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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
30 DE janeiRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da AlegriaDireto
08:00 Jornal da TardeDireto
09:17	Zig Zag
	A Bruxa e o ET
Ema e Gui
09:48	Destino: Portugal
	Óbidos
10:14 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:02	Ler +, Ler Melhor
14:09 O Preço Certo
15:00 Telejornal + 360º
16:00	De Caras
16:32 Portugueses Pelo Mundo
17:16 Eureka!
17:43	Decisão Final
18:33	Correspondentes
19:00 24 HorasDireto
20:01 Baía das Mulheres
20:52 Telejornal Madeira
21:28 Telejornal - Açores
22:00 Portugal Aqui Tão Perto
22:56 Portugal de...
23:37	Não Me Sai da Cabeça
Paixão - Rui Veloso
00:04 24 Horas
00:34	Inesquecível
QUINTA-FEIRA
31 DE JaneiRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 Jornal da TardeDireto
09:17	Zig Zag
	A Bruxa e o ET
09:40	Destino: Portugal
	Alcácer do Sal
10:06 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:02	Ler +, Ler Melhor
14:08 O Preço Certo
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00	Linha da Frente
16:30 SABORES DAS ILHAS
17:08 Portugal Selvagem
17:35	Decisão Final
18:24	Construtores de
	Impérios
18:52	Ler +, Ler Melhor
19:00 24 HorasDireto
20:01 Baía das Mulheres
20:53 Telejornal Madeira
21:30 Telejornal - Açores
22:02 Portugal Aqui Tão Perto
22:58	Maternidade
23:44 Palácios de Portugal
00:08 24 Horas
00:40	Conta-me História
01:15	Nativos Digitais
	A Voz da Razão
01:31 Santos de Portugal
Santa Beatriz da Silva
SEXTA-FEIRA
1 DE fevereiRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
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 + 360ºDireto
16:00 Sexta às 9Direto
16:30 VIVA A MÚSICA
17:15 Tesouros Fósseis
da Ilha Amarela
17:45	Conta-me História
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
23:30 Portugal Selvagem
00:08 24 Horas
00:30 Sexta às 9
01:15	Cuidado com a Língua!
01:30 Grandes Quadros
Portugueses
SÁBADO
2 DE FEVEReiRO
02:00	África 7 Dias
02:30 Portugueses Sem
	Fronteiras
03:00 Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00	Consigo
05:30 Portugal a
Preto e Branco
	Foi Maria a Banhos
06:00 Triângulo Jota
06:45 Tesouros Fósseis
da Ilha Amarela
07:15	UM LUGAR PARA VIVER
	Na Pousada
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Agenda

comunitária

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15	Zig Zag
09:45 Eureka!
10:15 Salvador
10:45	Ingrediente Secreto
11:15 Os Compadres
12:00	Atlântida (Açores)
13:30 Santos de Portugal
14:00	Maternidade
15:00 TelejornalDireto
16:00Voz do Cidadão
16:15	Moda Impura ao Vivo
no Coliseu dos Recreios
17:45	Conta-me História
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
23:45	Cidades 4.0
00:00 24 Horas
00:30	Linha da Frente
01:00 Stº António de Cascais
DOMINGO
3 DE FEVEREIRO
02:00	Áfric@global
02:30 Só Energia
03:00 Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Cuidado com a Língua!
06:15	FutsalDireto
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15	Zig Zag
	A Bruxa e o ET
Ema e Gui
09:45	Aqui Portugal
13:15 Poplusa
14:00 Jornal das 19Direto
15:00	Cuidado com a Língua!
15:15	Futebol:
Benfica x V. Setúbal
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 Os Compadres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Mendes.Come
23:15 VOO DIRETO
00:00 24 Horas
00:30	Construtores
de Impérios
01:00 VIVA A MÚSICA
SEGUNDA-FEIRA
4 DE FEVEREIRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
Vamos Ouvir
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 + 360ºDireto
16:00 Termómetro Político
16:30 Planeta Música
17:30	Decisão Final
18:30 Best Of Portugal
19:00 24 HorasDireto
20:00 Baía das Mulheres
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Prós e Contras
00:00 24 Horas
00:30 (Telefilme)
“A Morte dos Tolos”
de Valter Hugo Mãe
01:30Best Of Portugal
TERÇA-FEIRA
5 DE FEVEREIRO
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
Ema e Gui
	A Bruxa e o ET
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 + 360ºDireto
16:00 O Nosso Tempo
16:30	Ingrediente Secreto
17:00 Tempo Final
17:30	Decisão Final
18:35 Salvador
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 Portugueses Pelo Mundo
23:30Em Reportagem
00:00 24 Horas
00:30 Estranha Forma de Vida
01:00 Economix

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.
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A Banda de Nossa Senhora dos Milagres juntamento com a Associação Portuguesa do Divino
Espírito Santo organiza um jantar para Angariação de Fundos no dia 23 de fevereiro. Animado
pelo DJ Miguel. Ementa: cozido à Portuguesa, haverá uma ementa para as crianças. Para Mais
informações ou reservas contactar Décio: 514-452-9175 ou Francisca 438-876-0432.

4231-B, Boul .St-Laurent,
Québec, Canada, H2W 1Z4

Noite

Tél.: 514.284.1813
Sans frais: 1-866-684-1813
Fax: 514.284.6150

de

Carnaval

O Clube Oriental Português de Montreal organiza no sábado 9 de fevereiro pelas 19h30 um jantar/Dançante e Noite de Carnaval animado pelo Jeff Gouveia. Venham todos mascarados para
dar alegria a festa. Haverá prémios para os melhores mascarados.
Para mais informações ou reservas 514-342-4373.

Dia

dos

Namorados

O Centro Comunitário do Espírito Santo em Anjou organiza a sua festa de São Valentim no dia 9 de fevereiro de 2013 às 19h00. Animado pelo Jimmy Faria. Ementa:
Sopa, prato principal Terra e Mar e sobremesa crepe com gelado e café bolos. Para
mais informações ou reservas contactar Humberto 514-793-0159 ou Amilcar
514-352-8607

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.

Aulas
Festa

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.

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. Para mais informações ou reservas contactar Lina: 514-296-4597
ou Crisantina: 450-688-8260.

Horóscopo

Carneiro: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á muito
alegre e bem disposto. Aproveite bem
este momento. Preocupe-se em ser
bom e justo pois será feliz! Saúde: Esteja mais
atento às suas necessidades fisiológicas. Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus
compromissos profissionais. Honre a sua palavra. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro: Carta da Semana: Valete
de Espadas, que significa Vigilante
e Atento. Amor: Fomente o entendimento com a sua cara-metade.
Aposte no diálogo e na compreensão
para revigorar a sua relação. Saúde: Consuma alimentos ricos em ferro. Dinheiro: Poderá
enfrentar uma situação difícil no seu ambiente
laboral. Procure estar longe dos conflitos.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Gémeos: Carta da Semana: 6 de
Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o seu amor à pessoa
que preenche o seu coração. Saúde:
Semana sem grandes problemas ao nível da
saúde. Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie
bem as suas potencialidades, pois as mudanças de ocupação estão favorecidas.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Caranguejo: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor:
Contribua para a harmonia familiar com uma
boa base de compreensão. Saúde: Avalie o
seu estado de saúde de uma forma
consciente. Procure o seu médico de
família. Dinheiro: O seu desempenho
profissional será recompensado mas
não monetariamente. O reconhecimento será feito através de um diálogo incentivador. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Leão: Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Combine um jantar onde
possa reunir todas as pessoas que
são importantes para si. Ajudá-lo-á a
sentir-se melhor. Não troque o verbo Ser pelo
verbo Ter. Saúde: Evite abusar do café, pois
pode provocar-lhe fortes dores abdominais.
Dinheiro: Mostre o que vale e será bem sucedido. Não tema demonstrar as suas verdadeiras
capacidades.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Virgem: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista
do seu par e procure entender que
cada pessoa tem a sua própria personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande
agitação mental. Tire uma hora no final do dia
para relaxar. Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambiente ajuda
a aumentar a qualidade do trabalho.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
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Maria Helena Martins
Balança: Carta da Semana: 8 de
Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor: Procure passar mais tempo
com a sua família. Será benéfico para
todos. Saúde: Tendência para algum
mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de
autocontrolo. Dinheiro: Aprenda a ser um bom
gestor das suas poupanças. Aos poucos irá
ver a diferença na sua conta. Logo pela manhã
pense nos deveres que tem a cumprir.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Escorpião: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para resolver os seus problemas
afetivos. Veja a tolerância como uma
virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais
equilibrada. O seu organismo agradecer-lhe-á.
Dinheiro: Semana muito favorável sob o ponto
de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido. Preocupe-se em ser bom e justo pois
será feliz! Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Sagitário: Carta da Semana: Rei
de Ouros, significa Inteligente, Prático.
Amor: Evite conflitos com familiares por
causa de assuntos financeiros. Saúde:
Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico.
Dinheiro: Procure não exigir tanto dos outros,
quando não dá o melhor exemplo aos seus
subordinados. Pensamento positivo: sei usar a
minha inteligência para alcançar os meus objetivos. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Capricórnio:Carta da Semana: Ás
de Ouros, significa Harmonia e Prosperidade. Amor:Trabalhe mais o seu
lado espiritual. Os olhos são a janela da
alma, procure que o seu olhar seja brilhante. Saúde:Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a alimentação equilibrada à prática de
exercício físico. Dinheiro:Uma promoção poderá
recompensar o seu esforço. A partir de agora aja
de forma a corresponder a este voto de confiança. Números da Sorte:7, 13, 17, 29, 34, 36
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Membre officiel

Aquário: Carta da Semana: 2 de
Copas, significa Amor. Amor: Os laços
familiares fortalecer-se-ão e a paixão
vai tomar conta de si. Saúde: Ingira
bastantes líquidos. Será uma excelente
forma de combater o calor. Dinheiro: Rentabilize
o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta amealhar alguns lucros. Precisa de alguma
coisa? Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
Peixes: Carta da Semana: 9 de Paus,
que significa Força na Adversidade.
Amor: Um pequeno desentendimento
poderá fazer com que ponha em risco
uma amizade de longa data. Mantenha
a calma. Você agrada a Deus quando pratica a
caridade! Saúde: O seu descontentamento com
a sua silhueta levá-lo-á a pensar, seriamente,
em fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de
vontade será determinante para ultrapassar um
desafio profissional. Continue empenhado.Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

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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Consumo Desperta

o

Que Há

em

Si

Manuel de Sequeira Rodrigues
sua evolução. Mas isto é raro.
As características de base fundamentais são: ter capacidade analítica e matemática, ver sem preconceitos, pensar global, estar atento ao mundo, proporcionar condições para o aparecimento da criatividade e
compreender as diferenças culturais.
As pessoas que se desenvolveram através do marketing, entraram juniores nas organizações e cresceram,
desenhando um percurso de carreira que lhes assegurou o desenvolvimento até ao topo da hierarquia.
Concluindo, é um sector desafiante e exigente. Dirige-se não só ao mercado de consumo interno mas
também à exportação.
Ideal para pessoas com pensamento estratégico e

que pensem e atuem a médio – longo prazo sem perder o pragmatismo do momento.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Com o pacote esperto ilimitado em todo o Canadá

Por um
tempo
limitado

Chamadas

ilimitadas em todo o Canadá1
v

(sem taxas interurbanas)

Mensagens texto, imagem e vídeo

ilimitadas2 (Canadá e internacional)
v

s negócios ligados ao desenvolvimento, há
produção e lançamento no mercado de produtos que são mais ou menos consumidos, despertam o que há em si.
Teoricamente, podem estar na lista de compras de
qualquer um de nós, por pertencerem a uma rotina
repetitiva de necessidade aquisitiva. Dele fazem
parte o sector alimentar e bebidas, higiene e cosmética, produtos de limpeza doméstica. Cabe também
o têxtil, bazar ligeiro e pesado, enfim, tudo o que se
pode adquirir numa grande superfície ou consumir
em hotéis, restaurantes, cafés.
É um tipo de negócio que exige pensamento a médio – longo prazo, de forma a assegurar a implementação da inovação no processo produtivo, de acordo
com as necessidades, alvo dos consumidores, além
da necessária coordenação e controlo da sua colocação no mercado. É isto imbuído de metodologia de
marketing, de forma a haver controlo da comunicação necessária aos potenciais consumidores. É global, competitivo e assente em boas práticas.
Este tipo de pensamento exige uma mente analítica, numérica e até mesmo matemática. Mas também aberta, virada para o global. Há que conseguir
projetar no futuro aspiracional as necessidades ou os
desejos de consumo do grupo alvo, sempre de forma
inovadora quanto possível.
Sabemos que circunstâncias de várias ordens podem
ajudar qualquer pessoa, independentemente da formação, a desenvolver-se com as aptidões necessárias
ao atingimento de níveis adequados que alicercem a

v

O

1Go de dados3
Voice mail visual mais,
4
visualizador e visualizador de nome

60$
por mês5

Telefones inteligentes
a partir de 0$
com entendimento Fido de 2 anos num pacote esperto de 6

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861
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Gira

o

Mundo

Oposição egípcia rejeita apelo
ao diálogo do Presidente Morsi
A Frente de Salvação Nacional do Egipto recusou
o apelo ao diálogo, feito pelo Presidente Mohammed Morsi após declarar o estado de emergência
em três das províncias do país. Morsi convocou a
oposição...
Proprietário da discoteca incendiada
e dois músicos detidos no Brasil
A polícia brasileira deteve o proprietário da discoteca Kiss em Santa Maria, no sul do país, assim
como dois dos músicos que atuavam no local e
cujo espetáculo terá originado um incêndio de que
resultou a morte de 233 pessoas...

Luso-descendente com assento
na Casa Branca junto a Obama
O

luso-descendente David Simas, de 42 anos,
foi nomeado assessor e conselheiro do Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na
área da comunicação e estratégia, anunciou a
Casa Branca.

Quatro engenheiros portugueses
intoxicados por químico alegadamente
usado em câmaras de gás nazis
Quatro engenheiros portugueses ficaram feridos
durante uma operação de fumigação num estaleiro
da construtora portuguesa Opway, na província de
Gaza, no sul de Moçambique, disse à Lusa o diretor geral...
Egito em estado de
emergência por 30 dias
O Presidente egípcio tomou a decisão depois de
terem morrido mais de 50 pessoas durante confrontos nas cidades de Port Said, Ismailia e Suez.
Na última madrugada os manifestantes desafiaram
o islamita Mohamed...
Cheias em Moçambique já mataram
68 pessoas desde outubro
A época chuvosa que se iniciou em outubro em
Moçambique provocou a morte a 68 pessoas e o
deslocamento de 112 mil pessoas, indicou hoje
o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades
(INGC). ...
Vidas minadas
Maung Myint é um birmanês de 24 anos que reside
em Kyaukki. Em 2007 pisou uma mina. Perdeu a
visão. Perdeu uma perna...
Tribunal vietnamita julga 22 ativistas
Um tribunal do Vietname começou hoje a julgar 22
alegados ativistas acusados de tentar derrubar o
Governo e de operar sob a cobertura de uma empresa de ecoturismo, noticia a imprensa local. ...

O advogado luso-descendente foi director de sondagens dos democratas durante a última campanha
presidencial. Durante os primeiros dois anos de
mandato de Barack Obama serviu como assessor do
conselheiro David Axelrod.David é filho de António

Simas, do Faial da Terra, São Miguel, Açores, e de
Deolinda Matos Simas, de Abela, Alentejo. Os dois
portugueses emigraram para Taunton, em Massachusetts, nos anos 60. Foi neste estado americano que
nasceu David e a irmã, Melissa, jornalista que apresentou o noticiário do Kark 4, um canal afiliado da
NBC, até 2012.David Simas é licenciado em Ciência
Política, na Universidade de Stonehill, e Direito, na
Escola de Direito de Boston. Tornou-se conhecido na
comunidade portuguesa ao exigir às companhias de
televisão por cabo que incluíssem a RTP Internacional nos seus pacotes.Já como advogado, tornou-se
colunista de um jornal da comunidade e participou
em programas de rádio. Acabou por ser contratado
para o Congresso de Massachusetts, onde ficou até
2007, ano em que foi nomeado chefe de gabinete do
governador Deval Patrick. Há quatro anos, o homem
que inventou o slogan ‘Yes We Can’, David Axelrod,
convidou-o para a Casa Branca.Na cimeira da NATO
em Lisboa, em Novembro de 2010, Barack Obama
apresentou Simas à comunicação social. “A família
do David está a ver”, disse o Presidente dos Estados
Unidos, apresentando: “Este é o meu amigo David
Simas.”

Graça Moura

e Camané entre os
distinguidos com Prémio Europa

O

s escritores Vasco Graça Moura e Daniel Jonas, o realizador Miguel Gomes, e o fadista
Camané foram distinguidos com o Prémio Europa - David Mourão Ferreira 2010-2012, anunciou
esta terça-feira o Instituto Camões.

Pentágono procura quintuplicar
força da cibersegurança
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos
aprovou um plano que prevê aumentar cinco vezes
o número de efetivos da força da cibersegurança,
noticiou, na noite de domingo, o The Washington
Post. ...

CICL, foi criado em homenagem ao autor português
David Mourão Ferreira (1927-1996).O objectivo é
contribuir para a divulgação da língua e da cultura
portuguesa nos países da União Europeia e do Mediterrâneo, segundo o instituto. Na categoria ‘Mito’,
que visa galardoar a carreira de uma personalidade
eminente da cultura lusófona que se tenha distinguido no campo das letras e das artes, os premiados
foram o escritor e poeta Vasco Graça Moura e o fadista Camané. Na categoria ‘Promessa’, que premeia
obras de uma personalidade emergente no campo artístico, os distinguidos são Daniel Jonas, na literatura,
e Miguel Gomes, no cinema. Em edições anteriores,
este prémio distinguiu Manoel de Oliveira e Frederico Lourenço, Mário Soares e Jacinto Lucas Pires.

De acordo com o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (CICL), estas são as personalidades
galardoadas nas duas categorias que compõem o prémio: ‘Mito’ e ‘Promessa’. Este galardão, atribuído
pelo Centro Studi Lusofoni - Cátedra David Mourão-Ferreira da Universidade de Bari Aldo Moro e do

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIçO
DE LIMpEZA A SECO

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação de forros de casacos
de couro e camurça

Temos bons preços

Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

Esta distinção, lançada em 2006 e atribuída de dois
em dois anos, teve o patrocínio e o apoio da Câmara Municipal de Bari, da Regione Puglia, da Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, das Embaixadas
do Brasil e de Portugal, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação Oriente e da TAP, envolvendo
várias entidades nacionais e estrangeiras. Cerimónia
de entrega do Prémio Europa - David Mourão-Ferreira 2010-2012 realiza-se em Itália no dia 2 de Maio,
na Aula Magna da Universidade de Bari Aldo Moro.
O CICL é um instituto público tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) que tem por
missão propor e executar a política de cooperação
portuguesa e a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro.
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Chávez com prognóstico
“encorajador”
O

Presidente da Venezuela, Hugo Chávez,
ainda não tem uma data para regressar de
Cuba, mas o prognóstico é “encorajador”, disse
esta terça-feira o ministro venezuelano das Comunicações.
Segundo Ernesto Villegas, apesar
do “encorajador” relatório médico,
“não há, para já, uma data fixada”
para o seu regresso.O Presidente da
Bolívia, Evo Morales, adiantou que
Chávez já está a fazer sessões de fisioterapia, “com vista ao regresso”
à Venezuela.
No discurso anual perante o Congresso, Evo Morales, aliado próximo de Chávez, contou ter recebido
essa informação das autoridades
cubanas, que contactou no domingo
e na segunda-feira.
Hospitalizado há seis semanas na
capital cubana, Havana, Hugo Chá-

vez, no poder há 14 anos e recentemente reeleito para
novo mandato, está doente com cancro e já foi operado quatro vezes.

s chamas surgiram por volta das 2h30m da manhã
quando, durante um concerto, o vocalista de uma
banda disparou um sinalizador pirotécnico para o tecto
provocando o incêndio.As faíscas atingiram a espuma
do isolamento acústico e as chamas espalharam-se.
Pelo menos 232 pessoas morreram durante o incêndio na discoteca brasileira, no centro de Santa Maria,
Rio Grande do Sul. O número de mortos no incêndio
que atingiu uma discoteca brasileira na madrugada foi
revisto de 245 para 232, segundo o major Cleberson

rimeiro-ministro argelino anunciou hoje que pelo
menos 37 reféns estrangeiros e um argelino morreram no assalto ao complexo de extração de gás em
In Amenas, que ficou sob controlo de um grupo islamita durante quatro dias e foi coordenado por um
canadiano. Inúmeras vítimas foram encontradas com
uma bala na cabeça. Pelo menos 37 estrangeiros, um
argelino e 29 sequestradores (entre eles, 11 tunisinos
e dois canadianos) foram mortos durante o sequestro
de funcionários no campo de gás de In Amenas, no
sudeste da Argélia, realizado por um grupo islâmico e coordenado por um canadiano, anunciou hoje
o primeiro-ministro argelino.”Trinta e sete estrangeiros de oito nacionalidades diferentes foram mortos
no episódio sangrento que durou quatro dias”, disse
o primeiro-ministro argelino, Abdelmalek Sellal, que
sublinhou que este é um balanço provisório.Cinco
estrangeiros ainda estão desaparecidos depois do
ataque do grupo islâmico, que aconteceu na quarta-feira, no gigante campo de gás de In Amenas. Sellal
não divulgou as nacionalidades das vítimas. Entre
os estrangeiros mortos confirmados pelos respetivos
governos estão um francês, três americanos, dois romenos, três britânicos, seis filipinos e sete japoneses.
Dos 37 corpos de vítimas estrangeiras, sete ainda não
foram identificados.
Três sequestradores capturados vivos
“Numerosos estrangeiros foram mortos com uma
bala na cabeça”, acrescentou o primeiro-ministro, di-

Prazo mínimo para cortar água e
luz por falta de pagamento
duplica para 20 dias
A partir de maio a suspensão por falta de pagamento dos serviços de água, luz, gás, comunicações ou internet só pode ocorrer 20 dias após o
pré-aviso da empresa, mais 10 dias que atualmente, segundo um diploma ...

PCP critica fecho de hotéis
em São Miguel
Aníbal Pires criticou esta segunda-feira o grupo
económico Bensaude, que “tem beneficiado e beneficia de avultados apoios públicos”, mas “encerrou” recentemente dois hotéis em S. Miguel....

Bastianello, comandante do Batalhão de Operações
Especiais da Brigada Militar, em Santa Maria. Bastianello afirmou que, entre as vítimas fatais encontradas na discoteca, 120 são homens e 112 mulheres,
em entrevista à imprensa brasileira. Os corpos foram
levados ao Centro Desportivo Municipal, onde são reconhecidos por familiares, e onde deve realizar-se o
velório coletivo.O número de feridos em hospitais de
Santa Maria e de cidades próximas, no sul do Brasil, é
de pelo menos 131 pessoas, segundo Bastianello.

Canadiano coordenou
rapto na Argélia
P

PSD/Açores realiza jornadas Parlamentares na Terceira
O Grupo Parlamentar do PSD/Açores realiza, entre terça e quinta-feira , jornadas parlamentares na
Ilha Terceira....

21 detidos durante o fim de
semana no arquipélago
A Polícia de Segurança Pública anunciou esta segunda-feira a detenção de 21 pessoas entre sexta-feira e domingo em todo o arquipélago....

Incêndio em discoteca no
Brasil faz 232 mortos
A

Açoriano Oriental

zendo ainda que no total eram 790 funcionários a trabalhar no local, 134 estrangeiros de 26 nacionalidades. Entre os sequestradores, 29 foram mortos e três
foram presos, segundo o primeiro-ministro. “Os trinta e dois terroristas vieram do norte do Mali”, indicou.Uma fonte da área de segurança argelina disse à
“Reuters” que, durante a ofensiva sangrente do exército argelino, no passado sábado, foram encontrados
documentos nos corpos de dois militantes islamitas
que os identificavam como sendo cidadãos canadianos. A informação foi confirmada por Sellal, que
revelou que os raptores ameaçaram fazer explodir a
central. Segundo a “Reuters”, o nome do canadiano
foi divulgado como sendo Chedad. Em Ottawa, o Departamento de relações exteriores do Canadá anunciou estar à a procurar informações, mas referiu-se
ao alegado envolvimento de apenas um canadiano no
sequestro.Os sequestradores eram membros dos Signatários pelo Sangue, um grupo criado por Mokhtar
Belmokhtar, um dos fundadores da Al-Qaida do Magreb Islâmico (AQMI), que deixou o movimento em
outubro para lançar o seu próprio grupo.O argelino
Mohamed el-Amine Benchenab dirigiu o grupo islamita no ataque ao complexo de gás.
Benchenab, muito conhecido pelos serviços de inteligência, foi morto durante o assalto lançado pelas
forças de segurança argelinas, declarou ainda Sellal.
Entre os sequestradores estavam três argelinos e os
outros tinham nacionalidade canadiana, egípcia, tunisina, maliana, nigeriana e mauritana.

PCP/Açores prepara propostas
para melhorar poder de compra
O PCP/Açores anunciou esta segunda-feira que
vai apresentar no parlamento regional um conjunto
de propostas legislativas para aumentar o poder
de compra dos trabalhadores açorianos, idosos e
famílias e “melhora...
Incêndio sem vítimas em casa desabitada
Um incêndio deflagrou ao início da tarde desta segunda-feira numa moradia desabitada na zona da
Calheta, em Ponta Delgada não havendo vitimas
a registar, segundo fonte dos bombeiros locais....
Ribeira Grande transfere mais de
500 mil euros para juntas e
associações do concelho
A Câmara Municipal da Ribeira Grande vai transferir esta semana mais de 500 mil euros de subsídios a 35 instituições sociais, culturais, humanitárias e desportivas e às 14 juntas de freguesia do
concelho...
Desfile de carnaval no Nordeste
A Santa Casa da Misericórdia de Nordeste realiza
no dia 7 de fevereiro um desfile de carnaval....
Valor da avaliação bancária
das casas baixa nos Açores
Os Açores são das regiões do país onde o valor
médio da avaliação bancária das habitações mais
baixou em 2012....
32 escolas açorianas participam na
5ª edição da Geração Depositrão
Os Açores participam na 5ª edição da Geração
Depositrão da ERP Portugal com 32 escolas e
mais de 15 mil alunos da região, uma ação que
pretende introduzir o tema da gestão de Resíduos
de Equipamentos Elétricos ...

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

Domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rvelosa@videotron.ca
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Curiosidades
Viagra

ajuda a emagrecer

Um estudo realizado na Universidade de Bona, na Alemanha,
conclui que o fármaco utilizado para combater a disfunção
eréctil poderá também diminuir a zona abdominal, ajudando
na luta contra a obesidade. A investigação feita em ratos descobriu que o Viagra modifica as células de gordura branca
derretendo a massa gordurosa que se acumulada na região
do abdómen, diminuindo ainda os riscos de ocorrência de
outro tipo de complicações relacionadas com a obesidade.
Embora os investigadores descartem a possibilidade do
Viagra reduzir rapidamente os quilos a mais, a verdade é que
o fármaco pode reduzir risco de aumento de peso.

Qual a Taxa Atual do
Derretimento Glacial?
E

studos recentes demonstram que o derretimento
das geleiras tem se intensificado nos últimos 350 anos,

270 maiores geleiras entre o
Chile e a Argentina e as geleiras do sul e do norte da Patagônia, houve uma perda de vo-

levando ao aumento rápido
do nível do mar em algumas
regiões do globo terrestre.
Levando em consideração as

lume de 10 a 100 vezes mais
rápida nos últimos 30 anos.
Toda geleira é um sistema
que está sujeito à evaporação

Mulher

agride
polícia após detenção

“Uma mulher foi detida na madrugada de domingo numa
viatura que tinha sido furtada. Numa discoteca do Seixal, a
mulher furtou a mala de uma senhora, onde estava a chave
do carro e fugiu com a viatura”, descreveu.Segundo a mesma fonte, a mulher parou depois numa rulote.”Parou a viatura, que deixou a trabalhar, e pediu uma grande quantidade
de hambúrgueres. Quando os recebeu, fez mais um pedido e
enquanto o homem o preparava fugiu sem pagar”, explicou.

Ciccio,

o cão que reza pela
falecida dona, não falha uma
missa desde o funeral

Aos 12 anos, Ciccio ficou ‘órfão’ da dona. Desde o funeral
da mulher, em novembro de 2012, que este pastor alemão,
agora com 12 anos, vai diariamente à missa. No sítio onde se
despediu da amiga, o cão já presenciou mais funerais e também batizados e casamentos. É uma história de amor, mais do
que a devoção religiosa, que está a deliciar a Itália. Um cão
com 12 anos não falha uma missa na igreja onde se celebrou

Diretora

de centro de reabilitação detida
por conduzir embriagada e drogada

A

diretora de um centro de
reabilitação para pessoas
com problemas de alcoolismo e toxicodependência foi
detida, na Florida, depois de
apanhada a conduzir com excesso de álcool e de drogas.

Tratou-se da quarta detenção
pelo mesmo motivo, o que levou Juli Arnold a demitir-se do
cargo.
A norte-americana, de 49
anos, diretora de um centro
localizado em Fort Pierce, na

Florida, foi apanhada pela polícia no dia 28 de dezembro
com excesso de álcool, sendo
que também foi detetado consumo de drogas. No seu carro,
foram encontradas algumas
doses de marijuana.

Você

sabia que 365 línguas
diferentes são faladas na Indonésia?

N

uma referência à história bíblica da Torre de
Babel, onde os habitantes da
Terra passaram a falar idio-

o funeral da dona.Ciccio, assim se chama o animal, todos os
dias vai até à igreja de San Donaci, no sul da Itália, a mesma
onde em novembro foi realizado o funeral da dona.‘Órfão’,
este pastor alemão, agora com 12 anos, apenas espera que os
sinos comecem a tocar para se apresentar na primeira fila da
igreja, perto do altar. Por vezes atrasa-se, mas o padre, Donato
Panna, não inicia a cerimónia sem que ele esteja presente, de
acordo com o relato do jornal Il Messaggero.Com a morte da
amiga, Ciccio pertence agora a toda a aldeia, bem como os
outros três ‘irmãos’ adotados pela mesma mulher.

ou fusão. Nos últimos anos, o
Ártico bateu recorde de encolhimento de geleiras.
As geleiras da Groenlândia e
da Antártica também estão derretendo rapidamente. Segundo
a revista científica Science,
entre 1992 e 2011 as geleiras
da Groenlândia perderam 152
bilhões de toneladas de gelo
por ano. Já na Antártica, as geleiras derreteram 71 bilhões de
toneladas de gelo por ano.
Apenas esse derretimento
levou ao aumento 11,1 milímetros no nível do mar desde
1992. Atualmente, as geleiras
dos polos Norte e Sul estão
perdendo três vezes mais gelo
do que na década de 1990.
Na Groenlândia, cerca de
97% da superfície de gelo já
passou por algum derretimento. O problema é causado,
principalmente, pelo aumento
dos gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera.
Até 2100, o nível dos oceanos deve aumentar mais de um
metro. Hoje, o mar está subindo cerca de 3,2 milímetros por
ano.

mas diferentes e deixaram
de se entender, hoje a realidade do mundo é que existem 2700 idiomas falados e

mais de 7000 dialetos.
Por incrível que pareça, na
Indonésia são falados 365
idiomas e dialetos. O idioma
oficial da indonésia é o Bahasa
Indonesia. No entanto, muitos indonésios, além de falar
a língua nacional, são fluentes
em outros dialetos da região,
como o sundanês e o javanês.
O inglês é reconhecido na Indonésia como uma das línguas
de trabalho. Por lá, também se
falam o tétum e o português.
A Indonésia é a segunda nação a falar mais idiomas no
mundo. O primeiro lugar fica
com Papua Nova Guiné, onde
são falados cerca de 820 idiomas diferentes.
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Assim Vai Portugal

Artigos desta página são comentados por Tony Saragoça

Acordo Ortográfico
Passos diz que gastou menos da Língua Portuguesa

1,5
J

milhões que

á que estamos a falar de cidadãos honestos,aqui está
outro. Um ladrão justifica-se
sempre com os actos de outros ladrões, e assim as contas
balamçam sempre.
Neste caso ele...ainda fez melhor, imaginem: E o senhor

Pedro Passos Coelho,defende-se logo que garante que: ele
próprio deve ser um “exemplo”
do que pede a todos na administração em termos de disciplina
orçamental.” No que respeita
àquilo que é pequenino, mas

Presidente

da

que é da minha responsabilidade
directíssima, que são as responsabilidades com a despesa do
gabinete do primeiro-ministro,
quero dizer que em 2010 [com
Sócrates] a despesa executada
foi de 4,2 milhões de euros, em
2011 foi de 3,6 milhões de euros
e em 2012 foi de 2,7 milhões de
euros”, disse, recebendo palmas
das bancadas do PSD e do CDS.
Mas então o senhor primeiro
ministro não é responsável senão por aquilo que diz respeito
ao seu cabinete? Não é o senhor
responsável por todos os ministros sob a sua governa? Ou será
que eles estão lá só para apanhar
as facturas, incluindo as suas,
afim que o orçamento do cabinete do Primeiro Ministro, dê a
impressão aos contribuintes que
o senhor tem o contol total e é

Câmara

A presidente da Câmara de
Palmela, que pediu a reforma
aos 47 anos, afirmou hoje que
a contagem do tempo de serviço a dobrar é um “tratamento
especial para pessoas que exercem funções em condições especiais”.
Somos “Sepa Torta” e muito difícel será deixar de o ser.
Não porque os portugueses
em geral, não sejam tão honestos e conscientes.o resto
dos habitantes do planeta,mas
sim porque haverá sempre indivíduos, como esta senhora,
que, se julgando ela mesmo
digna de “tratamento especial”, e que exerceu “funções
em condições especiais”,por
ela mesma evaluados,claro,se
permite o que se fosse honesta
e consciente ,não agiria assim.
Que dizer do honesto agricultor que trabalha as suas terras
dia e noite sem contar as horas? Do destemido pescador
que parte para o alto mar e
que por vezes nem a casa vem
para dormir todos os dias?
Puderíamos continuar com
dezenas de outros honestos

Sócrates

de

Palmela

cidadãos que só tiveram a infelicidade de não serem pagos
directamente pelo estado social. Estado esse que,por causa desta senhora et outros/as
como ela se encontra agora a
pedir ao capitalismo estrangeiro para nos ajudar a saír da
maior crise que já tivemos. O
pior disto tudo é que a senhora Ana Teresa Vicente, acabará por obter o que quer,... não
o que merece, claro.
Disse ainda: “Em nenhuma
outra situação é normal que
uma pessoa, depois de estar em
funções numa instituição durante 20 anos, saia de lá e que não
tenha, por exemplo, um subsídio de desemprego”, disse Ana
Teresa Vicente, ao ser questionada sobre a moralidade deste
benefício, face às dificuldades
económicas do País.
Sendo esta autarca “comunista”, a sua atitude é verdadeiramente ultrajante para
um partido que pretende defender as injustiças sociais,
e condena o abuso feito dos
dinheiros publicos. Creio que
esta senhora está se “marim-

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

um bom exemplo a seguir? E
se na realidade, fêz melhor que
o seu antecessor,merecerá por
isso a absolvição total? Suponhamos que o senhor Sócrates
gastou muito mais do que aquilo
que deveria ter gasto ‘O esforço feito pelo seu cabinete passa
a não ter mérito nenhum, pois
fazermelhor que o outro, nessas
circunstâncias, não é verdadeiramente um grande esforço. Infelizmente e por razões bem óbvias, chegámos ao ponto de só
pudermos fazer análizes cínicas
e sarcásticas, mesmo quando a
notícia tem aparência de boa.
É que foi a isto que os nossos
governantes, independentemente do partido que representam,
nos condicionaram, nos últimos
anos.

falo
Português

pediu reforma

bando” das doutrinas do seu
partido.Afinal de contas ela
não é a única naquele país a
aproveitar-se duma situação
que poderá não estar disponível num futuro ppximo.Portanto há que mungir a vaca
enquanto tem leite. A culpa é
certamente da Troika,porque
sem a ajuda dela,á muito
tempo que o país não teria o
dinheiro disponível para lhe
pagar a sua merecida pensão.
E a senhora Ana de acrescentar: “Acho que é uma posição
que o meu partido toma com
toda a legitimidade, em consonância com a posição que
tomou na Assembleia da República, mas o que interessa foi
o voto de confiança, independentemente de ser uma decisão
pessoal, porque estas coisas são
sempre uma decisão pessoal”.
Ana Teresa Vicente reiterou ainda que não irá usufruir da reforma a que tem direito, enquanto
exercer funções políticas.
Afinal de contas,é ou não é
uma pessoa honesta? “Mete
no cachimbo e chupa, zé povinho.”

Um pouco de história...

O Acordo Ortográfico que está agora a ser implementado
não é algo recente. As primeiras tentativas de aproximação
ortográfica das diversas variantes da língua portuguesa, em
especial a variante brasileira e a portuguesa, datam dos anos
trinta do século XX. Com efeito, o Primeiro Acordo Ortográfico, que partiu da iniciativa da Academia Brasileira das Letras,
data de 1931, mas nunca viria a ser ado(p)tado. Seguiram-se
outros textos publicados em 1942, 1943, 1945, 1971, 1975...
todos sem sucesso, porque Portugal e Brasil nunca se conseguiram entender relativamente a estes diplomas: quando um
ado(p)tava um documento, o outro não o aceitava... e assim o
Português do Brasil e o Português de Portugal foram-se afastando cada vez mais...
Ora, com o 25 de Abril e a independência das antigas colónias, novos problemas se colocaram à Língua Portuguesa. Em
1986, numa reunião entre representantes dos sete países de
língua portuguesa (CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe), no
Rio de Janeiro, foram estabelecidas as primeiras bases para
um acordo. Contudo, mais uma vez, as normas aí estabelecidas não viriam a ser aplicadas.
Em 1990 surgiu finalmente o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa. Trata-se de um tratado internacional que foi assinado por representantes oficiais dos sete países da CPLP, em
16 de Dezembro de 1990, depois de uma longa negociação entre a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira
de Letras, iniciada em 1980! Este tratado viria a ser assinado
em 2004 por Timor-Leste, após a independência deste país.
Mas, pergunta-se talvez o leitor, se o Acordo foi assinado em
1990, porque é que só agora está a começar a ser implementado? Acontece que o documento previa no seu artigo 3º que
entrasse em vigor a 1 de Janeiro de 2004, desde que todos os
países envolvidos o tivessem ratificado. Como isso não aconteceu (só Portugal, Brasil e Cabo Verde é que o ratificaram) a
sua entrada em vigor ficou pendente.
Seguiram-se duas reuniões de onde saíram dois protocolos
modificativos: em 1998, para retirar do texto a data de 1 Janeiro de 1994 e em Julho de 2004 onde se estabeleceu que
para que o Acordo fosse aplicado, bastaria que três países o
ratificassem.
Finalmente em 2008, os chefes de Estado e de Governo da
CPLP manifestaram o seu regozijo pela entrada em vigor do
Acordo Ortográfico e estabeleceu-se que a partir de 2013 o
Acordo passaria a ser obrigatório. O Brasil começou a aplicar
o Acordo a 1 de Janeiro de 2009 mas vai oficializar em 2016.

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

Bem-estar
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Fast

food pode provocar
asma nas crianças e jovens

O
Receita da semana

Creme Brulé au
Grand-Marnier

consumo de “comida
rápida” pelo menos três
vezes por semana pode provocar doenças como asma e
eczema em crianças e adolescentes, segundo as conclusões de um estudo do boletim especializado britânico
“Thorax.
O consumo de “comida rápida” pelo menos três vezes por

mento daquelas doenças.
As conclusões do estudo resultam da análise de padrões
de alimentação de mais de 500
mil crianças de 50 países e fazem parte de um documento
mais vasto, o Estudo Internacional de Asma e Alergias na
Infância.
Os cientistas verificaram que
os jovens que comem mais

No sentido inverso, o consumo de fruta três ou mais vezes
por semana reduz entre 11 e
14 por cento o risco de sofrer
de asma, de eczemas e de rinoconjuntivites
Em alguns casos, alimentos
como o leite de vaca, ovos,
peixe, marisco, leveduras, frutos secos e alguns corantes e
conservantes podem agravar

semana pode provocar doenças como asma e eczema em
crianças e adolescentes, segundo as conclusões de um estudo do boletim especializado
britânico “Thorax”.
Um grupo de cientistas das
universidades de Auckland,
na Nova Zelândia, e de Nottingham, no Reino Unido,
responsáveis pelo estudo, concluiu ainda que o consumo
abundante de fruta tem um
efeito preventivo no apareci-

refeições como hambúrgueres preparados e servidos em
cadeia internacionais e restauração correm mais risco
de desenvolver doenças como
asma, eczema e irritações oculares e das vias respiratórias.
Entre os pré-adolescentes que
consomem esses alimentos
três ou mais vezes por semana,
o risco de asma aumenta 39
por cento. Nas crianças de seis
a sete anos, o risco aumenta 27
por cento.

os sintomas, assinalaram os
especialistas.
“Se a relação entre a comida rápida e a prevalência dos
sintomas de asma, rinoconjuntivite e eczema é causal,
as conclusões têm um grande
impacto na saúde pública devido ao crescente consumo de
comida rápida a nível global”,
assinalaram Innes Asher, da
Universidade de Auckland, e
Hywel Williams, da Universidade de Nottingham.

Colaborador
Especial Frank Rocha

INGREDIENTES
Raspa de laranja
10 Gemas
1 Litro de creme 35%
180 Gramas de açúcar
80 ml de Grand Marnier
1 Colher de chá de baunilha
PREPARAÇÃO
Ferver o creme com a baunilha, a rapa de laranja e metade
do açúcar. Numa tijela à parte batem-se as gemas com o
resto do açúcar.
Quando o creme levantar fervura, misturam-se a pouco e
pouco as gemas mexendo sempre.
Passa-se a mistura no passador e junta-se o Grand Marnier.
Vai ao forno a 200F a cozer durante 20 minutos.
Deixa-se arrefecer no frigorifico e poe-se depois açúcar por
cima e queima-se com o maçarico.
BOM APETIT.
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Hollywood: as Mulheres
ainda estão em Minoria
E

sta é a conclusão de um
estudo levado a cabo
pelo Centro para os Estudos
de Mulheres na Televisão e
Cinema. Ainda assim, apesar
de os números serem muito
baixos, estes dados representam um aumento de 4% em
comparação com os números
de 2011.
A pesquisa, de acordo com a
BBC, mostra que as mulheres
representam 18% num universo de realizadores, produtores
executivos, escritores, cineastas e editores. Aponta ainda
que as mulheres no cinema
têm mais probabilidades de
trabalhar em documentário,
dramas ou então animações.
É, também, interessante verificar que um outro estudo, levado a cabo pela organização
do festival de Sundance, mostra outros números. Diz o Instituto Sundance e a Associação
Women in Film Los Angeles,

que o sexo feminino já representa 29,8% dos 11 mil realizadores, argumentistas, produtores, diretores de fotografia e

A

ativa

Quem é ele?

pendente em comparação com
o de Hollywood. Mas chama a atenção para o trabalho
que ainda precisa de ser feito

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
Parabéns a Kim Raposo e Emelie Oliveira para terem advinhado que
era Idelta Rego na foto.

cASAL DA SEMANA
Kathryn Bigelow é um exemplo quase único de sucesso feminino no cinema.
Em2010 tornou-se na 1ª mulher a vencer o Óscar para Melhor Realizadora. Este
ano volta às nomeações, mas paraMelhor Filme, com“00:30 A Hora Negra”.

editores que trabalharam nos
filmes exibidos no festival na
última década.
“Os dados mostram que há
uma maior representatividade
de mulheres no cinema inde-

para que as mulheres atinjam
a igualdade”, lê-se no comunicado da presidente do Women
in Film Los Angeles, Cathy
Schulman.

Já nasceu o filho de Shakira
e Piqué... e é já membro do
Barcelona!
cantora colombiana Shakira e o jogador do Barcelona, Gerard Piqué já são pais.
Milan nasceu, dia 22 de janeiro,
em Barcelona, Espanha.
A cantora divulgou a chegada do seu filho no seu site
oficial escrevendo: ‘estamos
muito felizes em anunciar o
nascimento de Milan Piqué
Mebarak, nascido a 22 de ja-

Vida

neiro, às 21h36, em Barcelona,
Espanha’; No comunicado que
Shakira colocou na sua página
do twitter pode ler-se; ‘O hospital confirmou que o primeiro
filho do casal pesa aproximadamente 3 quilos e que mãe
e filho estão bem’. O casal
encontra-se muito feliz com o
novo membro da família, tendo já dito no twitter que ‘tal

como o seu pai, Milan tornou-se um membro do Barcelona
FC ao nascer’.

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

A VOZ DE PORTUGAL
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crónicas
A Competitividade

Hélio Bernardo Lopes
tema da competitividade entrou, e desde
há uma boa década e meia, no domínio dos
grandes temas do tempo. Raros serão hoje os
programas onde se aborde a situação de Portugal, da União Europeia ou do Mundo, onde o
tema da competitividade não surja como ponto
central de tais conversas.
Ao mesmo tempo, o tema surge sempre envolto
nas ideias de reestruturar, racionalizar e otimizar,
e tudo sempre com a finalidade de gastar menos,
mas fazendo mais e melhor. E, mau grado se saber
que o ouro sobre azul simplesmente não existe, a
grande e omnipresente verdade é que não há quem
se determine a centrar a organização das mil e uma
comunidades e do Mundo na defesa da vida, da dignidade humana, e na procura de olhar tudo isso à luz
de uma visão de transcendência. Ora, há já muitos
anos, ainda com a sede de Os Belenenses na Avenida da Liberdade, era eu garoto, tive a oportunidade
de aí me deslocar, pelas nove e meia da noite, a fim
de assistir a uma palestra do professor de Educação
Física, José Esteves, figura então muito referente do
desporto em Portugal, que procurava estruturar-se
com cabeça, tronco e membros, digamos assim.
Ao redor do tema dessa palestra, José Esteves veio
mais tarde a publicar um pequeno livro, que num
ápice desapareceu das livrarias, dada a grande fama
– justa, aliás – que rodeava o orador. E nessa palestra José Esteves fez uma afirmação que continha o
seu quê de perigoso, e certamente sem ter almejado
o alcance do que, potencialmente, se continha nas
suas palavras: a procura do ser humano, do atleta,
em particular, levará a que sempre se obtenham novos recordes nas diversas modalidades desportivas.
Eu era novato – talvez com uns catorze anos – e
não me determinei a usar da palavra no plano público, mas abordei o orador, ao final, a quem expus
este meu ponto de vista: terão de haver limites, mas
o que poderá dar-se é um aperfeiçoamento das técnicas de medição, progressivamente fornecendo dados até às centésimas, às milésimas, etc.. Um ponto
de vista que José Esteves aceitou, perguntando-me
se eu praticava algum desporto, tendo-lhe respondido que praticava judo. Fui buscar estas histórias
a propósito do recente caso, Lance Armstrong, que
para lá dele poderá também envolver muitíssimo
mais gente, incluindo da União Ciclista Internacional. Além do mais, também se percebe que o caráter
atribuído de há muito às vitórias em grandes provas terá que levar, inevitavelmente, a que os atletas
recorram a mecanismos inaceitáveis ou proibidos
num ambiente desportivo saudável e salutar, virado,
por exemplo, para ser tomado como ponto de partida para o progresso e o desenvolvimento dos países
onde tem lugar, mas por igual nas zonas envolventes
e através de parcerias com utilidade social e humana
efetiva. O caso Lance Armstrong tem isomorfismos
constantes e por todo o Mundo, e mesmo muito para
lá dos ambientes desportivos. Basta olhar o modo
como a competitividade é apontada como o fator essencial na organização das sociedades e como, por
sua via, tudo passa a valer para se conseguir a mesma, incluindo a completa secundarização da vida e
da dignidade humana. Hoje, com a sociedade que se
criou, o que não for competitivo e destinado a sair
vitorioso é suscetível de ser descartável. Ou seja e
em síntese: o caso Lance Armstrong é, com toda a
certeza, agulha no palheiro do desporto, sendo que
é aí moralmente condenado, mas já não no domínio
da produção empresarial e na grande organização da
sociedade. A competitividade, de facto, terá sempre
de constituir-se num cancro social e da convivência
entre humanos.

O

Comunhão

de

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

P

onto 1 - Ser reformado ou pensionista nestes
tempos conturbados não é fácil. Por isso, faço
uma proposta a todos os que se encontram nesta posição intermédia, entre os vivos/activos e os
mortos, já que somos os pré-mortos: deixemos de
contribuir para o bem e o progresso da sociedade
através das actividades que cumprimos e que tão
necessárias são ao progresso das populações.
Repare-se nos impostos de que estamos a ser vítimas neste ano de 2013. 3,50% de taxa de solidariedade (vamos ser solidários com os BPNs e os
Banifs? E com os trafulhas que por lá fizeram buracos colossais?); 3,50 a 10% de imposto para igualar
os funcionários públicos no activo; IRS com tabelas pouco justas e muito penalizadoras para quem
trabalhou ao longo de quarenta anos e mais. Não
esquecer os aumentos em todos os bens e serviços
que teremos de suportar numa altura da nossa vida
em que a saúde exige mais gastos(ou convém que
se morra mais cedo? Eram pensões que não se pagavam…) e temos o direito a usufruir de meios de
lazer que não são gratuitos nem de baixo custo.
Acreditem que já pensei em voltar ao activo. Mas
prefiro manter-me como pré-morta e (quem sabe?)
talvez trabalhar clandestinamente…
Outra questão que quem nos governa parece que
esqueceu é a seguinte: muitos dos jovens que estão
desempregados encontram-se a residir com os pais.
Por vezes, perderam as casas e voltaram para a casa
dos familiares. Ora, esses familiares são muitas e
muitas vezes os nossos reformados e pensionistas.
E agora? Conclui-se prontamente que este governo
que não governa coisa nenhuma trata os reformados
e pensionistas como “alvos a abater”. Ou não?
onto 2 - Sobre a areia molhada da noite esquecida a mulher caminha vagarosamente. As mãos
apanham a barra do vestido que o vento faz dançar
na madrugada silenciosa de um novo tempo. Já mais
de um ano passou em que na mesma praia o barco desapareceu na lonjura de um horizonte ingrato.
Todos os dias que a esta perda se seguiram foram

P

Almas

de solidão e dor; mas também de doçura e reconciliação. Porque a partida daquele que se ama nunca
é definitiva. Há sempre encontros acontecidos em
dias de saudade. Sobre a areia molhada da noite
esquecida a mulher caminha vagarosamente.
Vislumbra momentos de carinho e doçura. Chora
baixinho e tenta abraçar o invisível para os outros
que não para ela. Passeantes riem gargalhadas ruidosas que a mulher não ouve. Atiram pedras e chamam-na louca. Ela não se apercebe. No reencontro
do amor só as almas percorrem juntas os lugares.
O físico dá lugar ao espírito que não apreende os
sons vulgares da terra dos homens. Só os murmúrios bons da natureza conseguem atravessar a barreira dos eleitos, principalmente dos amantes que
ainda acreditam ser possível encontrar-se no mundo
habitado. Sobre a areia molhada da noite esquecida
a mulher caminha vagarosamente.
Aproximando-se do mar descansa sentada sobre
a rocha antiga de vastas memórias. O salgado saboroso do mar salpica-a e segreda-lhe palavras de
conforto que atenta ouve e tenta possuir com todo
o seu ser. Então, levanta a cabeça até aí debruçada
sobre si mesma. Ele está ali. Não pronuncia palavras. Só os seus olhos escuros brilham na madrugada que nasce para o amor. Abraça-o com a ternura
nunca esquecida. O calor do corpo dele aquece-a e
embalam-se um ao outro numa dança airosa e verdadeira. Quer perguntar-lhe: porque partiste antes
de mim? Já não encontro lugar onde possa repousar.
Ando por aqui à tua procura. Mas…nada pergunta.
Segue-o nos gestos tão conhecidos deles.
Em tempos, viveram momentos gloriosos de afecto. Juntos quebraram barreiras e construíram memórias. Dia a dia deram as mãos protegendo-se
mutuamente. Leram os mesmos livros, ouviram as
mesmas músicas, riram de travessuras e choraram
de dores. Voltaram a ser um só. Na força de duas
almas que se ouvem por entre o ruído da multidão
que não quer perceber destas coisas dos loucos. Porque é mais fácil contar a vida pela matéria e pelo
acumular de inutilidades. Porque não sabem - os
normais - a beleza contida nas coisas simples que só
o coração pode oferecer.
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Matança do Porco no
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Sylvio Martins

A

semana passada, o inverno
refrescou-nos
com temperaturas a cerca de
-20 a -35 e posso informar-vos que esta semana está a
melhorar. Nesta estação do
ano todos querem ficar em
casa onde está bem quentinho a ver o fim da telenovela
Rosa de Fogo na FPTV. Ficando sempre em casa fica
aborrecido. Tive a oportu-

sobre as tradições que se devem manter para relembrar os
costumes antigos e mais importante para a nova geração.
Já lá vão 6 anos que eu não
vou a esta associação, mesmo
se estou a viver a dois minutos.
Depois do discurso do Presidente o jovem talentoso,
Jimmy Faria a providenciar a
música e som, iniciou a festa
maravilhosamente a evidenciar que esta não vai ser para
dormir mas sim, para festejar
em grande.
Seguiu-se o jantar, com uma

sempre, providenciou um belíssimo espectáculo musical,

Comunidade

por uma sequência de arrematações, mas, afinal o rei desta

Veja o vídeo no Youtube
sobre a Festa da
Matança do Porco

noite foram os organizadores
desta festa porque tudo correu
muito bem.
Parabéns.

nidade de ir à Matança do
Porco no Centro Comunitário do Espírito Santo em
Anjou para ver e saborear
as delícias Açorianas.

tradicional ementa de sopa,
carne do porco, chouriço,
morcela, inhame, batata-doce,
batatas e repolho e muito mais.
E para colmatar esta celebra-

incitando a assistência a partilhar a sua alegria contagiante na pista de dança com um
“pézinho”.
A actuação de Jimmy foi momentaneamente interrompida
Os convivas chegavam àquela bem acolhedora casa açoriana. À entrada, e a título
de boas-vindas, aguardavam
a garrafa de aguardente e os
figos, produtos tradicionais
muito apreciados pelas nossas
gentes nas matanças do porco.
Pelas 19h15 o Presidente do
Centro, Humberto Cabral, deu
as boas-vindas a todos e falou

ção da gastronomia açoriana,
não faltou a afamada mesa de
sobremesas que foi realmente
uma delícia para todos.
Passou-se em seguida ao
momento de diversão e dança com as bonitas músicas e
cantigas do Jimmy, mostrando
todo o seu talento e o estilo
Kuduro, fazendo mexer todos
estes “Kumolinhos”. Como

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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Comunidade

Oficialização da Ordem de mérito
ao Sr. Padre José Maria Cardoso
D

Miguel Félix
Fotos de Manuel Neves e Sylvio Martins

omingo passado, 27 de
Janeiro, o Secretário
do Estado das Comunidades
Portuguesas, o Sr. Doutor
José Cesário esteve em Montreal para encontrar membros da comunidade e da comunicação social, no Centro
Comunitário da Santa Cruz.
Nesse encontro comunitário,
várias personalidades marcaram presença na mesa de
honra: a Conselheira das
Comunidades Portuguesas
Clementina Santos, o Chan-

celer David Pereira e o Vigário das comunidades culturais da Diocese de Montreal,
Sr. Pe. Pierangelo Paternieri.
O encontro começou com o
discurso do Secretário de Estado sobre a nova política do
Governo sobre o ensino da
língua portuguesa no estran-

Veja o vídeo no Youtube
a reportagem video
da condecoração

geiro.
Nessa nova politica, o Instituto de Camões tem a missão
de avaliar e certificar as competências dos estudantes, que
desejam ter o reconhecimento. Essa política acompanha-se da entrega de um pacote
de livros, às bibliotecas.
Esses livros têm por objectivo ajudar a aprendizagem
da leitura e da língua, para os
pais e professores.
Nesta mesma ocasião, um
pacote de livros portugueses e

lusófonos infantis foi oferecido ao Presidente da Comissão
dos pais da Escola Portuguesa
Santa Cruz, o Sr. Mario Figuereido. Em conferência de
imprensa, o Secretário de estado, Dr. José Cesário, relembrou que existem ainda 700
outros lugares ou escolas na

América do Norte, que poderão receber também estes livros se fizerem o pedido para
tal. Salientou ainda que brevemente, o Consulado Geral
de Portugal em Montreal terá
o material necessário para enviar aos lugares com o sistema de internet com fio.
Tudo isto tem por objectivo
aproximar as comunidades
com Portugal. O Secretário Dr.
José Cesário reafirmou, que

discurso, o Sr. padre Cardoso
agradeceu aos professores, aos
benévolos e aos estudantes,
sem quem, a UTL não teria o
sucesso actual. Um Porto de
Honra e uns petiscos foram
oferecidos para concluir esse
evento protocolar.
A Ordem de Mérito é uma
Ordem honorífica portuguesa
que visa distinguir actos ou
serviços meritórios que revelem desinteresse ou abnegação

Portugal está disponível sempre para responder aos pedidos
de ajudas, que tem um consenso e uma participação larga da
comunidade.
Na segunda parte da sua intervenção, foi a entegra ao Sr.
Padre José Maria de Freitas
Cardoso da insígnia do grau
de oficial da Ordem de Mérito, resultado do decreto passado no 8 de julho passado por
Sua Excelência, o Presidente
da Republica, Aníbal Cavaco
Silva. O Dr. José Cesário explicou que esta condecoração
foi atribuída para sublinhar o
trabalho comunitário do Sr.
Padre Cardoso, na comunidade portuguesa de Montreal,
sobretudo com a Universidade dos Tempos Livres. No seu

em favor da colectividade, no
exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas. O
distintivo da Ordem de Mérito
é uma cruz de braços iguais,
pátea, de oito pontas, de esmalte azul, filetada de ouro,
tendo ao centro um círculo de
esmalte azul filetado de ouro,
carregado de uma estrela de
ouro, contido em coroa circular de esmalte branco filetada
de ouro pelo exterior. Tem a
legenda “Bem merecer”,
em letras maiúsculas de ouro.
No reverso, ao centro e em
campo de esmalte azul, o escudo nacional, circundado da
legenda “República Portuguesa”, em letras maiúsculas de ouro. As cores da Ordem são o amarelo e o negro.
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Contos dos
Vigaristas
José de Sousa

Já falei aqui neste assunto: vigaristas estão cada
vez mais sofisticados. Na internet há-os aos montes, mas também em coisas simples, como a venda
que as crianças da escola fazem para ajuda de uma
viagem ou qualquer outro evento que a escola organiza.
Há por traz deste gesto inofensivo uma organização
de vigarista que arrecada a maioria das receitas destas atividades. Vocês já viram de certeza em certos
comércios ou edifícios uma caixa com chocolates e
um envelope para si por dinheiro em troca do chocolate. Normalmente não tem preço, é segundo a
vossa consciência. O produto da venda vai para, em
principio, organismos tais como Aleijados do Quebeque, ou criancinhas com fome, etc. Uma notícia
saiu segunda-feira passada no jornal “La Presse”
um artigo em que os vigaristas fazem milhões de
dólares com a venda de chocolates a 2 dólares a
unidade, imaginem. É que eles dão mais ou menos
10 cêntimos por chocolate, quando dão, mais ainda
com estas supostas organizações de caridade. Eles

foram buscar empréstimos foraminosas, compraram grandes propriedade, jóias e casacos de peles
para as suas estimadas esposas. Transferem tudo
para o nome destas amadas esposas e depois é só fazer falência. Os bancos quando abrem o embrulho e
os restos dos jornais velhos que encontram, para utilizarem o modo de trabalhar do vigarista português.
O dinheiro que circula nestas organizações é quase
todo em dinheiro sonante, aliás como também nas
nossas associações, a tentação é grande. Preciso
ser-se pessoa de uma seriedade extrema para não
cair na tentação de... passar os dedos no saco, mas
não naquele que tem os jornais. O dinheiro tem um
cheiro original, foi por isso que a Argentina, para diminuir o dinheiro que sai para o estrangeiro, treinou
cães para controlar as saídas de capital de mais de
10 000. O dinheiro tem um cheiro. Aí que há muitos
que dizem não ter medo de cães mas não se aproximam muito destes cães!

Rancho dos romeiros do
Quebeque 25 anos “Parabéns”
O

Mário Carvalho
Fotos de Sandy Amaral

Mestre dos Romeiros do Quebeque e a Associação de Nossa Senhora de Fátima em Laval, prepararam e organizaram conjuntamente as
celebrações dos vinte cinco anos da existência do
Rancho dos Romeiros do Quebeque. Houve dois
programas bem distintos: a parte religiosa com a
celebração da Santa Missa e a profana com jantar
e baile.
Tudo começou no já longínquo ano de 1988, quando
o senhor Domingos Luís teve a magnífica ideia de trazer para o Quebeque uma das mais genuínas tradições
do povo da ilha de São Miguel, Açores: Estas romarias
realizam-se na quaresma, aonde sómente homens vestidos a rigor como há séculos caminham por estradas
e atalhos. Frio ou calor, chuva ou vento, durante sete
dias vão rezando em voz alta à virgem Maria, e nas as

igrejas e ermidas de toda a ilha, vão orando pela paz
nas famílias.
Foi assim que da mesma maneira encarando o frio,
e a neve, chuva e vento no decorrer dos últimos 25
anos, um rancho de romeiros aqui no Quebeque, na
sexta-feira santa reza no mesmo tom que os da ilha do
arcanjo, percorrem varias ruas das duas cidades de La-

val e Montreal. Oram nas várias igrejas que encontram
no seu percurso.
No primeiro ano, mais de meia centena de irmãos
romeiros e como mestre irmão Manuel Luís, fizeram
a caminhada partindo da igreja de Nossa Senhora de
Fátima da cidade nortenha até à igreja de Santa Cruz.
No mesmo dia fizeram o percurso inverso a pé e em
romaria, Laval, Montreal, Laval, no dizer do seu fundador esta caminhada foi muito dolorosa. No ano seguinte no rancho compareceu apenas a metade do ano
anterior. Por esta razão nunca mais a caminhada foi
tão longa. Limitou-se o percurso: um ano a partida
faz-se de Montreal em direcção de Laval; no ano seguinte é o inverso e assim sucessivamente para satisfazer os irmãos romeiros residentes nas duas cidades.
As cerimónias para assinalarem esta tão digna data,
tiveram início pelas 18h30 no interior da igreja de
Nossa Senhora de Fátima. Toda a comunidade cristã
foi convidada a assistir à missa solicitada pelo mestre
dos romeiros Duarte Amaral por intenção, e por alma
de todos os irmãos que já terminaram a sua romaria
terrestre e partiram para a eternidade para junto do pai.
É na fé cristã que o romeiro se identifica, rezando a
virgem Maria.

A missa foi concelebrada pelos reverendos Padres
Carlos Dias, pároco e guia espiritual da missão católica
de Nossa Senhora de Fátima e pelo Sr. padre Bertrand
da paróquia de Santo Ambrósio em Montreal, responsável pelas celebrações e actividades nessa paróquia.
É de salientar que o padre Carlos foi o grande obreiro
de trazer para aquela igreja francesa uma expressiva e
dedicada comunidade católica de expressão portuguesa contou também com a presença do Monsenhor André Desroches que por razões de saúde, não conseguiu
permanecer na igreja até ao fim da missa! Como é sabido, as homilias proferidas pelo padre Carlos, tocam
no mais fundo do coração dos que o escutam e desta
vez não foi diferente. Usou de vários exemplos para
definir o que os romeiros representam no seio da igreja
católica. Insistiu em dizer que toda a nossa vida é uma
romaria e aproveitou a ocasião para desejar muitos
mais anos ao rancho dos Romeiros do Quebeque, pelo
menos mais 25 para assim os que ainda estiveram vivos possam celebrar as bodas de ouro. A parte profana
esteve a cargo da Associação desta missão que depois
da missa algumas centenas de irmãos se dirigir para o
salão nobre da missão para confraternizarem e saborear à volta da mesma mesa o jantar e a sobremesa, o
bolo de aniversário. Durante o jantar foram distinguidos com uma placa e um terço oferta da Associação o
fundador, Domingos Luís, o primeiro Mestre Manuel
Luís, o já falecido Gualberto Tomé que, em sua representação subiu ao palco a filha Nivéria Tomé, João
Vital e o actual mestre dos romeiros Duarte Amaral. O
serão prolongou-se até tarde com a pista muito concorrida, de dançarinos que se deliciaram ao som das
canções pela voz do Eddy Sousa e DJ Xman.
No decorrer do serão os convivas foram brindados
com uma bonita surpresa da cotovia açoriana Jordelina Benfeito que cantou alguns fados e que pela primeira vez cantou em duo com Eddy Sousa a linda canção
Conceição nome de Santa. Muito bonito! Parabéns.
Parabéns a todos, e continuação de muitos anos ao

rancho dos Romeiros do Quebeque. Para quem nunca
foi na romaria, esteja atento que em breve haverá as
inscrições para assistirem às reuniões de preparação da
romaria 2013 que se irão realizar na sexta-feira santa,
dia 29 de Março!
Romeiros somos todos nós que caminhamos na incerteza do dia de amanhã!
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Pela primeira vez na minha vida,temos
paz na família.Depois de chegarmos a
país,sem
possibilidades de
este p
,
ggrandes p
sucesso,enmatéria económica,nós
pudemos confirmar que o poder e os
rituais espirituais do SHAMAN ,nos
deram a abundância nas nossas
vidas,obrigado SHAMAN.Familia
URRUTIA

Laço Espiritual
Depois de ter visitado outras
pessoas,
pessoas sem encontrar rès avoir
visité d'autres personnes et sans
réponses, on a visitez le CHAMANINDIEN et la personne que je suis
amoureuse enfin faire attention à
moi, après tout ce temps, juste
aujourd'hui, je tiens à remercier de
tout cœur pour votre grande aide
ALMA ELENA RIOS

LAÇO INDIO

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.

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 psicoespiritualista, 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 de Deus.

Resultados comprovados

.

Só e totalment desorientada,sem
nunca encontar
t a minha
i h sorte.O
t O
pior é que perdi quase tudo por
causa das minhas dívidas,.Pensei
em saír com homems só para fazer
dinheiro,mas a minha melhor
amiga aconselhou-me a ver M.
DUKAS e foi ele que me deu a boa
energia que me faltava tanto.. ANA
TORRES

LAÇO BRASILEIRO

Em breve, quero escrever para vos
agradecer, SENHOR DA SORTE. Pois ele
ajudou-me a encontrar a mulher dos
h e da
d minha
i h vida,
id que eu
meus sonhos
tinha perdido por pensar ser um
playboy, com a ajuda dum bruxo
africano. Mas o SHAMAN tem uma
ligação com o eterno,que ninguem
pode
desfazer,hoje
apesar
do
frio,durmo bem ao quente. Obrigado
por tudo,SHAMAN. ERIK RICARD

LAÇO
AMARRE
ETERNO
DE: AMOR
Quer aqui deixar o meu testemunho
que depois de visitar -GOURUGOURU
INDIEN, a minha sorte em amor e
nos negócios mudou e com isso a
minha vida,porque guardei o meu
restaurante e foi lá que encontrei o
meu parceiro.ACTUAL As coisas vão
tão bem em todos os sentido,que
vou abrir a minha cadeia de
restaurants. RAUL LOPEZ BADILLO.

LAÇO DE AMOR

JE SUIS LE SEIGNEUR DE LA PSYCHIQUE
SPIRITUELLE

Acabaram-se as humilhações, o
maltratar, o rogar, não se preocupe,
deixe o seu problema nas minhas mãos,
eu te 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, que
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, eu dou
uma garantia total.

dukasdosantos@hotmail com
dukasdosantos@hotmail.com

Ele pensava brincar comigo,
mas o SHAMAN,tinha-me
protegido.Hoje está a meus
pés como a seda e eu amo-o
de todo o meu coração.
AMANDA VIEZCA

La Foto
No Se
Revela

Quer rever o seu bem amado e fazer
com que tudo seja com antes ?Conheço
mais de 222 casos que nunca falharam.
ELE É EXATAMENTE O QUE
EU QUERIA..Noites de
prazer para mim,e para mais
ninguem, Muito feliz com o
meu parceiro e muito
satisfeita sexualmente.
La Foto
No Se
Revela
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Comunidade

Matança

do

Antero Branco
e fotos de Sylvio Martins

A

Associação Portuguesa do Espírito Santo (APES, realizou sábado
passado, a sua matança do porco. Uma
tradição que remonta, na península
Ibérica, do tempo dos Celtas. Para eles,
representava um ritual, ou seja, uma
cerimónia de sentido religioso. Eles
acreditavam que poderiam incorporar
alguns poderes divinos comendo carne de porco, principalmente a cabeça.
Nos Açores continuamos com algumas
dessas tradições, trazidas para o arquipélago pelos povoadores. Por exemplo
na ilha de S. Jorge, é hábito salgar-se
a cabeça do porco e, cerca de três dias
depois da matança, fazer-se um jantar
especial com a cabeça, batatas, inhames e couves, para a família e amigos.
Na freguesia da Ribeirinha, na ilha Terceira, ainda hoje, há o hábito de incluí-

Porco

em

Hochelaga

rem “brincadeiras”, tal como os Célticos, com a cauda e a bexiga do animal.
Na sala grande da Associação, praticamente repleta, encontrava-se um
porco dependurado, uma oferta do
Chouriçor. No final do serão foi leiloado pela Banda de Nossa Senhora dos
Milagres. O jantar constava de sopa caseira, morcela frita, acompanhada com

que uma criança, de uma família terceirense, nasceu com um defeito, que terá
de ser corrigido em Lisboa . Esta colecta deverá ajudar os pais a deslocarem-se
à capital nacional com seu filho.
Mais uma vez, a Conceição e a sua

os famosos inhames de S. Miguel, batata doce e da terra, torresmos de cabinho
e como sobremesa, um delicioso arroz
doce. A animar o baile, o popular Brian
Ferreira, com a sua DJ Beaty, fez dançar
toda a assistência. Uma festa muito animada, com muita côr e alegria.
Durante a noite, Elisabete Salazar fez
apelo à generosidade das pessoas, por-

equipa, estão de parabéns por este
jantar bem regional.
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Revolta de
31 de janeiro
A

Revolta de 31 de Janeiro de 1891 foi o primeiro
movimento revolucionário
que teve por objectivo a implantação do regime republicano em Portugal. A revolta
teve lugar na cidade do Porto.
No dia 31 de Janeiro de 1891,

na cidade do Porto, registou-se
um levantamento militar contra
as cedências do Governo (e da
Coroa) ao ultimato britânico de
1890 por causa do Mapa Cor-de-Rosa, que pretendia ligar,
por terra, Angola a Moçambique.
A 1 de Janeiro de 1891 reuniu-se o Partido Republicano em
congresso, de onde saiu um directório eleito constituído por:
Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, Homem Cristo, Jacinto
Nunes, Azevedo e Silva, Bernardino Pinheiro e Magalhães
Lima. Estes homens apresentaram um plano de acção política
a longo prazo, que não incluía a
revolta que veio a acontecer, no
entanto, a sua supremacia não
era reconhecida por todos os
republicanos, principalmente
por aqueles que defendiam uma
acção imediata. Estes, além de
revoltados pelo desfecho do
episódio do Ultimato, entusiasmaram-se com a recente proclamação da República no Brasil,
a 15 de Novembro de 1889.
As figuras cimeiras da “Revolta do Porto”, que sendo
um movimento de descontentes grassando sobretudo entre
sargentos e praças careceu do
apoio de qualquer oficial de alta
patente, foram o capitão António Amaral Leitão, o alferes
Rodolfo Malheiro, o tenente
Coelho, além dos civis, o dr.
Alves da Veiga, o actor Miguel
Verdial e Santos Cardoso, além
de vultos eminentes da cultura
como João Chagas, Aurélio da
Paz dos Reis, Sampaio Bruno,
Basílio Teles, entre outros.
O acontecimento
A revolta tem início na madrugada do dia 31 de Janeiro,

quando o Batalhão de Caçadores nº9, liderados por sargentos, se dirigem para o Campo
de Santo Ovídio, hoje Praça
da República, onde se encontra
o Regimento de Infantaria 18
(R.I.18). Ainda antes de chegarem, junta-se ao grupo, o alferes

Malheiro, perto da Cadeia da
Relação; o Regimento de Infantaria 10, liderado pelo tenente
Coelho; e uma companhia da
Guarda Fiscal. Embora revoltado, o R.I.18, fica retido pelo
coronel Meneses de Lencastre,
que assim, quis demonstrar a
sua neutralidade no movimento
revolucionário.
Os revoltosos descem a Rua
do Almada, até à Praça de D.
Pedro, (hoje Praça da Liberdade), onde, em frente ao antigo
edifício da Câmara Municipal
do Porto, ouviram Alves da
Veiga proclamar da varanda
a Implantação da República.
Acompanhavam-no
Felizardo Lima, o advogado António
Claro, o Dr. Pais Pinto, Abade
de São Nicolau, o Actor Verdial, o chapeleiro Santos Silva,
e outras figuras. Verdial leu a
lista de nomes que comporiam
o governo provisório da República e que incluíam: Rodrigues
de Freitas, professor; Joaquim
Bernardo Soares, desembargador; José Maria Correia da
Silva, general de divisão; Joaquim d’Azevedo e Albuquerque, lente da Academia; Morais
e Caldas, professor; Pinto Leite,
banqueiro; e José Ventura San-

História
EFEMÉRIDES

de

1891

tos Reis, médico.
Foi hasteada uma bandeira
vermelha e verde, pertencente
a um Centro Democrático Federal. Com fanfarra, foguetes
e vivas à República, a multidão
decide subir a Rua de Santo
António, em direcção à Praça
da Batalha, com o objectivo de
tomar a estação de Correios e
Telégrafos.
No entanto, o festivo cortejo
foi barrado por um forte destacamento da Guarda Municipal,
posicionada na escadaria da
igreja de Santo Ildefonso, no
topo da rua. O capitão Leitão,
que acompanhava os revoltosos
e esperava convencer a guarda
a juntar-se-lhes, viu-se ultra-

passado pelos acontecimentos.
Em resposta a dois tiros que se
crê terem partido da multidão,
a Guarda solta uma cerrada
descarga de fuzilaria vitimando indistintamente militares
revoltosos e simpatizantes civis. A multidão civil entrou em
debandada, e com ela alguns

Alguns dos implicados conseguiram fugir para o estrangeiro:
Alves da Veiga iludiu a vigilância e foi viver para Paris: o
jornalista Sampaio Bruno e o
Advogado António Claro alcançaram a Espanha, assim como o
Alferes Augusto Malheiro, que
daí emigrou para o Brasil.
Os nomeados para o “Governo
Provisório” trataram de esclarecer não terem dado autorização
para o uso dos seus nomes.
Dizia o prestigiado professor
Rodrigues de Freitas, enquanto admitia ser democrata-republicano: “mas não autorizei
ninguém a incluir o meu nome
na lista do governo provisório,
lida nos Paços do Concelho, no
dia 31 de Janeiro, e deploro que
um errado modo de encarar os
negócios da nossa infeliz pátria levasse tantas pessoas a tal
movimento revolucionário.” A
reacção oficial seria como de
esperar, implacável, tendo os
revoltosos sido julgados por
Conselhos de Guerra, a bordo de navios, ao largo de Leixões: o paquete Moçambique,
o transporte Índia e a corveta
Bartolomeu Dias . Para além
de civis, foram julgados 505
militares. Seriam condenados a
penas entre 18 meses e 15 anos
de degredo em África cerca de
duzentas e cinquenta pessoas.
Em 1893 alguns seriam libertados em virtude da amnistia
decretada para os então criminosos políticos da classe civil.
Em memória desta revolta, logo
que a República foi implantada

1574 - Morre o humanista português Damião de
Góis, escritor, diplomata e
historiador, autor da “Crónica de D.Manuel”, preso
pela Inquisição.
1821 - As Cortes portuguesas decretam a formação do Conselho de
Regência, para exercer o
poder em nome de D.João
VI, no Brasil.
1843 - Tumultos no Porto
em protesto pela política
fiscal de Costa Cabral, que
impõe a décima industrial.
1860 - Nasce o escritor
russo Anton Tchekov, médico, dramaturgo e mestre
do conto, autor de “O Tio
Vânia”, “O Cerejal”, “As
Três Irmãs”.
1881 - É publicado “Portugal Contemporâneo”, de
Oliveira Martins.
1933 - Adolf Hitler é nomeado Chanceler alemão
pelo presidente Paul Hindenbourg.
1943 - II Guerra Mundial.
A força aérea britânica faz
o primeiro ataque diurno
a Berlim, na Alemanha de
Hitler.
1948 - Mahatma Ghandi,
dirigente da luta pela independência da Índia, é
assassinado em Nova Deli.
1957 - As Nações Unidas
pedem à África do Sul que
reconsidere a política de
segregação racial.
1958 - O costureiro francês Yves Saint-Laurent
realiza o primeiro desfile.
1961 - O capitão português
Henrique Galvão, que desviara o paquete Santa Maria no dia 22, entrega-se às
autoridades brasileiras.
1962 - A Assembleia Geral
da ONU condena a política colonialista de Oliveira
Salazar. Reprova a repressão do regime e a acção
armada desencadeada por
Portugal contra Angola.

soldados. Os mais bravos tentaram ainda resistir. Cerca de
trezentos barricaram-se na Câmara Municipal, mas por fim, a
Guarda, ajudada por artilharia
da serra do Pilar, por Cavalaria
e pelo Regimento de Infantaria
18, força-os à rendição, às dez
da manhã. Terão sido mortos 12
revoltosos e feridos 40.
O desfecho

em Portugal, a então designada Rua de Santo António foi
rebaptizada para Rua de 31 de
Janeiro, passando a data a ser
celebrada dado que se tratava
da primeira de três revoltas de
cariz republicano efectuadas
contra a monarquia constitucional (as outras seriam o Golpe do
Elevador da Biblioteca, e o 5 de
Outubro de 1910.

1964 - O general sul-vietnamita Nguyen Khanh
toma o poder em Saigão.
1968 - Começa a Ofensiva
de Tet, por forças do Vietname do Norte.
1980 - Otelo Saraiva de
Carvalho anuncia o lançamento da FUP - Força de
Unidade Popular.
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29 de Janeiro de 2013
1 Euro = CAD 1.360010
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

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

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

SOLMAR

111 St-Paul E.

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.861.4562
514.721.5665

Quinta-feira 31 de Janeiro

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

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

ELECTRICIDADE

CENTROs

FARMÁCIAS

- Festa das amigas na Casa dos açores
- Doutora lucilia Santos fala do caso lola

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 2 de Fevereiro
- 25º aniversário dos romeiros no quebeque
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†

EMPREGOS

Precisa-se de cozinheiro/a
com experiência para restaurante português.
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.
Claudia ou Milu 438-288-4660
Precisa-se de senhora para
limpeza e de vez em quando
guardar crianças em casa na
vila de Mont-royal 2 a 3 vezes
por semana, deve ser meniciosa e responsável.
514-344-9404 deixe mensagem
Procura-se cozinheiro/a a tempo inteiro com experiência na
cozinha portuguesa.
438-879-9926

empregos

Precisa-se de chefe-cozinheiro
para um restaurante português
que tem experiência em cozinha portuguesa.
514-987-1530

vidente

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

aluga-se
Aluga-se, apartamento no
centro de Vila-Moura, Algarve.
Renovado, com 3 quartos e
cozinha bem equipada. Pode
alugar à semana. Para mais
informações:
Manuel Justino: 514-727-3533
ou Lisete Sousa:
011-351-934-311475

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

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

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

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

Faleceu em Montreal, no dia 28 de janeiro de 2013, com a idade de 81 anos,
Gabriel Puga. Era natural da cidade da
Ribeira Grande, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, Dona Águeda Costa Sousa, seus filhos/as Manuel
(Conceição Botelho), Angy (Jacinto Raposo), Gabriel Jr. (Helena Grilo), Connie
e Joe Puga. Seus netos (as) Debbie
(Leslie), Terry, Andrew, Melanie, Kinberly, Mathiew, Dorothy (Travis), Pamela
(Many), Brenda, Ashley e Jeffery. Seus
bisnetos/as Vanessa, Tristen, Gregory,
Mateo e Samuel Cruz. Suas irmãs,
cunhados, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduíno Martins
O velório terá lugar, hoje, dia 30 de janeiro das 14h00 às
22h00. A missa de corpo presente será amanhã, quinta-feira
dia 31 de janeiro às 10 horas na igreja Santa Cruz. Vai ser
sepultado em cripta no Mausoléu St. Martin em Laval.
A missa do sétimo dia será domingo 3 de fevereiro às 11h30,
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento
de dor. A todos o nosso muito obrigado pelo vosso conforto.
Bem Hajam.

†

VENDIDO

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

Gabriel Puga

João Fontes

Faleceu em Montreal, no dia 27 de janeiro de 2013, João Fontes, com a idade
de 83 anos. Natural de Vila Franca do
Campo, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, Almerinda Teixeira, seus filhos/as Filomena (Tony Cafua), John (Maria Pereira), José Manuel.
Seus netos/as Brian, Diane (Benoit),
Alexander, Amanda, Robert e Mark.
Seus irmãos Ângelo e Francisco e sua
irmã Maria do Rosário e respetivos cônjuges, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduíno Martins
O velório terá lugar hoje, dia 30 de janeiro das 14h00 às 17h00
e das 19h00 às 22h00. A missa de corpo presente será amanhã, quinta-feira, dia 31 de janeiro na igreja Saint-Enfant Jesus, às 10h00. Vai ser sepultado em cripta 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 muito obrigado pelo vosso conforto.
Bem Hajam.

†

João Victor da Costa
1938-2013

Faleceu em São Miguel, Açores, no dia 28
de Janeiro de 2013, João Victor da Costa,
com a idade de 74 anos. Natural de Ponta
Garça, São Miguel, Açores. Filho dos falecidos José da Costa e Maria Sousa Marques.
Deixa na dor sua esposa, Maria Conceição
Tavares, seus filhos/as João Luís Martins,
Teresina da Costa (Francisco Pacheco),
seus netos/as Bruno Costa, Steven Pacheco, Ruben Martins e Erico Martins, seus
irmãos/ãs José da Costa (Zulmira), Fátima Damásio (falecido João Damásio), Maria Joana Baganha
(Manuel Baganha), sobrinhos e sobrinhas.
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 muito obrigado pelo vosso conforto.
Bem Hajam.

MEMORANDUM
Missa do 22° aniversário

Cornélio Medeiros
1 de Fevereiro de 1991

Sua família, recordando com
profunda saudade o seu ente
querido, participa, que será
celebrada uma missa em sua
memória. Sexta-feira, dia 1
de fevereiro de 2013, pelas
18h30, na Igreja de Santa
Cruz, agradecendo desde já a
todas as pessoas que possam
participar nesta celebração.
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Lazer
anedotas

No comboio, uma senhora diz a outra:
- Sabias que o padre está no hospital?
- Não, não sabia. O que foi que lhe aconteceu?
- Parece que caiu do escadote e partiu uma perna.
Na fila da frente estão dois punks que escutam a
conversa. Diz um deles ao outro:
- Pá... O que é um escadote?
- Eu sei lá... Já há tanto tempo que não vou à missa...
O miúdo chega a casa e diz à mãe:
- Mãe, tenho boas e más notícias!
- Conta-me lá: quais são as boas?
- Passei a todas as disciplinas!
- Ai que bom! Então e as más notícias, quais são?
- Sabes aquilo de passar a todas as disciplinas?
Era mentira...

SUDOKU
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4
6
4
9
3
2
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João e Maria:
Caçadores de Bruxas
Daniel Reininger

A

dmito que a premissa de João e Maria: Caçadores de Bruxas chamou minha atenção.
Colocar os dois jovens sobreviventes em busca de
vingança contra seres que quase tiraram suas vidas parecia uma boa ideia.
Quando descobri que o filme seria para adultos, com
direito a muito sangue e cenas de nudez, a animação
aumentou. Entretanto, os trailers começaram a me
preocupar e o desapontamento completo aconteceu

Os problemas não param por aí. Filme de ação que
dá vontade de dormir é imperdoável. Falta imaginação para as cenas de combate e o humor podia ter
sido muito melhor utilizado. Até parece que o diretor
Tommy Wirkola (Zumbis na Neve) tenta seguir os
passos de Uwe Boll (Em Nome do Rei) na arte de
destruir boas histórias.
Nem os efeitos visuais salvam alguma coisa e a
imersão acaba de vez quando você percebe como os
cenários são artificiais, quase como se fossem brinquedos de parques de diversões, mesmo problema de
Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros. Seria algo
intencional para esse subgênero? Só pode.
É triste constatar ainda que Jeremy Renner (Os Vingadores) se esforça para seguir os passos de Nicolas
Cage (A Lenda do tesouro Perdido), com filmes bizarros e atuações inconsistentes. Já a bela Gemma
Arterton (Príncipe da Pérsia) exagera ao tentar parecer sexy e bad ass na telona – ela já é linda e podia

9

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). Espaço percorrido, voando. Órgão de reprodução das
plantas fanerogâmicas. 2. Ave cujo canto parece dizer o seu
nome. Terreiro. 3. Misturaram. 4. Período das quatro semanas
imediatamente anteriores à festa do Natal (pl.). Contr. da prep.
de com o art. def. a. 5. Norma social. Deixar pender. 6. Espécie
de padiola, para transporte de doentes. Bosque. 7. Perseguido.
Primeira mulher, mãe da humanidade (Bíbl.). 8. O espaço aéreo. Mostrar. 9. Falar ou cantar de falsete. 10. Catafalco. Parte
posterior do navio. 11. Quebradiço. Espécie de albufeira. Caminhar.
Verticais: 1. Habitual. Esconderijo. 2. Imposto automóvel (abrev.). Detença. 3. Iguaria composta de ovos salgados
de esturjão. Conhecer, interpretar por meio de leitura. 4. Vara
flexível de vimeiro. Grosseiro. 5. Construção provisória que se
arma, para construir, reparar ou pintar qualquer edificação (pl.).
6. Poente. Dar dote a. 7. Qualidade do corpo que tem igual
pressão osmótica. 8. Faina de fazer doces (Alent.). Argumento
que faz calar o adversário (fig.). 9. Face inferior do pão. Entulhamento. 10. Transferia para outro dia. Letra grega correspondente a p. 11. Tomar rumo. Limpar, esfregar com areia ou
outro pó.
solução da semana passada

já nos primeiros minutos de exibição, quando constatei que seria difícil aguentar 90 minutos daquilo.
Pois é amigo, a moda de pegar boas histórias (todos conhecem o conto de João e Maria dos irmãos
Grimm, certo?) e transformá-las em filmes de ação
não está mesmo funcionando. Branca de Neve e o
Caçador e Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros
já foram torturantes, e olha que o último foi inspirado
num livro bem recebido pela crítica literária; e a nova
versão de João e Maria segue o mesmo padrão de
qualidade e isso não é bom.
Quando você usa personagens clássicos e os tira
de seu lugar comum, o mínimo que se espera é que
se fuja dos clichês, mas o filme faz o exato oposto,
resultando numa trama fraca que gira em torno da
procura por 12 crianças desaparecidas. É claro que
a relação dos irmãos com bruxas não é pura coincidência, é obvio que sua mãe tem algo a ver com os
eventos enfrentados por eles, a raiva que sentem pelo
abandono de seus pais é injustificada e por aí vai.
Embora filmes óbvios e bobos sejam capazes de divertir, aqui nada funciona. A direção de arte é uma
bagunça, a trilha sonora é mal utilizada, as cenas de
combate são péssimas e os dois caçadores mais parecem amadores do que os profissionais que deveriam ser. Para piorar, as maquiagens das bruxas são
exageradas e tiram a atenção do espectador do que
realmente importa.

segurar um pouco a onda. Os protagonistas não estão
bem, mas pior estão Famke Janssen (X-Men), uma
vilã apática e sem presença na tela, e Peter Stormare (Armageddon), que nunca considerei bom ator,
e mantém a mediocridade habitual ao estragar toda
cena em que aparece.
Sem inspiração alguma, João e Maria: Caçadores de
Bruxa é uma obra sonolenta, criada como diversão
para adultos, mas que falha em sua proposta. O potencial era enorme, tivesse seguido algum caminho
mais consistente, como o do Steampunk, e fugido do
hábito de Hollywood de fazer ligações improváveis
entre os acontecimentos e os protagonistas. Ainda assim, é um bom passatempo para ver com os amigos
comendo pipoca e rindo da vergonha alheia.

Horizontais: 1. Aroma, Ambos. 2. Recusa, Eido. 3. Eco, Sob, Cor. 4.
Aa, Desaforo. 5. Ledor, Rir. 6. Mi, Ter, Nu. 7. Aio, Edema. 8. Madrasta,
Em. 9. Une, Rei, Ara. 10. Lima, Inalar. 11. Olaia, Asilo.
Verticais: 1. Areal, Émulo. 2. Recaem, Anil. 3. Oco, Diadema. 4. Mu,
Do, Ir, Ai. 5. Assertoar. 6. Aos, Sei. 7. Barretina. 8. Me, Fi, DA, As. 9.
Bicorne, Ali. 10. Odor, Umeral. 11. Soror, Amaro.
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Real-Barça: CR

e Messi,
por que são tão grandes
V
em aí um Real Madrid-Barcelona e nos tempos que correm falar do clássico é falar de
Cristiano Ronaldo e Messi. Os números sustentam este focar de atenções nas estrelas das duas
equipas. O português tem um registo único na
história do clássico espanhol: marcou nos últimos
seis jogos frente ao rival. E o argentino está a um
golo de igualar Di Stefano como o melhor marcador de sempre no Clasico.

Embora tenha ganho apenas três dos 16 jogos frente
ao Barcelona desde que chegou ao Real Madrid, em

Um
C

2009/10, o registo individual de CR é impressionante. Já é o melhor marcador da história deste duelo,
com um total de 10 golos. Esta época já marcou por
três vezes: uma em cada uma das duas mãos da Supertaça e dois no empate em Camp Nou da primeira
volta da Liga.
A série de seis jogos a marcar, que superou o anterior recorde de Zamorano, começou na época passada, nos quartos de final da Taça do Rei, recorda a
Lusa, num levantamento feito a propósito do clássico
desta quarta-feira. A última vez em que CR ficou em
branco frente ao Barça foi a 10 de dezembro de 2011,
na derrota no Bernabéu (1-3) para a Liga.
Quanto a Messi, soma 17 golos neste duelo, menos
um que o mítica Di Stéfano. Por curiosidade, nunca
marcou ao Real Madrid para a Taça. A «Pulga», que
vem de um póquer no fim de semana ao Osasuna, vai
em plena série de 10 jogos seguidos a marcar.
Outro dos protagonistas deste jogo é inevitavelmente José Mourinho. O treinador português tem 14
jogos frente ao Barcelona como treinador do Real
Madrid e o registo é negativo, mas tem vindo a ficar
equilibrado nos últimos encontros. Tem no total três
vitórias, cinco empates e seis derrotas (19-28 em golos), mas só perdeu um dos últimos cinco clássicos.

ombro a ombro interminável

ontrolo bicéfalo da Liga. Confirmado. O Benfica saiu de Braga com uma vitória importantíssima (1-2), manteve-se lado a lado com o F.C.
Porto e deixou os arsenalistas a uns irrecuperáveis 13 pontos. Salvo uma hecatombe imprevista,
este campeonato vai para as águias ou para os
dragões.
Os bicampeões nacionais impuseram-se com assinalável facilidade na receção ao Gil Vicente. Marca-

ram cedo, geriram o jogo como quiseram e pouparam
forças para as batalhas que por aí se avizinham: 5-0.
Não é de mais sublinhar: a Liga está destinada a um
de dois clubes.
Mais para trás, não falta emoção. Começam a faltar

Desporto

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

P
42
42
29
28
22
21
19
19
19
19
18
15
15
14
14
8

J
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

rESULTADO

Académica 3-1 Beira-Mar
SC Braga 1-2 Benfica
Marítimo 1-1 Rio Ave
V. Setúbal 0-2 Nacional
Moreirense 0-5 P. Ferreira
Sporting 1-1 V. Guimarães
Estoril Praia 3-3 Olhanense
FC Porto 5-0 Gil Vicente

próxima jornada

Rio Ave 02/02  13:00 Sporting
V. Guimarães 02/02  15:30 FC Porto
Gil Vicente 03/02  11:00 Marítimo
Olhanense 03/02  11:00 Académica
Nacional 03/02  11:00 Moreirense
Beira-Mar 03/02  13:00 SC Braga
Benfica 03/02  15:15 V. Setúbal
P. Ferreira 04/02  15:00 Estoril Praia

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

P
59
45
42
40
38
37
36
36
36
36
35
35
34
33
30
30
26
23
22
20
19
19

J
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
25
25
25
25
25
24
25
25

V
13
13
9
7
6
5
5
4
4
4
5
3
3
3
3
1

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

D
0
0
5
2
6
5
7
5
5
5
8
7
7
8
8
10

GM GS
40 8
41 12
35 21
22 12
19 21
18 23
24 25
24 25
15 17
14 23
22 28
14 25
19 26
19 33
20 29
14 32

marcadores

Jackson Martínez [FC Porto] 15
Óscar Cardozo [Benfica]
13
Meyong [V. Setúbal]
13
Edinho [Académica]
10
Éder [SC Braga]
9
Lima [Benfica, SC Braga] 9
João Tomás [Rio Ave]
7
James Rodríguez [FC Porto] 7
Luís Leal [Estoril Praia]
7
Nabil Ghilas [Moreirense]
7
Steven Vitória [Estoril Praia] 6
Ricky van W. [Sporting]
6
Rodrigo [Benfica]
5
Amido Baldé [V. Guimarães] 5
Salim Cissé [Académica]
5
Paolo Hurtado [P. Ferreira] 5
Salvio [Benfica]
5

V
18
12
12
10
10
9
8
9
10
10
9
8
8
8
9
8
8
5
4
4
4
4

E
5
9
6
10
8
10
12
9
6
6
8
11
10
9
3
6
2
8
10
10
7
7

D GM GS
2
45 20
4
40 27
6
35 27
5
27 25
7
32 28
6
30 25
5
26 23
7
34 28
9
33 31
9
27 24
8
42 35
6
28 27
6
26 23
7
35 34
13 27 36
11 34 36
15 21 29
12 24 33
11 14 24
10 20 30
14 19 36
14 22 40

adjetivos, por exemplo, para classificar acertadamente a campanha do Paços de Ferreira. Neste domingo, os «castores» viajaram até Moreira de Cónegos e
impuseram uma goleada das antigas (0-5) ao último
classificado.
O clube da Capital do Móvel está apenas a um ponto
do Sp. Braga, um clube com um orçamento muito,
mas muito mesmo, superior. Mais dois golos de Vítor, outros dois de Hurtado e um fabuloso do discreto
Luiz Carlos.
A jornada registou também o primeiro jogo de Jesualdo Ferreira
sem vencer no banco do Sporting.
Depois de três vitórias consecutipróxima jornada
vas, o Vitória Guimarães impôs rESULTADO
Belenenses 2-1 Benfica B
Freamunde 31/01 Leixões
um empate a uma bola em AlvaDesp. Aves 2-2 FC Porto B
Naval 03/02 Belenenses
Tondela 4-2 Santa Clara
Marítimo B 03/02 Sporting B
lade. Um golo de Ricky van WolLeixões 2-1 Trofense
Atlético CP 03/02 Sp. Covilhã
fswinkel, de calcanhar, evitou ma- V. Guimarães B 0-1 Marítimo B
SC Braga B 03/02 Tondela
Sporting B 0-0 Atlético CP
Feirense 03/02 Portimonense
les maiores.
Penafiel 2-0 Sp. Covilhã
Trofense 03/02 Penafiel
Bons empates forasteiros conNaval 2-0 Feirense
Arouca 03/02 V. Guimarães B
3-0 Freamunde
FC Porto B 03/02 UD Oliveirense
seguiram também o Rio Ave e o Portimonense
U. Madeira 0-0 SC Braga B
Santa Clara 03/02 Desp. Aves
Olhanense. Os vilacondenses a
UD Oliveirense ADI Arouca
Benfica B 04/02 U. Madeira
uma bola no estádio do Marítimo,
com um egípcio chamado Hassan
a fazer as vezes de João Tomás, e
os algarvios com um extraordinário 3-3 no Estoril, depois de terem
estado a perder por 3-1.
Melhor fez o Nacional da Madei- Meias-Finais
SC Braga vs Benfica 2013-02-27
ra, ao vencer por duas bolas a zero
FC Porto vs Rio Ave 2013-02-27
no Estádio do Bonfim. Os sadinos
passaram para a penúltima posição
do campeonato e José Mota sofreu
audível contestação.
Com os mesmos 14 pontos dos
setubalenses está o Beira-Mar. A equipa de Ulisses
Morais desenhara em semanas anteriores um esboço Meias-Finais
de recuperação, mas três derrotas consecutivas vol1ª Mão
2ª Mão
tou a colocá-la sob asfixia.
V. Guimarães - Belenenses
30/01
17/04
P. Ferreira - Benfica

30/01

17/04

A Voz de Portugal | 30 DE janeiro de 2013 | P. 22

Sobe

Sporting: Paulo Henrique

e desce

deve ser anunciado em breve

Cinco jogadores de que OSporting
tem praticamente garantida a contratação de Paulo Henrique.
ValeAaépocaPcomeçou
ena Falar
com a saída do melhor joga- O avançado brasileiro dedor que passou por Portugal nos últimos tempos, Hulk, mais Witsel e Javi Garcia. Contra
estas notas negativas, a primeira volta acabou
por ter muitos jogadores a merecerem um olhar
mais demorado. Escolho cinco. Mas havia mais.

Jackson Martinez: O F.C. Porto acertou outra vez. No fundo, esta frase diz tudo sobre a qualidade do colombiano. Aliás,
mais do que apenas qualidade. Também equilíbrio, regularidade e capacidade de adaptação. É difícil apontar um defeito ao
ponta-de-lança. James, Moutinho, Danilo, Otamendi e Mangala. Houve muita gente em bom plano no campeão, mas Jackson, com catorze golos em quinze jogos, foi decisivo.
Matic: No início era o pânico: o Benfica não tinha meio-campo. O sérvio começou a jogar porque era o único. Continuou
porque convenceu. Entra em janeiro com uma exibição fantástica no clássico, um golo memorável e a sensação de que ainda
tem muito para mostrar. Uma revelação, no verdadeiro sentido
da palavra.
Éder: O Sp. Braga vendeu Lima, o melhor marcador, ao Benfica. Mas não sentiu grandes problemas porque Éder, chegado
de Coimbra, assumiu o lugar. Conseguiu nove golos em doze
jogos como titular, mais as boas exibições na Liga dos Campeões. De caminho reforçou a candidatura a ponta-de-lança da
seleção nacional. Tudo isto em meia dúzia de semanas.
Vítor: O médio é um dos mais influentes do Paços de Ferreira.
Esteve em todos os jogos da equipa, impressiona pela regularidade e consistência. Uma espécie de Moutinho com menos
andamento, mas com mais bola nos pés. Ao olhar para Vítor, a
pergunta é sempre a mesma: por que demorou tanto a chegar
à primeira divisão? Algo está profundamente errado na política de deteção de talentos em Portugal. No Paços, Vítor esteve sempre bem acompanhado por outros portugueses: André
Leão, Antunes, Cícero e um jovem que aparece, Josué.
Rui Patrício: Sobreviveu ao Sporting.

verá chegar a Alvalade por
empréstimo de seis meses,
ficando a formação leonina
com opção de compra do
passe no final da temporada.
Neste momento, de resto, faltam apenas definir detalhes.
A confiramação da contratação foi dada ao Maisfutebol por
Tiago Ribeiro, representante da
Traffic em Portugal. O dirigente viajou aliás para a Turquia,
onde se encontra nesta altura
a ultimar a cedência do jogador. «Acredito que até final do
dia ainda possamos anunciar a
transferência», disse. «O Sporting interessou-se pelo Paulo
Henrique e entrou em contacto

O F.C. Porto

O

com o Trabzonspor. As negociações entre os clubes estão a
correr muito bem, houve abertura de ambas para as partes para

chegar a um acordo e por isso as
coias devem ficar definidas em
breve», revelou Tiago Ribeiro.
«Da parte do jogador também
está tudo certo. Estamos em
contacto com o Sporting e o
acordo está praticamente feito.
Por aí não há problemas. As coisas estão a correr muito bem. O
Paulo Henrique está muito entu-

e o erro na

caso dos três jogadores
utilizados pelo F.C. Porto na Taça da Liga quinze
minutos antes da hora levanta três questões, todas elas de
abordagem simples.
1. O F.C. Porto. Parece evidente, até pela ténue reação do
clube, que o F.C. Porto errou. O
lapso ocorreu na Taça da Liga,
é verdade, mas não deixa de ser
um erro que expôe a organização, tantas vezes elogiada.
2. A Liga. Quem organiza
deve controlar. Parece-me evidente que os delegados ao jogo
deviam estar munidos de uma

Taça

lista dos jogadores de ambas as
equipas elegíveis para a partida. É simples, deve estar informatizado, não percebo por que
não existe. A Liga é a primeira
interessada em que a competição decorra sem problemas,
sem atrasos, sem embaraçados
perante parceiros e patrocinadores. Neste processo falhou
antes, falhou depois e falhou
ainda ao reagir, através do presidente.
3. Os regulamentos. Por último as regras da Taça da Liga
e das equipas B. Tudo aquilo
me parece inexplicavelmente

siasmado em ir para o Sporting
e em jogar num clube grande do
futebol português.»
Tiago Ribeiro confirmou de
resto que se trata de um empréstimo de seis meses, ficando o Sporting com opção de
compra. Desta forma, Jesualdo
Ferreira encontra o avançado
que pretendia, e nas condições
que pretendia, para competir
com Van Wolfswinkel por um
lugar na frente de ataque. Paulo Henrique até pode tornar-se,
no entanto, o substituto de Van
Wolfswinkel, sendo que o clube
leonino continua a negociar o
holandês e pode chegar a acordo para a venda do jogador até
ao final do mês de janeiro. Certo para já é que Paulo Henrique
chegará em breve a Alvalade
para ser opção.

da

Liga

complexo. Creio que é assim
porque no fundo os clubes desconfiam deles próprios e dos
outros. Se a ideia da Taça da
Liga é ajudar a promover os
jogadores portugueses, que tal
escrever que devem jogar sempre três ou cinco ou sete portuguese e ponto? Se as equipas B
foram criadas para dar espaço
aos jogadores jovens, por que
não acreditar que será mesmo
assim e deixar estar, sem mais
regulamentações?
Estas coisas minam a credibilidade do futebol português. E
é pena.

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
11-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
37
34
34
33
29
28
27
26
25
23
21
20
19
19
15

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
18
15
13
12
9
10
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

Espanyol 3-2 Mallorca
Granada 2-0 Rayo Vallecano
Real Sociedad 3-2 Barcelona
Getafe 1-1 Sevilla
Málaga 1-1 Celta de Vigo
Osasuna 2-1 Deportivo
Valladolid 2-0 Zaragoza
At. Madrid 2-0 Levante
Valencia 0-5 Real Madrid
Real Betis 1-1 Athletic
D
3
2
4
6
3
6
7
9
6
6
9
10
9
10
10
12
11
12
14
12

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

P
58
47
43
35
35
34
33
33
30
28
26
26
25
23
22
20
20
18
17
16

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

V
19
15
13
10
11
11
10
10
8
8
7
7
7
7
5
5
5
4
4
3

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

Itália
Serie A

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

P
1-Paris SG
45
2-Lyon
45
3-Marseille
42
4-Rennes
36
5-Bordeaux
35
6-Nice
35
7-Saint-Étienne 34
8-Lorient
34
9-Montpellier
32
10-Toulouse
31
11-Lille
30
12-Valenciennes 30
13-Bastia
25
14-Brest
24
15-AC Ajaccio
22
16-Sochaux
22
17-Évian TG
21
18-Stade de Reims
19-Troyes
16
20-Nancy
15

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22

V
13
13
13
11
8
9
9
9
9
8
7
8
7
7
5
6
5
22
3
2

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

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

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

P
49
46
43
40
37
36
35
34
33
31
28
27
24
23
22
21
20
18
17
14

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
15
14
13
12
11
10
10
10
8
8
8
6
7
7
6
5
6
4
3
5

E
4
4
4
4
4
6
5
4
9
7
4
10
4
4
4
6
2
6
8
5

Liga

dos

Campeões

Oitavos-de-Final
1ª Mão 2ª Mão

D
3
4
5
6
7
6
7
8
5
7
10
6
11
11
12
11
14
12
11
12

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
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A

importância do Passe sobe e Desce
e Três Belos Golos
Os Problemas do

ara um jogador de futebol o passe e recepção
são elementos fundamentais. Quer nos treinos quer
nos jogos, passar e receber
a bola é feito de uma forma
constante e quanto melhor
for a qualidade dessas acções
maior será a possibilidade de
ter êxito.
Fazê-lo bem define a sua qualidade e aquilo que pode em
cada momento dar à equipa.
Costuma-se dizer que a bola
é que tem de correr e não o jogador com ela, apesar de em
certos momentos esta atitude
ser necessária.
A eficácia de uma boa e rá-

lance, em cada jogo. Pensar
antes de receber a bola, saber
o que vai fazer ainda antes de a
ter é importante para sair de situações complicadas ou tornar
muitas vezes uma jogada simples numa boa/grande jogada.
Vem tudo isto a propósito dos
jogos a que assisti este fim-de-semana, a forma como foram
disputados e a importância
que tem uma boa recepção e
um bom passe para um jogo
bem jogado, com velocidade e
agradável de seguir.
No meio disto, prestei atenção às acções individuais,
muitas delas a não terem no
final o sucesso pretendido mas
outras a ficarem na retina e serem responsáveis pelos golos e
momentos para não esquecer.
Refiro três desses momentos,
todos eles diferentes, passa-

contra o Arsenal, no lance do
primeiro golo. Um dia de neve
e com relvado molhado, tudo
começa num passe longo de
Hazard. Sempre com os olhos
na bola, em movimento para
a entrada da área, Mata faz a
recepção da bola no momento
em que esta bate no chão e fica
com ela junto ao pé, sem
fugir (lembrar que o relvado estava molhado e rápido¿)
e sem mudar de trajectória:
¿redondinha¿ para sem mais
nenhum toque rematar, sem
hipóteses para Szczesny.
Por último, o lance do terceiro golo do Vitória de Guimarães da autoria de Baldé.
Já no meio campo adversário,
Barrientos recebe um passe de
Ricardo e, de costas e de primeira com o pé esquerdo, passa para Crivellaro que vindo

pida circulação de bola assenta
na dinâmica e movimentação
dos jogadores mas é determinante a qualidade do passe e
recepção.
O maior exemplo disso enquanto equipa é o Barcelona.
A forma como trocam a bola,
com e sem pressão, fazem dos
seus jogadores o exemplo do
que deve ser o passe e recepção em cada momento.
É verdade que muitos dos
passes são curtos e sem risco
mas é a partir daqui que tudo
começa, com movimento,
criando o espaço até uma altura em que se define, originando
uma situação de finalização.
Cada vez mais, no futebol
actual, é obrigatório receber
e passar bem, tal é a forma de
pressão e agressividade e a
intensidade colocada em cada

dos em Vila do Conde, Porto
e Londres.
No jogo do Porto contra o Paços de Ferreira, o lance do segundo golo marcado por Marat
Izmailov. Após o passe rasteiro de Kelvin, Marat dentro da
área, posicionado lateralmente
para a baliza e rodeado por
três adversários, recebe a bola
com o pé direito, controlando e mantendo-a a uma curta
distância, o que permitiu, num
movimento rápido, surpreender o adversário e rematar cruzado, marcando um belo golo.
Pareceu simples, mas tudo começou com um passe certeiro
e a qualidade técnica de Marat
a fazer o resto: boa recepção,
controlo da bola e eficácia no
remate.
Outro lance que retive foi o de
Juan Mata no jogo do Chelsea

de trás ultrapassa Lionn. Com
apenas dois toques e já dentro
da área, podia ter rematado
mas optou e bem por
assistir, com um passe curto
e lateral para Baldé encostar
para golo.
Tudo rápido, simples e com
boas decisões a marcar este
momento do jogo. Tudo isto
exige treino e qualidade técnica. Em todas as situações
existem variáveis que condicionam o sucesso: estado do
relvado, forma como se bate
na bola, pressão do adversário,
posicionamento do corpo, entre outras.
Normalmente para quem assiste em directo ou pela televisão estas e outras situações parecem simples, mas a verdade
é que não são.

Pedro Barbosa

P

Costume,

mais dois

O

que está mal no futebol português não mudou grande coisa.

Na verdade, não muda há alguns anos e não acredito que vá
mudar. Eis a minha lista:
1. Salários em atraso (não precisa de explicações adicionais)
2. Faltas a mais (os árbitros apitam muito, os jogadores passam demasiado tempo no chão. Em Portugal, alguém suspira
e é falta. Isto é terrível para a competição)
3. Ausência de uma política de atracão de espectadores (Sei
que a vida está mais difícil do que era costume, mas até por
isso era preciso fazer mais para trazer adeptos aos campos)
4. Dirigentes sem respeito pelo futebol (os exemplos foram vários, neste clima nunca será possível fazer mais pela indústria)
5. Pressão sobre os árbitros (assume diferentes formas, mas
existe. Em Portugal continua a ser possível condicionar os árbitros sem que isso implique uma penalização séria. Lamentável, mil vezes repetido)
A esta lista gostaria de acrescentar dois outros pontos, relativamente novos e importantes.
A profunda crise do Sporting e um Sp. Braga menos forte do
que tem sido hábito acentuaram a ideia de que o campeonato
é uma coisa a dois. O Benfica, numa versão outra vez feita em
cima de muita corrida, e o F.C. Porto, obcecado pelo controlo
do jogo, entram em campo e já sabemos que mais coisa menos coisa vencerão. Fica apenas por saber por quantos e como.
É aborrecido, até porque acontece essencialmente por falta de
comparência dos outros. Outro aspeto negativo foi este folhetim em redor do árbitro para o clássico. É evidente que tudo o
que foi dito pelos responsáveis portistas antes e depois do jogo é
lamentável. A escolha de João Ferreira também não fez sentido.
Mas o pior de tudo foi a troca de palavras entre Vítor Pereira
e Pedro Proença, que na prática dura há muitos dias e passou
uma má imagem da arbitragem. O que penso sobre o assunto é
simples: Pedro Proença foi o melhor do Mundo e os melhores
devem estar nos jogos mais complicados. Foi isso que sucedeu
no clássico da época passada e os resultados não foram felizes.
Até por isso, é evidente que o bom senso desaconselhava a nomeação de Pedro Proença. Só mais uma nota: o árbitro até pode
ser o melhor, mas não é ele que manda. Talvez seja bom alguém
lembrar este facto a Pedro Proença. Para bem do próprio.
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