas voltam a encontrar-se,
outra vez no Mestalla, para a
Taça do Rei.

Kaká

do

Milan

altura penso que ficaremos
assim», disse Adriano Galliani, administrador-delegado do
Milan, citado pela «Gazzetta
dello Sport».
De acordo com esta publicação, os assessores jurídicos do
Real Madrid terão chegado à
conclusão que um empréstimo
do jogador brasileiro ao Milan
não era financeiramente recomendável. Só uma transferência em definitivo.

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Liverpool 5-0 Norwich City
Man. City 2-0 Fulham
Newcastle 1-2 Reading
Swansea City 3-1 Stoke City
West Ham 1-1 QPR
Wigan Athletic 2-3 Sunderland
West Bromwich 2-2 Aston Villa
Chelsea 2-1 Arsenal
Tottenham 1-1 Man. United
Southampton 0-0 Everton
1-Man. United
2-Man. City
3-Chelsea
4-Tottenham
5-Everton
6-Arsenal
7-Liverpool
8-West Bromwich
9-Swansea City
10-Stoke City
Sunderland
12-West Ham
13-Norwich City
14-Fulham
15-Southampton
16-Newcastle
17-Aston Villa
18-Reading
19-Wigan Athletic
20-QPR

P
56
51
45
41
38
34
34
34
33
29
28
27
26
25
23
21
20
19
19
15

J
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23

V
18
15
13
12
9
9
9
10
8
6
7
7
6
6
5
5
4
4
5
2

E
2
6
6
5
11
7
7
4
9
11
7
6
8
7
8
6
8
7
4
9

França
Ligue 1

Athletic 1-2 Rayo Vallecano
Valladolid 3-1 Mallorca
Espanyol 1-0 Celta de Vigo
Osasuna 0-0 Real Madrid
Valencia 2-0 Sevilla
Real Betis 2-0 Levante
Real Sociedad 1-1 Deportivo
At. Madrid 2-0 Zaragoza
Málaga 1-3 Barcelona
Getafe 2-2 Granada
D
3
2
4
6
3
6
7
9
6
6
9
9
9
10
10
12
11
12
14
12

1-Barcelona
2-At. Madrid
3-Real Madrid
4-Real Betis
5-Málaga
6-Rayo Vallecano
7-Levante
8-Valencia
9-Real Sociedad
10-Valladolid
11-Getafe
12-Sevilla
13-Zaragoza
14-Espanyol
15-Athletic
16-Granada
17-Celta de Vigo
18-Osasuna
19-Mallorca
20-Deportivo

P
55
47
40
34
32
31
30
30
29
28
26
23
22
21
21
20
19
18
17
16

J
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20

V
18
15
12
11
9
10
9
9
8
8
7
6
7
5
6
5
5
4
4
3

E
1
2
4
1
5
1
3
3
5
4
5
5
1
6
3
5
4
6
5
7

Itália
Serie A

Lyon 0-0 Évian TG
Sochaux 1-0 Stade de Reims
Marseille 3-2 Montpellier
Toulouse 2-1 Nancy
Brest 0-1 Saint-Étienne
Lorient 3-2 Troyes
AC Ajaccio 1-1 Valenciennes
Bastia 0-2 Rennes
Lille 0-2 Nice
Bordeaux 0-1 Paris SG
D
1
3
4
7
6
9
8
8
7
8
8
9
12
9
10
10
11
10
11
10

1-Paris SG
2-Lyon
3-Marseille
4-Nice
5-Rennes
6-Lorient
7-Bordeaux
8-Saint-Étienne
9-Toulouse
10-Lille
11-Valenciennes
12-Montpellier
13-Bastia
14-Brest
15-Sochaux
16-AC Ajaccio
17-Évian TG
18-Stade de Reims
19-Troyes
20-Nancy

P
42
42
41
35
35
34
32
31
30
30
30
29
25
24
22
21
20
19
13
12

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
12
12
13
9
11
9
7
8
8
7
8
8
7
7
6
5
5
4
2
1

E
6
6
2
8
2
7
11
7
6
9
6
5
4
3
4
8
5
7
7
9

Palermo 2-2 Lazio
Juventus 4-0 Udinese
Fiorentina 1-1 Napoli
Milan 2-1 Bologna
Atalanta 1-1 Cagliari
Genoa 0-2 Catania
Chievo 1-1 Parma
Siena 1-0 Sampdoria
Pescara 0-2 Torino
Roma 1-1 Internazionale
D
3
3
6
4
8
5
3
6
7
5
7
8
10
11
11
8
11
10
12
11

1-Juventus
2-Napoli
3-Lazio
4-Internazionale
5-Fiorentina
6-Milan
7-Roma
8-Catania
9-Parma
10-Udinese
11-Torino
12-Chievo
13-Atalanta
14-Sampdoria
15-Bologna
16-Pescara
17-Cagliari
18-Genoa
19-Palermo
20-Siena

P
48
43
43
39
36
34
33
32
31
30
26
25
23
21
21
20
20
17
16
14

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
15
13
13
12
10
10
10
9
8
7
6
7
7
6
6
6
5
4
3
5

Liga

dos

Campeões

Oitavos-de-Final
1ª Mão 2ª Mão

E
3
4
4
3
6
4
3
5
7
9
9
4
4
4
3
2
5
5
7
5

D
3
4
4
6
5
7
8
7
6
5
6
10
10
11
12
13
11
12
11
11

Valencia - Paris SG
12/02
Celtic - Juventus
12/02
Shakhtar - Dortmund 13/02
R Madrid - M. United 13/02
Arsenal - Bayern M. 19/02
FC Porto - Málaga
19/02
Galatasaray - FC Schalke 20/02
Milan - Barcelona
20/02

06/03
06/03
05/03
05/03
13/03
13/03
12/03
12/03

UEFA
Europa League
1/16 de Final
1ª Mão 2ª Mão

Zenit-Liverpool
14/02
FK Anzhi-Hannover 96 14/02
BATE-Fenerbahçe
14/02
Levante-Olympiacos 14/02
Dynamo K.- Bordeaux 14/02
Bayer L.-Benfica
14/02
Ajax- Steaua
14/02
Sparta Praha- Chelsea 14/02
Napoli-Plzeň
14/02
Inter-CFR Cluj
14/02
Newcastle-Metalist
14/02
VfB Stuttgart - Genk 14/02
At. Madrid-R. Kazan 14/02
FC Basel-Dnipro
14/02
B. M’gladbach-Lazio 14/02
Tottenham- Lyon
14/02

21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02
21/02

O
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clássico em

12

pontos

1. As duas melhores equipas
da actualidade deram bom espectáculo. Prometeu muito e
deu gosto ver. Terminou com
resultado justo. Grande início,
com intensidade, quatro golos
em 17 minutos, vários erros à
mistura. A primeira parte começou alucinante. Não que
tivesse havido muitas oportunidades de golo. As que apareceram marcaram-se, mas
pelo ritmo, pela luta por cada
espaço, pela agressividade,
pela pressão das duas equipas,

sência de James, com um onze
mais combativo e pressionante. Defour foi o elemento escolhido para juntar pressão
e libertar outros para tarefas
mais ofensivas. Fê-lo bem. O
final aproximou-se, o resultado servia. As substituições foram nesse sentido.
4. Fernando transmite segurança, é importante. Dá solidez
ao sector defensivo e liberdade
para que os médios cheguem a
zonas de golo.
5. Apesar da defesa incompleta no primeiro golo, Helton
foi decisivo na enorme defesa
com a mão/luva direita impedindo Cardozo de decidir.
Muito bem. Artur errou. Acon-

8. Matic desempenhou muito bem a função, chegando a
várias zonas do campo, pressionando e ganhando bolas
que depois entregava jogável.
Ainda por cima acrescentou
aquela finalização fantástica.
O melhor em campo.
9. Jackson Martinez mostrou-se mais uma vez. Integrou-se
na ideia e estratégia definida
por VP. Recuou muitas vezes,
segurando a bola ou conduzindo sempre que necessário, permitindo aos médios entrar na
sua zona de acção. Trabalhou
muito e bem e saiu premiado
pela pressão sobre Artur e pela
forma como fez o golo.
10. Ficou o duelo entre Alex

que obrigava os jogadores a
decidir rápido (a maior parte
das vezes mal), o que originou
poucas jogadas colectivas e
escassa circulação de bola.
Na segunda parte a intensidade baixou. Talvez alertados
pelos treinadores, e pela impossibilidade de manter aquele ritmo, assistimos a um jogo
equilibrado, calculista, com
todos os passos pensados.
2. O Benfica, surpreendido,
voltou a revelar dificuldade
nos primeiros 30 minutos.
Apesar de manter a estrutura
habitual foi obrigado a esticar o jogo, por força da pressão alta contrária. A partir da
meia hora equilibrou. Esperava mais na parte final. Aimar
não acrescentou valia e Ola
John podia fazer isso mas três
minutos não permitem quase
nada.
3. Porto com um banco jovem e quase sem experiência,
apresentou-se, por força da au-

tece, podia ter sido evitado. É
atirar a bola para longe. Prestes a fazer 32 anos aprendeu da
pior forma o que não se deve
fazer.
6. Muito bom o lance do primeiro golo do Benfica. Canto
curto batido, a defesa do Porto
a ver a bola a ser trocada pelos jogadores do Benfica sem
tocar no chão e a terminar na
conclusão fantástica de Matic.
Que grande golo. Mérito do
Benfica mas não se entende a
passividade portista. Obrigatório atacar a bola, ninguém o
fez. Imagino Vítor Pereira que
tal como a equipa também assistiu ao lance. Bolas paradas
decidem e neste jogo foram 50
por cento.
7. Mangala foi autoritário a
dominar o sector defensivo.
Não é um portento de técnica e
abusa por vezes da capacidade
física mas está confiante e faz-se sentir na forma como quer
sair com a bola. A impor-se.

Sandro e Salvio. Excelente
atitude de ambos. A sua competitividade foi um pequeno
jogo dentro do clássico. Cada
um seguiu os passos do outro
com ligeira vantagem para o
portista.
11. O jogo teve ausentes de
peso. O Porto conseguiu colectivamente suprir a ausência
de James e no Benfica fez-se
sentir Rodrigo. Kardec apesar
de contar não jogou e o espanhol no banco teria sido opção.
12. Os 60.556 adeptos ajudaram a fazer deste jogo mais um
grande clássico. Os dois treinadores agradeceram no final
a presença dos seus adeptos.
Fizeram bem, eles sabem bem
da sua importância.
P.S. Izmailov estreou-se. Sem
nada a registar veremos no
futuro. Inadmissível o erro no
site da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional!!!

Pedro Barbosa

sobe e

Desce

Vítor Pereira, Jesus

e a falta de respeito

Vítor Pereira acusou esta quinta-feira alguns de só verem o lado negativo, de terem
interpretado mal o que disse na conferência
de imprensa da Luz, depois do clássico.
Eu estive nessa conferência e acho que percebi
muito bem o que quis dizer Vítor Pereira. Empatar em casa do Benfica é um bom resultado.
Mas além do ponto, a estrutura do F.C. Porto achou que
podia ganhar mais qualquer coisa. Por exemplo créditos de
arbitragem. Se há coisa que continua a utilizar-se no futebol português é a pressão sobre o árbitro, para o condicionar. Se todos, uns mais outros menos, a usam é porque
acham que a coisa funciona. Protestamos hoje, no próximo
jogo se um dos nossos cair na área pode ser que a decisão
seja a nosso favor. Na realidade, eu também acho que isto
funciona.
Os árbitros são pessoas, logo, por mais competentes que
sejam, condicionáveis.
E é por achar que funciona que considero este tipo de discurso lamentável e evidentemente prejudicial para o jogo.
Logo, prejudicial para todos os clubes.
Um grave contributo para o descrédito do produto, resumiria. Como o F.C. Porto sempre fez tudo pelo seu emblema e nada pelo futebol português, percebo. Mas Vítor
Pereira tentou também condicionar o Benfica, o que se
compreende.
Atacou em duas frentes.
Por um lado Maxi, um dos jogadores mais expostos do
Benfica.
Verbalizou o que muita gente pensa: o uruguaio sente
mais dificuldades, recorre de mais aos braços para parar os
adversários.
Se bem interpretei, o treinador do F.C. Porto quis dizer
que se Maxi não jogasse de vermelho teria de mudar de
forma de estar ou não chegaria ao fim dos jogos. Por outro
lado, Vítor Pereira tentou colocar nos adeptos do Benfica a
dúvida. Como?
Dizendo claramente que o Benfica não sabe lidar com o
futebol do F.C. Porto. Logo, conclusão desejada, se ainda
não aprendeu é porque o treinador não deve ser especialmente perspicaz. Não o disse, claro, mas ficou subentendido. E como o futuro de Jesus na Luz parece dependente do
que conseguir fazer no campeonato, submetê-lo a pressão
pode ser uma estratégia.
Estes dois pontos são relativamente benignos. Diria até
que faz parte.Só sinto a minha inteligência levemente insultada quando oiço Vítor Pereira discursar sobre as interpretações das suas palavras. Para quem não se lembra, o
treinador do F.C. Porto só permitiu uma pergunta na conferência de imprensa.
Disse o que queria, no tom que desejou.
Depois levantou-se e saiu da sala. Se a mensagem não
saiu exatamente como queria só pode lamentar a estratégia
que seguiu.
E essa é da exclusiva responsabilidade do treinador e de
quem o rodeia. Sem querer faltar ao respeito, e esperando
não ser mal interpretado, creio que da próxima vez Vítor
Pereira deve treinar melhor ou optar por um caminho diferente.
Sinceramente, acho que o F.C. Porto ganha pouco com
este tipo de discurso. Percebo que Vítor Pereira tenha de o
fazer, com mais ou menos habilidade.
Sei que Pinto da Costa já não será mais do que um apaixonado por rábulas como a do site da Liga.
Já me incomoda um pouco ver um jogador com o percurso
e a imagem de Lucho debitar frases ensaiadas. Até porque
estive na Luz e não reparei que o campeão nacional tivesse
corrido algum risco para tentar ganhar. Pelo contrário.
Se eu fosse uma pessoa mal intencionada, daquelas que só
vêem o lado negativo, poderia até ser levado a pensar que
este ano o F.C. Porto acha que ganhar o campeonato pode
não ser assim tão simples, daí falar tanto sobre árbitros e
sobre o Benfica. Mas não deve ser isso.
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