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Montreal
6295 Victoria                                 514.739.2355
35 rue Beaubien Est                     514.270.2384
101 du Mont Royal O.                  514.448.6996
3758 boul. St-Laurent                   514.845.9815 
625 Ste-Catherine O., #1570       514.312.2338

Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu         514.333.4774
Zed Cellular
6245 Métropolitain E., #921              514.326.3337
Laval
1637 boul. Daniel-Johnson            450.988.1088

*Condições aplicam-se.
Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.
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Na próxima semana, 
voltaremos à 

publicação regular, no 
dia 8 de Julho.

Serviço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinhoServiço de análise do seu vinho
ver 9

Continuação na página 2

65, Jarry Este, Montreal, Qc, H2P 1T2 - Tel.: 514 385.9290

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
Especiais do dia até às 17h

2 pratos de carne e 1 de peixe
por apenas 9.75 ou 10.75 por prato

Inclui sopa, café e sobremesa

Escolha entre

ENCOMENDAS PARA FORA - FRANGO INTEIRO $10 (SÓ PARA FORA)

positivismo 
é connosco!
Somos acusados, de quando em 

quando, com ou sem razão, de 
falta de positivismo. E há mesmo 
quem o misture com a ética pro-
fissional do jornalista. Serão assim 
pontos de vista que devemos aceitar 
mesmo quando originados por de-
ficiências visuais. Para não divagar 
em metáforas recorri ao Dicionário 
a fim de encontrar uma definição 
correcta da palavra, existente mui-
to antes de 2005, e o que sobressai 
é aquilo que realmente sempre de-
fendemos, ou seja, “sistema filosó-
fico que pretende emancipar-se da 
metafísica e basear-se, apenas, nos 
dados da observação e da experiên-
cia”.
Encorajado pela sábia definição 

creio que poderemos exclamar – Po-
sitivismos é connosco! Isto porque, 
jornalistas amadores — não será ne-
cessário insistir que não temos em 
Montreal profissionais da escrita no 
meio comunitário — procuramos 
no entanto transmitir a quem saiba 
ler, a realidade dos acontecimentos, 
dando testemunho dos factos ocorri-
dos e pondo em destaque o que me-
reça ser. De nada serve utilizarmos 
o sistema da avestruz, fantasiando 
na propagação de belezas e êxitos 
onde nada disso existiu, apenas para 
ficarmos bem vistos pelos saloios da 
aldeia, gulosos dos enfeites e aplau-
sos. 

Sabe-se lá…
Foi com um fado de Amália, ao qual 

em certo momento emprestou a sua 
voz, que o Dr. Horácio Arruda iniciou 
a sua conferência sobre o vírus H1N1 
na Associação Portuguesa do Canadá, 
tendo como mestre de cerimónias Luís 
Tavares Bello que fez a sua apresenta-
ção e acompanhou no final.
Nestes alguns anos que me dedico a 

transpor para o papel impressões ou 
ideias que fazem parte da vida da diás-
pora, nunca me foi dado assistir a um 
acontecimento de tamanha projecção 
a prender a atenção de cerca de uma 
centenas de pessoas, como no domingo 
passado. A venerável associação lusa 
encontrou a maneira de agrupar no 
seu espaço, gente de diversos patama-
res sociais, que se reúnem para ouvir 

Continuação na página 7
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“Há várias gerações 
que a Casa Santos 

Lima oferece vinhos 
de excelência” 
Gostaríamos de 
partilhar o nosso 

sucesso consigo, ao 
oferecer os nossos 

produtos para as suas 
ocasiões especiais.

Para mais informações, 
por favor contacte-nos.
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4 Generations
producing
quality wines fOCUS Cellars inc.

Agents de Vins au Québec
8980 boul. Langelier,

Montréal (QC), H1P 3E6
Tél.: 514-256-6778  Fax: 514-256-6798
info@focuscellars.net  |  www.focuscellars.net

FOCUS CELLARS • CASA SANTOS LIMA
FORMAT: 1/16 P.• 3,38 PO L X 48 AGATES • NOIR & BLANC • MODIFICATION POUR PUBLICATION: 23 JUIN 2009
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KM • 18 JUIN 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

GOSTARÍAMOS DE PARTILHAR 
O NOSSO SUCESSO CONSIGO

pensamento da semana

eFemÉRIdes - 30 de junho

eRRatum

No artigo da festa do Espírito Santo de 
Anjou, do 17 de Junho, infiltrou-se um lapso 
de informação. Durante o fim-de-semana, 
Jomani actuou nas festividades do Espírito 
Santo de Anjou, apresentamos as nossas 
desculpas aos nossos leitores e ao artista.

Sempre prontos a subirem a palcos e a manifestarem-
se, num exibicionismo que ultrapassa o bom senso e 
se sobrepõe ao actual, pelo sindroma do ex. Há assim 
gente que continua a viver no passado, explorando tí-
tulos e funções que já não tem. São o ex-presidente, 
o ex-director, o ex-isto e aquilo, etc. Terão então de 
aprender a virar a página. O livro da vida já os deixou 
para trás. Outros se ocupam. E, por favor, deixem-se 
de moralismos paternalistas e ridículos. Estamos a dis-
tância quase planetária dos sonhos do Padre Améri-
co. E, nesse contexto, lembro um dos pensamentos do 
Dalai Lama: “Se você quer transformar o mundo, ex-
perimente primeiro procurar promover o seu aperfei-
çoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio 
interior”. Ora nunca é tarde para aprender. E por ve-
zes, é preferível parecer idiota por assistir a uma pales-
tra ou conferência sem nada dizer, do que abrir a boca 
e não deixar dúvida nenhuma. Por isso, rebentamos 
numa alegre e colectiva gargalhada quando lemos este 
parágrafo numa carta que recebemos, onde, o autor, 
lamentando que o seu nome não tenha aparecido nas 
nossas páginas aquando da descrição dum aconteci-
mento e, apregoando o seu positivismo do jornalismo, 
nos premeia com este mimo: (...) “O profissional que 
tem orgulho naquilo que faz, e os jornalistas profissio-
nais ou amadores, não estão isentos desta qualidade, 
têm de apresentar as notícias ou as informações pelo 
lado o mais positivo possível, para que o efeito nos 
seus leitores possa ser analisado e compreendido no 
sentido positivo, mesmo quando a situação tenha um 
carácter um pouco negativo!...”. É quase de antolo-
gia. Quer dizer, devemos sempre dizer bem de tudo e 
de todos. Encorajar a mediocridade. Isso, sim, é ser 
jornalista! Ora, somos amadores. Mas não senis. Na 

positivismo é connosco!
Continuação da página 1

verdade só para rir. E foi o que fizemos com agrado. 
Parafraseando um colega da redacção, teríamos de su-
blimar as qualidades de organização, da apresentação 
e superior realização de qualquer evento, mesmo se o 
mesmo não se tivesse realizado, por anulação… Mas 
senhores, atenção, lugar ao positivismo! Nada de des-
vios, deve dizer-se que foi tudo muito bom! Idêntico, 
no sentido e na intenção, recordo o conhecido refle-
xo do “Maire” Tremblay de sempre negar a realidade 
que lhe desagrada. Já no tempo em que era ministro 
da Indústria e do Comércio (princípios dos anos 90), 
quando a economia nessa época atingiu o mais baixo 
nível desde há 40 anos, ele admoestava os jornalistas 
deste modo: “Digam aos vossos leitores que tudo vai 
bem. Porque é que não dizem que vai bem?”. Pois é, 
o problema é que não podemos ser cúmplices de tan-
ta imbecilidade. E por isso, não nos deixaremos im-
pressionar com falsas representações nem conluios 
de compadrios ou amizades suspeitas, preferindo a 
expressão que diz “Se és capaz de, entre a plebe, não 
te corromperes, e, entre os reis, não perderes a natu-
ralidade”, és um homem livre. 
Isto sim, é positivismo.
O resto, é fantasia de mordomo, sempre pronto a sa-

cudir o pó das casaquitas. Não somos partidários de 
ginástica verbal, procurando exaltar qualidades ou 
títulos, que apenas povoam mentes debilitadas pela 
vaidade pessoal. Chamamos cada coisa pelo seu pró-
prio nome, ou seja: não chamamos Coordenador de 
Fluxos de Entradas e Saídas, ao porteiro, nem Técnico 
de Limpeza e Saneamento de Vias Públicas, ao varre-
dor... Afastada a balbúrdia e, esperemos, a confusão 
que apoquenta alguns espíritos, reafirmamos sem he-
sitação de que: Positivismo é connosco!

Raul Mesquita

cidadãos exigem uma justiça melhor
Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advoga-

dos, diz que a Justiça, em Portugal, pouco mudou 
desde o tempo do Marquês de Pombal. E afirma que, “a 
actual crise da Justiça é a pior desde sempre. O siste-
ma privilegia os interesses instalados e as pessoas que 
administram a Justiça em detrimento das pessoas e em-
presas que têm de ir a tribunal”. O bastonário dos advo-
gados não poupa críticas ao sistema judicial dizendo que 
é caro, lento, burocrático e formalista. E sugere que o 
rumo a tomar é mudar a formação dos magistrados e im-
plementar uma cultura de responsabilidade entre todos 
os operadores da Justiça. Marinho Pinto, nestes últimos 
tempos, tem falado muito sobre o estado da Justiça em 
Portugal. Casos polémicos sucessivos. Sondagem que 
mostra o descrédito de procuradores e juizes. Enfim, 
o sistema está entupido e desacreditado. E poucos são 
os que têm confiança na Justiça. Maria José Morgado, 
procuradora-geral-adjunta, reconhece que a Justiça em 
Portugal está provavelmente atravessar a pior fase desde 
1974. E adverte: “Avolumaram-se os factores negativos 
objectivos associados à percepção negativa das pessoas 
e do seu desempenho. É preciso modernizar este siste-
ma pesado e desfasado e acabar com a lentidão”.  De 
facto, é a lentidão, os formalismos e a burocracia que in-
comoda os cidadãos. Existem, por este país fora, muitos 
exemplos: um processo de insolvência de uma empresa 
que se arrasta há 30 anos, em Vila Franca de Xira e até ao 
momento, não foi paga qualquer indemnização a credo-
res, incluindo trabalhadores e muitos deles já morreram. 
Estranho assalto - a casa de António Pacheco foi assal-
tada e os ladrões levaram 21 facas, três espingardas e 
outros bens. Na aldeia, a PSP identificou rapidamente os 

assaltantes. Em três dias, os jovens confessaram o crime. 
Um ano depois, foram julgados apenas por recepção, 
uma vez que a confissão não vale em julgamento, nunca 
foram punidos. Um grupo de moradores em Salvaterra 
de Magos denunciou, em 1993, o funcionamento ilegal 
de uma suinicultura. Da primeira instância ao Supremo, 
o processo arrastou-se 13 anos. A decisão foi o encerra-
mento da exploração... Que ainda não aconteceu, uma 
vez que a Direcção-Geral de veterinária não o permite. 
São apenas uma amostra dos montões de centenas de 
milhares de processos entulhados  no sistema. No en-
tanto, ainda há quem diga que o sistema não está assim 
tão mau. António Martins, presidente da Associação 
Sindical dos Juizes Portugueses, admite que existem 
problemas sérios mas considera que, “a Justiça funciona 
bem melhor que há uns anos. Os relatórios internacio-
nais provam-no e não é  possível reduzir tudo aos casos 
mediáticos”. Embora reconheça que há falta de eficácia, 
uma legislação complexa, diversos problemas de gestão 
e organização de meios. Miguel Sousa Tavares, escritor 
e colunista do Expresso, é implacável nas críticas que 
faz ao estado da Justiça em Portugal. Alegando que a 
crise na Justiça “não a pior desde 74: é a pior de sem-
pre”. E ataca a PJ, acusando-a de só saber fazer escutas e 
arrancar confissões. Considera que o Ministério Público 
se tornou refém dos seus próprios interesses e agenda 
política. Existe uma percepção generalizada entre os ci-
dadãos de que o problema da Justiça em Portugal, para 
além doutras deficiências, tem muito a ver com a política 
do Governo – e uma administração pública desorgani-
zada.

Augusto Machado

1097 - Batalha de Nicea, da I Cruzada.
1487 - É publicado o primeiro livro impresso em Portugal, intitulado em 
hebraico “Pentateuco”, actualmente no Museu Britânico, em Londres.
1574 - Guilherme d’Orange convence a Holanda a abrir os diques para 
obrigar os espanhóis a levantar o cerco a Leyden.
1686 - A Royal Society autoriza a publicação do primeiro dos três vo-
lumes dos “Principia” de Isaac Newton (“Princípios Matemáticos da 
Filosofia Natural”), com o patrocínio do astrónomo Edmond Halley. A 
primeira edição integral seria lançada a 05 de Julho de 1687.
1793 - Inauguração do Teatro de S. Carlos, Lisboa, com a exibição de 
“Amore e Riconoscenza”. 
1798 - É fundada a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica. 
1805 - Morre, em Lisboa, o intendente-geral da polícia Pina Manique, 
impulsionador da Casa Pia.
1860 - Abolição dos morgados e capelas existentes em Portugal.
1878 - Inauguração da ponte de Viana do Castelo, construída pela fir-
ma Eiffel.
1906 - São fixadas as fronteiras territoriais da zona demarcada do Dou-
ro.
1913 - Criação da Faculdade de Ciências Económicas e Políticas, di-
rigida por Afonso Costa. Em 1918 tomará o nome de Faculdade de 
Direito de Lisboa.
1930 - São lançadas as bases da União Nacional, partido único da di-
tadura do Estado Novo de Oliveira Salazar.
1934 - “Noite das facas longas”, na Alemanha nazi. Adolf Hitler, Goering 
e Himmler ordenam a morte dos dirigentes da tropa de choque SA.
1936 - É publicado o romance “E Tudo o Vento Levou”, da escritora 
norte-americana Margaret Mitchell.
1941 - Holocausto. Tropas romenas, sob a orientação das forças nazis 
de ocupação, matam 10 mil judeus, nas principais cidades do país.
1942 - Holocausto. O jornal britânico Daily Telegraph começa a publicar 
o “dossier” que denuncia a morte de um milhão de judeus, até à data, 
pelas forças nazis, nos países ocupados.
1960 - É proclamada a independência do Congo Belga, depois Zaire, 
actualmente República Democrática do Congo.
1961 - Guerra Colonial. É emitido o primeiro comunicado oficial das 
Forças Armadas portuguesas, anunciando a morte de 50 militares des-
de o início da guerra, em Angola, a 04 de Fevereiro.
1963 - Entronização do Papa Paulo VI.
1969 - A Nigéria impede a realização dos voos da Cruz Vermelha que 
garantem a entrega de alimentos no Biafra, onde a fome atinge quatro 
milhões de pessoas.
1976 - O Decreto-Lei 502/76 institui a EDP, Empresa Pública, que in-
tegra a antiga Companhia Portuguesa de Electricidade e toda a rede 
nacional de energia.
1978 - A Assembleia Geral da ONU decide substituir a Conferência de 
Desarmamento de Genebra por um corpo mais amplo de negociação.
1971 - Os astronautas da Soyuz 11 são encontrados mortos, no regres-
so da nave à Terra.
1987 - O Soviete Supremo aprova a proposta de reforma de Mikhail 
Gorbachov, que estabelece nova gestão económica e a primeira legis-
lação da URSS sobre os direitos humanos.
1991 - Portugal ganha, pela segunda vez, o título de Campeão Mundial 
de Futebol em Sub-20. Em Moçambique, são instituídas a liberdade de 
imprensa, de reunião e manifestação. É dissolvida a polícia política e a 
actividade económica é aberta à iniciativa privada.
1992 - Os 29 países da NATO e do ex-Pacto de Varsóvia concluem, em 
Viena, o acordo sobre a limitação de efectivos dos exércitos.
1998 - As primeiras eleições autárquicas em Moçambique dão a vitória 
à Frelimo.

“A sabedoria contém o desespero”. 
henri David Thoreau (1817-62), escritor e

filósofo norte-americano.



A VOZ DE PORTUGAL - TERçA-fEiRA 30 DE JUnhO DE 2009 3NOTÍCIAS

BReves

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
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Desapareceram 400
jovens em cinco meses
Nos primeiros cinco meses deste 

ano, a Polícia Judiciária (PJ) re-
cebeu 400 participações de desapare-
cimentos de adolescentes entre os 12 
e os 18 anos. Em 2008, durante todo 
o ano, as autoridades receberam 526 
casos. 
Das situações dos primeiros meses 

do ano, 33 ainda estão por resolver e 
continuam em investigação. Segundo 
o director da Unidade de Informação 
de Investigação Criminal da PJ, Ra-
mos Caniço, a maioria dos desapareci-
mentos surge no final do ano escolar, 

reduzindo depois ao longo do ano. Os 
maus resultados escolares e os namo-
ros de Verão são as principais causas 
do desaparecimento temporário dos 
adolescentes. Em nenhum dos casos de 
desaparecimentos de jovens existiu uma 
relação com redes sociais na internet.
Contudo, Ramos Caniço aconselha os 

pais a estarem vigilantes à sua utiliza-
ção. No que respeita às crianças até aos 
12 anos, em 2008 foram participados 80 
desaparecimentos em Lisboa quando o 
total nacional foi de 148. LUSA

Morreu aos 111 anos o 
mais velho português
O antigo regedor de Durrães, no concelho de Bar-

celos, que era a pessoa mais idosa de Portugal, 
morreu segunda-feira, com 111 anos. Nascido a 06 
de Janeiro de 1898 (século XIX), António Fernandes 
de Castro viveu mais de 40.800 dias, cumprindo todo 
o século XX e entrando pelo século XXI. A sua vida 
foi repartida entre o trabalho do campo, sobretudo no 
“ramo” das videiras, onde se revelou um negociante 
exímio, e o desempenho de vários cargos públicos, 
tendo sido regedor durante 33 anos. 
No fundo, era ele quem mandava na freguesia. Podia 

entrar na casa de qualquer pessoa, mas apenas antes de 
o sol se pôr. Podia até prender quem infringisse as re-
gras da Nação. No entanto, como o próprio relata num 
livro que a Junta de Freguesia editou aquando do seu 
centenário, era “um regedor bom”, que nunca prendeu 
ninguém. Durante dois ou três anos, foi também juiz 
de paz, com poderes para resolver os pequenos proble-
mas que se passavam no seu território, mas também 
com autoridade para fazer conciliações em partilhas. 
Outro cargo que desempenhou foi o de presidente da 
Junta, tendo sido no seu tempo que nasceu a primeira 
escola em Durrães, para evitar que os meninos da fre-
guesia tivessem que “emigrar” para outras terras para 
tirar a quarta classe. Integrou também a Comissão Fa-
briqueira de Durrães, ficando ligado ao processo de 
construção da nova Igreja Paroquial. António Castro 
criou 10 filhos, que lhe deram mais de duas dezenas 
de netos e quase trinta bisnetos, tendo ainda conhecido 
dois trinetos. O “senhor regedor”, como era conhecido 
em Durrães, sempre comeu de tudo, e este poderá ter 
sido, porventura, um dos grandes segredos da sua lon-
gevidade. Nos últimos tempos, como contou à Lusa a 
nora que foi durante largos anos a sua ama, “a coisa 
ficou complicada”, por causa da garganta, “que não 
deixava passar a comida”.JN

campanha eleitoral para
as legislativas entre 12
e 25 de Setembro

crime violento
faz média de 100
detenções por mês
O Departamento de Acção e Investigação Penal 

(DIAP) de Lisboa efectuou este ano uma média men-
sal de 100 detenções ligadas à criminalidade grave, 
organizada e tráfico de droga, disse a procuradora 
Maria José Morgado.
Num seminário organizado pela PSP sobre armas 

e segurança, a procuradora-geral adjunta Maria José 
Morgado adiantou ainda que as prisões preventivas 
são em número menor do que as detenções, apesar 
de em 2007 terem sido superiores às de 2008 e este 
ano continuarem a aumentar. Segundo Maria José 
Morgado, o número das detenções é “proporcional 
e adequado” à resposta do DIAP de Lisboa face ao 
aumento da criminalidade. As polícias têm tido “mais 
actuação em termos de repressão e detenção dos in-
fractores e o Ministério Público tem sido mais actu-
ante e conseguido melhores resultados”, salientou. 

A procuradora apelou ainda aos 
magistrados para que reforcem 
os procedimentos necessários 
para aumentar o número de jul-
gamentos em processos sumários 
de pequena e média criminalida-
de “para bem da segurança das 
ruas”. METRO

A campanha eleitoral para as le-
gislativas irá decorrer entre 12 

e 25 de Setembro, com as eleições a 
realizarem-se a 27 de Setembro para 
a escolha dos 230 deputados. A data 
das eleições para a Assembleia da Re-
pública foi anunciada 
na sexta-feira pelo Pre-
sidente da República, 
Aníbal Cavaco Silva, 
depois de o Governo ter 
revelado na sexta-feira 
que as eleições autárqui-
cas irão realizar-se a 11 
de Outubro. De acordo 
com o artigo 53.º da Lei 
Eleitoral da Assembleia 
da República, o período 
da campanha eleitoral 
“inicia-se no 14.º dia an-
terior e finda às 24 horas 
da antevéspera do dia 
designado para as elei-
ções”. Desta forma, a 
campanha eleitoral terá 
início dia 12 e terminará 
no dia 25 de Setembro. 
Já a campanha eleitoral 
para as autárquicas começará a 28 de 
Setembro, o dia imediatamente a se-
guir às legislativas já que segundo o 
artigo 47.º da Lei Eleitoral dos Órgãos 
das Autarquias Locais, a campanha 
“inicia-se no 12.º dia anterior e finda 
às 24 horas da antevéspera do dia de-
signado para as eleições”. Ao contrário 
do que acontece nas eleições autárqui-
cas, em que é permitida a candidatura 
de grupos de cidadãos, para as legisla-
tivas apenas é permitida a candidatura 
de partidos políticos, isoladamente ou 
em coligação.
Segundo o artigo 23.º da Lei Eleitoral 

da Assembleia da República, a apre-

sentação das candidaturas “faz-se até ao 
41.º dia anterior à data prevista para as 
eleições, perante o juiz do círculo judi-
cial com sede na capital do círculo elei-
toral”. Nos círculos eleitorais com sede 
em Lisboa e Porto a apresentação das 

candidaturas é feita perante os juízes 
dos juízos cíveis, enquanto nos círculos 
das Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira a apresentação faz-se perante o 
juíz do círculo judicial com sede na res-
pectiva capital. Nas últimas legislativas, 
a 20 de Fevereiro de 2005, o PS conse-
guiu conquistar a maioria absoluta, com 
45,03 por cento dos votos, elegendo 
121 deputados. O PSD obteve 28,77 por 
cento (75 deputados), a coligação PCP/
PEV 7,54 por cento (com o PCP a ficar 
com 12 deputado e o PEV com dois).
O CDS-PP conquistou 7,24 por cento 

dos votos (12 deputados) e o Bloco de 
Esquerda 6,35 (oito deputados). JN

iTáLiA: PADRE ACUSA 
0,8 G/L DEPOiS DE 4 
MiSSAS SEGUiDAS
Um sacerdote italiano fi-
cou sem carta de condução 
depois de ter acusado 0,8 
gramas de álcool por litro 
de sangue, quando o máxi-
mo permitido no país é 0,5 
g/l. O padre, de 41 anos, foi 
controlado pela polícia na 
auto-estrada que liga Turim 
e Milão. Devido ao excesso 
de álcool no sangue, o cura 
foi impedido de continuar a 
sua viagem e teve de telefo-
nar a familiares para poder 
regressar a casa. Apesar 
de não ter conseguido evitar 
que as autoridades lhe tiras-
sem a carta de condução, o 
padre decidiu recorrer a um 
juiz de paz para provar que o 
seu grau de alcoolemia não 
foi resultado de uma decisão 
voluntária. É que, longe de 
se assumir como alcoólico, 
o sacerdote garante que é 
antes um “workaholic” que 
foi por ter celebrado quatro 
missas no mesmo dia que 
acusou tanto álcool. ABOLA

DOiS PRESiDEnTES 
AinDA AnTES DE
COnTAR OS VOTOS
A votação para eleger o novo 
Presidente da Guiné-Bissau, 
após o assassinato de Nino 
Vieira em Março, terminou 
domingo e, ainda antes de 
ser possível qualquer projec-
ção de resultados, já os dois 
candidatos declaravam vitó-
ria. “Amanhã, a esta hora, 
serei Presidente da Repú-
blica da Guiné-Bissau”, ga-
rantiu Malam Bacai Sanhá, 
do PAIG, partido no poder. 
Também o ex-Presidente 
guineense Kumba Ialá, can-
didato do Partido de Reno-
vação Social, disse aos seus 
apoiantes para celebrarem a 
vitória por considerar já ter 
ganho. As primeiras e mui-
to provisórias contagens de 
votos confirmavam ontem 
a supremacia dos três favo-
ritos: Sanhá, Ialá e o candi-
dato independente Henrique 
Rosa. METRO

AViAçÃO: A SATA vai in-
vestir 36,8 milhões de euros 
nos aeroportos de S. Jor-
ge, Graciosa, Pico e Corvo, 
anunciou o Governo Regio-
nal dos Açores.

iRAQUE fESTEJA
RETiRADA DAS
TROPAS AMERiCAnAS
Uma multidão juntou-se no 
gigantesco Parque Zawra, 
em Bagdad, para assis-
tir a uma mega-festa para 
comemorar a partida dos 
americanos de Bagdad. A 
invasão dos Estados Uni-
dos em 2003 transformou-
se rapidamente em caos e 
guerra religiosa.



4 A VOZ DE PORTUGAL - TERçA-fEiRA 30 DE JUnhO DE 2009AQUI CANADÁ 

o federal rende os terrenos
da assembleia nacional

Zizou superstarTavares
nos islanders

Mudança de bairro
para Helen fotopulos
Helen Fotopulos apresentar-

se-á como conselheira no 
distrito eleitoral de Côte-des-
Neiges nas próximas eleições 
municipais, que terão lugar a 1 
de Novembro. 
A candidata de Union Montre-

al já tinha anunciado que não se 
representaria à presidência da 
junta de freguesia do Plateau 
Mont-Royal. 
Precisou que respondia à cha-

mada do presidente da Câmara 
Municipal, Gérald Tremblay, 
e aos numerosos cidadãos que 
lhe pediram de prosseguir o seu 
compromisso político.

Montreal e a compostagem
A Cidade de Montreal quer 

substituir daqui a três anos a 
segunda recolha semanal dos lixos 
domésticos, por uma recolha de 
resíduos de mesa ou outras matérias 
transformáveis em composto.
O projecto será apresentado ao 

conselho de aglomeração no mês 
de Agosto. Apenas 8% das matérias 
orgânicas são recuperadas sobre a 
ilha de Montreal, contra 53% das 
matérias recicláveis. A administra-
ção Tremblay conta sobre o gover-
no quebequense para financiar uma 
grande parte dos seus projectos de 
infra-estruturas, de tratamento das 
matérias orgânicas.

escândalos de Montreal 
chegaram à inglaterra
Os escândalos que agitam a Câmara 

Municipal de Montreal começaram 
a atrair a atenção dos meios de comuni-
cação social estrangeiros importantes. 
A prestigiosa revista britânica The Eco-
nomist consagra um artigo às alegações 
de conflitos de interesses que minam a 
administração Tremblay, uma terrível 
publicidade para a Cidade, segundo a 
oposição. O artigo de quatro parágrafos, 
intitulado “Água e sujidade”(“Water and 
Grime”), anuncia que cinco inquéritos 

policiais estão a ocorrer sobre os estrata-
gemas de parentes do presidente da Câ-
mara, Gérald Tremblay. Dá certos deta-
lhes sobre os processos da Sociedade de 
habitação e desenvolvimento de Montre-
al (SHDM) bem como sobre o contrato 
dos contadores de água. “Não há suspei-
ta do presidente da Câmara Municipal, 
Gérald] Tremblay, que teve uma longa 
carreira no Partido liberal do Quebe-
que, ser desonesto, mas não há qualquer 
prova nesse sentido”, precisa a revista.

Montreal congela
transferências às freguesias
As freguesias de Montreal deverão, 

mais uma vez, apertar a cintura no 
próximo ano. A Cidade centro congela-
rá as somas de transferências em 2010. 
Numa nota enviada a 16 de Junho, de que 
o diário La Presse obteve cópia, a Direc-
ção-Geral de Montreal avisou os funcio-
nários das freguesias que deverão compor 
com o mesmo orçamento que o de 2009. 
A razão: as finanças estão mais apertadas 
que previsto, consequência da crise eco-
nómica. Nos factos, as freguesias dispo-
rão de ligeiramente mais dinheiro, dado 
que as compressões anunciadas no Inver-
no pela administração Tremblay tinham 
forçado cortes de 2% nas suas despesas. 

Receberão por conseguinte o “envelope 
orçamental” que deviam receber origi-
nalmente, mas nada mais. “Vai ser neces-
sário que façam ajustamentos dentro do 
seu envelope orçamental”, concede o res-
ponsável pelas finanças no Comité exe-
cutivo, Sammy Forcillo. A Cidade criará 
uma reserva de 5 milhões para ajudar as 
freguesias que deverão oferecer mais ser-
viços se houver novas construções sobre 
o seu território. As compressões de 155 
milhões lançadas em Fevereiro passado 
não são suficientes para responder ao dé-
fice. Se a tendência se mantiver, a Cidade 
terminará o ano 2009 com um défice de 
50 milhões de dólares. 

Os terrenos à frente da Assembleia 
Nacional serão cedidos ao Quebe-

que, prometeu o Primeiro-Ministro Ste-
phen Harper. Os 10.000 metros quadrados 
frente ao Parlamento onde estão erigidos 
os bustos em bronze de René Lévesque 
e de Robert Bourassa, bem como a fon-
te de Tourny, “já não deveriam perten-
cer ao Governo Federal”, indicou o PM 

Harper. Segundo o Primeiro-Ministro, 
esta situação é “uma anomalia”. “Todas 
as legislaturas no Canadá estão situadas 
sobre terrenos que lhes pertencem”, nota. 
Todas excepto uma. A do Quebeque. O 
terreno, que pertence desde 1881 ao Fe-
deral por razões de estratégia militar, tem 
sido desde então alugado ao Estado que-
bequense por um valor simbólico.

Alguns minutos a apertar mãos e 
autografar balões, fotos, camiso-

las, etc., foi o necessário para Zinédine 
Zidane ganhar o coração das centenas 
de jovens que se reuniram numa pe-
quena arena de Montreal-Norte, depois 
do anúncio da passagem do jogador 
estrela de futebol na Cidade. Zidane 
não tinha feito dois passos na arena 
de Montreal-Norte que já a multidão 
gritava “Zizou, Zizou, Zizou, Zizou! 
Gostamos de ti!!!!”, esticando o braço 
para – pelo menos – conseguir tocar a 
star. Visivelmente sensível a esta onda 
de emoção, Zidane tomou o seu tem-
po para juntar-se à tribuna onde devia 
tomar a palavra. Mas Zinédine Zidane 
estava presente para dar uma mensa-
gem de esperança aos jovens: “Quan-
do cremos nos nossos sonhos, tudo é 
possível”! De mesmo modo, ele ultra-
passou as esperanças de Montreal, do-
mingo, durante a sua escala e dos seus 
amigos no Estádio Percival-Molson. O 
ícone do futebol francês marcou dois 
golos e participou em três outros, numa 
vitória de 10-0 da sua equipa, contra 
uma formação composta de polícias da 
metrópole, num jogo amigável cujos 
lucros beneficiaram a UNICEF.

Os Islanders de Nova Iorque terão 
guardado o suspenso até ao fim, 

escolhendo o centro dos Knights de 
London, John Tavares, logo à primeira 
volta, à frente do defesa sueco Victor 
Hedman, escolhido sem surpresa pelo 
Lightning de Tampa Bay, e o centro 
Matt Duchene, sucessor de Joe Sakic 
com o Avalanche do Colorado. “Não 
tinha qualquer ideia para onde iria 
antes de pronunciarem meu nome”, ad-
mitiu o prolífico Tavares, depois de ter 
sido escolhido. “Estava como todos, à 
espera da decisão”. O Canadiens es-
colheu o jogador de centro Louis Le-
blanc, em 18º lugar, agradando assim 
muitos dos seus partidários.

- COOrDeNAçãO De mIgUel félIx
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Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Harmonia na sua relação. Com os nossos pensa-
mentos e palavras criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Consulte regularmente o dentista.
Dinheiro: Cuidado com investimentos.

número da Sorte: 1
números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Seja selectivo nas suas amizades. Plante hoje se-
mentes de optimismo, amor e paz. Verá que com esta 
atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria.
Saúde: Problemas de rouquidão.

Dinheiro: Seja prudente no local de trabalho.
número da Sorte: 67
números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: O amor paira no ar. Procure intensa-
mente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em 
seu redor alegria e bem-estar!

Saúde: Nada o preocupará a este nível. 
Dinheiro: Época pouco favorável. 
número da Sorte: 56 números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. 
Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe tudo 
com amor, assim a vida será uma festa!
Saúde: A saúde é o espelho das suas emoções. 

Dinheiro: Período favorável.
número da Sorte: 38
números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil.
Amor: Tenha mais contacto com familiares. A verdadeira 
beleza não é visível aos olhos, pois está no coração!

Saúde: Faça uma caminhada por semana.
Dinheiro: Sem sobressaltos.
número da Sorte: 29
números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Organize um jantar de amigos. Aproveite ao máxi-
mo os momentos de alegria para agradecer a Deus tudo 
o que tem!

Saúde: Evite a rotina.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
número da Sorte: 40
números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vi-
gilante e Atento.
Amor: poderá começar uma nova amizade ou um novo 
relacionamento. 

Saúde: Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e gestão de re-
cursos.
número da Sorte: 61
números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio.
Amor: Possível desilusão com alguém próximo. Dê a 
mão a quem dela precisa. 

Saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Não se distraia.
número da Sorte: 53 
números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, So-
lidão.
Amor: Procure estar calmo. Não se canse a viver agi-
tado!

Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Tudo estará a correr bem.
número da Sorte: 9
números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domí-
nio.
Amor: Não dê importância a comentários. Sentir-se-á 
um pouco sozinho no mundo, mas não é bem assim, afi-

nal tem tanta gente que gosta de si.
Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis.
Dinheiro: Não se precipite ao fazer compras.
número da Sorte: 11
números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Principio 
do Amor, Grande Alegria. Amor: Dê atenção às pessoas 
mais velhas da sua família. 
Saúde: Não esforce as suas pernas. Dinheiro: Seja ale-
gre e optimista, enquanto trabalha; desempenhe o seu 

papel de coração aberto e com um sorriso na cara!
número da Sorte: 37 números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Não ligue ao que as outras 
pessoas dizem. O pensamento positivo é o melhor remé-
dio para qualquer mal.
Saúde: Tendência a dores de garganta.

Dinheiro: Possível aumento.
número da Sorte: 62 
números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

CARnEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de novembro)

SAGiTáRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUáRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

BALAnçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

CrÓNICA

muIto Bons somos nÓs

alegoria para um conselheiro
Apreciador da companhia masculina, universo que 

sobre todos os outros tem a vantagem de não jul-
gar cada um dos meus vícios de comportamento como 
defeitos de carácter (e, aliás, expressões de machis-
mo), sou confrontado com cada vez mais convites para 
jogar póquer. Tenho rejeitado. Se alguma coisa a vida 
me ensinou, foi que, no final, a casa ganha sempre – e, 
para além disso, de cada vez que me apetece passar 
meia dúzia de horas no meio de três ou quatro tipos an-
siosos por falar alto, beber cerveja e arrotar em públi-
co, acabo por preferir um churrasco pela tarde dentro 
ou um jogo de golfe pela manhã fora, actividades que 
apesar de tudo me remetem para outro lugar que não o 
mesmo em que se desenrola a tantas vezes insuportá-
vel rotina urbana.
Ouço alguns dos meus amigos falarem com paixão 

das suas “noites de póquer” e lembro-me invariavel-
mente das minhas próprias noites a jogar Match Day 
ou Grand Prix, vividas ao longo de uma adolescên-
cia excessivamente comprida, que de resto cheirou de 
mais a chulé e de menos a Chanel Nº 5. Não há volta a 
dar-lhe: o póquer, para mim, cheira a chulé – e o diabo 
seja cego, surdo e mudo se eu não hei-de ainda voltar a 
convencer os meus amigos recém-convertidos ao jogo 
das virtudes de um acamaradamento mais telúrico e 
vigoroso.
Por outro lado, poucas 

outras modas me parecem 
providas de tantas pos-
sibilidades metafóricas 
para o tempo que vivemos 
como o póquer. Recupe-
rado pela televisão, que 
de conseguiu identificar a existência de um espaço 
nas audiências para não-espectáculos cujo ponto mais 
alto é o momento em que um gordo barbudo, de boné 
e óculos escuros, vira os cantos a duas cartinhas en-
quanto as esconde dos adversários com a mão direi-
ta em concha, o póquer vai adquirindo cada vez mais 
adeptos entre os da minha geração – e sobretudo entre 
os das gerações a seguir à minha. De Norte a Sul, do 
Ocidente ao Oriente, da velhas economias falidas às 
chamadas “potências emergentes” – por todo o lado as 
transmissões televisivas do jogo dos full houses e dos 
straight flushes vai alternando nas conversas, nos pro-
gramas de sexta-feira à noite e nos fóruns de Internet 
com relatos apaixonados sobre a disputa do jogo dos 
full houses e dos straight flushes entre amigos.
E eu, por muito que tente, não consigo deixar de 

ver aí uma consequência mais ou menos lógica para 
esta esquizofrenia em que nós tanto nos esforçámos 
por transformar as sociedades ditas contemporâneas. 
Afinal, o póquer tem tudo. Insaciável, o homem do sé-
culo XXI viciou-se na adrenalina, correndo em busca 
de doses maciças de emoção – e poucos outros jogos 
dispõem do abismo do póquer, onde uma simples má 
jogada pode levar à destruição instantânea de um pa-
trimónio acumulado durante anos (ou, pior ainda, de 
um património fictício, adquirido a crédito). Cínico, o 
homem do século XXI habituou-se a ver a vida como 
uma brincadeira – e poucos outros jogos dispõem do 
potencial de bluff à disposição do póquer. Ansioso, o 
homem do século XXI habituou-se a procurar o di-
nheiro fácil – e poucos outros jogos proporcionam, 
neste momento, uma tão clara oportunidade de enri-
quecer sem fazer nenhum.
Além disso, há a competitividade. Nunca, provavel-

mente, o homem foi tão competitivo como hoje – e, 
feitas todas as contas às suas muitas regras, possibili-
dades e formatos (incluindo o do Texas hold’em, ca-
tapultado para o lugar de variante mais bem-sucedida 
pela existência de “cartas comunitárias”, bem comum 
à disposição apenas do mais esperto), nenhum outro 
jogo oferece tão cabalmente a hipótese de esmagar o 

homem em frente como 
o póquer, de onde a qual-
quer instante se pode sair 
humilhado e na miséria, 
prontinho para uma vida 
de crime, agiotagem e ne-
nhum outro horizonte se-
não o da mão perfeita. 

No póquer, como na vida contemporânea, é assim 
mesmo: há sempre alguém a enriquecer depressa – e 
por cada homem que enriquece depressa há um trouxa 
que entrega os pontos. Melhor metáfora para o século 
XXI, sinceramente, só talvez o sistema bancário, dota-
do da vantagem suplementar de se poder alegar esque-
cimento em relação a decisões tomadas e a assinaturas 
redigidas – e, aliás, escapar impune com isso. No pó-
quer, de facto, ainda não dá para dizer “não me lembro 
que me comprometi”, “não me lembro que assinei” ou 
“não me lembro que fiquei a dever”. 
É essa a sua grande fragilidade – e 
é isso que o tornará obsoleto quan-
do, enfim, entrarmos noutro século e 
noutro estágio do desenvolvimento 
civilizacional. O sistema bancário, 
esse, há-de continuar incólume o seu 
caminho.

Joel Neto

“No póquer, como na vida contemporânea, é 
assim mesmo: há sempre alguém a enrique-
cer depressa – e por cada homem que enri-
quece depressa há um trouxa que entrega os 
pontos. Melhor metáfora para o século XXI, 
sinceramente, só talvez o sistema bancário”
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O cantor norte-americano Michael 
Jackson sofreu uma paragem car-

díaca quinta-feira passado e não resis-
tiu. À chegada ao hospital, uma equipa 
de médicos e cardiologistas tentou rea-
nimá-lo, sem sucesso, durante cerca de 
uma hora. Às 12.20 horas, os paramé-
dicos chegaram a sua casa em Holmby 
Hills. Michael Jackson , que faria 51 
anos no dia 29 de Agosto, já não res-
pirava. 

O músico foi submetido a uma mas-
sagem cardiopulmonar na ambulância 
que o transportou ao hospital, que fica 
apenas a dois minutos da sua residên-
cia. “O seu médico pessoal, que estava 
com ele, tentou reanimar o meu irmão. 
Como fizeram os socorristas que o 

transportaram para o hospital Ronald-
Reagan da UCLA”, disse Jermaine Ja-
ckson, lendo uma declaração, poucas 

horas após a morte do irmão. Os médi-
cos acabaram por confirmar a morte de 
Michael, que teria chegado ao hospital 
em coma profundo. Os resultados da 
autópsia revelam que, quando morreu, 
Michael Jackson pesava 51 kg e tinha 
comprimidos no estômago.
O médico do cantor adiantou, ainda, 

que Jackson não terá tido morte ime-
diata depois do ataque cardíaco que 
sofreu. Era praticamente um “esquele-

to” e estava “calvo”, avança o 
“The Sun”. Segundo o mesmo 
diário britânico, os médicos 
legistas encontraram hemato-
mas nos joelhos, nas pernas e 
nas costas de Michael Jack-
son, assim como marcas de 
agulhas devido aos analgési-
cos que lhe eram administra-
dos diariamente. 
As conclusões oficiais do 

exame já realizado só serão 
conhecidas dentro de seis 
semanas, mas a família do 
cantor, impressionada ao des-
cobrir o seu estado, mandou 
fazer uma segunda autopsia a 
realizar ainda esta semana.

Entretanto, a polícia de Los Angeles 
já fez saber que o artigo, que revela 
informações chocantes do relatório 
da primeira autópsia realizada a Mi-
chael Jackson, contém informações 
falsas: “O relatório que está a ser pu-
blicado não veio deste gabinete. Não 
sei de onde ou de quem vem a infor-
mação”, disse um porta-voz da polí-
cia de Los Angeles. JN

SAÚDe

conferencistas de craveira e de origem 
portuguesa. E funciona.
Não serei original — outros o dis-

seram — ao dizer que neste domingo 
assistimos a um evento excepcional. 
Mas, por mais que percorra a memória 
não consegui encontrar outro adjecti-
vo que melhor qualificasse aquilo que 
se passou. Refiro-me à conferência do 
Dr. Horácio Arruda, Director do Servi-
ço de Prevenção da Saúde Pública do 

Québec. Vejamos antes alguns elemen-
tos biográficos do ilustre conferencista. 
Possuidor desde 1983 de um doutora-
mento em Medicina da Universidade 
de Sherbrooke, detém igualmente uma 
formação de médico especialista em 
saúde comunitária. É professor adjunto 
no Departamento de Medicina Social e 
preventiva na UM. Médico conselhei-
ro, responsável do ensino e adjunto do 
director de Saúde Pública de Laval, en-
tre 1988 e 2000. Trabalhou mais espe-
cificamente no domínio da vigilância 
da epidemiologia de intervenção, da 
prevenção e do controlo das doenças 
infecciosas e desde 2000 que ocupa as 
actuais funções, agindo como respon-
sável nos domínios das doenças infec-
ciosas e transmissíveis, das infecções 
nosocomiais, da saúde no trabalho e da 
saúde ambiental.
Com a sua equipa é também respon-

sável dos sectores da saúde pública, 
dos planos de medidas de urgência 
(plano de pandemia), e age como re-
presentante do Québec no grupo de 
peritos em prevenção e controlo das 
doenças transmissíveis da Rede Cana-
diana de saúde pública. Preside várias 
comissões directoras de projectos de 
informatização e particularmente pla-
nificação de sistemas de informação da 
saúde pública.
Extraordinariamente simpático e con-

vivial, é filho de açorianos, da Relva-S.
Miguel, imigrados em 1960, reside em 
Santa Teresa com esposa, médica fami-
liar, e seus 3 filhos. Para além destas 
paixões, é um grande apreciador do 
Fado. 
E foi com um fado, como afirmo aci-

ma, que deu início à sua apresentação, 
fazendo salientar que o vírus que se 
tem instalado através do mundo, com 
as consequências conhecidas, é um 
desconhecido da ciência médica que 
em cada dia, procura obter elementos 
que possam conduzir a um tratamento 
adequado. Estamos porém, longe do 
fim. Sabe-se lá, amanhã o que virá…
O Dr. Horácio Arruda, começou por 

salientar as diferenças entre bactéria e 
vírus. As bactérias são grandes e os ví-
rus pequenos. Assim, as bactérias são 
células providas de uma parede externa 
rígida que possuiu um só cromossoma. 
Reproduzem-se rapidamente nos indi-
víduos, directamente ou por secreção 

Sabe-se lá…
Continuação da página 1

de toxinas ou ainda, das duas manei-
ras ao mesmo tempo. Tratam-se por 
meio de antibióticos. Os vírus, — em 
latim, veneno— são microrganismos 
parasitários infecciosos que proliferam 
sintetizando os ácidos nucléolos da 
célula atingida e podem ser de vários 
tipos que se espalham pelo corpo em 
dois grandes grupos: o vírus a ADN e o 
vírus a ARN, agindo de modos diferen-
tes. Estima-se que a maior parte dos ví-

rus podem ter uma actividade 
patológica banal e específica 
ou uma actividade genética e 
cancerígena, tudo dependen-
do do ambiente das células do 
organismo parasitado. O modo 
de tratamento é por vacinação.
Pensava-se que o vírus actu-

al era a continuação da gripe 
aviária. Todavia, com o avan-

ço da doença e a sua expansão mun-
dial, os responsáveis da saúde pública, 
constataram não estarem preparados a 
responder convenientemente. O vírus 
é totalmente desconhecido, transmite-
se através dos humanos e dos animais 
e no caso actual, o melhor especialista 
mundial será incapaz de dizer como 
eliminar a pandemia. Temos de ter em 
consideração de que os vírus viajam, 
através das aves migratórias e das po-
pulações que percorrem o mundo. Tra-
balha-se arduamente para encontrar o 
antídoto que se espera poder começar 
a aplicar a partir do Outono mas nada 
é ainda garantido. Por isso, deveremos 
em permanência, ter o cuidado de lavar 
com frequência as mãos. É um modo 
simples e eficaz que pode reduzir uma 
grande parte da contaminação.
O Dr. Horácio Arruda considera que 

não é caso de pânico, antes de preven-
ção colectiva.
A sala ofereceu-lhe uma estrondosa 

salva de palmas e o presidente da As-
sociação um relógio de mesa com pla-
ca comemorativa a que o conferencista 
agradeceu e se disponibilizou para ou-
tros eventos do género. Houve um pe-
queno período de questões e algumas 
intervenções da assistência a agradecer 
o visitante e, como o disse apropriada-
mente o senhor Duarte Miranda, pes-
soas do calibre do Dr. Horácio Arruda, 
são do tipo a identificarem e enobrece-
rem o nome português, sendo credores 
da nossa estima e consideração.
Simplesmente excelente.

Raul Mesquita

Michael Jackson
morreu com 50 anos 

intoxicar com a liberdade
Não sendo já uma novidade, a verda-

de é que as reações da comunica-
ção social ocidental, mormente ao nosso 
nível, acabam por tornar-se em fontes de 
extrema graciosidade, quando se ouve o 
modo de abordar os resultados eleitorais 
de outros países. Isso mesmo se passou 
com as recentes eleições presidenciais 
no Irão, onde o actual presidente, Ma-
mute Armadilhajá, derrotou os que com 
ele surgiram a tentar obter vitória, no-
meadamente o seu principal rival. Teve 
muitíssima razão o nosso Primeiro-Mi-
nistro, José Sócrates, quando, há uns me-
ses atrás, referiu a campanha negra que 
contra si vinha sendo urdida, tal como 
se tem continuado a poder ver, embora 
de um modo mais atenuado, porque esse 
tipo de campanha foi agora posto em 
prática contra Mamute Armadilhajá e as 
eleições iranianas de que saiu vencedor.
Diariamente, em sucessivos notici-

ários televisivos, a generalidade dos 
mesmos mostrava o vencedor, Mamute 
Armadilhajá, como um extremista, ao 
passo que o segundo classificado era 
apresentado como sendo...um mode-
rado. Muito provavelmente, um vende 
pátrias. Antes ainda de apurado o re-
sultado dessa eleição, a nossa comuni-
cação social apontava para um empate 
técnico, mesmo já com as urnas fecha-
das. E suportava esta realidade nas de-
clarações do derrotado, a cuja luz lhe 
haviam chegado indicações colhidas à 
boca das urnas e em locais de voto di-

versos... Chega a parecer mentira que 
canais televisivos de um Estado da ac-
tual União Europeia possam assentar a 
sua informação num modelo informa-
tivo dificilmente ultrapassável em falta 
de lógica e de credibilidade. Para mal 
dos pecados destes nossos jornalistas, 
e de muitos dos nossos fracos analis-
tas, sobrevieram, no entretanto, três 
realidades mais que suficientes para 
se perceber o que realmente se deverá 
ter passado. Em primeiro lugar, estas 
eleições terão sido, se não erro, as mais 
concorridas de sempre. Em todo o caso, 
imensamente concorridas. Em segundo 
lugar, o vencedor, Mamute Armadilha-
já, conseguiu uma vitória muito acima 
dos sessenta pontos percentuais, com 
o seu principal adversário a passar os 
trinta pontos bem à tangente. 
E, em terceiro lugar, a quase comple-

ta ausência de perturbações no tecido 
social iraniano, com a expectável exce-
ção de umas centenas de iranianos que 
rapidamente recolheram a lugares mais 
confortáveis. Pode o leitor ver, pois, 
como os líderes das ditas democracias 
ocidentais, e também uma boa miríade 
de jornalistas e de opinadores, titulam 
quem vence democraticamente um acto 
eleitoral, só porque é patriota e está de-
terminado a defender o real intresse na-
cional do seu país. É um tempo da mais 
completa falta de escrúpulos.

Hélio Bernardo Lopes
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império de S. pedro
A cidade de Sainte-Thérèse, irmã, 

desde 1994, da Lagoa, em S. Mi-
guel, foi fundada em 1735 por Marie–
Thérèse Du Gué. Conta hoje com mais 
de vinte e cinco mil habitantes e en-
tre eles inúmeros portugueses, na sua 
maioria oriundos dos Açores.
A Associação Portuguesa de Sainte-

Thérèse, fundada em 1974, actualmen-
te presidida pelo jovem George Costa, 
antigo jogador vedeta dos Luso Stars, 
que iniciou a sua carreira futebolista 
nos Bravos de Sainte-Thérèse, uma 
equipa, bastante dinâmica, que a duas 
ocasiões se deslocou ao arquipélago 
dos Açores, celebrou, em grande, o Im-
pério de S. Pedro.
A Imperatriz senhora Alda Medeiros 

e o Mordomo, senhor David Medeiros 

organizaram, este ano, uma mordomia 
com muito carisma, elegância e simpa-
tia. A festa teve início na passada sexta-
feira com a bênção da carne e da massa 
sovada. No sábado, logo de manhã, fo-
ram distribuídas as pensões a centenas 
de irmãos. À noite, no parque adjacen-
te à Associação, o conjunto Além-Mar 
e a Marcha de S. João do Clube Orien-
tal animaram o serão. Já tinham tocado 
as badaladas das vinte e quatro horas 
quando foi servido o habitual “caldo da 
meia-noite”.
No Domingo, o cortejo da coroação, 

repleto de simbolismos, tais como os 
sete dons do Espírito Santo, as Domin-
gas da Associação, e até mesmo jovens 

donzelas representando o país de aco-
lhimento, a província e as nove ilhas 
dos Açores, com lindíssimos ramos 
de jarros. O cortejo acompanhado pe-
las Filarmónicas de Laval e de Nossa 
Senhora dos Milagres, dirigiu-se para a 
Igreja Coeur Imaculé de Marie (Imacu-
lado Coração de Maria), aonde ano após 
ano, têm lugar as cerimónias religiosas. 
A missa de festa foi presidida pelo re-
verendo padre José Arruda, pároco da 
Missão de Nossa Senhora de Fátima 

de Laval, que se fez acompanhar pelo 
talentoso grupo coral da Missão.  Du-
rante o trajecto, os rapazes só tinham 
olhares para a beleza da rainha da fes-
ta de 2009, a simpática Carina Sousa. 
Vários foram os organismos que se fi-
zeram representar. Entre eles, a APES, 

CAÇORBEC, Santa Cruz, Blainville, 
Agua do Pau e Ribeira Quente. George 
Costa fez-se acompanhar por Patrick 
Morin e Anne Lauzon, representantes 
da presidente da Câmara de Sainte-
Thérèse, senhora Sylvie Surprenant e 
pelos membros do seu executivo Ema-
nuel Costa e Ponel Rony.
Este ano quiseram homenagear o se-

nhor António Soares, que em 1978 
fundou a festa do Espírito Santo de S. 
Pedro, de Santa Teresa.

Após as cerimónias religiosas o cor-
tejo regressou à Associação, aonde 
foram servidas, em abundância, numa 
enorme tenda, as tradicionais sopas do 

Espírito Santo.
O Arraial esteve animadíssimo com 

a orquestra Rythmo. No recinto várias 
tasquinhas estavam à disposição do pú-
blico. Numa delas um grupo de senho-
ras preparavam bifanas e malassadas 
(filhoses à moda da minha terra) muito 
saborosas. Muitos parabéns à Associa-
ção e ao casal Alda e David Medeiros. 
Ao incansável Humberto Soares um 
grande abraço.

Antero Branco

São pedro em Gatineau
Há anos em que devemos ver o que 

se faz nas outras cidades para 
aprender e poder comparar. A actual ci-
dade de Gatineau é resultante da fusão 
de cinco cidades (Hull, Gatineau, Ayl-
mer, Buckingham e Masson-Angers), 
ocorrida em 1 de Janeiro de 2002. Ga-
tineau está situado ao lado da cidade de 
Ottawa, também chamada em portu-
guês como Otava, a capital do Canadá 

e quarta maior cidade deste país. Nesta 
comunidade, os residentes juntaram-se 
e tiveram a oportunidade de realizar 
o “Mês do Património Cultural Por-
tuguês” com centenas de actividades, 
destacando-se: duas exposições – uma 
a carácter científico, sobre Portugal, e 
a outra sobre a Cultura Portuguesa e 

os pioneiros da região de Ottawa-Ga-
tineau; Cerimónia do Dia de Camões, 
de Portugal e das Comunidades Portu-
guesas, várias apresentações de filmes 

portugueses, noite de Fado; cantigas 
ao desafio (no salão) com José Eliseu 
(vindo da Terceira), José Fernandes e 
José Plácido; caça ao tesouro cultural 
Português na freguesia de Hull; arraial 
com animação musical pelo conjun-
to Os Panteras; Festas de São Pedro; 
e a devoção ao Divino Espírito Santo 
no Centro Comunitário Português dos 
Amigos Unidos em Gatineau. 
Achei estas festividades bastante in-

teressantes e muito diferentes das fes-
tas que se realizam em Montreal. Foi 
bastante agradável a moda “bufete” e 
como as cozinheiras serviam todos os 
presentes. Ao mesmo tempo, salienta-
ram-se as actuações do grupo Starlight, 
no sábado, e de David de Melo no do-
mingo. A Filarmónica Portuguesa de 

Montreal fez um 
trabalho excelente 
e concluiu com um 
grande concerto. 
Muitos portugueses 
de Montreal acom-
panharam a Filar-
mónica para viajar, 
rezar, saborear e 
apreciar um pouco 

da nossa cultura em Gatineau. Para-
béns à imperatriz e aos organizadores 
que fizeram desta festa um sucesso.

Sylvio Martins
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o infinito como horizonte
Caravela de velas enfunadas rumo 

ao mar alto, a novos horizontes, 
novos desafios e realizações, falamos 
assim do Restaurante Caravela, aqui 
mesmo ao pé no Boulevard de St-Lau-
rent e próximo de todos que gostem 
dum bom ambiente e igual cozinha.
Na euforia das festividades do S. João, 

santo popular que se festeja por todo o 
lado e é o patrono dos quebequenses, 
desloquei-me a este simpático recinto, 
repleto de alegres foliões que faziam 
honras aos apetitosos pratos saídos da 

cozinha.
Entre duas fotografias feitas no local, 

encontrei o proprietário, homem sim-
pático e afável que me explicou o por-
quê do restaurante. Tendo sido empre-
gado na antiga Bodega durante 16 anos 
e mais três no conhecido e apreciado 
Tasca, José Manuel decidiu voar pelas 
suas próprias asas e adquiriu este lo-
cal onde antes foi a Bica. Á volta com 
as transformações que havia decidido 
efectuar, uma interrogação lhe vinha ao 
espírito com frequência: que nome dar 

ao restaurante. Foi então que a imagem 
duma caravela que se encontra em casa 
da mãe e lhe havia sido oferecida por 
uma idosa das suas relações, surgiu por 
entre outros objectos que guarda com 
carinho.
E porque não Caravela? Pôr a questão 

era responder-lhe e logo assim, ficou 
decidido o nome. Caravela.
E lá está, símbolo português por exce-

lência, a exceler na arte da gastronomia 
para o prazer da sua clientela. Na sala, 
podem ver-se em todas as paredes, pin-

turas realizadas e 
oferecidas por se-
nhora amiga, bem 
como outras ca-
ravelas, de tama-
nhos diferentes, 
tanto em pintura 
como em forma 
de estatueta, arte-
factos que o pro-
prietário acarinha 
e exibe com pra-
zer.

Nesta noite são-joanina, vários ami-
gos o contactaram para comemorarem 
em conjunto em torno duma mesa bem 
guarnecida e era vê-los de talheres em 
riste, como um cirurgião, atacarem as 
lagostas ou as outras variedades que 
a cozinheira ia enviando para a sala e 
para o gáudio dos convivas.
Noite agradável para todos os que por 
lá passaram, recordando o S. João que 
animou a nossa juventude.

Raul Mesquita

coisas do corisco
Caros amigos leitores, sei que 

muitos dão uma vista de 
olhos às Coisas do Corisco… 
Vou falar de coisas que eu vi 
com os meus próprios olhos, 
coisas boas, coisas menos boas, 
mas coisas verdadeiras. 
Começámos pela Filarmónica 

Portuguesa de Montreal, que vi to-
car na Coroação da Casa dos Açores 
– há muitos jovens, mas a maioria 
é composta de raparigas; Rancho 
de Folclore de Montreal, o res-
ponsável informou-nos na actu-
ação do Rancho no Parque de 
Portugal, que três meses antes, 
não havia a metade dos membros 
actuais, mas que como a FPM, 
a maioria é raparigas… Mas em 
ambos os casos, o ensaiador e 
mestre de música estão de para-
béns pelos resultados finais. Mas 
faz-me lembrar quando no Ran-
cho Cantares e Bailares dos Aço-
res, tínhamos o mesmo problema... Os 
rapazes são sempre minoritários nas 

actividades comunitárias.
Às vezes a gente faz coisas sem pen-
sar. Todavia, não é a falta de vonta-
de de apresentar um trabalho per-
feito... Mas terça-feira, dia 23, no 
Parque de Portugal, um senhor 
e uma senhora vendiam bilhe-
tes para comes e bebes, de três 
cores –verdes, azuis e vermelho 

– e cada cor tinha o seu valor. 
Enquanto fez dia não havia 

problema, mas quando eu fui na 
fila para comprar um copo de tin-

to, a senhora e o senhor estavam a 
confundir o verde com o azul, eu 

também, é a p*** da idade… Gos-
taria de saber, porquê três cores? 
Não seria mais fácil uma cor e um 
valor inscrito?
Vou finalizar num boa nota, e 

aqui devo tirar o meu chapéu aos 
rapazes da Banda Nossa Senhora 
dos Milagres, de Hochelaga, em 
particular o senhor Manuel Caná-

rio, 80 anos, pela linda animação que 
tive o prazer de presenciar no dia 24 de 

Junho, na Associação dos Pais, 
que também serviu apetitoso 
prato de sardinhas grelhadas e 
bifanas... Esta casa está cada dia 
melhor, contrariamente à senho-
ra, ao senhor e ao José de Sousa 
que, com a idade, já confundem 
verde com azul.
Vejam lá, confundir FC Porto 

com  Sporting… WOW!
José de Sousa

25º aniversário da marcha 
do oriental e o São João
Nos cinco últimos anos, na redacção 

do jornal, tenho tentado dar sempre 
uma nova visão sobre esta festa. Um ano 
foi na cidade de Quebeque, outra fui ao 

Benfica, outra a Santa Cruz com a família, 
e este ano, fui pela primeira vez, ao Clube 
Oriental na terça-feira e à praia na quarta-
feira para relaxar e gozar um pouco de Sol 
e de descanso. 
A festa de São João é uma festa religio-

sa mas aqui é muito diferente. João Bap-
tista foi quase esquecido no Quebeque o 
substituído pela cerveja e a droga através 
das festas quebequenses. Mas, espalhados 
através das comunidades portuguesas, 
nós, sabemos muito bem o significado 
desta festa.

Chegando ao Clube Oriental apreciei a 
convivialidade e a amizade presente nesta 
linda festa de São João, mas adorei ver que 
esta festa não era só para os portugueses 
mas também para quebequenses, chine-
ses, muçulmanos e africanos que estavam 
a festejar, dançar e apreciar o espectáculo 
toda a noite com a animação do JG Night 
production. A festa estava muito bem or-
ganizada e todos tinham o seu lugar. Que 
seja no bar, na animação ou na petisqueira 
tudo estava bem, sem problemas. Fiquei 
surpreendido de ver a multidão a festejar 
neste lugar um pouco afastado do centro da 
comunidade, mesmo depois da marcha, a 
festa continuou até 1h da manhã, gozando 
de tudo o que é bom. Gostei muito. A ac-
tuação do rancho folclórico Verde Minho 
foi um lindo espectáculo. E finalmente, o 
momento que esperávamos! A Marcha do 
Oriental. Este ano foi muito especial. É o 
25º aniversário da Marcha do Oriental e 

o primeiro ano da secção infantil, onde 
todos adoraram a sua participação nesta 
marcha e corresponderam com grandes 
aplausos. Notamos que o mundo foi fei-
to em sete dias, mas para a marcha do 
Oriental, é quase 5 meses de trabalho e 
ensaios. Angelina Galhoz (a única que 
fez todas a marchas), Duarte Sousa, Tâ-
nia Curado, Jerry Arruda, Mimi Oliveira, 
Florinda neves, Arminda Curado, José 
Curado, Graça Raposo, Paulo Custódio, 
Sandy Dias, Pedro Moura, Sarah Bap-
tista, João Duarte, Stefanie Fernandes, 
Felipe Moura, Cristina Freitas, Nelson 
Pedroso, Karina Sousa, Alex Ferreira, 
Guiomar Macei-
rinha, Fernandes 
Maceirinha, Ma-
ria Dias e José 
Luís constituíram 
a marcha. Pode-
mos notar que ao 
longo dos anos 

tem muitas pessoas 
que ajudaram direc-
ta e indirectamente, 
como Alzenda Ro-
drigues, Lurdes Do-
mingos, Mimi Costa, 
Fátima Miguel, Fernanda Barros, Car-
minda Correia, Patrícia Maurício, Ruth 
Damas, Telmo Barbosa, Graça Barbosa, 
João Nunes, Júlia Ferreira, Maria Lurdes 
Costa, Nivéria Tomé e Paulo Ferreira. 
E, felicitações ao grande artista/pintor, 

João Nunes, que fez um excelentíssimo 
trabalho, este ano especialmente, o arco 
dedicado a Amália Rodrigues. Todos 
gostaram e os aplausos foram abundan-
tes. Parabéns a esta marcha que mantém 
viva, esta linda tradição cultural. Feli-
citações a todos os organizadores desta 
festa de São João!

Sylvio Martins
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Normas do trabalho                         514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo             514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal

514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Portuguesa Brossard 450.659.4359
Portuguesa de Laval        450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

Igreja Baptista Portuguesa        514.484.3795
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

29 de Junho de 2009
1 euro = caD 1.630320

SeRviÇoS coNSUlaReS
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Consulado Geral
de Portugal Montreal
2020 Université, 24º andar  514-499-0359
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa      1 (613) 729-0883

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent              514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides  50.669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE St-Michel
7129 Boul. St-Michel                   514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour         514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus 
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo 
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de 
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio, 
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência 
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fl uidos 
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com 
Talismãs fortíssimos para todos os fi ns! Considerado um dos 
melhores Profi ssionais no Canadá e estrangeiro, consultado 
por vários colegas devido às minhas previsões serem exac-
tas e os tratamentos efi cazes.                       falo Português.

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa
Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755

caRta à Redacção

Sr. Abedina
Payé 23 juin au 15 juillet 2009 (4x) - $100.00

Ele possui um dom extraordinário, hereditário, 
transmitido de pai a fi lho há várias gerações. 

Acabará com os seus problemas, qualquer que seja 
a natureza ou difi culdade. Amor, regresso da pessoa 
amada, protecção, má sorte, desenvoltura, espírito 

malevolente, vida profi ssional, impotência, etc.
Contacte-o que ele vos servirá com seriedade. 

Resultado em 3 dias, 100 % garantido.

Conhecido como o homem das situações difíceis

MR ABEDINA
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Pagamento depois de resultado. 514.265.6491                 Mt-Royal 

Mr. Souareba
Payé 23 juin au 15 juillet 2009 (4x) - $100.00

Don de naissance incontestable, transmis de génération en génération. 
Résout les cas les plus désespérés avec toujours autant de succès. 
Travail sérieux, effi cace, rapide et discret. Quelques soient vos 
problèmes : conserver ou retour défi nitif de l’être aimé, famille, examen, 
désenvoûtement, mariage, chance aux jeux et autres travaux qui 
empoisonnent votre vie. Je suis l’homme qui a la solution à tous vos 
problèmes, même les plus désespérés. n’hésitez pas!!!
Résultat immédiat, en 72 heures. Payez après satisfaction du travail 
accompli. Garantie à 100%.

MR. SOUAREBA
Voyant Médium

Vous avez un problème? J’ai la solution!
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514.623.8111

Publicamos esta semana uma carta dirigida à redacção, em reacção ao artigo “O Mundo assusta, o Islão está à porta”, de Raul Mesquita, publi-
cado na nossa edição de 27 de Maio de 2009.

cantInho da poesIa

papai
Pai é este ser maravilhoso

Que deveria ser chamado guerreiro,
Pois vive lutando dia e noite,

Para trazer para casa algum dinheiro.

Para não deixar que falte ao filho!
O pão, a roupa e o calçado.

Muitas vezes sem que o mereça,
O mesmo é humilhado.

Por não compreenderem o seu sacrifício,
A sua luta e a preocupação!
Que ele tem em sua vida...

Para que não falte ao filho um nome honrado,
E uma boa educação.

Vivaldo Terres

Medo da mesquita
ou medo do Mesquita? 
Acabámos de ler, [na edição de 27 de Maio de 

2009 de A Voz de Portugal], em primeira pági-
na, o medo e ansiedade que causa o Islão ao cronista 
Raul Mesquita. Assusta-se e até vê um real perigo da 
progressão da religião de Maomé no mundo. Uma 
análise fatalista simplesmente baseada em duvidosas 
estatísticas que chegam à conclusão que as socieda-
des ocidentais estão à beira de um suicídio demográ-
fico.
É uma coisa ver que as nossas sociedades são cha-

madas a acomodar razoavelmente diversos grupos re-
ligiosos, é outra insinuar que a Sharia irá substituir a 
constituição canadiana ou europeia. A forte presença 
de Chineses não fez dos Canadianos confucionistas e 
ainda menos comunistas! Estamos longe da república 
muçulmana que o cronista anuncia. Não será amanhã 
que veremos o continente Eurabia ou l’Amérique voi-
lée. Não será depois de amanhã. As nações do velho 
continente têm todas as suas realidades próprias, e de 
tudo pintar com a mesma cor é finalmente um pro-
cesso frauduloso e sensacionalista. Dos 466 milhões 

de habitantes europeus, 15-16 milhões são muçulma-
nos. Mas, as tendências de imigração de estes países 
reflectem profundamente o passado colonial de cada 
um. No Reino Unido da Grã-Bretanha, por exemplo, 
número importante vê do ‘Commonwealth’ Britânico, 
na Holanda são originários da Indonésia, do Surina-
me e das ilhas holandesas. Na França, principalmente 
da África do Norte. Desfazer as percepções monolíti-
cas do Islão é certamente o maior desafio que terão os 
nossos filhos e as próximas gerações. Mas enquanto 
que os nossos média e instituições vêem a invasão 
dos Bárbaros às nossas portas, só podemos esperar 
que todos se esforçam de respeitar o “outro”. 
Isto, uma regra fundamental de todas as religiões 

e processo que necessita ser interiorizado por todos. 
Religioso ou não. Espiritual ou não. Porque, se o 
medo é comum a todas as religiões, a “bêtise” huma-
na também.

Nelson Faria

Garota louca
Garota tu és louca pensando

Em beijar-me a boca,
Deixando-me enlouquecido,

Tu és menina do bem,
Tu tens o que as outras têm,

Deste jeito estou perdido.

Ao ver-te naquele dia
Lá na casa da Maria,

Passei horas de horror,
Tu me olhavas decidida,

A mudar a tua vida,
Comigo fazendo amor.

Agora eu estou pensando,
Estou bem decidido,
A não mais te evitar,

O que eu quero é te abraçar,
Pois eu vou casar contigo.

Vivaldo Terres

não haverá caso para pânico, mas haverá realidades que não de-
vem ser ignoradas por leviandades. Mas sabemos que o mais cego 
é sempre aquele que não quer ver. RM

†

Silva, Langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre G. Séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOS
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

Maria Da Graça Pimentel
1967 – 2009

Faleceu em Montreal, no dia 28 de Junho 
de 2009, com 41 anos de idade, Maria 
Da Graça Pimentel, natural de Feijão 
de Baixo, São Miguel, Açores, filha dos 
falecidos Joaquim Tavares Pimentel e 
Conceição Melo Matos.
Deixa na dor os seus irmãos Manuel 
António, José Fernandes, Luís e João, e 
suas cônjuges respectivas; seu padrinho 
João Matos e sua madrinha Luísa Matos; 
primos e primas, assim como outros 
familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
Pedro Alves

O velório terá lugar amanhã, quarta-feira 1 de Julho de 2009, das 14h 
às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar quinta-feira, dia 2 de 
Julho de 2009, pelas 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo-se a 
sepultura.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-
Hajam.
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especIal do mês *A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. Taxas não incluídas.
 Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência.  Em vigor até 30 de Junho de 2009.

2 anúncIos poR $15.00*

eMpReGoS
Operários, mínimo de 5 anos 

exp. em “pavé-uni” e muros de 
apoio. Bom salário. 

Tempo inteiro.
(514) 820-5247

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão 
procura instalador de “pavé-uni”, 
com um mínimo de 5 anos de ex-
periência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de expe-
riência. Salário conforme qualifi-
cações. 

Muitas regalias. 
514-325-7729 

4 pneus de Inverno com jantes 
de Inverno. $400.

514-571-1924

veNDe-Se coSTURa
Compramos e vendemos máqui-
nas de costura domésticas. 

514-844-4351

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho 
em Laval. Salário conforme expe-
riência. 450-963-3462

COLABORE COM O 
nOSSO JORnAL

ECOnO iMMEUBLES
Arrendamos o seu
apartamento por 

60-80% do primeiro mês, 
e fazemos verificações

de referências e de
crédito. 

PORQUE PAGAR MAIS?
Já tem um rendeiro em 

vista? 
Também verificamos
referências e crédito 

por apenas 30$.
Mauro: 514-359-5875

falamos italiano
www.econoimmeubles.com

Casal para manutenção de 52 
apartamentos, em Laval (Metro 
Cartier). Experiência (1-2 anos).
DEVE VIVER NO PRÉDIO – apar-
tamento fornecido. 

514-355-7171

ClASSIfICADOS

Senhora para limpeza com experi-
ência. Ter carro. 2ª à 5ª-feira. 

450-435-2537

PUBLiCADO TODAS AS
QUARTAS-fEiRAS

LEiA E DiVULGE
O nOSSO JORnAL

Senhora para cuidar de jovem 
com deficiência e para trabalhos 
domésticos. 2ª à 6ª, das 6h30 às 
10h30. $11/hora. Próximo de Ste-
Thérèse. 

514-262-5608
Casal ou pessoa para limpeza 
com experiência. Domingo à 
noite, 5h de trabalho, depois das 
22h30. Em Ste-Thérèse. 

450-437-1800

Bruno De Matos
Agent immobilier affi lié

514.725.6837 cell.
514.856.4444 ext. 381
514.856.4449 fax
brunodematos@hotmail.com
www.BrunoDeMatos.com
www.propriodirect.com
3899, aut. des Laurentides, #200, Laval (QC) H7L 3H7

SEMPRE AO SEU DISPOR!

BRUNO DE MATOS • PROPRIO DIRECT • MODIFICATIONS POUR 24 JUIN 2009
FORMAT: CARTE D’AFFAIRES • 3,22 PO X 28 AGATES • NOIR & BLANC • 12 PUBLICATIONS: À PARTIR DU 13 MAI 2009 • LANGUE: PORTUGAIS
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (QC) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KM • 10 JUIN 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

A partir de apenas 2%* Laval Oeste

Cottage destacado, 2 qtos, ar 
condicionado, lareira a gás, 
aspirador central,…

aRReNDa-Se

Casal para cuidar dum prédio 
de 60 apartamentos, na 
baixa citadina de Montreal. 
Bilingue de preferência. Pelo 
menos 1 pessoa deve estar 
disponível 24/24. Responsável 
pela limpeza e receber as 
rendas. Salário e apartamento 
incluídos. 

Sra Dagenais 514-233-0763

PLATEAU - MONTREAL

ANJOU - MONTREAL

Bom
Duplex
todo

renovado

Maravilhoso
triplex
na rua

Esplanade

José Montez

Esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

eMpReGoS
Recheio de casa. Motivo de retira-
da. Procura-se espaço em conten-
tor, zona Lisboa. 

514-729-6772
Cozinheiro(a) à noite, para o jantar, 
de 2ª a 6ª. 

Andrea 514-781-1070

Lava-pratos, empregados e aju-
dantes de mesa, cozinheiros. Com 
experiência. 
514-861-3166 ou 514-836-3066

Casal residente para limpeza, na 
baixa da cidade. Apartamento 
fornecido + salário. Tempo inteiro. 
Para ele: mantimento e repara-
ções gerais. Para ela: limpeza. 

Enviar CV por 
fax: 514-848-9580

Pessoa responsável, para cuidar 
de pessoa idosa autónoma – co-
zinhar, limpeza, lavar roupa,… 
Tempo inteiro. Falar Português e 
Francês. 

514-726-4828

veNDe-Se

Teclado (keyboard) 
português de Portugal 

à venda. Escreva 
português com os 

acentos sem problema.
514-299-2966
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anedotas do luIs

CrÓNICAS

sudoKu

palavRas cRuzadas

“Naquela noite, a sede do PS estava às mos-
cas, para desgosto da maior parte dos seus 
militantes, que gostariam que estivesse lo-
tada; e a sede do PSD estava lotada, para 
desgosto da maior parte dos seus militantes, 
que gostariam que estivesse às moscas”

Boca do InFeRno

Um último olhar sobre as europeias
Como creio que é evidente para todos, as eleições 

europeias tiveram um único grande derrotado: 
as empresas de sondagens. Nesse sentido, estranha-se 
que os nossos canais de televisão não tenham desta-
cado equipas de reportagem para as suas sedes, a fim 
de acompanhar as reacções dos seus dirigentes. Pes-
soalmente, gostaria de ter visto um jornalista, num 
hotel qualquer, a perguntar a Rui Oliveira e Costa se, 
como é da tradição, já tinha felicitado telefonicamen-
te Nuno Melo pela vitória. E um repórter na Univer-
sidade Católica, a registar o discurso de derrota de 
Pedro Magalhães. No entanto, com a excepção do 
CDS, toda a gente se referiu às empresas de sonda-
gens como se elas não estivessem a concorrer. 
 As sondagens das eleições europeias portuguesas 

eram, afinal, quase tão 
fantasiosas como os re-
sultados das eleições 
nacionais iranianas. Há 
que dizer, contudo, que 
não era fácil a tarefa de 
quem sonda. Boa parte 
dos resultados eleitorais 
era quase impossível de 
prever. A vitória do PSD, por exemplo, acaba por ser 
surpreendente, sobretudo se tivermos em conta que 
Paulo Rangel teve de superar algumas dificuldades 
sérias: a falta de apoio de muitos dos principais mili-
tantes do partido, a sua relativa inexperiência política 
e uma perturbadora semelhança física com o Maneli-
nho, da Mafalda, poderiam ter deitado tudo a perder. 
 Outra surpresa: o candidato ideal do PS, percebemo-

lo agora, era Basílio Horta. Recordo que, segundo o 
ministro Manuel Pinho, Paulo Rangel teria de comer 

muita papa Maizena para chegar aos calcanhares de 
Basílio Horta. No entanto, e mantendo a metáfora da 
farinha láctea, que é realmente elegante, Rangel co-
meu as papas na cabeça de Vital Moreira. Imaginem 
agora a quantidade de papa Maizena que Vital Mo-
reira teria de comer para chegar aos calcanhares de 
Basílio Horta. Uma ironia, também inesperada: Vital 
Moreira recebeu 26,6% dos votos e os partidos do 
quadrante ideológico que o candidato do PS abando-
nou tiveram, juntos, um pouco mais de 21 por cento. 
Não me lembro de uma diferença tão pequena entre o 
partido socialista e os partidos que, de facto, desejam 
o socialismo. Que a diferença se tenha encurtado a 
este ponto justamente quando o candidato do PS era 
Vital Moreira prova que o eleitorado tem o sentido 

do humor. 
 Por fim, certos factos 

da noite eleitoral foram, 
além de imprevistos, mal 
interpretados. O contras-
te entre a triste deserção 
socialista e a subitamente 
concorrida festa social-
democrata não indica o 

fim da ideia do Bloco Central, antes reforça as seme-
lhanças entre os dois partidos: naquela noite, a sede 
do PS estava às moscas, para desgosto da maior parte 
dos seus militantes, que gostariam que 
estivesse lotada; e a sede do PSD esta-
va lotada, para desgosto da maior par-
te dos seus militantes, que gostariam 
que estivesse às moscas.

Ricardo Araújo Pereira

poRtugal: compRa e venda de pRÉdIo uRBano paRa haBItação

exigência de ficha Técnica de Habitação
A partir de 16 de Agosto de 2004 passou a ser obri-

gatório para a realização da escritura de trans-
missão de prédios urbanos destinados a habitação a 
designada Ficha Técnica de Habitação (F.T.H.)
O que é a ficha técnica da habitação?
É um documento descritivo das características téc-

nicas e funcionais de um prédio para fim habitacio-
nal, reportadas ao momento da conclusão das obras 
de construção, reconstrução, ampliação ou alteração 
do mesmo.
É obrigatória para todos os prédios?
Sim. Há excepção:

a) - Prédios já edificados e para os quais foi emitida 
ou requerida, licença de habitação, anteriormente a 
30.03.2004;
b) - Prédios construídos antes da entrada em vi-

gor do Regulamento Geral das Edificações Urbanas 
(RGEU) aprovado pelo D.L. n.º 38382, de 7 de Agos-
to de 1951, mesmo que aqueles tenham sido submeti-
dos a obras de reconstrução, ampliação ou alteração, 
posteriormente a essa data.
Em que  momento o comprador tem direito a exi-

gir a entrega da F.T.H. A entrega da F.T.H. deve ser 
entregue ao comprador no momento da escritura. To-
davia tanto o vendedor como a empresa de mediação 
está obrigada a  disponibilizar nos locais de venda 
cópia de ficha técnica de habitação.

Quem é o responsável pela elaboração da FTH?
Compete ao promotor imobiliário ( e não à empresa 

de construção) a elaboração da F.T.H.  do imóvel a 
transmitir, sendo da sua responsabilidade, bem como 
do técnico responsável pela obra, a conformidade 
das informações constantes da F.T.H. com o efecti-
vamente executado.
Quais as consequências de eventuais desconformi-

dades da F.T.H.
A inclusão na F.T.H. de informações que não têm 

total correspondência com as características reais da 
habitação constitui contra- ordenação. Neste caso 
poderá apresentar queixa junto do I.N.C.I (Instituto 
da Construção e do Imobiliário) instruída com os se-
guintes documentos:
• identificação da entidade promotora;
• localização do prédio, ou fracção;
• cópia da ficha técnica da habitação;
• data de entrada do requerimento entregue pelo 

dono da obra na Câmara Municipal 
para a emissão da Licença de Utiliza-
ção;
• data da respectiva emissão. 

António A. Archer
Leite, advogado

hORiZOnTAiS: 1.Observavam. Concha translúcida de certo marisco, 
na Índia. 2. Cor de fogo que as nuvens tomam ao romper da aurora 
ou ao pôr-do-sol. Oferecer. 3. Átomo, grupo de átomos ou molécula 
que perdeu a sua neutralidade eléctrica por ter captado ou perdido um 
ou mais electrões. A si mesmo. Espezinhe. 4. Contr. da prep. a com o 
art. def. o. Faz sobressair. 5. Molibdénio (s.q.). Antiga palavra francesa 
correspondente ao actual oui. Ou (ing.). 6. Azáfama. Tombar. 7. Bário 
(s.q.). Letra grega correspondente ao e longo dos latinos. Televisão 
(abrev.). 8. O que se abstém. Letra grega correspondente a p. 9. Fruto 
da cuieira. Antiga cidade da Mesopotâmia. Dez dezenas. 10. Fruto da 
ateira. Armado de hasta ou lança. 11. Tornar menos assíduo. Juntar.

VERTiCAiS: 1. Apupar. Armazém de panos (Índia). 2. País da Ásia, 
cuja capital é Teerão. Faina. 3. Qualquer abertura circular. Forma anti-
ga de mim. Fechar (as asas) para descer mais rapidamente. 4. A mim. 
Roda pequena. 5. Encefalopatia espongiforme bovina. Indicativa de 
limite (prep.). Hectare (abrev.). 6. Conexo. Dar-se por ofendido, des-
contente, escandalizado, sem se queixar. 7. Outra coisa (ant.). Assim, 
tal e qual. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 8. 
Céu da boca. Banto ou bantu. 9. Vereador. Quatro em numeração ro-
mana. Título tártaro equivalente a príncipe ou senhor. 10. Guardador 
de gado. Requeri. 11. Arejar (Brasil). Ilha asiática que foi colonizada 
por países europeus como Portugal e a Holanda.

Um homem muito bêbado entra num banco e pede um copo de vi-
nho.
O empregado diz ao homem:  “Um copo de vinho?!  Mas você sabe 
onde é que está? Você não sabe ler? Isto aqui é o Banco Pinto e 
Sotto Mayor”
“Ó meu senhor, é isso que eu quero! Branco ou tinto e do melhor”

Dois homens bêbados cambaleavam ao longo de uma linha do com-
boio, quando um deles diz:
“Estas escadas nunca mais acabam”
“Isso não é nada! O pior é o corrimão que é tão baixinho”

Um cão vem de férias para Montreal. Quando chega encontra um 
gato e dirigindo-se a ele diz-lhe: “Au au!”
E o gato também diz: “Au, au!”
Responde o cão: “Au, au? Mas tu devias fazer miau miau”
Responde o gato: “Sabes? Aqui em Montreal, quem não se sabe falar 
pelo menos duas línguas está-se lixado!”

P: Como se chama um cão sem patas?
R: Não se chama, vai-se busca-lá porque se o chamares ele não 
vem.

- António, porque não vieste ontem às aulas?
- Oh professora, estava tão doentinho, mas tão doentinho...
- Seu mentiroso, os teus colegas disseram que te viram ontem a correr 
na rua.
- Pois, é que eu estava tão doente que a minha mãe disse para correr 
atrás da ambulância.

A Swatch mandou relógios, preservativos e máquinas de escrever 
para a Mongólia. Eles agradeceram:
‘Obrigado pelos cintos, pelos sacos-cama e pelas bancadas de fu-
tebol!’
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Ingredientes:
200 g de batatas;
Meia cebola;
3 a 4 ovos; sal;
Pimenta; 
Noz-moscada; Óleo para fritar
250 g de bacalhau demolhado;
1 colher de sopa de salsa picada;
1 cálice de vinho do Porto (pequeno);

Confecção:
Cozem-se as batatas com a casca, descascam-se e 
reduzem-se a puré. Coze-se o bacalhau, escorre-
se, limpa-se de peles e de espinhas e esfrega-se 
muito bem num pano limpo e grosso, até ficar 
completamente desfeito em fios. Numa tigela, jun-
ta-se o puré de batata, o bacalhau, a cebola e salsa 
picadas finamente, o vinho do Porto, e tempera-se 
com sal, pimenta e noz-moscada. Incorporam-se 
os ovos inteiros, um a um, ligando intimamente a 
massa até esta apresentar uma consistência ideal. 
(A quantidade dos ovos depende muito do tama-
nho destes e da qualidade da ba-
tata). Moldam-se os pastéis com 
a ajuda de duas colheres de sopa 
e fritam-se em óleo abundante e 
bem quente.

Chefe Hugo Teixeira

ReceIta da semana

mUlHer ACTIVA

soluções
SOLUçÃO CRUZADAS:

Dificuldade: 
Preço:
Tempo: 30 minutos
Origem: Minho, Portugal
Pessoas: 4

Bolinhos de Bacalhau 
Deliciosos

hORiZOnTAiS: 1. Viam, Carepo. 2. Arre-
bol, Dar. 3. Ião, Se, Pise. 4. Ao, Ressalta. 
5. Mo, Oil, Or. 6. Lida, Cair. 7. Ba, Eta, Tv. 
8. Abstémio, Pi. 9. Cuia, Ur, Cem. 10. Ata, 
Hastado. 11. Rarear, Unir.
VERTiCAiS: 1. Vaiar, Bacar. 2. Irão, La-
buta. 3. Aro, Mi, Siar. 4. Me, Rodeta. 5. 
Bse, Até, Há. 6. Coeso, Amuar. 7. Al, Sic, 
IRS. 8. Palato, Tu. 9. Edil, IV, Can. 10. 
Pastor, Pedi. 11. Orear, Timor.

perca peso onde mais precisa!
Melhor que um bom bronzeado é um corpo bem 

torneado a acompanhar e esta é uma boa altura 
para perder aqueles quilinhos que insistem em per-
manecer consigo. Mas existe solução! 
Barriga
Tem uns braços musculados de fazer inveja à Ma-

donna e umas pernas estilo Nicole Kidman, mas a 
maldita barriguinha teima em dar um ar da sua gra-
ça. Muitas vezes isto deve-se a variações hormo-
nais, mas também as digestões pesadas, o stresse e 
a obstipação podem ser responsáveis pelo aumento 
de volume nesta zona. Para perder uns centímetros 
experimente:

Assim que se levantar, beber um copo de água com 
uma colher de chá de argila branca posta de molho 
desde a noite anterior (nos casos de obstipação). In-
gerir de manhãzinha três ameixas secas colocadas de 
molho durante a noite. Substituir o leite de vaca por 
leite de soja ou iogurte desnatado. Beber uma infusão 
de chá verde a meio da manhã. Beber uma infusão de 
anis verde, funcho e cominho a seguir às refeições 
para facilitar a digestão (para a preparar basta juntar 
uma colherada da mistura destas ervas em meio litro 
de água a ferver deixando em infusão por 5 minutos). 
Junte orégãos e cominho aos pratos já que estas ervas 

aromáticas actuam como diurético e facilitam o tra-
balho do fígado. Evite os alimentos que fermentam. 
Tomate, trigo, arroz, pão, café, queijo, álcool, piza, 
leite, cacau e açúcar são alguns exemplos, tente ave-
riguar quais os que lhe fazem pior e elimine-os da 
dieta. Não beba às refeições.
Coxas
 Para perder volume nesta zona há que estimular a 

circulação e favorecer a eliminação de líquidos. Coma 
fruta ao pequeno-almoço. Prepare saladas de frutas 
variadas e junte-lhes canela que tem propriedades 
adelgaçantes. Prefira as frutas mais ‘bronzeadoras’ e 
depurativas, como a papaia e o kiwi. Também pode 
optar por combinar a fruta com iogurte desnatado e 
uma colher de gérmen de trigo (que ajuda a metabo-
lizar as gorduras e suaviza a pele). Para a retenção 
de líquidos experimente vinagre de maçã que é rico 
em potássio e enzimas. Dilua três colheres num litro 
de água e vá bebendo durante o dia. Juntar algumas 
folhas de menta fresca nas saladas, saladas de frutas 
e infusões também é eficaz. O ananás também tem 
um efeito benéfico mas coma-o sempre ao natural. 
Alhos e cebolas melhoram a circulação, cereais in-
tegrais activam o trânsito intestinal. Evite o excesso 
de sal, já que este provoca a retenção de líquidos, e o 
álcool, porque sobrecarrega as funções de eliminação 
do organismo. 
Ancas
É o local privilegiado de acumulação de gordura 

nas mulheres. Se pretende eliminar a gordura nesta 
zona terá de ingerir apenas as calorias que gasta dia-
riamente, já que os excessos serão aqui armazena-
dos. Coma menos mais vezes. O ideal comer pouca 
quantidade de comida cinco vezes por dia: de manhã, 
a meio da manhã, ao almoço, ao lanche e ao jantar. 
Esqueça os doces. O açúcar refinado tem de desa-
parecer da despensa, assim como todos os alimentos 
que o contêm. Isto inclui todos os bolos de pastelaria 
e os refrigerantes. Frutos secos e sumos de fruta na-
turais são permitidos desde que os consuma antes das 
quatro da tarde para ter tempo de os digerir e gastar 
energia suficiente para que não se acumulem em re-
servas. O chá, verde e vermelho, é um bom aliado na 
queima de gorduras. Beba-o várias vezes ao dia. Soja 
e alfafa aumentam o teor nutritivo das refeições sem 
pesar em termos calóricos. 

Catarina Fonseca

como escolher o sutiã certo 
Para tirar o máximo partido dos tecidos leves e dos 

decotes, tem de escolher o sutiã certo para o seu 
tipo de peito.  
O Verão está à porta o que permite finalmente o uso 

de peças de vestuário mais leves e transparentes! Es-
tes tecidos dão um extra toque feminino ao nosso vi-
sual, mas perdem totalmente o seu efeito desejado se 
o lingerie não estiver em boas condições.
Um estilo adequado começa com um bom sutiã! 

Aqui não se poupa dinheiro: um bom sutiã custa di-
nheiro, mas é um bom investimento. As estatísticas 
mostram que 70% das mulheres usa o tamanho erra-
do, o que é mau para o seu visual e para o seu peito, 

e pode causar dores nas costas, ombros, pescoço, ca-
beça, bem como perda de elasticidade.

Primeiro, é necessário ter o modelo e tamanho cer-
to. Isto depende do tamanho do tórax, peito, e estilo 
de roupa que quer usar.
Nas boas lojas de lingerie, como a Triumph, pode 

pedir para medir correctamente o seu peito ou meça 
em casa com a ajuda do site www.triumph.com.
Dicas para um uso correcto do sutiã:
- A parte detrás fica direita e não ‘sobe’
- O centro do sutiã fica junto ao osso do peito
- A parte superior da copa não ‘corte’ no peito
- A armação segue o contorno do peito, não fica em 

cima do peito.
(FONTE: COLOUR ME YOUNGER DA
COLOUR ME BEAUTIFUL - HAMLYN)

Foto da semana
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casal da semana o quadrado está na moda
Qual a maior tendência no design de carros 

para este ano? Automóveis em forma de 
cubo.
Quem disse que o quadrado não é moderno? Conhe-

ça a última tendência no design automóvel e saiba os 
pontos fortes e fracos de cada modelo.

Os críticos podem gozar com os carros quadrados e 
dizer que parecem frigoríficos sobre rodas, mas este 
estilo é um êxito entre os apreciadores de design au-
tomóvel, surgindo como uma das maiores tendências 
de 2009.
Um cubo é uma forma original, futurista e minimal 

para um carro. E os condutores gostam de automó-
veis pequenos e económicos. 
O design original foi desenvolvido pela Nissan, e 

depois pela Scion, para oferecer aos adolescentes 
de Tóquio e Los Angeles carros cool, originais e a 
preços acessíveis. Não esperem que estes carros al-
ternativos atinjam velocidades escaldantes na estrada 
— são mais indicados para um passeio pela cidade 
com a família e amigos. O Nissan Cube original foi 
lançado apenas no Japão em 1998. A versão de 2009 
chega este ano ao resto do mundo.
A sua forma cúbica, pequenas rodas, a janela trasei-

ra assimétrica e os tapetes felpudos dão-lhe um toque 
de exotismo japonês. O design faz com que se pare-
ça com um iPod. Este carro foi concebido, antes de 
mais, para ser uma extensão da sua própria casa; e só 
depois para ser o seu meio de transporte.

Ainda temos de esperar até ao fim do ano para poder 
comprar o Cube, mas existem já imensas alternativas 
para quem gosta de carros quadrados, como o Kia 
Soul, Daihatsu Materia, Citroën C3 Picasso, Honda 
Element, Fiat Qubo ou o Scion xB. A maior parte de-
les tem preços entre os 11 e os 15 mil euros. Ainda 
estou à espera para guiar o Cube, mas já testei todos 
os outros.
Não gostei do Scion xB por ser demasiado “cons-

ciencioso”. O Fiat Qubo tem uma boa relação qua-
lidade/preço, mas é demasiado vulgar e lento para o 
meu gosto. 
Gosto do Kia Soul, mas em termos de design prefiro 

o Daihatsu Materia, que tem o inconfundível estilo 
japonês, com a sua forma quadrada e a sua “cara sor-
ridente”.
Está bem. O interior não pode ser comparado ao de 

um Rolls-Royce e a mala é pequena, mas o Materia 
é divertido de guiar, faz lembrar um carro eléctrico e 
tem tanto espaço que pode andar de cartola lá dentro. 
Mas se tivesse de comprar um, provavelmente opta-
ria pelo Citroën C3 Picasso. É quadrado mas agrada-
velmente “gordinho”. Permite uma boa visão perifé-

rica, a condução é confortável, tem imenso espaço 
na mala, interiores de alta qualidade e muitas coisas 
divertidas: luzes que se ligam automaticamente no 
escuro e
compartimentos de arrumação escondidos debaixo 

dos bancos e dos estofos.
Emma E Forrest

TRaNSfoRMeRS: a revolta das máquinas
O realizador Michael Bay é inflexível numa coisa: 

não há nada que ele deteste mais no cinema do 
que monotonia. “Hollywood está carregada de coi-
sas monótonas”, diz. Bay fala dos realizadores que 
mandam construir “elaborados cenários de milhões 
de dólares” e depois decidem não filmar neles. “Isso 
nunca aconteceria comigo”.
Michael Bay pegou nos 200 milhões de dólares da 

produção de “Trans-
formers: Retaliação” e 
levou-os para o Egipto, 
onde filmou nas pirâmi-
des. E tudo aconteceu 
graças a Zahi Hawass, 
secretário-geral do Con-
selho Egípcio de An-
tiguidades. “O dr. Ha-
wass era um grande fã 
dos ‘Transformers’. Por 
isso é que nos deixaram 
filmar lá.” A filosofia 
“tem de ser grande” de 
Michael Bay já tornou 
possíveis filme como “O Rochedo”, “Bad Boys” ou 
“Armageddon”. Mas também já deu origem a amar-
gos de boca como “A Ilha” ou “Pearl Harbor”. Natu-
ralmente, o realizador não está à espera que a história 
dos seus robôs gigantes entre nesta última categoria.
Uma dose de comédia
Quem se junta à montanha russa — que regressa 

com as estrelas Shia LaBeouf e Megan Fox — é Ra-
mon Rodriguez, um jovem actor que participou na 
série “The Wire” e dá a cara em “Assalto ao Metro 1 
2 3”. Michael Bay vê o papel de Ramon como uma 

extensão do público. “Ele nunca viu nada daquelas 
coisas, aqueles robôs. Então traz um toque de co-
média”, explica o realizador. “E o Ramon é muito 
divertido.” O actor admite que foi parar a um univer-
so desconhecido: “Fui sugado para um universo de 
robôs e o meu mundo ficou virado do avesso”. 
Trabalhar com um realizador como Michael Bay 

foi um pouco intimidatório, sobretudo graças uma 
audição particularmen-
te dura. “Durante uma 
hora e meia, fez-me cor-
rer e andar aos saltos, 
como se estivesse a fu-
gir de robôs. Saí da sala 
completamente partido 
e todo suado.”
O suor compensou, 

mas o actor de 29 anos, 
criado entre Nova Ior-
que e Porto Rico, não se 
apercebeu que era ape-
nas o início. Durante a 
filmagem de uma cena, 

Rodriguez viu-se agarrado com força a um poste,
enquanto Bay lhe apontava duas ventoinhas gigan-

tes. “Enquanto rodavam, tinha dois tipos a puxa-
rem-me as pernas com dois cabos”, recorda o actor. 
“Tenho os ombros a saltar, poeira nos olhos e não 
consigo ver nada. E só consigo ouvir o Michael a 
dizer: ‘Abre os olhos! Preciso deste plano!’” Rodri-
guez levou cerca de 45 minutos a tirar todos os restos 
de poeira dos olhos. “Pensei que ia perder a vista”, 
diz. 
“Mas ficou uma cena porreira!”, conclui.
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VISITE BRASIL, PORTUGAL, AÇORES E MADEIRA

Adquira mais canais à 
escolha, tais como:

Caracol, 
Setanta Sports, 
e muitos mais. 

TV GLOBO,  RTPi, 
EURONEWS

apenas 
$24.95 CDN

por mês

RTPI, RBTI, TV GLOBO, 
PFC, EURONEWS

apenas 
$34.99 CDN

por mês

saBIas Que...

Qual é a maior
flor do mundo? 
A maior planta com flor simples do mundo é a ra-

flésia gigante e nasce em países do outro lado do 
mundo como a Malásia, a Indonésia e a Tailândia. 

A raflésia é uma planta parasita, ou seja, não con-
segue sobreviver sem a ajuda de outras plantas.  
Surge habitualmente nas florestas e espaços verdes 
que hoje em dia estão cada vez mais pequenos. Esta 
planta pode atingir 1 metro (é mais larga do que um 
pneu de automóvel) e pesar mais de sete quilogra-
mas (experimenta sentir o peso pegando em sete pa-
cotes de leite de 1 litro)!  Sabias que cheiram muito 
mal? Um cheiro parecido com o de carne morta e 
que atrai muitas moscas. 
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Milionária norte-americana não vê possibilidade 
num romance com o futebolista português, por-

que ele usa flores no cabelo e calções cor-de-rosa. Quem 
apostava no romance entre a milionária Paris Hilton 
e o novo jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
pode ficar desiludido. Segundo a revista “Daily Star”, 
Paris terá dito a uns amigos que nunca poderia ter um 
romance com Cristiano Ronaldo porque ele é “demasia-
do gay”. Uma amiga da herdeira do império Hilton, diz 
que Paris Hilton gosta de “homens muito machos”, uma 
característica que parece não ter sentido no futebolista 
português. “Paris pensa que os amigos se iriam rir se 
ela namorasse com um rapaz que anda com flores no 
cabelo”, diz aquele tablóide britânico, citando uma fonte 
de Hollywood... Paris Hilton não terá gostado da indu-
mentária de Ronaldo durante as férias, principalmente 

das camisas floridas e dos calções cor-de-rosa justos que 
usou. “Hoje em dia os homens usam cor-de-rosa”, terá 
dito Ronaldo, conta o Daily Star. Paris Hilton encontrou-
se há poucas semanas com Cristiano Ronaldo, que esta-
va a passar férias em Los Angeles. O encontro entre eles 
gerou grande especulação, pela possibilidade de existir 
um romance entre as duas estrelas. JN
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DeSPOrTO

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERÃO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  VERÃO TOTAL    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  PRÓS E CONTRAS(R/)     
18:15  O PREÇO CERTO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MACAU CONTACTO    
22:15  SERVIÇO DE SAÚDE  
23:45  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
00:30  EURONEWS

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERÃO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  VERÃO TOTAL    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  EM REPORTAGEM    
16:30  CONTRA INFORMAÇÃO     
17:00  BIOSFERA  
17:45  DESTINOS.PT    
18:15  O PREÇO CERTO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  ARGENTINA CONTACTO    
22:15  TELERURAL     
22:45  A GUERRA    
23:45  FOTOGRAMA    
00:30  EURONEWS

             TERçA-fEiRA                             QUARTA-fEiRA                              QUinTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SáBADO                                     DOMinGO                                SEGUnDA-fEiRA

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:30  ESPECTÁCULO SOLIDÁRIOS
           ATÉ À MEDULA  
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  GRANDE ENTREVISTA    
16:30  ESPECTÁCULO SOLIDÁRIOS
            ATÉ À MEDULA  
18:15  O PREÇO CERTO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  AUSTRÁLIA CONTACTO    
22:15  PONTAPÉ DE SAÍDA    
23:15  CORREDOR DO PODER(R/)
00:30  EURONEWS

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERÃO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:30  MOSTRA!  
10:45  VERÃO TOTAL    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  GRANDE REPORTAGEM-SIC  
16:45  A ALMA E A GENTE      
17:15  CORREDOR DO PODER(R/)     
18:15  O PREÇO CERTO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA
21:15  TELEJORNAL - AÇORES
21:45  VENEZUELA CONTACTO    
22:15  OS CONTEMPORÂNEOS     
23:00  GRANDE ENTREVISTA(R/)     
23:30  FILHOS DA NAÇÃO  
00:30  EURONEWS

01:00  ÁFRICA 7 DIAS  
01:30  BIOSFERA  
02:15  INICIATIVA    
03:15  ZIG ZAG    
04:00  PAI À FORÇA(R/)     
05:00  IR É O MELHOR REMÉDIO  
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS     
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  FEBRE DA DANÇA(R/)      
10:45  MOSTRA!  
11:00  TELERURAL(R/)      
11:30  ATLÂNTIDA (MADEIRA)  
13:00  DESPORTO 2  
14:30  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
15:00  TELEJORNAL    
16:15  DÁ-ME MÚSICA    
16:15  A VOZ DO CIDADÃO     
18:00  TELERURAL(R/)      
18:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  PAI À FORÇA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA    
22:15  VALE ABRAÃO  
00:30  EURONEWS
01:00  ÁFRIC@GLOBAL(R/)   

01:30  NÓS     
02:30  CONSIGO    
03:00  ZIG ZAG    
04:00  FEBRE DA DANÇA(R/)      
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:00  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
06:30  DESTINOS.PT(R/)
07:30  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  SÓ VISTO!     
10:45  MOSTRA!  
11:15  BIOSFERA (R/)   
12:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
12:15  DESPORTO 2  
14:15  PAI À FORÇA(R/)     
15:00  TELEJORNAL    
16:00  AS ESCOLHAS DE MARCELO
16:15  NAVEGADORES.PT  
17:00  OS CONTEMPORÂNEOS(R/)      
17:45  30 MINUTOS(R/)     
18:15  T2 PARA 3 “REMODELADO”      
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  FEBRE DA DANÇA(R/)      
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  FRANÇA CONTACTO    
22:15  DÁ-ME MÚSICA(R/)

00:00  OS CONTEMPORÂNEOS(R/)      
00:15  EURONEWS
01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERÃO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:30  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  MOSTRA!  
11:00  VERÃO TOTAL    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  MOSTRA!(R/)   
14:15  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  NOTAS SOLTAS    
16:15  CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)      
16:33  FILHOS DA NAÇÃO  
17:04  IR É O MELHOR REMÉDIO  
17:30  DOCUMENTÁRIO
17:45  SÓ VISTO!(R/)      
18:15  O PREÇO CERTO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:05  VILA FAIA    
20:53  TELEJORNAL MADEIRA    
21:34  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  EUA CONTACTO - N. INGLAT    
22:15  PRÓS E CONTRAS    
00:30  EURONEWS  

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

apresentando a nova equipa lUSo STaRS

Ronaldo é “demasiado 
gay”, diz paris HiltonBrasil vence Taça

das confederações
Uma cabeçada de Lúcio, aos 83 mi-

nutos, deu ao Brasil a vitória fren-
te aos Estados Unidos na final da Taça 
das Confederações (3-2) que terminou, 
na África do Sul. O golo do central 
brasileiro foi o culminar 
em glória de um enorme 
esforço que o “escre-
te canarinho” teve de 
fazer na segunda parte 
do encontro para levar 
de vencida a formação 
americana, grande reve-
lação desta competição. 
É que ao intervalo os 
norte-americanos ven-
ciam por 2-0. E o todo 
poderoso Brasil teve de 
suar as estopinhas para 
dar a cambalhota no 
marcador.
Grande parte do tempo 

da primeira parte, os Estados Unidos 
foram claramente superiores à equipa 
brasileira. Dempsey inaugurou o mar-
cador aos dez minutos, ao ser mais 
rápido a chegar a um passe de Spec-
tor que os centrais brasileiros. Mas o 
grande momento da primeira parte foi 
o segundo golo americano. Um contra-
ataque feito com mestria e que acabou 
com um golo de Donovan, que ainda ti-
rou do caminho o benfiquista Ramires, 
antes de colocar a bola no fundo das 
redes defendidas por Júlio César.

Além de Ramires, também o central 
Luisão, do Benfica, jogou de início.
Na segunda metade, o Brasil virou o 

jogo. As entradas, aos 66 m, de Ela-
no e Daniel Alves para os lugares de 

Ramires e André Santos, respectiva-
mente, funcionaram na perfeição. Mas 
ainda antes dessa alteração, aos 47 m, 
um remate de Luís Fabiano reduziu a 
diferença para 2-1. O mesmo Luís Fa-
biano, numa recarga a uma bola atirada 
à trave por Robinho, fez o 2-2 aos 74m. 
Lúcio deu a machadada final no sonho 
dos norte-americanos ao correspon-
der de cabeça a um pontapé de canto 
apontado por Elano. O Brasil venceu, 
de forma justa, a sua terceira Taça das 
Confederações. METRO

AnDEBOL
ABC COnQUiSTA
TAçA DE PORTUGAL
O ABC conquistou a Taça 
de Portugal de andebol, na 
Lagoa, Algarve, pela décima 
vez e a segunda consecuti-
va, ao bater na final o F.C. 
Porto, campeão nacional, 
por 30-26. Com dez vitórias, 
a equipa de Braga está a 
duas de igualar o recorde do 
Sporting, vencedor do troféu 
em 12 ocasiões.

SCOLARi ALERTA
CRiSTiAnO ROnALDO
“O Cristiano não tem nada 
a ver com a imagem que 
todos têm dele. O problema 
do Real Madrid é o Raúl. 
É um veterano e continua 
a ser o dono do balneário. 
E ai de quem ele não gos-
te. Inclusive o técnico.” As 
palavras são de Luiz Felipe 
Scolari, ex-seleccionador 
nacional e hoje treinador do 
Bunyodkor (Uzbequistão), 
que previu numa entrevis-
ta à “Globo” que Ronaldo 
poderá ter problemas com 
Raúl. CR9 está avisado...

ATLETiSMO
O atleta eritreu Adhanom 
Abraha, no sector masculi-
no, e a queniana Prisca Jep-
too, em femininos, venceram 
a 10.ª edição da Corrida 
Festas da Cidade do Porto. 
Nos portugueses, Rui Pe-
dro Silva, do Maratona, foi o 
melhor, terminando no quar-
to lugar. Marisa Barros, da 
Sport Zone, ficou no segun-
do posto na prova feminina.

prémio fair-play:
Benfica em último
As classificações do Prémio Fair-Play correspon-

dentes à época transacta, da Liga Sagres e da Liga 
Vitalis, foram divulgadas ontem pela Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional. No principal escalão do fute-
bol nacional, o vencedor foi o Marítimo seguindo-se da 
Naval, enquanto que o último lugar ficou o Benfica. Já 
no 2º escalão, o Santa Clara foi o mais correto discipli-
narmente, ficando a U. Leira no segundo posto. Liga 
Sagres: Classificação e pontuação: 1-Marítimo, 16,133; 
2-Naval, 15,892; 3-Vitória de Setúbal, 15,742; 4-Estrela 
da Amadora, 15,625; 5-Académica, 15,583; 6-Nacional, 
15,500; 7-Trofense, 15,450;8-Braga, 15,325;9-Rio Ave, 
15,225;10-Sporting, 15,092; 11-Porto, 15,067;12-Lei-
xões, 15,017;13-Paços de Ferreira, 14,933;14-Vitória 
de Guimarães, 14,867;15-Belenenses, 14,775;16-Ben-
fica, 14,675.
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ReIs de poRtugal

2º Monarca de portugal
Dinastia: Borgonha
1185-1211

D. Sancho I - O Povoador 
6 de Dezembro de 1185- 26 de Março de 1211 

D. Sancho I (11 de Novembro de 
1154 - 26 de Março de 1211), 

cognominado o Povoador (pelo 
estímulo com que apadrinhou o 
povoamento dos territórios do país - 
destacando-se a fundação da cidade 
da Guarda, em 1199, e a atribuição 
de cartas de foral na Beira e em Trás-
os-Montes: Gouveia (1186), Covilhã 
(1186), Viseu (1187), Bragança 
(1187), etc, povoando assim áreas 
remotas do reino, em particular com 
imigrantes da Flandres e Borgonha, 
sobretudo, antigos cruzados.
Quarto filho do monarca Afonso Hen-

riques, foi baptizado com o nome de 
Martinho, por haver nascido no dia do 
santo com o mesmo nome, e não es-
taria preparado para reinar; no entan-
to, a morte do seu irmão mais velho, 
D. Henrique, quando contava apenas 
três anos de idade, levou à alteração 
da sua onomástica para um nome mais 
hispânico, ficando desde então Sancho 
Afonso.
Em 1170, Sancho foi armado cava-

leiro pelo seu pai logo após o acidente 
de D. Afonso Henriques em Badajoz e 
tornou-se o seu braço direito, quer do 

ponto de vista militar, quer do ponto de 
vista administrativo. Nestes primeiros 
tempos de Portugal enquanto país in-
dependente, muitos eram os inimigos 
da coroa, a começar pelo reino de Cas-
tela e Leão que havia controlado Por-
tugal até então. Para além do mais, a 
Igreja Católica demorava em consagrar 
a independência de Portugal com a sua 
bênção. Para compensar estas falhas, 
Portugal procurou aliados dentro da 
Península Ibérica, em particular o reino 
de Aragão, um inimigo tradicional de 
Castela, que se tornou no primeiro país 

a reconhecer Portugal. O acordo foi fir-
mado 1174 pelo casamento de Sancho, 
então príncipe herdeiro, com a infanta 
Dulce Berenguer, irmã mais nova do 
rei Afonso II de Aragão.
Com a morte de Afonso Henriques 

em 1185, Sancho I torna-se no segundo 
rei de Portugal. Tendo Coimbra como 
centro do seu reino, Sancho deu por 
finda as guerras fronteiriças pela pos-
se da Galiza e dedicou-se a guerrear os 

Mouros localizados a Sul. Apro-
veitou a passagem pelo porto de 
Lisboa dos cruzados da terceira 
cruzada, na primavera de 1189, 
para conquistar Silves, um im-
portante centro administrativo e 
económico do Sul, com popula-
ção estimada em 20.000 pessoas. 
Sancho ordenou a fortificação da 
cidade e a construção do castelo 
que ainda hoje pode ser admira-
do. A posse de Silves foi efémera 
já que em 1190 Abu Yusuf Ya’qub 
al-Mansur (Iacub Almançor) cer-
cou a cidade de Silves com um 
exército e com outro atacou Tor-
res Novas, que apenas conseguiu 
resistir durante dez dias, devido 
ao rei de Leão e Castela ameaçar 
de novo o Norte.
 Existe uma estátua de D. Sancho 

I frente ao Castelo de Torres No-
vas - trabalho de João Cutileiro e 
outra junto ao Castelo de Silves.  
D.Sancho I dedicou muito do seu 
esforço governativo à organi-
zação política, administrativa e 
económica do seu reino. Acumu-
lou um tesouro real e incentivou 
a criação de indústrias, bem como 
a classe média de comerciantes e 

mercadores. O rei é também lembrado 
pelo seu gosto pelas artes e literatura, 
tendo deixado ele próprio vários volu-
mes com poemas. Neste reinado sabe-
se que alguns portugueses frequenta-
ram universidades estrangeiras e que 
um grupo de juristas conhecia o Direito 
que se ministrava na escola de Bolo-
nha. Em 1192 concedeu ao mosteiro de 
Santa Cruz 400 morabitinos para que 
se mantivessem em França os monges 
que lá quisessem estudar.

Bibliografia:Porto Editora




