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Especiais do dia até às 17h
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Inclui sopa, café e sobremesa

escolha entre

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

DOIS RESTAURANTES PARA MELHOR VOS SERVIR

Os nOvOs cOlOnizadOres

o ouro verde de África

Harmonia
é o mote
A harmonia entre o povo católico 

português de Laval, poderá vir 
a reanimar-se a partir do próximo 
mês, com a presença de dois párocos 
de origem italiana, ambos falando 
correntemente o Português, que fo-
ram destacados para a Missão Nossa 
Senhora de Fátima, a fim de corres-
ponderem ao pedido da Diocese e ao 
desejo de muitos dos cristãos, que 
afastados, se espera voltem aos entre 
muros da Igreja Portuguesa.

A partir de testemunhos recolhi-
dos pelo patrão desta casa, Eduíno 
Martins, numa viagem que na sema-
na finda realizou a Toronto, vamos 
fornecer, cremos em primeira-mão, 
algumas informações sobre os refe-
ridos eclesiásticos, que se nomeiam 
Ticiano Paolazzi e Ezio Marchetto. 
Com grande simpatia e num Por-

tuguês perfeito, o padre Ticiano, 50 
anos, assinalou que o Padre Ezio, 53 
anos, virá no dia 26 e ele no primei-
ro de Setembro.

Afastados do continente todas as po-
tências europeias, África continua, 

apesar dos muitos anos de independên-
cia dos seus territórios, a sofrer da fome 
e da miséria, sem meios higiénicos in-
dispensáveis, sem água canalizada, sem 
esgotos sanitários, educação, sem for-
mação, sem vida estruturada. Os povos 
vivem numa maior miséria do que no 
tempo dos “malditos colonos”. Nessas 
épocas, comiam e muitas vezes se não 
ganhavam mais era por preguiça ou para 
festejar “o primo do primo dele”…
Hoje, as fortunas indecentes acumula-

das pelos seus dirigentes são um insulto 
à Humanidade. Á inteligência dos gran-
des como dos pequenos dos G-20 deste 
mundo.
Todavia a fome, ou a carência de legu-

mes, de açúcar e de chá, como de terras 
aráveis para variada exploração agríco-
la que se verifica nos países de grande 

densidade populacional, criou uma 
nova forma de colonização: a explora-
ção de enormes quantidades de hectares 
do solo arável dos países africanos, por 
intermédio de acordos estabelecidos ou 
em vias de o serem, com a Índia e a Chi-
na. Com a África do Sul também. Alu-
gando ou comprando as boas terras do 
Congo, da Zâmbia, do Sudão, do Qué-
nia ou de Madagáscar, essas emergentes 
potências industriais estarão pagando o 
devido preço pela exploração do terri-
tório?
É que os países importadores dos géne-

ro alimentares foram surpreendidos pela 
forte aumento dos preços no mercado 
mundial, do arroz, do trigo e da soja. 
Ora, a China, que avança decididamen-
te para uma aproximação da vida oci-
dental, tem dificuldades em dispensar a 
carne que o povo consome cada vez em 
maior quantidade e o Japão e a Coreia 

do Sul têm falta de terras aráveis para o 
sustento diário.
Deste modo, enquanto agricultores da 

África do Sul pretendem explorar gra-
tuitamente milhões de hectares para 
a cultura e criação de gado durante 99 
anos no Congo, em troca de trabalho e 
ensino de novas técnicas a oferecer aos 
autóctones, a China procura alugar 2 
milhões de hectares à Zâmbia, a fim de 
cultivar produtos para a transformarão 
em biocarburantes. Todos estes contra-
tos feitos ou a fazer, são, sobretudo, um 
terreno propício à corrupção. Já bastan-
te desenvolvida no continente negro.
Terá sido a razão duma rebelião ocorri-

da em Madagáscar que provocou a que-
da do presidente, após a assinatura de 
um acordo que concedia a uma multina-
cional da Coreia do Sul, gratuitamente 
durante 99 anos, 1,3 milhões de hecta-

resultadOs dO anO lectivO 2008/2009

abandono e insucesso
escolar caíram para
metade
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NOTÍCIAS

eFeMÉrides - 26 de aGOstO

rÁdiO centre-ville
Ajude a manter a equipa portuguesa da rádio Centre-ville viva; Pro-
curamos projectos de programas, técnicos, locutores, produtores, ou 
qualquer outro tipo de voluntariado. Não precisa ter experiência, ofe-
recemos formação e toda a ajuda é bem-vinda! Informações Ricardo 
Costa 514-962-9187 ou para ricardo_costa@live.fr.

Ambos pertencem aos Missionários de São Carlos 
para os Migrantes, também chamados Scalabrianos, 
por ter sido o Bispo João Baptista Calabrino que 
fundou esta Missão. Por isso os dois reverendos vi-
rão directamente para a antiga Igreja Notre-Dame 
des Ecores que actualmente se chama Notre-Dame 
d’Amore Divino, enquadrada naquela Missão, onde 
estabelecerão residência. E daí, exercerão na Nossa 
Senhora de Fátima de Laval.
Não se trata de noviços. Longe disso. O Padre Ticia-

no nasceu em Trento, Itália e com 10 anos entrou para 
o seminário, tendo estado 5 anos no Brasil a estudar 
Teologia. Foi ordenado pároco a 12 de Setembro de 
1987 e a sua primeira paróquia foi a muito portugue-
sa Missão Santo António de Pádua, em Toronto, onde 
exerceu vários anos. Nos finais dos anos 90 encontra-
va-se na Missão Católica Nossa Senhora Aparecida, 
da Arquidiocese de Miami, que integra 5 unidades: 
Pompano Beach, Hollywood, Weston, Miami e Mia-
mi Beach, havendo na Diocese de Palm Beach mais 
3 unidades. Na Missão N.S. Aparecida, com o padre 
Horácio Carlos, brasileiro, e a irmã Judite Clemens, 
americana, tem sido realizado um importante traba-
lho junto dos imigrantes de Língua Portuguesa onde, 
para além das missas, se tem desenvolvido uma gran-
de actividade pastoral com a colaboração incansável 
dos leigos, junto das crianças e das famílias, além de 
apoios diversos nos campos de emprego, Direito e 
mesmo prisional. Depois de ter feito uma curta pas-
sagem pela Colômbia, regressou a Toronto há dois 
anos.
Soubemos assim que esta paróquia tem um elevado 

número de terceirenses mas, como nos disse o reve-
rendo, “diálogo com qualquer Português.” Mesmo se 
é de nacionalidade italiana, Ticiano fala Português, 
Espanhol, Inglês e Italiano, naturalmente. O mesmo 
acontecendo com o Padre Ezio.
E foi graças ao contacto de vários anos com a co-

munidade portuguesa de Toronto, que conhecem bem 
as festas e tradições portuguesas, sejam elas, Santo 

Harmonia é o mote
Cristo, Espírito Santo, Senhor da Pedra ou São João, 
para além das tradicionais festas da matança do por-
co ou carnavalescas. Estão perfeitamente integrados 
nas Tradições portuguesas, conhecendo-lhes os mais 
pequenos recônditos. 
A missão de que vêm incumbidos, é a de servir as 

Comunidades Portuguesas e Espanhola ou Latino-
Americana, na Igreja Portuguesa e a Comunidade 
Italiana na Igreja Notre-Dame d’Amore Divino.
Facto curioso a salientar, é que tanto o padre Ticia-

no como o padre Ezio, foram ordenados no mesmo 
dia — 12 de Setembro— mas a cinco anos de inter-
valo. O padre Ezio que se ordenou em 1982, esteve 
na Missão do Apostolado Brasileiro de Nova Iorque, 
tendo ambos iniciado a sua vida sacerdotal na Igreja 
de Santo António em Toronto.
Resta-nos aguardar de que com estes novos elemen-

tos e uma nova equipa na administração das finanças 
e nas actividades religiosas, a Igreja Portuguesa de 
Laval possa reencontrar o caminho do progresso e da 
harmonia entre todos os seus membros, concertando 
objectivos conducentes a uma melhor visibilidade e 
aceitação, recuperando quantos foram empurrados 
para o exterior dos seus limites. Terá de haver, forte 
e cordial colaboração entre o Religioso e o Profano, 
afastando as polémicas e falsas “éminences grises”, 
oportunistas mentalidades de reduzidas inteligên-
cias.
O Centro e a Igreja Portuguesa foram construídos 

pelos portugueses e para os portugueses, graças a 
apoios destinados, claramente, à colaboração sem 
imposições, no respeito dos Valores e na dignidade 
das pessoas. Extensivos a todos os organismos de ca-
riz português, sem reservas nem trocadilhos.
O projecto foi de um Centro Comunitário a que se 

juntou uma Igreja, para servir os Portugueses.
Em comunidade. Em paz e tranquilidade. Com total 

transparência e honestidade. E assim deverá ser.
Raul Mesquita

Continuação da página 1

1595 - Morre no exílio, em Paris, D. António Prior do Crato.
1635 - Morre o dramaturgo espanhol Lope de Vega.
1743 - Nasce Antoine de Lavoisier, cientista francês que define os 
princípios elementares da Química, fazendo-a emergir como ciência 
experimental.
1789 - A Assembleia Constituinte francesa aprova a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão.
1896 - Rebenta a insurreição armada nas Filipinas, contra o domínio 
espanhol. Ficou conhecida por “Grito de Balintawak”.
1902 - O Sport Club de Belas, que iria dar lugar ao Campo Grande 
Football Club na base do Sporting, disputa o primeiro e único desafio 
de futebol, contra a equipa de Sintra. Vence por 3-0.
1904 - Nasce o escritor britânico Christopher Isherwood, autor da obra 
na base do argumento do musical “Cabaret”.
1910 - Morre William James, filósofo norte-americano.
1914 - Nasce, na Bélgica, o escritor de origem argentina, mais tarde 
naturalizado francês, Júlio Cortazar, autor de “Rayuela”.
1931 - Tentativa de golpe de estado em Portugal, contra a Ditadura, 
dita a “Reviralhista”. Um grupo de oficiais procura sublevar o Quartel 
de Metralhadoras 1, em Lisboa, sem sucesso.
1957 - É proclamada a independência da Namíbia.
1958 - Morre o compositor britânico Ralph Vaughan Williams.
1972 - Começam os XX Jogos Olímpicos da era moderna, em Mu-
nique. Ficam marcados pela morte de onze elementos da equipa de 
Israel, sequestrados pelo comando árabe Setembro Negro.
1974 - Portugal reconhece, em Argel, com a assinatura do acordo pre-
liminar com o PAIGC, a independência da Guiné-Bissau, proclamada 
unilateralmente a 24 de Setembro de 1973 e então reconhecida no 
âmbito da ONU. Morre o aviador norte-americano Charles Lindberg, 
que fez a primeira travessia aérea do Atlântico Norte.
1978 - É eleito Papa o cardeal italiano Albino Luciani que veio a adop-
tar o nome de João Paulo I. 
1980 - Trabalhadores polacos exigem a formação de sindicatos inde-
pendentes e ameaçam realizar greves gerais.
1991 - Suicida-se o conselheiro militar de Mikhail Gorbachov, Sergei 
Akhromeico, 68 anos.
1997 - Frederick Willem de Klerk, último presidente branco da África 
do Sul, abandona a política. De Klerk libertou Nelson Mandela e pôs 
termo a mais de 40 anos de apartheid.
2001 - Morre Ken Tyrrell, 76 anos, ex-piloto britânico e empresário au-
tomobilístico. A Hungria domina os campeonatos do Mundo de canoa-
gem em pista, que terminam na cidade polaca de Poznam. Conquista 
11 medalhas, seis das quais de ouro.
2004 - O Supremo Tribunal do Chile retira a imunidade ao antigo dita-
dor Augusto Pinochet. A UEFA elege Deco o jogador mais valioso da 
Europa, Vítor Baía, o melhor guarda-redes e José Mourinho o melhor 
treinador da Liga dos Campeões.
2006 - O Irão inicia a nova fase do programa nuclear, com a  abertura
   do projecto de água pesada de Arak, a 400 quilómetros de Teerão.

“na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.
Antoine de Lavoisier (1743-1794), cientista francês

piquenique ranchO
FOlclóricO praias de pOrtuGal
O Rancho Folclórico Praias de Portugal do Clube Portugal de Montreal 
organiza o já tradicional piquenique na praia Saint-Zotique no sábado 
5 de Setembro. Haverá música, jogos, petiscos e muito mais. 
Para mais informações: 514-844-1406 ou 514-366-4667.

res aráveis, para a exploração de milho e de palmeiras 
para extracção de óleo, numa superfície que corres-
pondia a metade das terras agrícolas da ilha. Devido 
à sublevação popular, o acordo foi anulado. A Índia, 
o país mais populoso depois da China, investiu quatro 
biliões de dólares na Etiópia, para o cultivo do açúcar 
e do chá. Vários entendimentos foram concluídos no 
país, onde se pode alugar, relativamente baratas, terras 
agrícolas. O Egipto, produz anualmente dois milhões 
de toneladas de trigo no Sudão, que oferece exclusão 
de taxas aos produtores e, no caso do Quénia, o Qa-
tar tenciona alugar 40 mil hectares de terras agrícolas 
a fim de produzir frutas e legumes, prometendo em 
troca, a construção de um porto em água profunda, 

o ouro verde de África
avaliado em cerca de 3 milhões de dólares. Assim, pa-
íses com grandes possibilidades financeiras, que estão 
lutando com grandes dificuldades para sustentarem as 
suas populações em géneros alimentícios, recorrem ao 
aluguer ou à compra de terras aráveis no continente 
africano, aproveitando-se da fraqueza dos governos 
que dirigem aquelas populações. A ocupação do ter-
ritório e a exploração das suas melhores terras, tem 
o seu quê de colonização, em que o povo poucas ou 
nenhumas vantagens tirará dessa exploração. Depois 
dos diamantes, do ouro e do petróleo, chega à África, 
a vez da exploração do ouro verde: a agricultura.

Raul Mesquita

Continuação da página 1

excursãO a Otava
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excursão a Ota-
va no dia 20 de Setembro para as festas de Nossa Senhora de Fátima. 
Partida da sede da FPM às 8h00 e regresso às 19h30.
Para reservar o seu lugar, telefonar para a fPM: 514-982-0688

Padre
Tiziano
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Breves easyJet recusou passageira
considerada «demasiado gorda»
A companhia aérea low-cost EasyJet enfrenta um processo por parte de 

uma passageira a quem foi recusada a entrada num voo por ser «dema-
siado gorda». 
O pessoal do check-in no voo entre 

Bari e Roma, em Itália, pediu à pas-
sageira para subir para 
a balança, em frente aos 
outros passageiros e dis-
se-lhe que só poderia em-
barcar se comprasse um 
segundo bilhete. 
Anna Delluci, de 55 

anos e 98,5 quilos, aban-
donou o local e processou 
a companhia aérea pela 
humilhação pública a que 
a sujeitou. 
Os responsáveis da EasyJet já emi-

tiram um pedido de desculpas e pro-

metem uma investigação interna ao in-
cidente. “Foi um erro imperdoável (...) 

a EasyJet não tem regras 
sobre o peso dos passagei-
ros”, referiu um porta-voz. 
“Apenas temos uma re-

gra sobre o espaço mínimo 
entre dois assentos (43,2 
centímetros) e esperamos 
que os passageiros adqui-
ram dois bilhetes se sabem 
que não podem voar con-
fortavelmente. Mas não 

perguntamos o seu peso e muito menos 
os pesamos em frente dos outros passa-
geiros”, acrescentou. LUSA

resultadOs dO anO lectivO 2008/2009

abandono e insucesso
escolar caíram para metade
O abandono e o insucesso escolar 

diminuíram para cerca de metade 
no ano lectivo de 2008/2009, em rela-
ção a 1996/97, assim como aumentou 
o número de alunos matriculados em 
igual período . Os dados provisórios 
foram apresentados esta manhã pelo 
Primeiro Ministro José Sócrates e a 
Ministra da Educação, Maria de Lur-
des Rodrigues, na Escola Secundária 
D. Dinis, em Chelas, 
Lisboa.
De acordo com os re-

sultados escolares rela-
tivos ao ano lectivo de 
2008/2009, a evolução 
do número de alunos 
matriculados no 9º ano 
no ensino público e 
privado registou uma 
taxa de evolução de 36 
por cento nos últimos 
quatro anos, passando 
para 139.972 alunos 
matriculados no passa-
do ano lectivo. O ano 
com resultados mais críticos foi o de 
2004/2005 com 102.955 alunos inscri-
tos.
“Isto significa que estamos não ape-

nas a manter na escola os alunos de 
idade própria como os alunos que, 
tendo ultrapassado a escolaridade 
obrigatória, tendo mais de 15 anos, 
estão na escola a concluir ainda o 9º 
ano de escolaridade”, referiu Maria 
de Lurdes Rodrigues. 
O nível de sucesso escolar foi outro 

factor alvo de um significativo melho-
ramento, já que o período compreen-
dido entre 2005 a 2009 teve uma taxa 
de crescimento na ordem dos 50 por 
cento. No último ano lectivo, 121.222 
alunos concluíram o 9º ano de esco-
laridade. Para Maria de Lurdes Rodri-
gues, trata-se de uma melhoria franca 
e consolidada. “Desde 1995 que o país 
vinha a perder alguma capacidade em 
termos de sistema educativo, não só 
apenas perdia alunos como mantinha 
praticamente inalteráveis, seguindo 
uma tendência clara no que respeita à 
recuperação do insucesso e do aban-
dono escolar, muito evidente nas taxas 

de escolarização”. O governante salien-
tou que “se inverteu esta tendência de 
perda de alunos e elevado abandono 
e insucesso escolar para um melhoria 
franca de todos estes resultados. De 
2001 a 005 a taxa de decréscimo é de 
12 por cento”.
Relativamente ao 10º ano de escola-

ridade, também foi possível denotar o 
aumento do número de alunos matricu-

lados, uma vez que em 2008/2009 hou-
ve 114.895 alunos inscritos no ensino 
público e privado. 
As taxas de retenção no ensino básico 

do ensino público têm vindo a registar 
uma tendência decrescente, pois passa-
ram de 15,5 por cento em 1996/97, para 
7.,7 por cento em 2008/2009. Situação 
semelhante é a do ensino superior, onde 
se verifica uma taxa de retenção de 18 
por cento, bastante inferior à regista-
da nos anos lectivos anteriores. Para o 
primeiro ministro estes resultados são 
“uma grande notícia para o país”. 
“O facto de em quatro anos ter pratica-

mente ter corrigido para metade do in-
sucesso escolar é um resultado absolu-
tamente notável, extraordinário, e uma 
grande notícia para o país ao nível da 
qualificação dessa nova geração para 
poder enfrentar os desafios no futuro e 
os problemas com mais perseverança e 
mais confiança”. 
“Aqueles que dizem que esses resulta-

dos são  resultados de facilitismo estão 
apenas a insultar os professores, escola 
pública e a insultar o esforço dos alu-
nos e das famílias”, considerou. CM

Quatro portugueses 
morrem na irlanda 
Um acidente de viação na Irlanda do Norte pro-

vocou a morte de quatro pessoas e deixou uma 
pessoa em coma quando o carro onde seguiam coli-
diu com um camião. O acidente terá acontecido pelas 
17h00 de domingo em Tandragee Road, Newry, perto 
de Belfast. O condutor do camião escapou ileso ao 
choque. Além das quatro vítimas mortais, uma quin-
ta pessoa ficou ferida no acidente e foi transportada 
para o Royal Victoria Hospital, localizado em Bel-
fast. Encontra-se em coma e o seu estado é conside-
rado bastante crítico. Os portugueses envolvidos no 
acidente trabalhavam no grupo Martifer, na Irlanda 
que, em comunicado, lamentou o sucedido e revelou 
que estes se encontravam a gozar o fim-de-semana, 
fora do horário laboral e que se dirigiam numa visita 
turística a Belfast. As autoridades irlandesas abriram 
um inquérito e estão à procura da testemunhas do aci-
dente para apurarem as origens do mesmo. LUSA

cavaco veta
legislação sobre
Uniões de facto
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 

vetou a nova legislação sobre as uniões de facto, 
considerando que no final de uma legislatura não é a 
altura oportuna para se fazerem alterações à lei. 
Por outro lado, Cavaco Silva diz que é necessária uma 

discussão profunda sobre esta matéria, algo que não 
aconteceu. Recorde-se que as alterações à legislação fo-
ram aprovadas no Parlamento no início de Julho com os 
votos favoráveis do PS, PC e BE e contra a vontade do 
PSD e do CDS/PP. O primeiro ministro, José Sócrates 
encontrava-se na apresentação dos dados relativos ao 
insucesso escolar, esta manhã, quando foi confrontado 
pelos jornalistas com o veto presidencial. ‘Não faço co-
mentários porque não tenho ainda conhecimento sobre 
o veto’, revelou o governante durante a manhã.
PSD E PP APLAUDEM
O Partido Social Democrata e o Partido Popular aplau-

diram o veto de Cavaco Silva à lei das uniões de facto. 
Aquelas forças políticas consideraram que as alterações 
legislativas propostas eram “invasivas” da liberdade 
dos portugueses.
PCP FALA DE OPORTUNIDADE PERDIDA 
O Partido Comunista lamentou a decisão do Presiden-

te da República e considerou que se perdeu uma oportu-
nidade para “corrigir” uma situação que afecta muitos 
casais.

SOnAE SiERRA REGiSTA 
PREJUíZOS DE 139
MiLHõES
A Sonae Sierra registou pre-
juízos de 138,7 milhões de 
euros no primeiro semestre 
deste ano. O valor contras-
ta com os lucros de 1,3 mi-
lhões de euros registados 
no mesmo período do ano 
passado. Esta variação no 
resultado líquido, informou 
a empresa ao mercado, 
deveu-se “essencialmente 
aos resultados indirectos 
que foram negativamente 
afectados por um aumento 
nas taxas de capitalização 
na Europa, nomeadamente 
na Península Ibérica”. “A 
actual situação deprimida 
dos mercados de financia-
mento torna mais difícil a 
decisão de promoção de 
novos centros comerciais”, 
justifica a Sonae Sierra.

fúria das chamas no 
Norte e centro
Os oito incêndios de grande dimensão que deflagra-

ram no domingo, no Norte e Centro, não deram 
descanso aos mais de 700 bombeiros, auxiliados por 
onze meios aéreos, entre aviões e helicópteros, de que 
se destaca um bombardeiro pesado espanhol. O perigo 
das chamas pôs as populações em pânico e o fogo che-
gou a circundar casas nos distritos da Guarda e Porto. 
As situações mais graves registaram-se em Adão e Vila 
Fernando, Guarda, onde dez pessoas tiveram de ser re-
tiradas das suas casas devido à proximidade do fogo e 
vários animais foram retirados das propriedades agrí-
colas. A intensidade das chamas mobilizou um elevado 
número de meios, incluindo dois pelotões militares e 
um avião bombardeiro pesado espanhol. Segundo An-
tónio Almeida, da GNR, o fogo em causa chegou a ter 
uma frente de 15 quilómetros. Este já é considerado um 
dos maiores incêndios registados este ano, num dia em 
que lavraram 12 fogos, no Centro e Norte, tendo sido 
identificados dois suspeitos. No Monte de São Gens, 
na Trofa, as labaredas de vários metros chegaram a as-
sustar os populares, uma escola e várias casas ficaram 
ameaçadas pela fúria das chamas. O fogo chegou a ter 
três frentes activas, sendo que o vereador da Câmara 
Municipal da Trofa, António Pontes, não teve dúvidas 
em apontar como criminosa a origem do incêndio.

MiúDO CRiA CAnAL
Só COM nOTíCiAS
POSiTiVAS
Um adolescente de 12 anos 
criou uma televisão online 
onde só entram notícias po-
sitivas. Natural de Orlando, 
Florida, Max Jones, que, um 
dia, deseja ser jornalista à 
sério, tem-se empenhado no 
fornecimento de informação 
sobre o que de agradável se 
passa no Mundo, segundo 
noticia a France Press. No 
espaço hnheadlines.com, 
Max Jones é o pivô princi-
pal. “Creio que uma pessoa 
pode marcar a diferença no 
Mundo, mesmo pouco a 
pouco”, afirma o jovem, cuja 
ambição tem como meta 
presidir uma rede de esta-
ções web. Tenacidade não 
lhe falta. Max Jones convi-
dou Sarah Palin para uma 
entrevista. E diante da re-
cusa da ex-governadora do 
Alasca, o adolescente não 
se calou: “Será que Sarah 
Palin está com um ataque 
de meia idade?”. Logo de-
pois do sequestro das jor-
nalistas norte-americanas 
próximo da fronteira com a 
China, Max Jones entrevis-
tou o autor de um livro sobre 
a Coreia do Norte, tendo, in-
clusive, desempenhado um 
papel activo no apelo para a 
sua libertação. Uma destas 
jornalistas telefonou-lhe de-
pois a agradecer. Enquan-
to se vai aventurando pela 
escrita das notícias, o jo-
vem começou a frequentar 
aulas de jornalismo online. 
A experiência começou em 
2008, quando transformou o 
seu armário num estúdio de 
televisão.

PJ DETéM GAnGUE
“ViOLEnTO”
A Polícia Judiciária deteve 
na semana passada um 
grupo que assaltou várias 
carrinhas de transporte de 
valores à mão armada e um 
homem indiciado por assal-
tos aos CTT e a outros esta-
belecimentos, também com 
recurso a arma. Segundo 
um comunicado daquela 
força policial, a Unidade Na-
cional de Contra Terrorismo 
(UNCT) conseguiu deter 
o “violento” gangue, que 
usava automóveis de alta 
cilindrada, em Almada, na 
quinta-feira.
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evasão fiscal: ottawa quer o seu dinheiro

o défice federal atingiu
5 mil milhões em Junho 

a polícia do metro 
muda-se para
Berri-UQaM
A polícia do metro mudará de sítio. No início de 

2010, a brigada afectada à vigilância do Mon-
treal do subsolo será transferido à estação Berri-
UQAM. Desde a sua criação, há dois anos, a brigada 
de metro do Serviço de Polícia da Cidade de Montre-
al (SPVM) está situada na Place-des-Arts, ao lado da 
Ópera de Montreal. A 1 de Fevereiro de 2010, cerca 
de 135 agentes mudar-se-ão para uma sala de 1245 
metros quadrados, no rés-do-chão da Place Dupuis. 
Este centro de compras tem acesso directo à estação 
Berri-UQAM, onde convergem três linhas de metro. 
O Comité executivo aprovou um arrendamento de 10 
anos para acomodar salas do SPVM na Place Dupuis. 
A mudança e o aluguer custarão 5,2 milhões à Ci-
dade, uma despesa que será assumida pela aglome-
ração. No momento, a Cidade não entende contratar 
outros polícias para a segurança do metro. Desde a 
entrada do serviço da brigada metro do SPVM, em 
Junho de 2007, a taxa de criminalidade reduziu de 
9% no metro.

os “cols bleus” farão uma greve de um dia

a marinha canadiana 
quer revalorizar a 
sua imagem

A marinha canadiana 
considera que tem 

um problema de ima-
gem e quer aproveitar 
da abordagem do seu 
centenário, para lançar 
uma campanha de rela-
ções públicas destinada 
a melhorar esta imagem 

e a recrutar novos candidatos. Contando com 9200 
membros, a marinha é a mais pequena entidade das 
Forças armadas canadianas, e os seus chefes esperam 
que assuntos “quentes” como a soberania do Árctico 
e os piratas em alto-mar, vão suscitar mais interesse. 
Esta semana e até 5 de Outubro, o NCSM Québec 
viajará de Halifax a Sarnia, passando pela Via ma-
rítima Saint-Laurent e os Grandes Lagos. Esta des-
locação até aos Grandes Lagos é um acontecimento 
anual, mas com significação especial este ano, no 
momento em que se prepara a celebrar o centenário 
da marinha canadiana, em 2010. 
O incêndio ocorrido ao bordo do submarino NCSM 

Chicoutimi, que causou a morte de um marinheiro 
em 2004, tinha conduzido a publicidade negativa da 
marinha canadiana. A marinha canadiana trabalhou 
desde então para reluzir a sua imagem.

Depois do governo americano, é agora a vez do 
governo canadiana de interessar-se pelos con-

tribuintes canadianos suspeitados de evasão fiscal na 
Suíça. 
O Ministro do Rendimento do Canadá, Jean-Pierre 

Blackburn, declarou ao diário The Globe and Mail 
que pediu um encontro com  a direcção da UBS, no 
início do próximo mês, para discutir das somas de 
dinheiro escondidas no estrangeiro. Prosseguido por 
fraude fiscal nos Estados Unidos, o banco suíço UBS 
aceitou afinal, no âmbito de um acordo por concilia-
ção, confiar ao fisco americano a identidade de cerca 
de 4500 clientes, suspeitados de terem escondido di-
nheiro na Suíça para evitar pagar impostos. 
O inquérito das autoridades americanas, permitiu 

determinar que cerca de 5,5 mil milhões de dólares, 
teriam sido escondidos por Canadianos em contas da 
UBS, na Suíça. 
Até agora, apenas sete Canadianos aceitaram de-

clarar voluntariamente os seus activos escondidos na 
Suíça e pagar o que devem ao Governo Canadiano, 
para evitar processos por fraude. 

Pela primeira vez em 18 anos, o sindicato dos 
funcionários “cols bleus” de Montreal desen-

cadeará uma greve de 24 horas, 
a 31 de Agosto, para sublinhar 
o segundo aniversário do pra-
zo do seu contrato de trabalho 
e denunciar o recurso crescente 
da Cidade à empresa privada. 
A secção local 301 enviou o 

seu parecer de greve à Cidade de 
Montreal. 
A interrupção de trabalho tocará 

o conjunto dos 5000 funcionários 
das 19 freguesias de Montreal, 
que estão sem contrato de trabalho 
desde 31 de Agosto de 2007. 
Desde Junho de 2007 que o seu 

sindicato possui um mandato de 
greve geral ilimitada a aplicar 
num momento oportuno. 
A direcção julgou que o 31 de 

Agosto é um dia oportuno para uma greve de 24 ho-
ras. “Basta! Já há dois anos que estamos à espera 

dum novo contrato”, lamentou o 
senhor Parent, responsável do sin-
dicato. 
As negociações tropeçam sobre 

vários pontos, nomeadamente os 
aumentos de salário e o patamar de 
empregos. Outro ponto de ruptura: 
o recurso à subcontratação. 
O sindicato deseja repatriar as ta-

refas que são das suas atribuições, 
como a limpeza da neve, a recolha 
do lixo e a gestão da água potável. 
Desde as desfusões, em 2004, 

as freguesias têm o cargo destes 
serviços, as quais têm tendência 
a recorrer cada vez mais a sub-
contratantes, de acordo com Mi-
chel Parent.

O governo federal registou um défice de cinco 
mil milhões de dólares no único mês de Junho, 

levando assim a falta a ganhar a 12,5 mil milhões 
de dólares durante os três 
primeiros meses do exer-
cício financeiro 2009-
2010. O ministério das 
Finanças confirmou que 
a tinta vermelha está do-
ravante na ordem do dia 
em Otava, publicando os 
mais recentes dados sobre 
o estado das finanças pú-
blicas. O défice de Junho 
explica-se em grande par-
te, por um aumento dos 
custos dos programas em 
4,2 mil milhões de dólares 
em relação ao ano último, 
devido nomeadamente ao 
aumento das prestações 
de segurança-emprego 
e à ajuda oferecida pelo 
Governo Harper à indús-
tria automóvel, duramente tocada pela crise econó-
mica mundial. Os rendimentos do Estado também 
foram 2,7 mil milhões de dólares menos elevados. 
Na última Primavera, o ministro das Finanças, Jim 

Flaherty, reexaminou em aumento o défice previsto 
para o presente exercício financeiro, afirmando que 
poderá atingir 50 mil milhões de dólares. No seu últi-

mo orçamento, depositado em Janeiro, tinha previsto 
um défice de 34 mil milhões de dólares. O ministro 
Flaherty deve fazer um relatório económico e finan-
ceiro este Outono.
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With 3-year Fido Agreement
and Data add-on

1. Text messages to warn you before
you exceed your plan

2. Earn FidoDollarsTM to change your phone for less

3. No System Access Fees
(others charge up to $6.95 per month)

4. No term contract necessary
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Avec Entente Fido de 3 ans
et option Données

1. Avertissements par texto avant
de dépasser votre forfait

2. Obtenez des FidoDollarsMC pour changer
de téléphone à moindre coût

3. Aucuns frais d’accès au réseau
(d’autres facturent jusqu’à 6,95$ par mois)

4. Aucun contrat à terme requis
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Avec Entente Fido
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Les attentions Fido

Diga adeus ao seu 
telefone residencial.
Bem-vindas
as economias!

$15
por mês*
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FALE & TEXTUALIZE
 >  Nenhum custo de acesso à rede
 >  Facturação ao segundo

1. Alertas texto antes de ultrapassar
    o limite do seu plano
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    de portátil a menor custo
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4. Nenhum contrato com prazo exigidoCom contrato Fido de 
3 anos e opção Dados. 
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$0
Portáteis a

B
la

ck
B

er
ry

®
 P

ea
rlTM

 s
m

ar
tp

ho
ne

M
O

TO
 W

23
3 

R
en

ew

N
ok

ia
 1

66
1

As atenções de Fido



6 A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 26 DE AGOSTO DE 2009

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Sentirá que tudo corre na perfeição. Que a alegria 
de viver esteja sempre na sua vida!
Saúde: Cuidado com os esforços físicos.
Dinheiro: Não se descuide, pois está a ir por um óptimo 

caminho a nível profissional.
número da Sorte: 46
números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Poderá reencontrar um antigo amor. Esteja recep-
tiva pois o Cupido pode bater-lhe à porta!
Saúde: Evite situações de stress.

Dinheiro: Faça contas à vida e veja bem com o que pode contar.  
número da Sorte: 45
números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Fa-
lha. Amor: Lute pelo verdadeiro amor, não se deixe in-
fluenciar por terceiros. Você merece ser feliz!
Saúde: Não invente doenças quando realmente não as 

tem. Dinheiro: Este é um bom momento para investir, aproveite.
número da Sorte: 69 números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Me-
lancolia, Separação. Amor: Poderá ter que enfrentar uma 
separação. Procure ter pensamentos optimistas e ver as 
situações pelo lado positivo.

Saúde: Possíveis dores de rins.
Dinheiro: Avalie os seus gastos.
número da Sorte: 63
números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva ansioso com a ideia de perder a pessoa 
que tem ao seu lado, aproveite antes todos os momentos 
que tem para estar com o seu companheiro. Viva a sua 

vida para que o seu exemplo possa servir de modelo aos outros!
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
número da Sorte: 25 números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Carta Dominante: os Enamorados, que significa Esco-
lha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem ter medo 
de ser rejeitado. Com os nossos pensamentos e palavras 
criamos o mundo em que vivemos! Saúde: Cuidado com 

o calor.  Dinheiro: Poderá ter que optar por um ou outro emprego 
que lhe surja.
número da Sorte: 6
números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: O seu coração está um pouco dividido, pense 
bem qual o caminho que deve seguir. Tenha a convicção 
de que é uma pessoa com um potencial intelectual enor-

me. Aprenda a soltar toda essa Força e Luz interior que desconhece. 
Saúde: Faça uma limpeza geral aos seus dentes para poder ter um 
sorriso radiante. Dinheiro: A vitalidade e esforço que tem demonstra-
do no trabalho estão a ser muito favoráveis para si.
número da Sorte: 72 números da Semana: 20, 47, 6, 22, 45, 9

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: A concórdia e o amor reinarão na sua 
relação afectiva. A felicidade na sua casa depende da 
educação que der aos seus filhos, por isso, preste aten-

ção à formação que lhes dá. Saúde: Tente controlar as suas emoções 
para que o seu sistema nervoso não se ressinta.
Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração significativa.
número da Sorte: 64 números da Semana: 24, 17, 46, 30, 9, 11

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: O seu companheiro poderá estar mais afastado 
mas não será nada de preocupante. A força do impulso 
está em si e só você pode criar as circunstâncias propí-

cias à realização dos seus projectos. Tome a iniciativa, é você que 
cria as oportunidades! Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique 
exercício físico. Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de traba-
lho será recompensado.
número da Sorte: 28 números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Irá manifestar-se em si 
uma grande energia sensual. Enfrente os seus medos e 
as suas dúvidas e será feliz!
Saúde: Não seja céptico quanto à medicina natural.

Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
número da Sorte: 33 números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Leal-
dade, Reflexão. Amor: Permita que a sua relação seja 
mais liberal, não é a prender a outra pessoa que conse-
guimos que ela nos ame. Seja paciente e compreensivo 

com as pessoas que vivem a seu lado! Saúde: Tente não andar muito 
tenso. Dinheiro: Sem preocupações.
número da Sorte: 47 números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Seja mais audaz no amor. “Ama 
o próximo como a ti mesmo” – Esta foi a mensagem que 
Cristo nos deixou; se a seguir será feliz!
Saúde: O excesso de ansiedade não é favorável para 

a sua saúde.
Dinheiro: Seja mais equilibrado nos seus gastos.
número da Sorte: 36
números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

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 

fred astaire morreu de gripe
Por acaso há algumas vantagens nesta coisa da gri-

pe. Uma delas é a possibilidade de fugir a compro-
missos chatos. Só nos últimos dois meses, esquivei-
me a três consultas no dentista, seis apresentações de 
livros e um jantar de antigos colegas de liceu, acama-
radamento em que costumo passar metade do tempo a 
tentar lembrar-me do nome dos circunstantes e a outra 
à procura de mnemónicas para decorar os das crianças 
que eles vão mostrando no telemóvel. Por esta altu-
ra, já vou chamando “Santiago” a todos os rapazes e 
“Vitória” a todas as raparigas, o que me permite uma 
taxa de sucesso de cerca de sessenta por cento. Mas 
chateia. “Então, Joel, não vens outra vez?!” “Acordei 
cheio de tosse. Espero que não seja a gripe…” “Ah, 
então é melhor não vires!”
Outra vantagem é esta coisa da higiene das mãos.  

Ainda no outro dia fui confrontado com um estudo 
do Conselho de Higiene, 
e os resultados eram des-
concertantes. Segundo a 
sondagem, um quarto dos 
portugueses não lava as 
mãos antes de comer e um 
décimo não lava as mãos 
depois de urinar. Os desconcertos são dois. Primei-
ro: os portugueses efectivamente não lavam as mãos. 
Segundo: os portugueses são uns mentirosos, porque 
a percentagem dos que não lavam as mãos depois de 
urinar é muito maior do que isso.
Raramente vou a uma casa de banho pública. Não 

preciso dizer porquê: embora a coisa seja ainda pior 
em países para que olhamos com reverência, toda a 
gente sabe como são as casas de banho púbicas em 
Portugal. Ocasionalmente, porém, sou acometido de 
uma urgência. Se for apenas number one, arrisco. E, 
então, a estatística é sempre a mesma: nenhum por-
tuguês lava as mãos no fim. Nenhum. No shopping 
e no hospital, no restaurante e na biblioteca: urinam 
longamente (regra geral apoiando a mão direita sobre 
o urinol), sacodem-se num estertor, puxam o zíper e 
vão-se embora. Às vezes ainda se aproximam do lava-
tório, mas é para se pentearem. Alguns chegam a abrir 
a torneira, enchendo-me de esperanças – mas depois 
molham dois dedos, ajeitam um cabelinho que se eva-
diu pelo flanco da orelha e seguem caminho.
Eu imagino porquê: o pénis é sagrado – e, quando se 

toca numa coisa sagrada, o melhor é não lavar as mãos, 
para não desfazer o sortilégio. Para mim, que sou ateu, 

é mais complicado. Sempre me tossiram para cima e 
sempre me aguentei com isso. Sempre me mandaram 
perdigotos para a cara e sempre me esquivei com ele-
gância. Urina é outra coisa. E, portanto, há muitos anos 
que vivo no pânico de encontrar um conhecido numa 
casa de banho pública, vê-lo urinar, detectar a minha 
presença e esticar-me um caloroso passou-bem. Pois 
agora sempre posso dizer “Olá!”, rejeitar o aperto de 
mão e ainda reclamar que foi no interesse dele. “Por 
causa da gripe, bem vê…”
Só ficam a faltar as maçanetas da porta. Passei anos 

a estudar a técnica ideal para livrar-me das maçanetas 
das portas das casas de banho públicas. Nos últimos 
tempos, vinha usando aquele a que gosto de chamar 
“O Golpe À Fred Astaire”: fazia chichi, lavava as 
mãos, dirigia-me à porta e estacava. Se entrasse a se-
nhora da limpeza, com o seu carrinho de detergentes, 

era o diabo: tinha de fazer 
de conta que me tocara o te-
lefone. Entretanto, ficava à 
espera de que mais alguém 
abrisse a porta. E, quando 
isso acontecia, simulava um 
súbito instante de constran-

gimento, passa Vossa Excelência ou passo eu e, ups, 
um passinho à Fred Astaire, passava eu – e lá estava 
de novo a passear-me pelos corredores, lampeiro, sem 
ter sequer precisado de abrir a porta do WC com as mi-
nhas próprias mãos.Pois, agora, tudo isso acabou. Não 
é que os meus concidadãos tenham passado a lavar as 
mãos. No essencial, a sua rotina é a mesma: fazem chi-
chi, compõem-se, penteiam-se e zarpam. A certa altu-
ra, ainda são assaltados pela consciência: “Eh, pá, e a 
gripe?” Mas rapidamente encolhem os ombros: “Oh, 
isto não passa de um alarmismo tonto…” Basicamente, 
continua tudo a passear-se pela rua (e a cumprimentar 
os amigos e a comer as pipocas no bar) com as mãos 
cheias de vírus e (sobretudo) de urina. Já se sabe: se al-
guém conspurcar alguém, são eles que conspurcam os 
outros, não o contrário. Entretanto, porém, já ninguém 
estranha que eu abra as portas da casa 
de banho com o papel higiénico que 
vou roubar à privada. E, quando for 
preciso recorrer ao plano B, o gel al-
coólico de marca francesa que agora 
trago no porta-luvas, já ninguém mo 
levará a mal também.

Joel Neto

Passei anos a estudar a técnica ideal para 
livrar-me das maçanetas das portas das 
casas de banho públicas. Nos últimos 
tempos, vinha usando aquele a que gosto 
de chamar “O Golpe À Fred Astaire”
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Hitchcock
filma no Québec
Alfred Hitchcock teria 110 anos na passada quin-

ta-feira. Durante o Verão de 1952 o mestre fil-
mava no Québec a -Lei do Silêncio- e se durante os 
preparativos e o decorrer das filmagens nada o terá 
apoquentado, foi na noite da estreia do filme que ele 
jurou não mais voltar a pôr os pés no Québec.
O que terá feito enraivecer tanto o grande mestre 

do “suspense”? Tudo começou com a audição de 300 
jovens femininas para as interpretações das testemu-
nhas, de um crime cometido no Velho Québec. O fil-

me contou com as participações de actores famosos 
da cinematografia americana, casos de Monrgomery 
Clift e Karl Malden, entre outros de nomeada, que 
contracenam com as duas jovens adolescentes nacio-
nais, Carmem Gingras e Renée Hudon.
Inicialmente, tendo pensado realizar o filme na Ir-

landa — país que recusou mais tarde a projecção— 
Hitchcock decidiu fazer as filmagens no Québec, 
cidade de 250 000 habitantes na época, rica em sím-
bolos religiosos da pura tradição católica francesa, 
onde os padres ainda usavam a sotana. 
Porque a história do filme anda à volta do assassínio 

do advogado Villette, por um indivíduo disfarçado 
em padre, de que as garotas foram testemunhas. Os 
restantes papéis são distribuídos pelos actores ameri-
canos em que Malden é o inspector da polícia e Clift 
um verdadeiro padre. O testemunho das jovens fez 
recair sobre o verdadeiro padre as suspeições— que 
muitas dificuldades lhe causaram— até a descoberta 
da verdade e a identidade do assassino e falso pároco. 
Imagina-se o tumulto criado nas ordens religiosas da 
época, em que era impensável no sistema de justiça 
canadiana, aceitar a possibilidade de um padre ser 
acusado de um crime. A censura da província, uma 
das mais severas na era do Duplessismo, fez cortar 
no momento da montagem do filme algumas cenas 
com 2 minutos e 37 segundos de duração, sem o co-
nhecimento e menos ainda, consentimento de Hitch-
cock. Foi portanto na noite da estreia na capital de 
província, que o mestre constatou a acção da Cen-
sura. Imperturbável, agradeceu o público no final da 
projecção porém, mais tarde, jurou não mais voltar a 
pôr os pés “nesta maldita cidade católica”.

ciclo de refeições-conferências da apc
No já próximo 11 de Setembro-6ª feira, pelas 19 

horas, a Associação Portuguesa do Canadá vol-
ta com a iniciativa a todos os títulos louvável, da 
organização de encontros que aliam gastronomia e 
conferências com individualidades, que pelas suas 
actividades profissionais, se destacam no panorama 
da sociedade em que vivemos. Alguns desses valores 
estiveram já entre as paredes da vetusta colectividade 
que, desta forma, se avança nas auto-estradas do co-
nhecimento e do saber, conseguindo assim reagrupar 
elementos da diáspora portuguesa por vezes alheios 
ao que se passa à sua roda.
Desta vez trata-se de um jovem em fase de doutora-

mento, nascido em Azambuja em 1980 e que após o 
ensino primário em Portugal, emigrou com a família 
para a Suíça onde continuou os seus estudos secun-
dários e universitários, na Universidade genebrina. 
Flávio Borda d’ Água licenciou-se em história e em 
línguas, literaturas e civilizações árabes e portugue-
sas na Faculdade de Letras da Universidade de Ge-
nebra em 2005, com uma monografia publicada sob 
o título “Le Timor Oriental face à Seconde Guerra 
mondiale” e que foi prefaciada pelo Prof. Dr. Arman-
do Marques Guedes.

Adjunto científico no Instituto e Museu Voltaire em 
Genebra, encontra-se a preparar a sua tese de dou-
toramento intitulada “Quadriller la ville: normes e 
pratiques policières à Lisbonne au temps des Lumiè-
res (1750-1805)”.
É um dos fundadores do Centro de Estudos Lusófo-

nos da Faculdade de Letras da Universidade de Ge-
nebra e membro bastante activo no meio comunitário 
da capital helvética e em organizações culturais luso-
suiças. É também, um dos sete laureados do Prémio 
CUSO 40º aniversário.
Membro de diferentes Órgãos sociais, monitor em 

História contemporânea, sócio de várias associações 
e sociedades de história e de arqueologia, tem parti-
cipado e diversos colóquios, congressos e seminários 
tanto em Portugal como na Suíça e França.
Flávio fala para além do Português, Francês, Inglês, 

Italianos e Espanhol, possuindo igualmente noções 
escolares e de base das línguas alemã e árabe.
Aguarda-se a comparência da diáspora neste en-

contro para o que os interessados poderão reser-
var na sede da Associação Portuguesa do Canada 
ou pelo tel 514-849-2269.

Raul Mesquita

uM anO depOis

e ainda com a vida por um fio
Faz agora um ano que, tendo eu acabado de re-

gressar de um fórum, na Terceira, Açores, e de 
uma semana de férias em Cancun, no México, o meu 
estado de saúde se alterou drasticamente com a des-

coberta de uma doença que 
normalmente não perdoa.
Dizem que atravessar o 

oceano faz descobrir certas 
doenças! Verdade ou não, 
o facto é que fui afectado, 
tendo sucedido o mesmo a 
muita gente com quem te-
nho falado.
Estando aqui hoje para 

vos falar de como vou pas-
sando, faço-o contudo com 
o moral muito em baixo e 
assaz comovido em virtu-
de do falecimento, a sema-
na passada, devido a uma 
forma de cancro, de mais 
um amigo meu e compa-
triota nosso, o Antonino 
A. Vieira, natural de Vila 
Franca do Campo.
Como sabem, já ando por aí a tentar retomar a nor-

malidade da minha vida, o que nem sempre é possí-
vel, como é óbvio. Uma vez por mês, tenho consulta 
com a minha médica, faço análises ao sangue e pros-
sigo com uma forma de tratamento mais moderado, 
em casa, com comprimidos de Etiopode (Vepesid), 
que tomo durante cinco dias por cada mês.
Deus é minha testemunha, quando afirmo estar a 

sentir-me muito melhor, baseado no facto de que pre-
viamente não podia comer ou beber, mas que agora já 
posso, quando o apetite mo permite. Por outro lado, 

tenho vindo a aproximar-me do meu peso regular, e 
sinto que a temperatura do corpo está longe da fri-
gidez que o envolvia em meses recentes. Consegui 
tratar do quintal, para que pudesse saborear de pro-

dutos naturais, sem quaisquer vestí-
gios de químicos. Curti cebolas para 
acompanhar os pratos de peixe ou os 
fervedouros (sopa de couves aferven-
tadas), etc.
Todavia, e mesmo com toda a cora-

gem, esperança e fé com que me possa 
fortalecer, não posso deixar de pensar 
quão a minha vida está por um fio e 
sem um sistema que me possa defen-
der das infecções que andam por aí, 
tais como a gripe A, por exemplo. 
Falando há dias com a minha médi-

ca, disse-me ela sem que eu o espe-

rasse, que a minha doença não tem cura. É para indo 
tenteando com doses mensais de quimioterapia na 
forma de comprimidos. Francamente, é difícil ser-se 
optimista e corajoso em semelhantes circunstâncias. 
Mas vou tentar, com todas as minhas 
forças possíveis e imagináveis, junta-
mente com a vontade de Deus.
Esta semana, deverei saber algo mais 

de concreto, pois irei fazer um TAC 
(tomografia computerizada) ao cére-
bro, abdómen e pulmão.

António Vallacorba



8 A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 26 DE AGOSTO DE 2009COmUNIDADe

Zé da Bouça (iv)
Em 1958, um cliente do restaurante disse ao Zé da 

Bouça, agora promovida a empregado de mesa, 
que o Canadá continuava a receber emigrantes para 
trabalhar na agricultura. O Zé que sempre sonhou em 
conhecer outros países, entusiasmou-se pela ideia de 
emigrar. Pediu ao mesmo cliente que lhe arranjasse 
um impresso para se inscrever. Dali a dias lá veio o 
cliente amigo com os papéis. “Ó diabo!, exclamou 
o Zé, isto está tudo escrito em inglês?” Desiludido, 
mas não desistiu. Sabendo que o seu patrão tinha sido 
imigrante na África do Sul e por isso deveria com-
preender o inglês, contou-lhe as suas intenções de 
emigrar e se ele não se importava de lhe preencher os 
papéis. O patrão acedeu que sim embora lhe tivesse 
dito que preferia que ele continuasse a trabalhar no 
seu  restaurante. Enviou os impressos devidamente 
preenchidos para a Embaixada do Canadá em Lisboa. 
Dentro de duas semanas teve uma resposta positiva 
com instruções para tratar da documentação neces-
sária e a respectiva data limite em que deveria dar 
entrada no Canadá. Passou na inspecção médica, a 
entrevista na Embaixada correu muito bem, apenas 
os senhores com ligações à PIDE, na Junta da Emi-
gração, na rua da Junqueira, em Lisboa, é que ten-
taram dificultar-lhe a vida com algumas ameaças... 
(procedimento normal das autoridades relativamente 
àqueles  que queriam sair do País no tempo da dita-
dura). Com um pouco de sorte à mistura, porque a 
guerra colonial ainda não tinha começado, lá conse-
guiu o passaporte para emigrar, (apenas e somente 
para o Canadá) - era o que lá estava escrito numa das 
páginas. O Zé, com o passaporte na mão, sentiu na-
quele momento que era o homem mais feliz da Terra. 

E não era para menos! Ia, finalmente, ver-se livre da 
opressão e da miséria. Meses antes tinha ele partici-
pado na campanha eleitoral do ‘General sem Medo’, 
Humberto Delgado, na distribuição de panfletos na 
cidade Invicta. Quem não se lembra das eleições 
fraudulentas desse ano! Quem não apoiasse a União 
Nacional era considerado um inimigo da Pátria. Mas, 
para além da situação política, o Zé da Bouça tinha 
outra preocupação: onde iria ele arranjar dinheiro 
para pagar a viagem e mil e quinhentos  dólares?, 
(montante exigido pelo governo canadiano aos indi-
víduos que emigravam para o Canadá sem carta de 
chamada ou contrato de trabalho). Do pouco que ga-
nhava no Porto ainda enviava para os pais para ajudar 
a criar os irmãos mais novos. Pediu, então, quinze 
mil escudos emprestados a um amigo. Este exigiu-
lhe um fiador e teve que lhe pagar os juros, antecipa-
damente, de 10 por cento ou seja, já só recebeu treze 
mil e quinhentos escudos. Chegou a Montreal a 11 de 
Outubro de 1958. O taxista, lembra-se o Zé, levou-
lhe cinco dólares do Aeroporto de Dorval à única e 
primeira loja portuguesa que havia em Montreal, na 
rue St. Dominique, do Sr. Domingos Reis. Este bom 
português, habituado a ajudar outros conterrâneos, 
que chegavam desorientados e sem compreender o 
idioma do país, indicou-lhe o 2017 Debullion onde já 
viviam outros portugueses... e ali alugou um quarto 
o qual partilhou com outro conterrâneo. Este foi o 
seu primeiro endereço no Canadá. E o seu primeiro 
trabalho foi a lavar pratos num restaurante a ganhar 
24 dólares por semana. 
Continuação na próxima edição

Augusto Machado
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O “TOP 10” das comunidades lusófonas
norte-americanas compilado por lUSOBeAT.COm

ALEX CAMARA
THIS IS My SONG
DESTinO
pouCo e pouCo
JORGE fERREiRA
É TUDO MENTIRA
BRUnO SiLVA
ÉS TUDO QUE É AMOR
MARC DEnniS
TANTA TerrA prA levrAr
JORGE fERREiRA
A LIXA
SDP
SOU PORTUGUêS A TODA HORA
MAURiCiO MORAiS
FICA COMIGO NãO DIGAS
iRMAõES JUSTinO
SOGRA RICA SOGRA
ARLinDO AnDRADE
em TrAS-oS-moNTeS

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

FOtO da seMana

O próximo Ronaldo
montrealense

luso Star ajuda
o Hospital Ste-Justine
A equipa de futebol Luso Star e a Filarmónica 

Portuguesa de Montreal organizaram um BBQ 
com hot dogs e hamburgers, bifanas, chouriço e boas 
queijadas, bem como várias bebidas, nos dias 22 e 
23 de Agosto, no parque Marcel Laurin. No sábado, 
pelas 15 horas, começou a festa de angariação de 
fundos com o DJ Beatz, dando música para todos os 
gostos. A seguir, decorreu o primeiro jogo de futebol 
do Luso Star. No segundo dia, também bastante ani-
mado, decorreu o segundo jogo do Luso Star. A ven-
da de rifas foi destinada à angariação fundos para a 
fundação do Hospital Ste-Justine, e um representante 
do Hospital esteve presente para receber o donativo 
recolhido nestes dois dias. Fiquei surpreendido pela 
generosidade de todos, permitindo recolher com a 

venda de rifas 630$ em dois dias para um boa causa. 
Parabéns a Jean Pereira e à sua família pela organiza-
ção e ajuda na realização deste evento.

Sylvio Martins

Duas grandes amigas
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Reis de portugal
7º Monarca de portugal
Dinastia: Borgonha
1291-1357

D. AFONSO IV – O BRAVO

Cognominado “o Bravo”, foi o sé-
timo rei de Portugal, reinando de 

1325 a 1357. Filho de D. Dinis e de D. 
Isabel de Aragão, nasceu em Lisboa a 
8 de Fevereiro de 1291, casou em 1309 
com D. Beatriz, filha de San-
cho IV de Castela e da rainha 
D. Maria, e faleceu, também 
em Lisboa, a 28 de Maio de 
1357.
Por não suportar a predilec-

ção de D. Dinis por D. Afon-
so Sanches (filho bastardo de 
D. Dinis, mas mais velho que 

o herdeiro da Coroa) e temendo que 
este lhe roubasse o trono, revoltou-se, 
ainda infante, contra seu 
pai, tendo lançado por 
diversas vezes o reino 
na guerra civil. Subiu ao 
trono em 1325, por mor-
te de D. Dinis, e logo 
convocou Cortes para 
Évora, onde manteve 
a decisão de desterro e 
perda de todos os have-
res para o meio-irmão. 
D. Afonso Sanches in-
vadiu Portugal e só pela 
mediação de D. Isabel 
foi conseguida a paz en-
tre os dois irmãos.
D. Afonso IV declarou 

guerra a D. Afonso XI 
de Castela, seu genro, 
devido aos maus tratos 
que este infligia a D. 
Maria sua esposa e ain-
da porque este reteve 
em Castela D. Constan-
ça, esposa do sucessor 
ao trono de Portugal. 
A ameaça muçulmana 
levou os dois monarcas 
a assinarem a paz, ten-
do os exércitos cristãos 
derrotado os Mouros na 
célebre batalha do Sala-
do, em 30 de Outubro 

de 1340.
D. Afonso IV empenhou-se também 

em impulsionar a marinha, tendo sido 
no seu reinado realizadas as primeiras 
viagens às Canárias.

O final do seu reinado foi, 
contudo, perturbado com 
alguns problemas; em 1343 
houve no reino grande ca-
restia de cereais, em 1347 
ocorreu um sismo que aba-
lou Coimbra, tendo causa-
do enormes prejuízos, e em 
1348 a peste negra, vinda 
da Europa, assola o País. De 

todos os problemas foi a peste o mais 
grave, vitimando grande parte da popu-
lação e causando grande desordem no 
reino. O rei reagiu prontamente, ten-
do promulgado legislação a reprimir a 
mendicidade e a ociosidade.
Um outro facto marcou ainda o final 

do reinado de D. Afonso IV: foi ele o 
assassínio de D. Inês de Castro. Este 
facto provocou a rebelião de D. Pedro, 
que declarou guerra a seu pai. Em 15 
de Agosto de 1356 assinou o príncipe 
um acordo em Canaveses onde se com-
prometia a esquecer o passado e a per-
doar aos intervenientes na luta.

© 2001 Porto Editora, Lda.

‘excalibur’ vai
ter um ‘remake’
O filme Excalibur, rodado em 1981 

pelo britânico John Boorman e 
passado no universo do rei 
Artur e dos cavaleiros da 
Távola Redonda, vai ser 
objecto de um remake nos 
EUA com assinatura de 
Bryan Singer, o realizador 
de Os Suspeitos do Costu-
me e da série X Men.
O filme original, inter-

pretado por Helen Mirren, 
Nicol Williamson, Nigel 

Terry, Nicholas Clay, Patrick Stewart e 
Gabriel Byrne, entre outros, tornou-se 

num título de culto entre os 
apreciadores de cinema fan-
tástico, e é uma das obras 
mais emblemáticas da fil-
mografia de Boorman. Sin-
ger, que também co-produz, 
ainda não tem argumentista 
nem elenco. 
A produção e a distribui-

ção vão estar a cargo da 
Warner Bros. 
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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

25 de agosto de 2009
1 euro = caD 1.548440

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      450.672.4687

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 des Laurentides  450.669.7467
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

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

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

Mestre Omar
Payé 5 août au 23 sept. 2009 (8x) - $200.00

Astrólogo – Espiritualista Africano

MESTRE OMAR
TEL. 514-690-0366

09_0805-0923

O mais importante da Astrologia é obter resultados bons rapidamente, e ga-
rantidos a 100%. Dotado de poderes ajuda a resolver problemas difíceis ou 
graves, como: amor, insucessos, depressões, negócios, injustiças, casamen-
to, impotência sexual, maus-olhados, doenças Espirituais, sorte nas candi-
daturas, desporto, exames, protecção contra perigos como acidentes em to-
das as circunstâncias, aproxima e afasta pessoas amadas, com rapidez total. 
Se quer prender uma vida nova e pôr fi m a tudo o que o preocupa, não perca 
tempo, contacte o mestre OMAR, ele tratará do seu problema com efi cácia e 
honestidade. Consulta à distância e pessoalmente de segunda a sábado, das 
9 às 21h. Resultados rápidos em 7 dias. Português, Francês, Inglês.

cantinhO da pOesia †

M E M O R A N D U M
3º Ano de Saudade

Maria Alice Amaral dos Santos
faleceu em 22-08-2006

Querida Alice, já nos deixaste há 
três anos, mas sempre continuarás 
a viver nos nossos corações.

- Teu marido Virgílio; teus filhos 
Mário e Marta; teu neto Rafael.

1° ano de saudade
Antero Barros Duarte

faleceu a 27-08-2008

Lembramos com muita dor e saudade 
que o nosso querido pai e marido, 
faleceu.
Antero Barros Duarte, natural de 
Almezinha, freguesia de Abiul, 
Pombal, foi sepultado no Cemitério 
Jardins Urgel Bourgie,  2500, Ave. des 
Perron, Laval.
Uma missa será celebrada na Igreja 
Santa Cruz, 60 Rachel Oeste, Montreal, 
no domingo 30 de Agosto, às 10 horas.
Agradecemos antecipadamente a 
todas as pessoas que assistirem a esta 
celebração.

Para informações: 514-803-1547

M E M O R A N D U M

Nunca mais soubera de ti
Em memória do Antonino Vieira

Entre nós já não estavas
quando li da tua morte;

nunca mais soube como andavas
oh, que desdita, maldita sorte!

Celebrava no domingo, em Laval
- nesse dia tão radioso -

como se fosse em Portugal
pelo Senhor da Pedra, tão saudoso!

O destino foi mais cruel, 
ao matar-te nesse dia,
tão longe de S. Miguel

e da tua freguesia

Hoje choro-te a doce amizade,
meu irmão vilafranquense,

pleno da açoriana fraternidade
para com este pontadelgadense.

Ambos com a mesma doença,
tu foste-te porém mais cedo,
e não haja quem convença

do quão não tenho de medo!
António Vallacorba

a dor do amor
O mundo é eterno espectador...

Das alegrias e tristezas dos seres humanos!
Às vezes se começa em poucos anos,

Com o frio doloroso do sofrimento
Buscando a alegria que não vem

Não vindo à mesma!
Vem a dor

Quando não é dor física ou psíquica...
É do amor.

Alegria, tu bens sabes, é passageira,
Tão passageira como os dias de sol
Uma noite de luar, como um cantor...

A cantar a sua música preferida!
Fazendo parte da sua vida.

A vida do ser humano é um todo,
É um todo cheio de vacilações...

Tempos de angústias, tristeza e dor,
Tempos de alegria paz e amor

Vivaldo Terres

liberdade
Ai que prazer

Não cumprir um dever,
Ter um livro para ler

E não o fazer!
Ler é maçada,

Estudar é nada.
o sol doira

Sem literatura.

O rio corre, bem ou mal,
Sem edição original.

E a brisa, essa,
De tão naturalmente matinal,

Como tem tempo não tem pressa...

Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.

Quanto é melhor, quando há bruma,
Esperar por D. Sebastião,

Quer venha ou não!

Grande é a poesia, a bondade e as danças...
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar, e o sol, que peca

Só quando, em vez de criar, seca.

O mais do que isto
É Jesus Cristo,

Que não sabia nada de finanças
Nem consta que tivesse biblioteca...

Fernando Pessoa

Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;

É um cuidar que se ganha em se perder.

É querer estar preso por vontade
É servir a quem vence o vencedor,
É ter com quem nos mata lealdade.

Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade;

Se tão contrário a si é o mesmo amor?
Luís de Camões

a-B-c
Avé Maria / Bela e bondosa /

Cheia de graça / Divina rosa / és uma vida /
fulgente luz / Ganhaste o céu /
Honras Jesus / imenso amor /

Jamais sem fim / Kirie o teu filho /
Louvou-te assim / Mãe da alegria /

nos vendavais / Oras Maria /
Pelos mortais / quando Senhora / Rezo contrito /
Sinto nessa hora / Tudo infinito / Um teu perdão /

Virá por fim / X de mistério / Zelar por mim.
Autor desconhecido

Virgília de Medeiros
Faleceu em Montreal, no dia 20 de Agosto 
de 2009, com 81 anos de idade, Virgília 
de Medeiros, natural da Achadinha, São 
Miguel, Açores, viúva de Manuel de 
Sousa.

Deixa na dor seu filho Manuel (Maria dos 
Anjos Amaral); suas filhas Marie de Sousa 
e Rose de Sousa (Gaetan Brais); seus 
netos Sónia, Sylvain, Caroline, Dave, 
Stephanie, Brian, Melanie; seus bisnetos 
Hugo, Lea, Maxime e Xavier, assim como 
outros familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo 
de:
Alfred Dallaire | MEMORiA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, 24 de Agosto de 2009, após missa 
de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo-se a 
sepultura, no Mausoléu St-Pierre et St-Paul, no cemitério Notre-Dame-
des-Neiges. 

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 26 de 
Agosto de 2009, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

4º Ano de Saudade
Manuel de Melo
faleceu em 31-08-2005

M E M O R A N D U M

Quatro anos já se passaram, mas 
as saudades são cada vez mais 
profundas. As horas e os dias são 
mais longos, mas só me contenta 
quando vou ver-te ao Mausoléu. Levo 
sempre uma vela para rezar por ti, e 
peço-te, estás num bom lugar, para 
que nos ajudes, eu, teus filhos e nora, 
netas e neto Gary, que tanto gostavas; 
enchias os teus olhos neles. Agora 
rezo por ti todos os dias. 
Sou eu, tua esposa Teresinha Pereira 
Melo, filho Norberto e Armanda, filha 
Anita e netos.
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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 31 de Agosto 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

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

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

aRReNDa-Se

“Clavier/keyboard/teclado”
português de Portugal à venda. 

514-299-2966

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

Rosa 514 278.3956

Grande 4 ½ em St-Léonard, pró-
ximo do autocarro 141. Estaciona-
mento privado. 514-728-6831

viDeNTe
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

veNDe-Se

Pessoa para ajuda doméstica, 2ª 
– 6ª, 9h às 17h. Inglês e Francês 
não necessário. Não telefonar ao 
sábado. 

514-735-9366

Vendo recheio de casa: sofá-
cama 2 pcs 750$, BBQ a gás 
130$, secretária de 3pcs 150$, 
impressora HP 40$, TV 200$ e 
mais. 
438-881-6158 (2ª-3ª depois das 

19h; 4ª, 5ª, 6ª depois das 16h30; 
fins-de-semana)

eMpReGoS

5 ½ na 14e Avenue, bairro St-
Michel, todo renovado há 1 ½ ano. 
Balcão à frente e atrás. Livre 1 de 
Setembro. 514-325-7594

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Bom duplex todo renovado

José Montez

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

OraçãO

Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, 
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que 
atinja a felicidade. Vós que me concedeis o sublime 
dom de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o 
mal que me têm feito. Vós que estais comigo em todos 
os instantes, eu quero humildemente agradecer por 
tudo o que sou e por tudo o que tenho, e confirmar mais 
uma vez a minha esperança de um dia merecer o poder 
juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos, na perpétua 
glória e paz.. Obrigado mais uma vez (A pessoa deverá 
fazer esta oração três dias seguidos sem dizer o pedido 
e dentro de três dias terá alcançado a graça por mais 
difícil que seja). Publicar assim que receber a graça. 
Publicado por ter recebido uma graça.

M.A.

O Consulado-Geral do Brasil em 
Montreal abriu processo selectivo 
para a contratação de dois (2) au-
xiliares administrativos – agentes 
de atendimento ao público. Infor-
mações: 

www.consbrasmontreal.org.
inscrições até 

4 de Setembro de 2009

Empregada de balcão, com expe-
riência. Tempo parcial, aos fins-de-
semana. 514-844-2169

The Mount Royal club
Procuramos pessoa para trabalho geral. 

De preferência, pessoa idosa. 
Boas condições de trabalho e 

regalias sociais (seguro médico completo,
fundo de pensão, etc.). 

Bom ambiente de trabalho. 
Para informações, contactar senhor Dias: 

514-842-5454

Não deixe de participar
no nosso concurso

SÍmBOlOS POrTUgUeSeS
que semanalmente 

publicamos, podendo 
habilitar-se a excenlentes 

prémios numa organização do 
jornal A Voz de Portugal e da 

liga dos Combatentes 
Portugueses do Quebeque.

PUBLiCADO TODAS AS qUARTAS-fEiRAS
LEiA E DiVULGE
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anedOtas

CrÓNICAS

sudOKu

palavras cruzadas

Porque é que os vinhos alentejanos são os melhores? 
Porque não trabalham no estômago!

Três viúvas falavam da sua desgraça: 
- O meu Manel coitadinho passou-se com um ataque de coração. 
- O meu Francisco, o pobre foi atropelado. 
- Ai e o meu António que morreu a beber leite. 
- A beber leite!!?? Mas como foi isso? Afogou-se? 
- Não. A vaca caíu-lhe em cima. 

- Pai, hoje fui expulso da escola. 
- O quê??? O que é que fizeste? 
- Meti dinamite debaixo da cadeira da professora. 
- Maldito! Vais já à escola pedir desculpas à tua professora! 
- Qual escola?!?

- Ontem, matei dez coelhos e dez perdizes. 
- Eu tive melhor sorte. Matei vinte coelhos e vinte perdizes 
- Também és caçador? 
- Não. Também sou mentiroso.

Num avião seguiam, um Padre, um Advogado e um Escuteiro. O 
avião entra em queda e é necessário abandonar o avião. O piloto sai 
do cokpit e diz: 
- Temos de saltar, mas só há três paraquedas. Um tem que ficar atráz. 
Eu tenho de ir para contar o que aconteceu. 
Dito isto pega num paraquedas e salta. O advogado diz: 
- Eu tenho de ir defender aquele homem, logo tenho de me salvar 
também. 
E pega num paraquedas e salta. O Padre vira-se para o escuteiro. 
- Meu filho, tu és novo salva-te tu. 
- Ó sr. Padre, não se preocupe, o advogado saltou com a minha mochila. 

Entre maridos: - Há algo mais desagradável do que uma mulher que 
sabe cozinhar e não quer cozinhar? 
- Há sim! A minha mulher por exemplo: não sabe cozinhar e insiste 
em cozinhar

HORiZOnTAiS: 1. Vasilha de aduelas, de grande lotação, para vi-
nhos. Ingénuo. 2. Hora final da vida. Unidade de medida agrária. 3. 
Itinerário. Preposição (abrev.). Senhor (abrev.). 4. Sobre. Fita, galão 
para debruar. 5. Caminhar. Campo semeado de meloeiros. 6. Planta 
apiácea conhecida por erva-doce. Elemento de formação de palavras 
que exprime a ideia de subordinação, posição inferior. 7. Espécie de 
prego de cabeça larga e chata com que se fixa papel a uma pran-
cheta. A ti. 8. Remédio caseiro. Medida itinerária chinesa. 9. Variante 
enclítica do pron. pess. compl. a. Plana. Interj., emprega-se para ex-
citar ou animar. 10. Época notável. Sair de jacto. 11. Namoro (Brasil). 
Espaço coberto de vegetação no meio de um deserto.
VERTiCAiS: 1. Camada pigmentária da íris. O dedo polegar. 2. Voz 
imitativa do sino, do choque de moedas, etc. Lamento. Argola. 3. Suf. 
diminutivo. Aço inoxidável. Anno Domini (abrev.). 4. Níquel (s.q.). 
Crineira. 5. Estaca para empar. Distribuição ordenada e sucessiva. 
6. Árvore espinhosa do Oriente. Insosso (Angola) . 7. Nome que os 
Romanos deram aos povos da Ásia Ocidental, célebres pelos seus 
estofos de seda. Pai (infant.). 8. Antigo vestuário de grandes abas. 
Terceira vogal (pl.). 9. Palavra havaiana que designa lavas ásperas e 
escoriáceas. Quinhão. Pref. que exprime a ideia de por cima de. 10. 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Contr. da prep. 
a com o art. def. o. Jurássico inferior. 11. Fúnebre. Dar pios.

portugal: Governo cria a
figura de mediador de crédito
Acaba de ser publicado em Diário da República 

o D.L. n.º 14472009, de 17 de Junho, que cria 
a figura de mediador de crédito, cuja actividade visa 
a defesa e a promoção dos direitos / garantias e inte-
resses legítimos de quaisquer pessoas ou entidades 
em relações de crédito, designadamente no domínio 
do crédito à habitação, com vista a contribuir para 
melhorar o acesso ao crédito junto do sistema finan-
ceiro.
O mediador de crédito deverá fomentar o conheci-

mento dos direitos e deveres dos cidadãos, prestar os 
esclarecimentos e informações que lhe sejam  solici-
tados e colaborar com o Banco de Portugal no sentido 
de contribuir para o cumprimento das regras legais e 
contratuais em matéria de concessão de crédito e da 
adopção de elevados padrões de responsabilidade e 
ética nesta matéria.
Competências do mediador de crédito 
• Contribuir para a promoção dos direitos, garan-

tias e interesses legítimos legalmente protegidos de 
quaisquer pessoas ou entidades que sejam parte em 
relações de crédito; difundir e fomentar o conheci-
mento das normas legais e regulamentares aplicáveis 
aos contratos de crédito, contribuindo para o desen-
volvimento da literacia financeira nesta área; colabo-
rar com o Banco de Portugal no sentido de contribuir 
para o cumprimento das normas legais e contratuais; 
coordenar a actividade de mediação entre clientes 
bancários e instituições de crédito para melhorar o 
acesso ao crédito; emitir pareceres ou dirigir recomen-
dações sobre quaisquer matérias relacionadas com a sua 
actividade; assinalar as deficiências de legislação;
• acompanhar globalmente a actividade de crédito.
Processo de mediação
1- O processo de mediação inicia-se com a apresen-

tação (requerimento) do pedido de mediação junto do 
mediador de crédito
2- Após a recepção do pedido de mediação, em que 

se identifique o requerente e a sua pretensão, são pro-
movidas as seguintes diligências:
3- No prazo máximo de 5 dias úteis, o mediador de 

crédito comunica ao requerente a decisão de aceita-
ção ou indeferimento do pedido.

4- Em caso de aceitação do pedido de mediação o 
processo será enviado 
imediatamente à instituição (s) de crédito onde o re-

querente solicitou o financiamento;
5- as instituições de crédito procedem à realização 

do pedido de financiamento e no prazo máximo de 5 
dias úteis transmitem ao mediador de crédito a deci-
são de confirmação ou revisão da decisão anterior;
6- o mediador contacta o requerente, informando-o 

da evolução do processo, podendo terminar aqui a 
mediação se a instituição de crédito aceitar rever a 
sua decisão e o requerente com ela concordar;
7- o processo de mediação prosseguirá quando o 

mediador do crédito verifique fundadamente a im-
possibilidade da produção de um acordo entre a insti-
tuição de crédito e o requerente, podendo resultar na 
emissão de uma recomendação.
Recomendações
• As recomendações do mediador de crédito são 

emitidas tendo em vista corrigir procedimentos ou 
actos, bem como sanar situações irregulares.
• A entidade destinatária da recomendação deverá, 

no prazo máximo de 60 dias, comunicar ao mediador 
do crédito a posição que quanto a ela assume.
• O não acatamento da recomendação tem sempre 

de ser fundamentado, devendo do mesmo ser dado 
conhecimento pelo mediador de crédito ao Banco de 
Portugal, sendo tido em conta por esta entidade na pro-
gramação e exercício da actividade de supervisão.
Arquivamento dos pedidos de mediação
É determinado o arquivamento dos pedidos de me-

diação: Quando não sejam da competência do me-
diador de crédito; Quando o mediador conclua pela 
falta de fundamento do pedido ou que não existem 
elementos bastantes para ser adoptado qualquer pro-
cedimento; Quando o fundamento na origem do pe-
dido se tenha extinguido.(o presente 
artigo não dispensa a consulta ao D.L. 
144/2009 de 17 de Junho)

António A. Archer Leite,
advogado

BOca dO inFernO

Um falstaff íntegro (e magro)
A morte é certa, mas a morte de um grande humoris-

ta é a mais certa de todas. Um grande humorista 
percebe a morte melhor do que os outros   e é por isso, 
aliás, que dedica a vida inteira a escarnecê-la. O riso é 
o grande fracasso da repressão, disse alguém que hoje 
mereceria mais do que o anonimato   e é a grande vitória 
(a única possível) da vida. Raul Solnado dizia muitas 
vezes que fazer rir, ou é fácil ou é impossível. A fra-
se é, parece-me, de Woody Allen, e é fulgurantemente 
verdadeira. Haverá poucas coisas menos engraçadas do 
que alguém que se esforça para ter graça. A atitude hu-
morística de Raul Solnado assentava exactamente nessa 
ausência de esforço. Antes de abrir a boca, Solnado já 
tinha graça: é divertido que alguém que ama tão pro-
fundamente o riso decida simular a maior displicência 
perante ele. O intérprete Solnado não só está comple-
tamente desinteressado da tarefa de fazer rir os outros 
como parece nem perceber de que é que eles se riem. 
Não é só um palhaço que não quer fazer palhaçadas, é 
um palhaço que está relutante em admitir que é um pa-
lhaço. De facto, o que surpreende em Raul Solnado não 
é que um humorista vindo do teatro de revista pudesse 
ter êxito a fazer um tipo sofisticado de humor absurdo   
o que é notável é que um humorista cujo estilo era con-
tido e preciso tenha alguma vez tido sucesso no teatro 
de revista. O cómico cujo estilo estava mais distante do 
gosto popular foi aquele que obteve um sucesso mais 
abrangente, o que é espantoso. A revista teve muitos 
outros grandes actores, mas nenhum terá sido capaz 
da mesma versatilidade. Ivone Silva, por exemplo, era 

uma actriz de revista brilhante. Mas ninguém consegue 
imaginar Ivone Silva a interpretar o texto da guerra. É, 
aliás, significativo que Solnado tivesse adoptado como 
divisa uma ideia de Woody Allen. Allen e Solnado são, 
na verdade, humoristas aparentados de mais do que 
uma maneira. A gaguez e a aparência física constituem, 
em ambos, instrumentos da sedução (da sedução hu-
morística e da outra), e os monólogos de Solnado são 
o equivalente português das histórias que compõem os 
números de stand-up comedy de Woody Allen. Solnado 
era uma criança sensata, como Falstaff, o herói cómico 
de Shakespeare, mas sem os seus pavorosos defeitos   o 
que, humoristicamente, era uma desvantagem para Sol-
nado. É muito mais difícil ter graça quando os defeitos 
não estão à vista e as qualidades são tão evidentes. A 
ternura não tem piada. A generosidade também não. E, 
no entanto, Solnado era terno e generoso. Há várias co-
médias famosas sobre avarentos, misantropos e hipo-
condríacos, mas não muitas sobre o tipo de pessoa que 
se percebia que Solnado era. Conseguir ser humorista 
apesar daquelas virtudes é mais do que problemático: 
é quase uma falta de ética. Philip Larkin escreveu que 
a coragem não isenta ninguém da sepultura: a morte 
não é diferente para os que a temem ou 
para os que a enfrentam. Certo. Mas a 
vida é. A vida é mais vida para quem se 
ri da morte do que para quem a teme. 
Raul Solnado viveu bem. E, por causa 
dele, todos vivemos melhor.

Ricardo Araújo Pereira
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receita da seMana

mUlHer ACTIVA

advinhas

sOluções
SOLUÇÃO CRUZADAS:

os segredos dos sedutores:
fique a saber quais são as ‘técnicas’ (1)
Toda a gente diz que a arte da sedução, tal como 

a bolsa de Tóquio, está em queda. Que agora 
já nem sequer há tempo para isso. Nem material 
que valha a pena atacar. Que os menores de 23 
anos (e sabe-se lá se não mesmo os menores de 49) 
acham que se resume a um SMS de paixão direc-
tamente proporcional à ausência de vogais. 
Mas a verdade é que eles andam 

aí. Os sedutores e sedutoras. Nem 
sequer tem que ser uma Nicole 
Kidman. Não, são os que andam 
aí ao pé de nós. A nossa melhor 
amiga. O carteiro. A prima Joa-
na, que é horrorosa mas que tem 
admiradores a cair-lhe na caixa 
do correio como a nós cartas do 
banco. A gente olha e olha e não 
consegue descobrir onde está o se-
gredo. Parece que têm íman incor-
porado. A gente quer copiar mas 
connosco, não se sabe porquê, não 
funciona. Elas falam das férias na 
Carrapateira e batem a pestana e o 
gajo cai. A gente fala nas férias na 
Carrapateira e bate igualmente a 
pestana e o gajo desata a perseguir 
o empregado dos “petit-fours”.
Porquê? 
Decidimos tomar uma atitude e seguir a máxima: 

se não sabe, pergunte. Fizemos entrevistas exausti-
vas a algumas cobaias cuidadosamente selecionadas, 
que responderam prestimosamente na condição de se 
manterem anónimas (não se sabe porquê, talvez por-
que uma sedutora ainda tem laivos de bruxaria?) e 
aqui vos apresentamos os segredos de toda essa gente 
que anda por aí a arrancar corações como quem ar-
ranca a azeitona do vermute. 
Passo-a-passo do ataque
Entrámos logo a matar: imagine que eu não dou uma 

para a caixa com os homens e quero ser sedutora. Que 
conselhos é que me daria? Há sempre desmancha-
prazeres. “Nenhuns. Quando não se dá uma para a 
caixa com homens não adianta fazer nada a não ser 
esperar que apareça algum que ache graça a uma 
tipa que não dá uma para a caixa com os homens...” 
Eh...Pois... E se eu não quiser esperar?
Sair de casa é o primeiro passo, foi logo o primei-

ro conselho. Olha, obrigadinha. Mas admitamos que 
já estou em pleno bar numa sexta-feira à noite farta 
de bater a pestana a torto e a direito à espera de um 
gajo que ache graça a uma tipa que (como é que era?) 
e nada. E então? Primeiro conselho: “Ser sedutor é 
uma característica, por isso dificilmente se pode en-
sinar alguém a sê-lo. Ou se é ou não se é.” Ai que 
bom. Mal abri a loja vou já fechá-la.
Passo a outra cobaia: “Sê tu própria e naturalmente 

seduzirás alguém.” Ah sim? Então por que é que até 
agora a coisa tem corrido tão mal? “O segredo está 
em gostares de ti própria, penso. É cliché, mas é ver-
dade.”
Fim da psicanálise. Conselhos concretos, não há?  

“Ter cabelo comprido e se possível louro. Eles são 
muito básicos e não resistem a uma loura.” Estou a 
ficar um bocado desanimada com a perspectiva de 
obrigar as minhas sobrancelhas a enlourarem, mas 
enfim. “Usar óculos escuros porque dá um ar miste-
rioso, não rir histericamente em público, não parecer 
mais inteligente do que eles, desprezá-los: não tele-
fonar no dia seguinte, nunca dar o primeiro passo, 
dizer que se vai ‘sair com uns amigos’, mostrar um 
ar blasé mas também não demasiado blasé, porque 
senão a caça pode fugir.”
Ai meu Deus. A caça? Não ser mais inteligente? 

Loira? Mas afinal estamos em que século? “Caver-
nas”, respondeu-me logo uma. “Eles ainda não sai-
ram das cavernas.”
Mas não há ninguém que me diga qualquer coisa 

que não inclua prantar-me dez horas no cabeleireiro e 
sair um clone da Marisa Cruz (com sorte)? “Primeiro 

tens de gostar deles. Dos homens. Eles não significa 
eles todos. Tens de gostar do género masculino.” 
Estou a ver. De facto, eu é mais espinafres. Mas su-

bitamente, começa a fazer sentido. “Não é evidente 
que a maioria das mulheres gostem do género mas-
culino. A maioria quer um namorado ou um marido, 
mas não tem paciência para as coisas tipicamente 

masculinas. Gostar do género é 
gostar do que eles são: voz gros-
sa, pêlos, músculos.” 
Pois. Cavernícolas. “O passo in-

dispensável: olhá-los nos olhos. 
A maioria das pessoas baixa os 
olhos - apaga a magia - e termi-
na ali o que poderia ser o começo 
de qualquer coisa muito divertida. 
Se sentires impacto, sorri. Com os 
olhos. Deixa que ele veja, porque 
o jogo da sedução é acima de tudo 
linguagem não verbal. É neces-
sária empatia e química. Por ou-
tro lado, não se consegue seduzir 
sempre que se quer. Acontece.”
Ó meu Deus, obrigada! Uma 

profissional! Adeus loirice! Adeus 
Marisa Cruz! Afinal tudo está 
dependente de meus magníficos 
olhos! (Pena não serem azuis...)

A primeira estocada
Agora que estou devidamente endoutrinada, apro-

xima-se o primeiro passo. Que emoção. Imaginem 
que vejo o loiro e o loiro já me viu, e mercê do meu 
olhar magnético e da minha subtil adoração de pêlos 
e músculos, consegui que não fujisse atrás do senhor 
dos petit-fours. E agora? 
“Sobretudo, há que perceber que género de pessoa 

é a ‘vítima’. É do tipo que aprecia uma graça? - se 
bem que a experiência me diz que não há um homem 
que não aprecie uma mulher com humor - é do tipo 
que aprecia o mistério? É do tipo que aprecia a mu-
lher discreta? Dependendo dele, eu assumo o papel e 
depois é só lançar charme.”
Assumir o papel? Então e se ele for do estilo de 

apreciar pegas de caras e eu for vegetariana? Isto é 
mais complicado do que eu estava à espera.
“Acima de tudo, não começar a imaginar que bom 

seria ter um marido assim e se os filhos vão sair ao 
pai ou à mãe. Não compliques, não penses, não he-
sites. Pensa só no agora.” Não sei se consigo. Não 
pensar é muito complicado, já dizia o Fernando Pes-
soa. “Ele voltou a reparar em ti? Olha-te?” Não! 
Ameaça voltar-se e perguir o homem dos petit-fours! 
“Aproxima-te mais ainda.” Mais só se lhe saltar para 
o colo... “Diverte-te”. Não sei se consigo. “Diver-
te-o”, Porquê? Não sou o Circo Chen...  
“O olhar nos olhos é fatal mas geralmente dá asnei-

ra: ou se atrai um homem igualmente forte com quem 
se choca ou um xoninhas que precisa de uma rocha 
a quem se agarrar.” Ai. Então? Já não sei se hei-de 
olhar para o loiro ou para o canapé de caviar. “Queres 
um conselho?” Sim, mas depressa que vem lá o car-
rinho dos doces. “Des-sexualiza a sedução. Queres 
mais sedutora que o sorriso do bebé para a mãe?” 
Descaio-me e faço beicinho. O loiro imaginário lan-
ça-me olhar horrorizado e foge entre a multidão.
Antes de escolher outro alvo, vamos ouvir o resto da 

dissertação que eu interrompi. Dizíamos então que a 
sedução não é necessariamente sexual. “Não te es-
queças que fazemos isso diariamente com os nossos 
pais, amigos, chefes, com o homem do talho, o des-
conhecido ao telefone. É uma questão de sobrevivên-
cia social, afectiva, profissional, política. A sedução 
é apenas uma competência social que se adquire.” 
Pois, então porque é que toda a gente me ama, os 
meus amigos são dedicados, o meu chefe me adora, o 
homem do talho escolhe para mim os melhores bifes 
mesmo sendo eu vegetariana, e o loiro me foge?
Continua na próxima edição

Catarina Fonseca

arroz de Marisco

Ingredientes:
500 grs de mexilhão; 400 
grs de arroz; 500 grs de 
amêijoas; 500 grs de cama-
rão; 4 bocas de sapateira; 4 
colheres de sopa de azeite; cebolas médias pica-
das; 50 grs de margarina; 2 dentes de alho picados; 
1 molhinho de coentros; picante q.b.; sal; 1 dl de 
vinho branco.
Confecção: 
Limpe e lave os mariscos.
Coza-os e descasque-os, aproveitando a água de to-
dos eles, e deixando alguns camarões inteiros para 
decoração. Com as cascas e cabeças do camarão 
faça um bom caldo. Refogue os alhos picados e as 
cebolas no azeite e margarina, sem deixar queimar. 
Junte o caldo, e o vinho, deixe levantar fervura e, 
junte o arroz (4 chávenas de caldo para 1 de arroz) 
deixe cozer por 12 minutos, junte os mariscos e os 
coentros picados, rectifique os temperos e deixe ao 
lume por mais 3 minutos. Retire o tacho do lume e 
decore com alguns camarões inteiros.
Sirva de imediato.
* Se gostar pode adicionar ao refogado 1 bom to-
mate maduro, sem peles nem graínhas e picado.

Dificuldade: 
Preço:
Tempo: 50 minutos
Origem: Portugal
Pessoas: 4

HORiZOnTAiS: 1. Tonel, Naif. 2. Últimas, 
Are. 3. Via, Prep, Sr. 4. Em, Cairel. 5. Ir, 
Meloal. 6. Anis, Soto. 7. Pionés, Te. 8. Xa-
rope, Li. 9. La, Lisa, Eia. 10. Era, Espipar. 
11. Xodó, Oásis. 
VERTiCAiS: 1. Úvea, Pólex. 2. Tlim, 
Ai, Aro. 3. Ota, Inox, AD. 4. Ni, Crinal. 5. 
Empa, Série. 6. Larim, Sosso. 7. Seres, 
Papá. 8. Pelote, Is. 9. Aa, Lote, Epi. 10. 
IRS, Ao, Lias. 11. Feral, Piar.

Quer seja curto ou comprido 
Quer seja fino ou mais grosso 

É um órgão muito querido 
Por não ter espinhas nem osso. 

De incalculável valor 
Só temos um ninguém tem mais. 

E desempenha no amor 
Um dos papéis principais. 

Quando uma dama aparece 
Ei-la a pular com fervor 

Se é rapaz novo, estremece 
Se é velho, não tem vigor. 
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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:
www.aluminiumvarina.com
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as 100 Mais BOnitas dO MundO

- COOrDeNAçãO De jOãO meSQUITA

alessandra ambrósio
Alessandra Co-

rine Ambrósio, 
modelo brasileira, 
nasceu na desco-
nhecida cidade de 
Erechim, Brasil, a 
11 de Abril de 1981. 
Descrita como “The 
future of the mo-
deling world”, por 
Tyra Banks, Ales-
sandra Ambrosio 
desde cedo demons-
trou que queria ser 
como Karen Mulder 
(“I wanted to be like 
her”), famosa mo-

delo dos anos 90. E assim foi: aos 12 anos começou 
a frequentar aulas de manequim e aos 15 já fazia pas-
sagens de modelos. Quando ganhou o Brazil’s Elite 
Model Look, a carreira de Alessandra Ambrosio deu 
um enorme salto, passando a trabalhar para grandes 
marcas mundiais como Guess, Rolex, Gucci, Calvin 
Kleinn ou Victoria’s Secret;ao nível de revistas, foi 
capa de mais de 50, de onde se destacam as afamadas 
Vogue ou GQ.

alyssa Milano
Alyssa Jayne Milano (Brooklyn, Nova Iorque, 19 

de Dezembro de 1972) e é uma actriz estaduni-
dense. Reconhecida por seus papéis no sitcom Who’s 
the Boss? e na série Charmed. Aos sete anos, assistin-
do ao musical da Broadway “Annie”, decidiu que tam-
bém era capaz de representar e que abraçaria a carreira 
artística. Um ano depois, já era estrela da peça “July”, 
vencedora de um Toni, o Oscar do teatro estaduniden-
se. Mais tarde, participaria de várias outras montagens, 
entre elas a primeira adaptação musical de Jane Eyre. 
Aos dez anos, Alyssa Milano fez seu primeiro filme 
para o cinema, e a estréia já foi em grande estilo: con-
tracenou ao lado de Danny Aiello em “Old Enough”.
No ano seguinte, estreou na TV no seriado “Who’s 

the Boss”. A partir daí, Alyssa acumulou papéis na TV, 
cinema e até como cantora. Nos oito anos em que in-
terpretou Samantha Micelli em “Who’s the Boss”, ga-

nhou três prêmios Youth in Film na categoria Melhor 
Atriz Secundária. Depois voltou a actuar numa série 
de TV, “Melrose Place”. Em 1998, Alyssa entrou em 
“Charmed” para substituir Lori Rom no papel da irre-
verente irmã mais nova, Phoebe Halliwell.

liGa vitalis

feirense lidera na companhia 
de um ilustre intruso

liGa saGres

Ramires foi Bom petisco
O reforço do Benfica foi bom 

petisco para trazer de Gui-
marães uma vitória conseguida 
nos últimos minutos, num jogo 
que estava a ser difícil para as co-
res benfiquistas e, tirando o lan-
ce de grande penalidade falhado 
por Óscar Cardozo, foi a equipa 
de Nelo Vingada que teve as cus-

tas do encontro e que esteve mais perto de marcar, 
mesmo reduzida a 10 elementos. Cardoso continua 
a contribuir decididamente para que a Liga Sagres 

prossiga parca em golos. Pela segunda vez consecu-
tiva, Benfica falhou uma grande penalidade, depois 
de ter falhado com o Marítimo. 

Também o FC Porto chegou à vantagem, alcançada 
a superioridade numérica. No lance do penálti assina-
lado por João Ferreira, o Nacional viu dois jogadores 
expulsos por protestos: João Ferreira tinha marcado 
pontapé de canto e depois do livre de 11 metros co-
meçaram os protestos dos jogadores do Nacional e, 

talvez por isso, Manuel Machado reclamou da falta 
de senso do árbitro, pois, a jogar com o campeão e 
com menos 2 jogadores… 
O Sporting, depois de ter feito um bom jogo contra a 

Fiorentina e ter dado esperança de ter renascido, não 
se compreende como jogadores que jogam juntos há 
3-4 anos não consigam jogar. Existe uma falta notória 
de motivação, estímulo, e algo mais...
E assim, o Braga vai primeiro.

Desta vez não houve gracinha 
em Santa Maria da Feira. 

Depois de terem entrado no 
campeonato a vencer em Chaves 
(0-1), os feirenses golearam o 
Varzim (4-0) comandados por 
Eduardo Esteves, o mesmo 
técnico que há cinco meses 
acabara com a invencibilidade 

caseira do Feirense. Surpresa, só mesmo o 
Portimonense, também ele vencedor fora na ronda 
inicial (1-3, no Estoril) e que agora despachou, no 
Algarve, o Beira-Mar, último classificado, sem ponto. 
Um candidato à subida que se pode contentar com 
o facto de outros dois assumidos terem tropeçado, 

casos do Gil Vicente, no Cartaxo, ante o estreante 
Carregado, e do Trofense, cuja peregrinação a Fátima 
voltou a redundar em fracasso, repetindo todas as 
anteriores. Louros, ainda, para o Freamunde, vencedor 
na Covilhã – serranos que haviam vencido em Aveiro 
na semana passada –, e para o Santa Clara, cujo 2-2 
em Penafiel lhe vale o terceiro posto. Sendo assim, 
Feirense e Portimonense lideram com 6 pontos. Na 
próxima jornada, Feirense vai a Aveiro defrontar o 
último classificado (Beira-Mar) e os de Portimão vão 
a Chaves defrontar o clube local que soma 1 ponto e 
está na 12ª posição. Quanto aos melhores marcadores 
desta Liga Vitalis, de momento são Cesinha, do Gil 
Vicente, e Leandro Tatu, do Santa Clara.

Exames médicos realizados à sul-africana Caster 
Semenya antes dos Mundiais de Atletismo revela-

ram que a atleta, vencedora da medalha de ouro nos 800 
metros em Berlim, tem níveis de testosterona três ve-
zes superiores do que o normal numa mulher. Segundo 
o jornal britânico “Daily Telegraph”, os exames foram 
realizados na África do Sul antes do certame e con-
tribuiram decisivamente para o levantar das suspeitas 
da IAAF sobre se a atleta de 18 anos seria um homem 
ou uma mulher. As dúvidas motivaram um pedido da 
organização à Federação sul-africana para proceder a 
um teste de verificação de género a Semenya. O diário 

britânico adianta ainda que o treinador da equipa na-
cional da África do Sul é Ekkart Arbeit, que nos anos 
80 esteve envolvido num escândalo de doping. Arbeit 
foi treinador da disciplina do lançamento do peso da 
Alemanha Federal entre 1982 e 1988 e foi acusado por 
uma das suas atletas, Heidi Krieger, de a forçar a tomar 
esteróides anabolizantes, o que a obrigou a mudar de 
sexo em 1997. Entretanto, o Parlamento sul-africano 
já afirmou que vai apresentar queixa na IAAF através 
do Comissário dos Direitos Humanos da ONU, afir-
mando que os testes de verificação de género estão a 
“minar os direitos e a privacidade” de Semenya.

seMenya cOM níveis elevadOs de testOsterOna

Testes feitos antes dos mundiais de Berlim
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Breves

DeSPOrTO

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  VERãO TOTAL    
13:00  DA TERRA AO MAR  
13:30  A MINHA SOGRA É UMA BRUXA
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
15:30  ROUXINOL FADUNCHO 
“CONTRA FADOS NãO HÁ 
ARGUMENTOS”(R/)     
16:30  MAGAZINE
            ARGENTINA CONTACTO    
17:00  BIOSFERA    
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            ARGENTINA CONTACTO(R/)     
22:15  TELERURAL     
22:45  NO DIA EM QUE...     
23:45  CONTA-ME COMO FOI     
00:30  DA TERRA AO MAR(R/)
01:00  PAI À FORÇA(R/)

01:45  RETROSPECTIVAS
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  VERãO TOTAL    
12:00  DA TERRA AO MAR(R/)   
12:30  A MINHA SOGRA É UMA BRUXA
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  GRANDE ENTREVISTA    
16:30  AUSTRÁLIA CONTACTO    
17:00  AS DIVINAS COMÉDIAS     
18:00  JOGO DUPLO    
18:15  A ALMA E A GENTE      
18:30  FILHOS DA NAÇãO  
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL
21:45  AUSTRÁLIA CONTACTO(R/)     
22:15  PONTAPÉ DE SAÍDA    
23:15  LIBERDADE 21     
23:30  IR É O MELHOR REMÉDIO(R/)   
00:30  GRANDE ENTREVISTA(R/)
01:00  OS PORTUGUESES
           NA CALIFÓRNIA

             qUARTA-fEiRA                           qUinTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SÁBADO                                       DOMinGO                                SEGUnDA-fEiRA                             TERÇA-fEiRA

01:30  GOSTOS E SABORES(R/)  
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  VERãO TOTAL    
13:00  DA TERRA AO MAR  
13:30  A MINHA SOGRA É UMA BRUXA
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
15:30  CIDADES PATRIMÓNIO
            MUNDIAL (AÇORES)  
16:00  DESTINOS.PT    
16:30  OS PORTUGUESES
            NA CALIFÓRNIA(R/)   
17:00  VENEZUELA CONTACTO    
17:30  A ALMA E A GENTE      
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  VENEZUELA CONTACTO(R/) 
22:15  HÁ FESTA EM...(R/)     
23:45  CONTA-ME COMO FOI 
00:15  A ALMA E A GENTE (R/)       
01:00  OS CONTEMPORÂNEOS(R/)

01:45  O SEU DINHEIRO
02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  INICIATIVA (R/)     
03:15  ZIG ZAG    
04:00  PAI À FORÇA(R/)     
05:00  IR É O MELHOR REMÉDIO(R/)   
05:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS     
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AS ILHAS ESCONHECIDAS(R/)
11:00  A HORA DE BACO    
11:30  ATLÂNTIDA/MADEIRA  
13:00  DESPORTO 2  
14:30  T2 PARA 3 “REMODELADO”      
15:00  TELEJORNAL    
16:00  DÁ-ME MÚSICA    
17:30  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
18:00  TELERURAL(R/)      
18:30  GOSTOS E SABORES    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  PAI À FORÇA    
20:45  TELEJORNAL
21:45  CIDADES PATRIMÓNIO
           MUNDIAL (AÇORES)(R/)
22:15  O FASCÍNIO  
23:45  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
00:45  ROUXINOL FADUNCHO...

02:00  DA TERRA AO MAR  
02:30  CONSIGO    
03:00  ZIG ZAG    
04:00  FEBRE DA DANÇA(R/)      
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:00  GOSTOS E SABORES(R/)     
06:30  MUDAR DE VIDA(R/)   
07:00  DESTINOS.PT(R/)     
07:30  FILHOS DA NAÇãO(R/)   
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
10:30  VERãO TOTAL    
13:45  DESTINOS.PT    
14:15  PAI À FORÇA(R/)     
15:00  TELEJORNAL    
16:00  NAVEGADORES.PT  
16:45  HÁ FESTA EM...    
18:30  T2 PARA 3 “REMODELADO”(R/)       
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  OS CONTEMPORÂNEOS     
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  FUTEBOL: LIGA SAGRES (Dif)
           Naval vs F.C.Porto 
23:30  ARTE & EMOÇãO    
00:00  FRANÇA CONTACTO

00:30  V REGATA DE BOTES
BAleeIroS DA CASA Do
PESSOAL DA RTP-AÇORES
01:15  NAVEGADORES.PT(R/)   
01:59  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  VERãO TOTAL    
13:00  O PREÇO CERTO    
14:00  TELEJORNAL    
15:15  FUTEBOL: LIGA SAGRES
           Benfica vs V. Setúbal 
17:15  CUIDADO COM A LÍNGUA!     
17:30  EUA CONTACTO - N. JERSEy    
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE EUA CONTACTO 
- N. JERSEy    
22:15  AS DIVINAS COMÉDIAS     
23:15  GRANDE REPORTAGEM-SIC  
23:45  CONTA-ME COMO FOI     
00:30  DESTINOS.PT(R/)
01:00  GRANDES LIVROS   

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  VERãO TOTAL    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ESPECIAL INFORMAÇãO  
16:45  MAGAZINE GOA CONTACTO    
17:15  IR É O MELHOR REMÉDIO  
17:30  MUDAR DE VIDA  
18:15  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
           GOA CONTACTO(R/)     
22:15  TRIO D´ATAQUE    
23:45  CONTA-ME COMO FOI     
00:30  MUDAR DE VIDA(R/)   
01:00  SERVIÇO DE SAÚDE

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

COOrDeNAçãO De jOãO meSQUITA -

classiFicaçãO

1- Sp. Braga                                                 6 
2- marítimo                                                    4 
3- Benfica                                           4 
4- fC Porto                                         4 
5- Belenenses                                  4 
6- rio Ave                                           4 
7- U. leiria                                                      2 
8- Olhanense                          2 

9- P. ferreira                           2 
10- Sporting                        1 
11- V. Setúbal                       1 
12- V. guimarães                       1 
13- Nacional                        1 
14- Académica                        1 
15- leixões                            1 
16- Naval                              1 

resultadOs

Sexta-feira (21 Ago) 
Olhanense-U. leiria                 0-0 
Sábado (22 Ago) 
Académica-P. ferreira               1-1 
Sporting-Sp. Braga                    1-2 
Domingo (23 Ago) 
marítimo-leixões 1-0 
rio Ave-V. Setúbal                          1-0 
V. guimarães-Benfica               0-1 
fC Porto-Nacional              3-0 
Segunda-feira (24 Ago) 
Belenenses-Naval 2-0 

1ª liGa - liGa saGres

liGa de hOnra - liGa vitalis

resultadOs

Penafiel   2 - 2  S. Clara 
Oliveirense  0 - 0  estoril 

Portimonense  2 - 1  Beira-mar 
feirense  4 - 0  Varzim 

Sp. Covilhã  2 - 3  freamunde 
Aves  2 - 2  Chaves 

Carregado   1 - 0  gil Vicente 
fátima  2 - 1  Trofense 

1-feirense 6
2-Portimonense 6
3-freamunde 4
4-S. Clara                                     4
5-Trofense 3
6-fátima 3
7-Carregado  3
8-gil Vicente                    3

9-Sp. Covilhã                           3
10-Aves 2
11-Oliveirense 2
12-Chaves 1
13-Penafiel  1
14-estoril 1
15-Varzim 1
16-Beira-mar 0 

ii divisãO - zOna nOrte

ii divisãO - zOna centrO

iii divisãO pOrtuGuesa
SéRiE A SéRiE B SéRiE C SéRiE D

SéRiE E SéRiE f SéRiE G - AÇORES

Sábado (29 Ago) 
P. ferreira-guimarães 13:15* 
Naval-fC Porto                       16:15* 
Domingo (30 Ago) 
U. leiria-marítimo                    11:00  
leixões-rio Ave                     11:00  
Sp. Braga-Belenenses 13:00* 
Académica-Sporting 15:15* 
Segunda-feira (31 Ago) 
Nacional-Olhanense 14:00  
Benfica-V. Setúbal                15:15* 

próxiMa jOrnada

gil Vicente - Sp. Covilhã 
Penafiel  - Carregado  

estoril - Varzim 
Chaves - Portimonense 

Beira-mar - feirense 
freamunde - fátima 

Trofense - Aves 
S. Clara - Oliveirense 

próxiMa jOrnada

ii divisãO - zOna sul

1-Paredes 0
2-moreirense 0
3-Valdevez 0
4-lourosa 0
5-lordelo 0
6-Padroense 0
7-lousada 0
8-merelinense 0

9-Boavista 0
10-Tirsense 0
11-Vianense 0
12-Vizela 0
13-gondomar 0
14-ribeirão 0
15-SP. espinho              0
16-Vieira 0

jOrNADA 1  |  06-09-2009 
Paredes - moreirense 
Valdevez -   lourosa 
lordelo - Padroense 

lousada - merelinense 
Boavista - Tirsense 
Vianense - Vizela 

gondomar - ribeirão 
Sp. espinho - Vieira 

1-Tourizense 0
2-marinhense 0
3-União Serra              0
4-Ac. Viseu                       0
5-esmoriz 0
6-Pampilhosa 0
7-eléctrico 0
8-monsanto 0

9-V.Pico 0
10-Praiense 0
11-Tondela 0
12-Arouca 0
13-Sertanense 0
14-Operário 0
15-O.Bairro 0
16-mafra 0 

jOrNADA 1  |  06-09-2009 
Tourizense - marinhense 
União Serra - Ac. Viseu 
esmoriz - Pampilhosa 
eléctrico - monsanto 

V.Pico - Praiense 
Tondela - Arouca 

Sertanense - Operário 
O.Bairro - mafra 

1-U. madeira                  0
2-marítimo B                  0
3-Pontassolense 0
4-real massamá         0
5-e. Amadora                 0
6-lagoa 0
7-Camacha 0
8-louletano 0

9-Odivelas 0
10-Pinhalnovense 0
11-Igreja Nova         0
12-Atl. reguengos    0
13-Atlético 0
14-Aljustrelense 0
15-Oriental 0
16-Santana 0

jOrNADA 1 | 06-09-2009 
U. madeira - marítimo B 

Pontassolense - real massamá 
e. Amadora - lagoa 

Camacha - louletano 
Odivelas - Pinhalnovense 

Igreja Nova - Atl. reguengos 
Atlético - Aljustrelense 

Oriental - Santana

SéRiE G - MADEiRA
1-e. Calheta                      0
2-r. Brava                   0
3-C. lobos                    0
4-Porto Cruz                       0
5-Caniçal 0 
6-machico 0 
7-1.º maio                        0 
8-C. Canicense                 0 
9-Andorinha     0 
10-Cf União                 0 
11-Porto moniz       0
12-Portosantense 0 

1-Boavista S. mateus       0
2-lusitânia 0
3-Angrense 0
4-flamengos 0
5-Capelense 0
6-Santiago 0
7-Barreiro 0
8-U. micaelense                  0
9-rabo Peixe                      0
10-madalena 0

1-l. évora                               0
2-Beira-mar mg                   0
3-farense 0
4-Castrense 0
5-e. lagos                            0
6-fabril 0
7-U. montemor                   0
8-Quarteirense 0
9-moura 0
10-Pescadores 0
11-C. Piedade                     0
12-juventude 0

1-Oeiras  0
2-Portomosense  0
3-Tojal  0
4-Sintrense 0
5-Torreense  0
6-Alcochetense 0
7-1.º Dezembro                   0
8-Casa Pia                         0
9-gavionenses 0
10-Caldas 0
11-Peniche 0
12-O. moscavide                0

1-V. mocidade                    0
2-Tocha 0
3-Anadia 0
4-mangualde 0
5-Alcains 0
6-Penamacorense 0
7-BC Branco                    0
8-Sourense 0
9-Pombal 0
10-gândara 0
11-f. Algodres                     0
12-Nelas 0

1-Avanca 0
2-Candal 0
3-O. Douro                            0
4-milheiroense 0
5-mêda 0
6-Cinfães 0
7-Sj Ver                             0
8-P. Castelo                          0
9-Coimbrões 0
10-Sanjoanense 0
11-Cesarense 0
12-fiães 0

1-AD Oliveirense            0
2-Pedrouços 0
3-Amarante 0
4-fafe 0
5-Infesta 0
6-T. moncorvo             0
7-leça 0
8-Vila meã                    0
9-rebordosa 0
10-famalicão 0
11-joane                    0
12-Serzedelo 0

1-marinhas 0
2-Valenciano 0
3-mirandela 0
4-limianos 0
5-m. Cavaleiros                   0
6-morais 0
7-Amares 0
8-Bragança 0
9-m. fonte                  0
10-Santa maria                    0
11-montalegre 0
12-fão 0 

spOrtinG

pior arranque de
sempre para paulo Bento

BenFica

Jorge Jesus: «alguns
jogadores em sub-rendimento»

fC BARCELOnA
COnqUiSTA SUPERTAÇA, 
COM “BiS” DE MESSi
O FC Barcelona conquistou 
a Supertaça espanhola de 
futebol, a primeira de seis 
competições que almeja em 
2009/10, ao bater em casa 
o Athletic de Bilbau por 3-0, 
na segunda “mão”. Depois 
de ter ganho no País Basco 
por 2-1, a formação catalã, 
detentora da Liga dos Cam-
peões, da Liga Espanhola 
e da Taça do Rei, dominou 
por completo o encontro, 
criando oportunidades para 
marcar mais de uma dezena 
de golos.

ROCHEMBACK: MéDiO ESTÁ 
CAnSADO DE nÃO JOGAR 
Fábio Rochemback quer 
deixar o Sporting, se o actual 
estatuto de suplente não se 
alterar. Quem o garante é Vi-
fran Pompeu, o assessor do 
médio brasileiro, que asse-
gura ter feito chegar a Pedro 
Barbosa uma proposta de 
um clube estrangeiro. “O Fá-
bio está cansado desta situ-
ação. Ele quer jogar. Dizem 
que ele está gordo, mas ele 
não está gordo... teve um fi-
lho e está mais maduro”, de-
fende o representante do nú-
mero 8 dos leões, lamentan-
do que ninguém do Sporting 
“tenha vindo publicamente 
defender” Rochemback: “Ti-
nham de ser eles a dizer que 
o Fábio não está gordo e é 
um bom profissional”.

inTER: BARi ESTRAGA 
ARRAnqUE DA
fORMAÇÃO DE MOURinHO
Não começou da melhor for-
ma a defesa do título por par-
te do Inter de Milão. A forma-
ção orientada por José Mou-
rinho cedeu um empate (1-1) 
caseiro na jornada inaugural 
da Serie A. O reforço Samuel 
Eto’o colocou os milaneses 
em vantagem aos 56 minu-
tos, convertendo uma grande 
penalidade a punir falta sobre 
Diego milito. mas o antigo 
leão Vitali Kutuzov fixou o re-
sultado final aos 74’, num lan-
ce em que a defesa do Inter 
não fica isenta de culpa.

O  jejum de vitórias do Sporting no 
arranque oficial da temporada 

2009/10 já entrou na história do em-
blema leonino... pela negativa. Os de 
Alvalade, que somam, nos cinco jogos 
já disputados (três de qualificação para 
a Champions e dois da Liga), quatro 
empates e uma derrota, nunca antes 
tinham começado uma época com um 
registo tão fraco (o máximo era 
de quatro jogos sem vencer), 
pelo que Paulo Bento, depois 
de em épocas anteriores ter 
conseguido bater pela positiva 
alguns recordes, bate agora um 
negativo, orientando a equipa 
no pior arranque da sua histó-
ria centenária. 
No começo de uma tempora-

da, é a primeira vez que Paulo Bento 
soma cinco jogos sem vencer, mas o 
técnico já tinha acumulado o mesmo 
número de jogos em jejum a meio da 
temporada 2007/08 (empates com 
Roma, Leixões e Leiria e derrotas com 
Braga e Manchester United). 
Em 2002/03, coube a Boloni somar 

cinco jogos sem qualquer triunfo e, em 
1998/99, a Mirko Jozic... curiosamente 

dois treinadores que saíram do clube 
no final da respectiva temporada. Para 
encontrar pior que os cinco jogos sem 
ganhar, só voltando atrás, até à tempo-
rada 1990/91, altura em que Marinho 
Peres orientou os leões em oito jogos 
sem festejos (com Chaves, Inter, Tir-
sense, FC Porto, Inter, Farense, Benfica 
e Marítimo, por esta ordem)... situação 

“desculpada” em Alvalade 
por se ter conseguido alcançar 
as meias-finais da Taça UEFA, 
cujos dois jogos se inserem no 
citado ciclo negativo. 
Quanto ao arranque em ex-

clusivo no campeonato nacio-
nal, é preciso recuar até à tem-
porada 1995/96 para encontrar 
um semelhante (derrota com o 

FC Porto e empate com o Boavista) e, 
pior... só duas vezes, numa altura em 
que as competições nem sequer são 
comparáveis, sobretudo pelo seu for-
mato (existia Campeonato Nacional 
e Campeonato de Lisboa). Assim, em 
1944/45 o Sporting entrou com duas 
derrotas no Campeonato Nacional, re-
gisto que já se tinha verificado alguns 
anos antes, em 1938/39. 

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, 
afirmou no final da partida em 

Guimarães que este foi o desafio “mais 
difícil” dos encarnados nesta época, 
muito por culpa da réplica do Vitória. 
Porém, não deixou de reconhecer que a 
sua equipa e alguns jogadores não esti-
veram ao seu nível, devido ao cansaço 
do jogo de quinta-feira com o Vorskla 
Poltava.
“Não fiquei surpreendido com o Gui-

marães. É verdade que esteve bem em 
termos defensivos e tentou anular a 
nossa movimentação e a qualidade dos 
nossos jogadores. Tivemos dificuldades 
por mérito do adversário, mas também 
foi visível que alguns dos nossos joga-
dores estiveram em sub-rendimento, 
como foram os casos de Saviola, Aimar 
ou Di Maria, devido ao cansaço do 
jogo com o Poltava”, afirmou Jesus.
O técnico encarnado elogiou a equi-

pa de Nelo Vingada, que considerou “o 

adversário mais forte” que o Benfica já 
defrontou. “O Guimarães tem uma ex-
celente equipa, muito bem orientada. 
As dificuldades que se nos deparam ao 
longo do encontro acabam por ser be-
néficas para o crescimento da equipa. 
Os campeões fazem-se com sacrifício”, 
acrescentou. Questionado sobre o ter-
ceiro (segundo na Liga Sagres) penálti 
desperdiçado por Óscar Cardoso nesta 
época, o responsável técnico das águias 
começou por assegurar que o para-
guaio vai continuar a ser o escolhido 
para a marca de 11 metros, mas mudou 
um pouco o discurso: “Cardoso vai 
continuar a marcar. Hoje (domingo), 
hesitei, tive para não deixá-lo marcar, 
mas não quis tirar-lhe a confiança que 
ele tinha. Podíamos ter sido penaliza-
dos por esse erro, como aconteceu com 
o Marítimo, mas fomos compensados 
pela crença da equipa”, finalizou

fiorentina x Sporting
26/08 14h30 Sports net

fC Zenit x nacional
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 Vorskla x Benfica
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Brasil arranca 100ª vitória em f1
Mais vale tarde que nunca, é caso para se dizer! E 

o “velhinho” Rubens Barrichello venceu, im-
pecavelmente este Grande Prémio da Europa, reali-
zado no circuito urbano de Valência, em Espanha. O 
piloto brasileiro da Brawn GP aproveitou da melhor 
maneira uma falha na segunda paragem de Lewis Ha-
milton nos “boxes”, para assumir a liderança e desta 
feita oferecer ao Brasil a sua 100ª vitória em F1.

O Campeão em título, Lewis Hamilton, terminou a 
corrida em segundo lugar, e o Finlandês  da Ferrari, 
Kimi Raikkonen, fechou este pódio, na terceira posi-
ção. A McLaren reivindicou a sua brilhante evolução  
com o quarto lugar de Heikki Kovalainen, enquanto 
que digno de uma boa prestação, o jovem e talentoso 
piloto alemão Nico Rosberg  da Williams, terminaria 
a corrida no quarto lugar. Fernando Alonso, Renault, 
Jenson Button, Brawn GP, e Robert Kubica, BMW, 
seriam os últimos a pontuar.
A partida, agitada, não ofereceu quaisquer modifica-

ções aos homens da frente, mas destacamos a perda 
do quarto lugar de Sebastian Vetel para Kimi Raikko-
nen, e Jenson Button que caiu de quinto para oitavo 
lugar. Lewis Hamilthon, com cerca de oito segundos 
de vantagem sobre Barrichello foi o primeiro a entrar 
nos “pits”. Na volta seguinte, seria a vez de Kova-
lainen entrar para troca de pneus e reabastecimento. 

Com a pista completamente livre, Barrichello impôs 
um verdadeiro ritmo de inferno, entrando nos “bo-
xes” três voltas mais tarde.
Faltavam apenas vinte voltas para o final da corrida, 

quando a McLaren chamou Hamilton para voltar aos 
“boxes”, mas os mecânicos não estavam preparados 
para receber o número 1 da equipa e fizeram-lhe per-
der 13 segundos, o bastante para que Rubens Bar-
richello, imprimindo um ritmo forte, levasse o seu 
Brawn GP até à vitória final.
Miserável, direi mesmo lamentável, a prestação de 

Luca Badoer da Ferrari, que de nada dignificou a es-

cudaria italiana, e muito menos Filipe Massa, vindo 
a terminar  a corrida depois de ter efectuado um “dri-
ve-through” na decima sétima ( penúltima ) posição 
dos pilotos que completaram a prova.
O Inglês Jenson Button pode efectivamente agrade-

cer aos pilotos das Red Bull por não terem pontuado 
em Valência. Button, com os seus 72 pontos, vê agora 
Rubens Barrichello com 54. Mark Webber vem em 
terceiro com 51,5 e Sebastian Vetel, companheiro 
deste, em quarto, com 47 na tabela classificativa de 
pilotos. 
Nas classificativas de sábado a contar para a melhor 

posição na linha de partida, Lewis Hamilton havia 
efectivamente sido o homem mais rápido em pista e 
juntamente com o seu companheiro de equipa, Hei-

kki  Kovalainen, ofereceram à McLaren uma magis-
tral dobradinha. Feliz na terceira posição, no final 
deste Q3, estava Rubens Barrichello, da Brawn G.P., 
o qual à partida se encontrava mais pesado do que 
qualquer um dos dois McLaren. 
Em anúncio, a Ferrari confirmou que Felipe Massa 

irá viajar para Miami sexta-feira para ser examinado 
pelo Dr. Steve Olvey, o médico norte-americano espe-
cialista em acidentes do desporto a motor. O “Time” 
italiano, também divulgou que Massa assistiu ao GP 
da Europa pela televisão, na sua casa na cidade de 
São Paulo. Próximo encontro a 30 de Agosto para o 
Grande Prémio da Bélgica.
Não esqueça caro leitor, este próximo fim-de-sema-

na, temos a Série Nascar Nationwide no circuito Gil-
les Villeneuve e temos 2 bilhetes para lhe oferecer!

Hélder Dias

Classificação final deste G.P. da EUROPA
1. Rubens Barrichello (Brasil/Brawn-Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha/McLaren-Mercedes) 
3. Kimi Räikkönen (finlândia/ferrari) 
4. Heikki Kovalainen (finlândia/McLaren-Mercedes) 
5. nico Rosberg (Alemanha/Williams-Toyota) 
6. fernando Alonso (Espanha/Renault)


