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

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

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

*Condições aplicam-se.
Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.

65 JARRY E. - TEL.: 514 385.9290 e 1851 ONTARIO E.- TEL.: 514 563.1211

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

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

Inclui sopa, café e sobremesa

escolha entre

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

DOIS RESTAURANTES PARA MELHOR VOS SERVIR

a inveja e o
invejoso
Trata-se de um sentimento de res-

sentimento por aquele que pos-
sui qualquer coisa que se desejaria 
ter, ou então que goza de um bem 
que é também nosso, mas que aspi-
ramos possuir em exclusivo. ou seja, 
um sentimento de desgosto pelo bem 
alheio; emulação, cobiça.
Na inveja, segundo alguns  psicólo-

gos, a componente de hostilidade é 
muitas vezes tão forte que se deseja-
ria privar de todas as suas qualidades 
a pessoas que é objecto dela: e não 
para se apropriar delas, mas para a 
diminuir, para poder desvalorizá-la. 
Por essa razão, muitas vezes a in-
veja só aparentemente é motivada 
pelo desejo de posse de tudo quan-
to pertence aos outros. O invejoso 
sofre em solidão, em silêncio: não 
pode ou não é capaz de manifestar o 
próprio sentimento, e por essa razão 
não consegue nunca confrontar-se a 
si mesmo com a realidade. Por outro 
lado, a inveja alimenta-se a si pró-
pria: aquele que sofre dela sente-se 
inferior aos outros, e por isso mesmo 
experimenta uma nova inveja, e en-
contra outros motivos de crítica e de 
hostilidade. Desde a infância que este 
sentimento permanece na mente de 
muitas pessoas de observar e desejar 
as qualidades alheias, mais do que a 
desenvolver as suas. É a natureza hu-
mana. Sempre houve a tendência de 
cobiçar aquilo que não nos pertence. 
E depois há os que querem ser bem 
sucedidos na vida sem esforço, co-
lhendo o que os outros plantaram.
A inveja é um sentimento bastante 

frequente na nossa sociedade, onde 
são solicitadas sempre novas ne-
cessidades de bens materiais ou de 
sucesso pessoal que não é fácil ela-
borar: deseja-se então satisfazê-los 

Portugal dirige agora a Força MarítiMa euroPeia

No comando naval

investimento caiu 23,4%
no segundo trimestre - Bdp
O investimento na economia por-

tuguesa caiu 23,4% a preços 
correntes no segundo trimestre, se-
gundo dados do Banco de Portugal 
(BdP). 
Medido pela formação bruta de ca-

pital, o investimento decresceu 19,4% 
em volume, entre os meses de Abril e 
Junho, acentuando-se a queda homólo-
ga de 15,7% já verificada no primeiro 
trimestre do ano, indicam números do 
Boletim Estatístico de Setembro, publi-
cado esta segunda-feira pelo BdP.
De acordo com o mesmo documento, 

as exportações diminuíram 17,1% no 
segundo trimestre, um declínio inferior 

aos 19,3% verificados no primeiro tri-
mestre do exercício. Por seu lado, as 
importações caíram 16,4%, mais do 
que os -15,4% no trimestre anterior.
Quanto aos gastos de consumo fi-

nal, enquanto a despesa das famílias 
(incluindo as ISFLSF) desceu 1%, os 
gastos das administrações públicas 
aumentaram 1,2% face a igual perío-
do de 2008. Em resultado do compor-
tamento destas componentes, o Pro-
duto Interno Bruto evidenciou uma 
queda de 3,7%, abrandando o ritmo 
da contracção face aos 4% negativos 
do primeiro trimestre (-2% no último 
trimestre de 2008).
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NOTÍCIAS

PeNsaMeNto da seMaNa

CÁtedra de Cultura Portuguesa
Domingo, 4 de Outubro, o grupo de música antiga Musica Figurata 
vai dar, na Cinquième salle da Place des Arts, um recital dedicado à 
Música Portuguesa e Brasileira do século XVIII. Da sonata à modinha. 
Ao Professor Dr Luís de Moura Sobral, titular da Cátedra de Cultura 
Portuguesa da Universidade de Montreal, caberá a alocução inaugu-
ral, sobre Arte e Arquitectura do Século XVIII em Portugal e no Brasil 
(em francês). 
Preço: 15,00$, taxas incluídas (à venda na bilheteira da Place des 
Arts, 175, Sainte-Catherine ouest, Montreal) informações: Place 
des Arts, bilheteira: (514) 842-2112 ou : www.pda.qc.ca.

eFeMÉrides - 23 de seteMBro

«todos e rapidamente». A inveja nasce da arrogância 
de se atribuir direitos de possuir tudo quanto se de-
seja, apropriando-se dos bens dos outros em vez de 
lutar e trabalhar para os alcançar com o seu próprio 
esforço.
Nas relações interpessoais gerir a inveja alheia é 

sempre difícil: trata-se de um sentimento oculto, que 
se manifesta através de agressividades dissimuladas. 
O invejoso está sempre pronto a prejudicar, a dene-
grir o objecto da sua inveja, a diminuir o seu sucesso. 
São necessárias muitas energias para se proteger de 
semelhantes ataques, tanto que há a tendência para 
cortar qualquer relação que seja com o invejoso; mas 
quando isto não é possível, como acontece nos am-
bientes de trabalho, defendemo-nos evitando exibir 
as nossas qualidades ou os sucessos. Pode-se tam-
bém tentar dialogar com o invejoso, para o tornar 
consciente do seu comportamento negativo, o que 
nem sempre resulta – e o mais provável é desencade-
ar reacções dissimuladamente agressivas. 

a inveja e o invejoso Continuação da página 1

FilarMóNiCa Portuguesa de Mtl
As inscrições para a escola de música da FPM já estão abertas. Se 
quiser aprender música e juntar-se à primeira Filarmónica Portuguesa 
do Québec, participando em vários festivais e festas da comunidade, 
ligue para a FPM 514-982-0688 para dar o seu nome.

Fala-se muitas vezes da inveja feminina e masculi-
na, como se fossem dois sentimentos diferentes: na 
realidade a matriz é idêntica, os invejosos são mais 
ou menos numerosos seja entre as mulheres, seja en-
tre os homens, e igual é a quantidade de inveja que 
nutrem tanto uns como outros. Aquilo que varia é 
o objecto de inveja: entre as mulheres prevalecem 
a imagem e a aparência e as qualidades de beleza e 
sedução são certamente invejadas pelas menos dota-
das.
Na inveja masculina o objecto é menos centrado na 

beleza ou na capacidade de sedução do outro, mas 
mais sobre as qualidades intelectuais ou sobre a for-
ça física, que são aliás motivos de atracção para as 
mulheres e de competição entre os homens. Um es-
tudo recente mostra que um homem é invejado não 
tanto pela sua virilidade mas mais pelas suas possibi-
lidades, por exemplo, de se relacionar com mulheres 
atraentes.

Augusto Machado

Festa de aBertura
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a Festa de Abertura 
no sábado 3 de Outubro às 19h30 com um DJ para animar esta noite 
com boa música e dança. 
Para reservas telefonar para o 514-342-4373.

1572 - Data provável do nascimento do escritor, poeta e clérigo inglês 
John Donne.
1817 - A Espanha e o Reino Unido ratificam o acordo que prevê a 
abolição do tráfico de escravos.
1822 - A Assembleia Constituinte aprova a primeira Constituição por-
tuguesa, saída da Revolução Liberal de 1820. Será jurada por D. João 
VI a 01 de Outubro.
1835 - Morre o compositor italiano Vincenzo Bellini.
1846 - Descoberta de Neptuno pelo astrónomo francês Urbain Jean 
Joseph Le Verrier e pelo astrónomo britânico John Couch Adams.
1848 - Começa a produção da pastilha elástica, nos EUA, com fins 
comerciais.
1913 - Roland Garros, piloto francês, efectua a primeira travessia aé-
rea do Mediterrâneo.
1919 - Fundação do clube desportivo Os Belenenses, em Lisboa.
1926 - Nasce o compositor e saxofonista de jazz John Coltrane, autor 
de “Blue Train”.
1932 - Unificação da Arábia Saudita, com a junção dos reinos de Nejd 
e Hejaz.
1933 - É promulgado o Estatuto do Trabalho Nacional que prevê a 
abertura das Casas do Povo e a constituição de Grémios e Sindicatos 
corporativos.
1939 - Morre Sigmund Freud, o fundador da Psicanálise.
1941 - II Guerra Mundial. Holocausto. Começam as execuções com 
gás no campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada pelas 
forças nazis.
1971 - É assinada a Convenção de Montreal, que complementa as 
convenções de Tóquio e da Haia sobre a pirataria aérea.
1973 - Morre o poeta chileno Pablo Neruda, ex-diplomata e Prémio 
Nobel da Literatura em 1971.
1987 - Portugal defende, na Assembleia-geral da ONU, “a observância 
do princípio fundamental e inquestionável da autodeterminação” para 
a população de Timor-Leste.
1988 - A atleta portuguesa Rosa Mota, campeã mundial da maratona, 
conquista a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Seul.
1996 - Morre a escultora portuguesa Dorita Castel-Branco, 60 anos.
1997 - 200 pessoas são assassinadas em Bentalha, sul da Argélia. É 
o segundo maior massacre em cinco anos de conflito.
1999 - O Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia aprova 
a proposta de criação de um Tribunal Criminal internacional para os 
crimes em Timor-Leste.
2002 - A Bélgica legaliza a eutanásia para doentes terminais sem cura. 
É o 10º país a regulamentar a prática de morte assistida.
2003 - O Parlamento Europeu cria s comissão de inquérito ao acidente 
do petroleiro Prestige, afundado ao largo da Galiza a 19 de Novembro 
de 2002.
2004 - É admitida a morte da criança de oito anos, desaparecida dez 
dias antes, na região de Portimão.
2005 - Ministério Público apresenta recurso da revogação da prisão 
preventiva da autarca Fátima Felgueiras, decidida por tribunal.
2007 - Cerca de 20.000 pessoas, entre civis e monges, manifesta-
ram-se em Rangum, a maior cidade da Birmânia, em apoio à líder 
da oposição Aung San Suu Kyi, acentuando a pressão sobre a Junta 
Militar no poder. Morre o mímico francês Marcel Marceau, conhecido 
em particular pelo seu personagem Bip, inspirado em Charlie Chaplin, 
aos 84 anos. Marcel Marceau actuou em Portugal, pela última vez, em 
2003, ano em que anunciou o abandono dos palcos, após mais de 13 
mil actuações.

FeiJoada Brasileira
A comunidade brasileira e o Grupo Nossa Fé convida-vos, com alegria, 
para a comemoração da Festa de Nossa Senhora Aparecida, padroei-
ra do Brasil, com a tradicional feijoada brasileira que será realizada no 
subsolo da Igreja Santa Cruz situado no 60, rua Rachel Oeste.
Dia: 04 de outubro às 12h30. “Ingresso”: $15 adulto e $7 criança (de 
6 a 11 anos) “Ingressos” à venda no Café “Chez Brasil”: 8, rue Rachel 
Est. Na Secretaria da Missão Santa Cruz: 514 844 1011. * “Ingresso” 
inclui a feijoada completa. Bebidas serão vendidas no local.
Reserve já seu lugar!!

“A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do 
género humano. Por isso não perguntes por quem os sinos do-
bram. Eles dobram por ti”. 

John Donne (1572-1631), poeta e escritor inglês.

uMa CoMuNidade, uM JorNal, uM Portal

www.avozdePortugal.CoM

cabo verde quer ser elo de ligação
entre a europa, África e os estados Unidos
O primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria 

Neves encontrou-se com Barack Obama on-
tem, em Nova Iorque, para discutir o futuro das 
relações Estados Unidos-África. 
Em entrevista à Lusa, José Maria Neves 

comunicou que pretende dar um impul-
so nas relações com a cena internacional. 
O líder cabo-verdiano acredita que o país 
“poderá ser útil” na ligação entre a Europa, 
África e Estados Unidos. Para começar a de-
senvolver as relações intercontinentais, José 
Maria Neves deslocou-se esta terça-feira a 
Nova Iorque para se encontrar com Barack 
Obama e outros nove líderes africanos. 
Citando a secretária de Estado norte-americana, 

Hillary Clinton, durante a sua visita a Cabo Verde, 
em Agosto, o primeiro-ministro cabo-verdiano refe-
riu que o arquipélago é um “exemplo para o conti-
nente africano”, tendo em conta a boa governação. 
José Maria Neves acredita que o seu país poderá ser 
um “exemplo” para o resto do continente.

O primeiro-ministro mostrou-se orgulhoso com o 
convite que lhe foi feito pela Administração Obama. 
“A minha presença neste encontro com o Presidente 

Obama representa essa revalorização geo-
estratégica, mas também a projecção des-
ta nova imagem de Cabo Verde”, disse. “A 
localização geoestratégica importantíssima 
no cruzamento do Atlântico Norte e Sul”, 
faz com que cabo Verde seja uma potencial 
“ponte entre os vários continentes”. Cabo 
Verde estará a tentar assim, transmitir aos 
africanos e ao mundo a imagem de um país 
“com ambição”, que “quer competir, inovar, 
crescer”. O facto de haver “bons governos”, 

“boas governações”, “desenvolvimento”, “criação de 
oportunidades”, “gestão negociada de conflitos” faz 
com que haja “uma perspectiva boa para o futuro”. 
“Acho que é isso que representa a presença de Cabo 
Verde neste encontro com o Presidente Obama”, de-
fendeu José Maria Neves. JORNAL DIGITAL

Tap apela aos pilotos
para cancelarem aviso de greve
A administração da TAP apelou ao bom senso dos 

pilotos para que cancelem a greve marcada para 
quinta e sexta-feira e fez saber que, caso a paralisa-
ção avance, ponderá recorrer a empresas privadas. 
Depois de as duas reuniões, na semana passada, en-

tre a administração da transportadora área e o Sin-
dicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) terem 
terminado sem acordo sobre os aumentos salariais 
reivindicados pelo sector, a TAP informou que vai 
fazer todos os esforços para os pilotos recuarem na 
intenção da greve.
“O nosso papel é transportar pessoas e é isso que 

queremos fazer”, sendo que “até à última hora é sem-
pre possível” desconvocar a greve, disse o director 
de comunicação da TAP, acrescentando que tudo está 
dependente de “um último lampejo de bom senso” do 
sindicato dos pilotos.
Ainda assim, acrescentou António Monteiro, no 

caso de a greve não ser desconvocada, a TAP pondera 
a possibilidade de recorrer a empresas privadas para 
minimizar os impactos da paralisação, tendo definido 
também os serviços mínimos que os pilotos terão de 

cumprir.
O compromisso da transportadora “com os passa-

geiros obriga a fazer todos os esforços para os trans-
portar e é isso que vai fazer também desta vez”, jus-
tificou. Ao abrigo dos serviços mínimos, a empresa 
garante os voos para as regiões autónomas, Luxem-
burgo e Luanda. Contactado pela TSF, o gabinete 
de imprensa do SPAC assegurou que a paralisação 
de dois dias, pouco antes das eleições legislativas, é 
para levar por diante. TSF
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Breves

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

Prof. falaba
Vidente Médium

Ajuda a resolver todos os seus problemas, 
até mesmo os casos mais desesperados. 
Amor, sorte, desenvoltura, impotência, ne-
gócios, sucesso em qualquer que seja o 
domínio. Satisfação garantida a 100%. Pa-
gamento depois de resultado. falo Portu-
guês.

514-649-8919

SiSMO DE MAGniTUDE
6,3 fAZ DEZ VíTiMAS
Pelo menos dez pessoas 
morreram, segunda-feira, 
na sequência de um sismo 
de 6,3 na escala de Richter, 
que se fez sentir no Butão. 
Os fortes abalos que dura-
ram cerca de 20 segundos, 
se acordo com o Instituto 
de Geofísica dos Estados 
Unidos, fizeram-se sentir 
no Reino do Butão, na zona 
de Assam, no Noroeste da 
Índia e em Lhasa, no Tibe-
te. O sismo aconteceu às 
14h50 (hora local) e o epi-
centro foi localizado a 185 
quilómetros de Thimphu, 
a capital do Butão. Para 
além das dez vítimas até 
agora registadas, o sismo 
destruiu estradas, casas e 
mosteiros e deixou aldeias 
isoladas. 

RUi VELOSO inTERnADO 
COM MALáRiA
Rui Veloso foi internado a 
conselho médico no hospi-
tal Egas Moniz, em Lisboa. 
O cantor encontrava-se em 
casa, a recuperar, sob me-
dicação da malária, doença 
que contraiu na sua recente 
viagem a Moçambique. To-
davia, a conselho médico, 
acabou por ser internado 
para estar sob observação 
contínua dada a fragilidade 
da sua condição.

PORTUGAL nA TEiA
DA PEDOfiLiA
Portugal é um dos 23 paí-
ses em que a Polícia Fede-
ral brasileira está a realizar 
buscas para desmantelar 
uma rede de pedofilia. A 
acção policial, conjunta 
com a Organização Inter-
nacional de Polícia Criminal 
(Interpol), pretende uma 
“repressão à produção e di-
vulgação de imagens com 
cenas de sexo explícito en-
volvendo crianças e adoles-
centes”, segundo informam 
as autoridades brasileiras.

Portugal dirige agora a Força MarítiMa euroPeia

No comando naval
Euromarfor foi assumida pelo 

vice-almirante José Saldanha 
Lopes, durante uma cerimónia mi-
litar.
A última vez que Portugal tinha as-

sumido o comando desta força naval 
europeia foi há onze anos. Com o co-
mando a ser entregue pela Itália, res-
ponsável por esta força desde 2007, ao 
vice-almirante da marinha portuguesa, 
é a segunda vez que um português tem 
a responsabilidade máxima por esta 
organização.
A Euromarfor surgiu em 1992 com 

a assinatura da Declaração de Peters-
berg, sendo firmada a entrada de Por-
tugal em 1995, e já foi activada para 
três operações militares reais, no Me-
diterrâneo, Índico e em águas libane-
sas.
O vice-almirante Saldanha Lopes, 40 

anos de serviço militar, desempenhou 
cargos de comando na NATO, e des-
de 2008, desempenhava a função de 
Comandante Naval. A Euromarfor foi 

criada em 1995 pela França, Itália, Por-
tugal e Espanha e é empregue em mis-
sões humanitárias, de resgate, de manu-
tenção de paz e de combate.
Esta força naval multinacional, não 

permanente, é destinada prioritariamen-
te à União Europeia e já foi mobilizada 
31 vezes em cenários reais e de treinos, 
em acções por vezes independentes mas 
outras em conjunto com forças navais 
diversas.
Pirataria
O chefe de Estado-maior General das 

Forças Armadas admitiu que a Euro-
marfor “possa assumir, no plano táctico, 
responsabilidades na operação Atalan-
ta”, em 2010, mas ainda falta concreti-
zar essa decisão no plano político. 
A operação Atalanta tem como princi-

pal missão travar o gravíssimo proble-
ma da pirataria no litoral da Somália, e 
foi formalmente autorizada a 10 de No-
vembro do ano passado pelos ministros 
da Defesa reunidos em Bruxelas.

Jardim: «ensino em 
portugal tem vindo
a abandalhar»
O presidente do Governo Regional afirmou 

hoje que a qualidade do ensino em Portugal 
«tem vindo a piorar e abandalhar» e que a ava-
liação dos professores é uma «pouca-vergonha» e 
uma «asneirada». 
Alberto João Jardim falava na inauguração da nova 

escola do primeiro ciclo do ensino básico da Acha-
da, no Funchal, um investimento de 2,7 milhões de 
euros, num moderno edifício que vai ser frequentado 
por cerca de 300 crianças, no dia em que mais de 40 
mil alunos regressam às aulas na região. 
Jardim manifestou a sua confiança nos professores 

do arquipélago e agradeceu-lhes “pela qualidade de 
ensino e mesmo educação que foi possível manter 
neste território autónomo, enquanto no nacional tem 
vindo a piorar”. 
O governante madeirense expressou ainda a sua dis-

cordância pelo processo de avaliação do Ministério 
da Educação: “é uma pouca vergonha avaliar os pro-
fessores e os meninos passarem sem saber”.

Manuela f. leite
promete pensar
mais no interior
A presidente do PSD, 

Manuela Ferreira 
Leite, prometeu hoje que, 
se vencer as legislativas, 
vai governar a “pensar 
no interior e não tanto 
no litoral”, dando priori-
dade à coesão territorial 
do país. 
Manuela Ferreira Leite 

falava no final de uma 
visita ao Instituto Po-
litécnico de Bragança 
(IPB), durante a qual ficou a conhecer os projectos 
de investigação e as empresas formadas pelos estu-
dantes daquela instituição.
“Vou estabelecer prioridades. Não há recursos para 

tudo, há só para algumas coisas. A prioridade vai ser 
a coesão nacional e, portanto, pensar no interior e 
não tanto no litoral, porque esse está mais desenvol-
vido”, declarou a presidente do PSD. 

vitalino quer pS a governar
sem acordos pós-eleitorais
O socialista Vitalino Canas defen-

deu, segunda-feira, ainda que su-
blinhando falar em nome pessoal, que 
o PS “deverá governar com a maioria 
que obtiver”, caso vença as eleições. 
Até porque, acrescentou, não vê como 
os socialistas poderão chegar a um 
acordo pós-eleitoral, face à forma como 
a campanha tem vindo a decorrer. 
Em declarações à TSF, este socialista 

considerou que, até pela “forma como a 

campanha tem estado a decorrer” – com 
todos os partidos a demonstrarem “uma 
grande propensão” para lutar contra o 
PS - “cria ainda mais dificuldades em 
qualquer tipo de coligação”. Como tal, 
Vitalino Canas assume que “continuo a 
pensar que o PS”, caso vença as eleições, 
“deverá governar com a maioria que ob-
tiver”, deixando depois para o domínio 
do Parlamento a obtenção de qualquer 
acordo que venha a ser necessário.

PROiBiDO fUMAR
ATé AO AR LiVRE
O próximo objectivo anti-
tabagista do presidente da 
Câmara de Nova Iorque é 
proibir o fumo nos parques. 
Segundo o delegado de 
saúde, os nova-iorquinos 
não têm de ser fumadores 
passivos nem mesmo ao 
ar livre, e as crianças não 
deviam ver pessoas a fu-
mar.

crise
O presidente da Reserva Federal 

dos EUA disse que “do ponto 
de vista técnico é muito provável que 
a recessão no país tenha terminado” 
mas que “a actividade económica vai 
continuar muito fraca durante algum 
tempo”. Ben Bernanke referiu ainda 
que o “sistema bancário de sombra” 
terá uma maior regulação.

aviação
Os prejuízos das companhias aé-

reas podem atingir os 11 mil 
milhões de dólares, cerca de 7,54 mil 
milhões de euros, devido à subida 
dos custos de combustível e à queda 
do número de passageiros, antecipou 
a Associação Internacional de Trans-
porte Aéreo.

Moçambique: Banco
Mundial apoia projectos
com 85 milhões de dólares
O Banco Mundial (BM) concedeu 

uma verba de 85 milhões de dóla-
res para apoiar o orçamento de Moçam-
bique, nomeadamente nas áreas do ensi-
no superior e acesso à energia eléctrica.  
O Governo de Moçambique poderá ver 
ainda a ajuda financeira a subir em 2010 
para 110 milhões de dólares e em 2011 
será de 80 milhões. Entre 2009 e 2011 
os projectos apoiados pelo BM em Mo-

çambique ascendem os 707 milhões de 
dólares, a maior parte dos quais destina-
dos a infra-estruturas. No que diz respeito 
a novos projectos, estão em discussão as 
áreas do ensino superior e o alargamento 
do acesso à energia eléctrica, adiantou Su-
san Hume, gestora de Projectos do Banco 
Mundial. As verbas a aplicar nestas duas 
áreas poderão ser de 25 milhões e 80 mi-
lhões de dólares, respectivamente. 

fORA DAS LiSTAS,
PASSOS COELHO
O Conselho Nacional do 
PSD, aprovou as listas do 
partido às legislativas das 
quais foi excluído Pedro 
Passos Coelho, rival interno 
de Manuela Ferreira Leite. 
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CoNCurso
síMBolos Portugueses

Iniciou A Voz de Portugal a 10 de Junho passado, em colaboração com o Núcleo da Liga dos Combatentes do Québec, um concurso sobre Símbolos Por-
tugueses. Apresentamos de forma destacada, sectores da História Pátria que os interessados deverão recortar e posteriormente incluir, em suporte à sua 
escolha, (montagem, caderno, etc) para apresentação a um júri a estabelecer em tempo oportuno. As normas são extremamente simples: Os candidatos 
deverão, no final do concurso previsto para Maio próximo, apresentar no Jornal até uma data a indicar, os seus trabalhos em envelope fechado, contendo 
no interior a sua identificação em outro envelope também fechado. Isto para garantir o anonimato de cada participação até a apreciação dos trabalhos e 
decisão do júri. Uma vez feitas as escolhas, cada envelope, devidamente numerado na recepção, será aberto e acoplado ao trabalho apresentado. 
Há três excelentes prémios para outros tantos concorrentes que sejam premiados pelo júri. Participe. Esperamos por si.

NOTÍCIAS

apreensão de haxixe e
cocaína na praia da vitória 

Breves

A PSP de Angra do Heroísmo, na 
Terceira, anunciou esta segunda-

feira a apreensão de 566 doses de ha-
xixe e 696 doses de cocaína, que se 
encontravam numa residência na Praia 
da Vitória.

Segundo a PSP, o haxixe e a cocaína 
foram apreendidos depois de uma bus-
ca domiciliária à residência de um in-
dividuo detido este fim-de-semana por 
condução sem carta numa operação de 
fiscalização de trânsito.
Na altura, o homem de 29 anos tinha 

na sua posse 57 doses de haxixe.

Na sequência da busca domiciliária 
foram ainda apreendidos 11.485 euros 
em notas, adianta a PSP em comunica-
do.
Na Horta, Faial, as forças policiais 

apreenderam quatro plantas de canna-
bis, que se encontravam 
em terreno agrícola, o 
equivalente a 1,7 doses 
de liamba.
Na sequência de inves-

tigações, por tráfico de 
droga, a PSP da Horta 
apreendeu ainda cinco 
plantas de cannabis, que 
se encontravam também 
em terreno agrícola.
No comunicado sobre 

a actividade policial do 
fim-de semana, a PSP/
Açores revelou ainda a 
detenção em Ponta Del-
gada (São Miguel) de 

um homem, de 25 anos, por alegado 
tráfico de droga, numa operação que 
permitiu apreender sete plantas de can-
nabis e cerca 238 doses de cannabis 
“trituradas prontas a serem consumi-
das”, além de um computador portátil 
e 115 euros.
LUSA

CURSO DE fORMAçãO 
“DEscobrE o tEu 
univErso” nA  RiBEiRA 
GRAnDE 
O Observatório Astronómi-
co de Santana – Centro de 
Ciência da Ribeira Grande, 
gerido pela Fundação para 
o Desenvolvimento Sócio-
Profissional e Cultural da 
Ribeira Grande é palco entre 
os dias 2 e 4 de Novembro, 
de um Curso de Formação 
“Descobre o teu Universo! 
Vamos aprender e... ensinar 
Astronomia”.

RiBEiRA GRAnDE
REGiSTA 82 CASOS
DE GRiPE A EM 5 DiAS 
O concelho da Ribeira Gran-
de registou 82 casos confir-
mados de gripe A durante os 
últimos cinco dias, segundo 
dados do Governo Regional. 
No total, já se registaram 
325 casos de gripe A nos 
Açores, desde o início de Ju-
lho. A situação já havia moti-
vado um reforço do número 
de médicos no Centro de 
Saúde da Ribeira Grande. 
Agora, como se registaram 
43 novos casos durante o 
fim-de-semana, vai ter lugar 
uma reunião, com carácter 
de urgência, esta manhã, 
entre o secretário regional 
de Saúde, Miguel Correia e o 
director do Centro de Saúde 
da Ribeira Grande.

antónio Ribeiro
nomeado consultor 
para as artes 
António Pinto Ribeiro vai assumir as funções 

de consultor para as artes da Presidência do 
Governo/Direcção Regional da Cultura e de cura-
dor da colecção de arte contemporânea interna-
cional dos Açores.
De acordo com nota do gabinete de Apoio à Comu-

nicação Social do Governo Regional, a colaboração 
de António Pinto Ribeiro tem em vista a consolidação 
da colecção, que se pretende baseada numa estratégia 
definida por critérios internacionais que, para além 
de incorporar os artistas plásticos açorianos, também 
propicie o enriquecimento do acervo através da in-
corporação de obras de artistas de outras partes do 
mundo, refere uma nota emitida pela Direcção Re-
gional da Cultura, da Pre-
sidência do Governo.
A decisão tem em conta 

o reconhecimento de que 
o fomento da criação ar-
tística contemporânea e a 
introdução na Região de 
maior contacto com as 
novas correntes estéticas 
internacionais é condição 
indispensável para o de-
senvolvimento do tecido 
cultural açoriano, em coe-
são com o restante territó-
rio nacional e com o pano-
rama internacional.
AO
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Breves povo conhece “brasa” e
“sardinha” segundo Jardim

porto do funchal promovido 
na alemanha como um dos 
mais competitivos
O Porto do Funchal será promovido como um dos 

mais competitivos do Atlântico na Seatrade Eu-
rope, uma das importantes feiras do sector de cruzei-
ros, que decorre a partir de terça-feira em Hambur-
go. O evento decorre até 17 de Setembro e além da 
promoção da Madeira como destino turístico, é uma 
oportunidade para a infra-estrutura portuária ma-
deirense ser apresentada como “um dos portos mais 
competitivos da zona atlântica, dando continuidade 
ao trabalho de divulgação da nova gare marítima de 
passageiros” que está em fase de construção. O pro-
grama promocional da Administração dos Portos da 
Região Autónoma da Madeira (APRAM) prevê con-
tactos com companhias de cruzeiro, em conjunto com 
agentes de navegação da região e com representantes 
de outros portos portugueses, visando estabelecer 

“novas plataformas de promoção para esta área”, diz 
uma nota divulgada hoje no Funchal. “A APRAM tem 
vindo a apostar junto dos portos nacionais, na criação 
de novas parcerias para a exploração de novas rotas, 
no sentido de conseguir atrair mais navios de cruzeiro 
para o Porto do Funchal, atenuando, desta forma, a 
sua sazonalidade”, acrescenta a mesma nota. O porto 
do Funchal espera receber entre Setembro e Dezem-
bro deste ano 147 escalas, mais doze que no mesmo 
período de 2008, 54 das quais em Novembro. JM

O presidente do Governo Regional, 
Alberto João Jardim, recorreu à 

linguagem metafórica para dizer aquilo 
que queria mas que, em seu entender, a 
“democracia portuguesa” 
não lhe permite declarar 
em cerimónias oficiais.
Ao discursar na Festa do 

Pêro, na Ponta do Pargo, 
no concelho da Calheta, 
Alberto João Jardim disse 
que os madeirenses conhe-
cem a sua “brasa” e a res-
pectiva “sardinha” e que, 
por isso, não precisava de 
falar em política na ceri-
mónia a que presidia.
“Não esperem que faça, 

aqui, um discurso político, 
já fiz vários esta manhã, 
aqui, estou como presiden-
te do Governo e, portanto, não tenho 
que chamar a brasa à minha sardi-
nha”, começou por justificar.
“Mas - continuou - as pessoas que 

me conhecem sabem como é a minha 

brasa e sabem como é a minha sardi-
nha e, portanto, como sabem qual é a 
minha brasa e qual é a minha sardi-
nha também já adivinham aquilo que 

eu ia dizer mas que não vou dizer e 
como é tudo gente inteligente, sabe o 
que vou dizer mas que, na democracia 
portuguesa estou proibido de dizer, eu 
só tenho que dizer que as pessoas são 

inteligentes porque já per-
ceberam”.
“Eles, em Lisboa, é que 

pensam que a gente não 
percebe, a gente percebe 
até o que vai por detrás 
daquilo de lá”, indicou 
ainda, concluindo: “Isto 
não tem segundo sentido o 
que vai por detrás daqui-
lo”. 
NM

JARDiM SUGERE
ALTERAçãO nO
CALEnDáRiO DE EVEnTOS
O presidente do Governo 
Regional sugeriu, na Ponta 
do Pargo, que o calendário 
de eventos deverá ser re-
ajustado, eventualmente, 
já no próximo ano. Alberto 
João Jardim, que se referia 
ao facto da “Festa da Sidra” 
ter sido feita antes da “Fes-
ta do Pêro”, disse que essa 
é uma questão que deverá 
ser, agora, acertada pelo se-
cretário regional do Ambiente 
e Recursos Naturais, Manuel 
António Correia, que é quem 
tem a tutela desta área.

POVO DECiDiRá SE VAi 
VOTAR nO «CARRASCO 
DA REGiãO»
O líder do PSD/Madeira, que 
esteve em contactos com a 
população à saída da missa, 
no sítio do Monte, na Ponta 
do Sol, acusou os socialistas 
de serem mentirosos e de 
tentarem enganar os ma-
deirenses. Tal como afirmou 
Jardim, é grave “haver gente 
que engana o povo, mente 
ao povo, serve uma Lisboa 
que explora e roubou o povo 
madeirense. Essa gente não 
pode ter um mínimo de con-
sideração do povo da Ponta 
do Sol”. Segundo Jardim, 
“anda para aí um cavalheiro 
a dizer asneiras e não tem 
categoria para ser presidente 
da câmara. Isto de se ter feito 
uma protecção para a vila da 
Ponta do Sol, por causa do 
tempo de sul e do mar, e o 
tipo vem dizer que vai deitar 
aquilo fora e estragar aquilo 
tudo, é mesmo deixar a vila à 
mercê do mar”.
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aumento de 1600% para
um MBa na McGill

vincent lacroix
culpado de 200
acusações criminosas
Vincent Lacroix pronunciou-se culpado das 200 

acusações criminosas apresentadas contra ele, 
segunda-feira, no Palácio de Justiça de Montreal. O 
juiz Richard Wagner, do Tribunal superior, ordenou 
imediatamente o aprisionamento do antigo presiden-
te de Norbourg. As representações sobre a sentença a 
aplicar terão lugar sexta-feira. Entretanto, a selecção 
do júri prosseguir-se-á para os processos de cinco co-
acusados de Vincent Lacroix. Em Janeiro de 2007, 
Vincent Lacroix foi reconhecido culpado em virtude 
da Lei sobre os valores imobiliários sendo o primeiro 
a ser condenado a uma pena de aprisionamento de 11 
anos, 11 meses e 30 dias. A 21 de Agosto deste ano, 
o Tribunal reduziu esta sentença para quatro anos, 11 
meses e 30 dias. Vincent Lacroix apropriou-se ilegal-
mente de mais de 100 milhões de dólares que provi-
nham de fundos pertentes aos investidores. Cerca de 
9200 pessoas foram assim vigarizadas.

intoxicações
alimentares em
acréscimo no Quebeque
Mil quatrocentos e oitenta casos de toxi-in-

fecções alimentares foram assinalados no 
Quebeque em 2008-2009. Um aumento de mais de 
40% que poderia ser em parte imputável à crise da 
listeriose do ano passado, mas também a casos de 
envenenamentos casuais, que são de facto alergias 
alimentares. “Houve um grande aumento, explica a 
microbiologista Danielle Ramsay, coordenadora pro-
vincial para toxi-infecções alimentares da Direcção 
do laboratório de avaliação e de análises alimentares. 
Vários casos estão relacionados com as eclosões de 
listeriose do último ano. Quando uma situação obtém 
muito eco nos meios de comunicação social, os con-
sumidores são mais susceptíveis de declarar as suas 
intoxicações, o que cria uma sensibilização geral: as 
pessoas dizem-se que, se estiverem doentes após ter 
comido num certo estabelecimento, sabem os riscos 
que correm. E sabem que podem assinalá-lo ao go-
verno”. No entanto, durante este período, a doença 
do Hamburger tocou menos os quebequenses que nos 
anos precedentes. As autoridades sanitárias têm ago-
ra outro alimento na sua linha de mira: os sushis.

o último Super 7
foi ganho, deixando
lugar ao lotto Max

Má notícia para os estudantes que contavam 
completar um mestrado em administração de 

negócios (MBA) na Universidade Mc-
Gill. O estabelecimento universitário 
de Montreal renuncia às subvenções do 
governo para o financiamento do pro-
grama MBA. Compensará a perda de 
rendimentos com um aumento signifi-
cativo das despesas de escolaridade, que 
entrará em vigor a partir de Setembro 
de 2010. Os responsáveis do programa 
decidiram fazer passar os custos de es-
colaridade anuais para os residentes do 
Quebeque de 1700$ a 30.000$. 
Para obter o seu Mestrado, um estu-

dante deverá por conseguinte desembolsar 60.000$ 
para os dois anos do programa. A factura será a mes-
ma para os estudantes que provêm das outras provín-
cias canadianas e do estrangeiro. Dom Melville, di-
rector do programa de MBA da universidade, afirma 
que era absolutamente necessário agir assim, porque 
o programa está em situação deficitária. Faz valer 
que “todos os programas têm custos de escolaridade 

mais elevados”. 
A prestigiosa universidade Harvard, por exemplo, 

factura aos seus estudantes no MBA 
110.000$ para a obtenção do diploma. 
“Queremos assegurar a todos que te-
mos o melhor programa no Canadá e 
um dos melhores do mundo”, acrescen-
tou Melville. O presidente da associa-
ção estudante dos 2º e 3º ciclos, Daniel 
Simeone respondeu que “é completa-
mente contra este aumento inesperado 
dos custos de escolaridade”. 
O senhor Simeone considera que esta 

decisão terá consequências nefastas 
para os estudantes que vêm de famílias 

com baixos salários e teme igualmente que as outras 
faculdades do estabelecimento decidam por sua volta 
aumentar os preços. 
A direcção faz valer que os estudantes poderão pedir 

bolsas e que a obtenção de um MBA na McGill per-
mitir-lhes-á – sem todavia nenhuma garantia – ocu-
par um emprego bem remunerado que lhes permitirá 
eventualmente reembolsar as suas dívidas.

O último grande prémio da história do Lotto Super 
7, quase 24 milhões de dólares, foi ganho sexta-

feira à noite por uma pessoa ou um grupo originário 
de uma província do Oeste do país. Lançado em Ju-
nho de 1994, o Super 7 deixará doravante o seu lugar 

ao Lotto Max que custará cinco dólares por bilhete 
em vez de dois dólares. A nova lotaria, que guardará 
a mesma fórmula que Super 7, garantirá no entan-
to lotes de dez milhões de dólares por tiragem, um 
por semana, até concorrência de 50 milhões de $. De 
acordo com o porta-voz de Loto-Québec, Jean-Pierre 
Roy, o Super 7 tinha feito o seu tempo. Os rendimen-
tos que gerava tinham passado de 335 milhões de dó-
lares, em 2002-2003, a 200 milhões no último ano.
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in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited. All other brand names and logos are trademarks of their respective owners. © 2009 Fido Solutions Inc.

Toss your old
homephone.
Start saving!

15$
From

per month*

TALK & TEXT
›No SystemAccess Fees
› Per-second billing
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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

Fido Cares

0
Phones at

$

With 2-year
Fido Agreement

Logo du détaillant ici.
Noir et blanc,
ou en couleur

Adresse de votre succursale ici.
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk
est recommandée.

Adresse d’une 2e succursale
s’il y a lieu.
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk
est recommandée.

B105586_10,25x13,5_coop_L_Fr
06/08/09 RD
Épreuve #1 - Final Page 1

100% 50% 0%

M
Graphiques M&H • Cité Multimédia
80, rue Queen, bureau 403, Montréal QC H3C 2N5
Tél. : (514) 866-6736 • Téléc. : (514) 875-0401

production@mh.ca

FID09-Q3009

Direction artistique Service à clientèle

Production Client
MÉCANIQUE À 100% DU FORMAT FINAL

SORTIE FINALE À 100%

Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve.
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

CYAN

YELLOW

MAGENTA

BLACK

PMS XXX

PMS XXX

PMS XXX

PMS XXX

Annonce COOP
Hebdo pleine page 10,25" x 13,5"

Offres sujettes à changement sans préavis. *Des frais uniques de mise en service de 35$ sont applicables. Les minutes supplémentaires, les interurbains, l’itinérance, les options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement. Chaque forfait comprend
une quantité de messages texte envoyés du Canada vers un numéro de sans-fil canadien ; les messages texte reçus d’un autre sans-fil sont gratuits. Des frais s’appliquent pour les messages texte à tarification supplémentaire (alertes, messages relatifs au
contenu, aux concours et aux promotions). Des frais de résiliation hâtive s’appliquent aux abonnés qui ont souscrit une Entente Fido. MC Fido & dessin et FidoDollars sont des marques de commerce de Fido Solutions Inc. BlackBerryMD, RIMMD, Research In MotionMD,
SureTypeMD, SurePressMC et les autres marques de commerce, noms et logos associés sont la propriété de Research In Motion Limited aux États-Unis et dans d’autres pays, et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques de commerce et logos appartiennent
à leurs propriétaires respectifs. © 2009 Fido Solutions Inc.

Bye-bye
téléphone résidentiel.
Bonjour
les économies!

15$

À partir de

par mois*

PARLEZ ET TEXTEZ
› Aucuns frais d’accès au réseau
› Facturation à la seconde
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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

0
Téléphones à

$

Avec Entente Fido
de 2 ans

Les attentions Fido

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

$15
por mês*

     A partir de

FALE & TEXTUALIZE
 >  Nenhum custo de acesso à rede
 >  Facturação ao segundo

1. Alertas texto antes de ultrapassar
    o limite do seu plano

2. Receba FidoDollarsTM para mudar
    de portátil a menor custo

3. Nenhum custo de acesso à rede
    (outros facturam até $6,95 por mês) 

4. Nenhum contrato com prazo exigidoCom contrato Fido de 
3 anos e opção Dados. 

Com contrato 
Fido de 2 anos

$0
Portáteis a
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Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligen-
te, Prático. Amor: Faça uma surpresa agradável a uma 
pessoa querida. Não se vai arrepender do resultado final. 
Abra o seu coração e seja fiel ao que ele lhe transmite.
Saúde: Proteja-se das mudanças de temperatura. 

Dinheiro: Aquela quantia que pensava irrecuperável poderá ser-lhe 
restituída. Não perca a esperança.
número da Sorte: 78
números da Semana: 1, 2, 9, 27, 30, 48

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Prepare uma ida ao cinema com a sua cara-me-
tade. Dê asas à sua imaginação e revolucione a sua vida 
afectiva. Saúde: Tente descontrair-se mais.

Dinheiro: Poderá ser surpreendido ao verificar o seu saldo.
número da Sorte: 28
números da Semana: 11, 20, 24, 25, 29, 32

Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que significa que 
a sua sorte está em movimento. Amor: Ponha de parte a 
vontade de ser livre de compromissos, deixe que o amor 
invada o seu coração, aproveite o romantismo. A vida é 

uma surpresa, divirta-se! Saúde: Cuide da sua alimentação, evite ex-
cessos. Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário 
de que tanto gosta.
número da Sorte: 10 números da Semana: 11, 18, 19, 20, 21, 33

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: O seu coração poderá ser invadido pela 
saudade, o que o vai deixar melancólico. Quando estiver 
triste e deprimido lembre-se que Deus o ama e o quer ver 

feliz! Saúde: Faça uma mudança exterior. O nosso físico também é 
importante. Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
número da Sorte: 31
números da Semana: 3, 15, 18, 22, 30, 45

Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta esta-
rá prestes a terminar. Saúde: Não terá que se preocupar, 
está em plena forma. Dinheiro: Poderá ter que fazer uma 

viagem de negócios ou trabalho.
número da Sorte: 22
números da Semana: 8, 10, 22, 47, 48, 49

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio 
do Amor, Grande Alegria. Amor: Semana propícia a no-
vos encontros amorosos. Fale sobre o que é belo e bom. 
Evite falar sobre assuntos negativos.

Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. 
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. 
número da Sorte: 37
números da Semana: 18, 22, 35, 39, 44, 45

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos 
Planos, Interferências.
Amor: Estará muito carente, procure ser mais optimista 
quanto ao seu futuro sentimental. Ouça os conselhos dos 

mais velhos, seja puro e sincero nas suas amizades.
Saúde: Tendência para dores de cabeça.
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento.
número da Sorte: 57
números da Semana: 5, 19, 32, 36, 39, 42

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Esteja mais atento ao seu ambiente familiar. Plante 
hoje sementes de optimismo, amor e paz. Verá que com 
esta atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria.

Saúde: À excepção de uma possível constipação, sentir-se-á bem de 
saúde. Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas em vez de 
estar sempre a intrometer-se nos afazeres dos seus colegas. 
número da Sorte: 71 números da Semana: 1, 3, 7, 20, 28, 34

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma grande desilusão 
com alguém que lhe é muito próximo. Esteja aberto aos 
desafios que a vida lhe coloca, aceite-os e enfrente-os 

com coragem. Saúde: Faça algum tipo de exercício de relaxamento.
Dinheiro: Seja um bom gestor da sua conta bancária.
número da Sorte: 53 números da Semana: 12, 14, 30, 35, 38, 41

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Via-
gem longa, Partida Inesperada. Amor: Saiba separar os 
assuntos profissionais da sua vida amorosa. Tenha sem-
pre a sabedoria necessária para manter a harmonia na 

sua vida! Saúde: Estará bastante activo.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades.
número da Sorte: 34 números da Semana: 3, 12, 14, 18, 19, 22

Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça.
Amor: O desejo de passar mais tempo com os seus fa-
miliares será grande nesta fase. Que a luz da sua alma 
ilumine todos os que você ama! Saúde: O seu organis-

mo vai ser o espelho do seu estado de espírito. Dinheiro: Algum as-
sunto que o tenha deixado preocupado ficará resolvido. 
número da Sorte: 8 números da Semana: 11, 17, 20, 29, 33, 36

Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção, 
Luz. Amor: Invista mais no seu relacionamento. A felici-
dade é de tal forma importante que deve esforçar-se para 
a alcançar. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao 
exercício físico. Dinheiro: Com empenho, alcançará o 

êxito que tanto deseja e merece.
número da Sorte: 17
números da Semana: 7, 17, 24, 28, 48, 49

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)

Muito BoNs soMos Nós

Dá-me a tua camisola
Nunca votei em José Sócrates. Vindo da esquerda 

(esquerda bem esquerdinha, como aliás deve vir 
qualquer pós-adolescente com coração), fui votando 
todos os anos um partido mais à direita – e, entre-
tanto, arrastando-me cada vez mais penosamente em 
direcção às mesas de voto, incapaz de reconhecer 
qualquer boa-vontade, qualquer altruísmo, qualquer 
emoção entre essa desengraçada classe que se propõe 
gerir o nosso património comum.
Este ano, gostava de estar recenseado na Terra Chã, 

para poder decidir entre o Zé Luís e o Rómulo: en-
tre uma linha mais urbana e outra mais rural, entre a 
possibilidade de ter à porta uma tourada de fama e a 
promessa de garantir para os nativos três ou quatro 
empregos na nova cadeia a construir no fim da fre-
guesia – e, sobretudo, entre o filho do sr. Bretão e o fi-
lho do sr. Weber (ou, melhor ainda, entre a educação 
que o sr. Bretão deu ao Zé Luís e a educação que o sr. 
Weber deu ao Rómulo, que é aquilo a que cada vez 
mais acho que as pessoas devem ser reduzidas).
Estando recenseado em Lisboa, resta-me votar em 

candidatos à Junta que não conheço e em candidatos 
à Câmara cujas prioridades estão no pólo oposto das 
minhas (tal como, de resto, já tinha de votar em can-
didatos a primeiro-ministro em que não me revejo, 
nem no discurso, nem na pose, nem no trajecto, nem 
na sensibilidade, nem em nada). 
No essencial, estou indeciso – e, portanto, lá terei de 

decidir-me em cima da hora, como se vai tornando 
habitual. Mesmo assim, Sócrates é que será difícil. 
Quando Sócrates apareceu, já eu tinha passado por 
aquela região há algum tempo – e, entretanto, ainda 
não consegui juntar dois bons argumentos para co-
meçar a fazer o caminho inverso.
E que importância tem isto tudo? Bom, nem mais 

nem menos importância do que saber que há aí pela 
imprensa um tipo que deixou de fumar, que fez nu-
dismo durante uma tarde, que adora o seu iPhone, 
que desconfia de Paulo Bento, que come pipocas 
como um alarve e que deplora dejectos de cão, temas 
com os quais, no passado, já consegui atarefar-vos 
durante um bocado.
E, no entanto, há quem o considere o mais impor-

tante de tudo: em quem vai votar Joel Neto? Em 
quem vai votar Paulo Alexandre? Em quem vai vo-
tar José Augusto? Em quem irá votar aquele tipo que 
chamou corruptos aos gajos do BPN? Que camisola 
veste aquele outro que dispõe de coluna fixa no Ex-

presso? E o que quererá dizer aquele outro ainda que 
usou a sua coluna no Público para chamar corruptos 
aos gajos do BPP e, “paradoxalmente”, pedir justiça 
no caso Casa Pia – quererá ele dizer que vota PS ou 
PSD, que é de esquerda ou de direita, que está con-
nosco ou contra nós?
Folgo em saber que de bom grado me receberiam na 

esquerda. Foi o que percebi na semana passada quan-
do, depois de um ano a criticar o abjecto telejornal de 
Manuela Moura Guedes, me vi de repente no papel 
de amigalhaço do nosso Primeiro. 
No telefone e no email, no site e no FaceBook – em 

todos os canais através dos quais alguém pode insul-
tar-me, elogiar-me ou fazer-me chegar a informação 
de que me morreu uma tia rica e posso finalmente 
mandar os deadlines às urtigas, pingaram ao longo 
de uma semana mensagens de ódio ou afecto a pro-
pósito de um texto em que defendia a decisão da TVI. 
Para muitos, eu era afinal amigo. Para outros tantos, 
inimigo. Para todos, havia-me posicionado. Havia-
me definido.
E eu fiquei estupefacto, porque pensava que seis 

anos de crónicas e artigos e comentários e críticas 
– ainda por cima persistindo na ideia de que um ho-
mem só pode ser jornalista se for antes um cidadão, 
e portanto tiver ideias, perspectivas, parcialidades – 
tinham chegado para definir-me. Afinal, não: faltava 
o clube. 
Não o do Sporting e do Benfica – já se sabe que sou 

do Sporting. Não o do McIntosh e do PC – já se sabe 
que sou do MacIntosh. Não o do jazz e da clássica – 
já se sabe que sou do jazz. Não o do ISCSP e da Nova 
– já se sabe que sou do ISCSP. Simplesmente, é mês 
de eleições. Faltava a política partidária.
Pois eu acho que este hábito não passa de cobar-

dia: incapacidade de pensar pela própria cabeça – e, 
entretanto, medo de ser apanhado na curva, pensan-
do uma coisa que mais ninguém pensa. Embora os 
clubistas da esquerda e da direita se empenhassem 
em mostrar-me que Manuela Moura Guedes era um 
problema político, Manuela Moura Guedes nunca 
passou, para mim, de um problema fundamentalmen-
te jornalístico. Só quando conseguiu dividir ao meio 
as melhores cabeças deste país se tornou 
num problema político. 
E isso tem muito mais a ver com a fragili-

dade das ditas cabeças do que com a força 
do dito fenómeno.

Joel Neto

CrÓNICA
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CENTRO DE 
UVAS PARA VINHO
NO MERCADO TOUR ST-LÉONARD

O maior centro de uva para vinho 
em Montreal e arredores

6705, Boul. Métropolitain
St-Léonard
(ao lado do Metropolitano e próximo de Pascal Gagnon e Langelier)

A maior companhia de
importação de uva para 

vinho em Montreal

SE PREFERIR

ESMAGAMOS

TAMBÉM AS

SUAS UVAS

HORÁRIO DE ABERTURA: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, sábados e domingos das 8h às 17h

MOSTO

DISPONÍVEL

Tel.: 514-325-2200

LAZiO
SUPERMARKET inC.

Importador directo da Califórnia
de uva para vinho

CEnTRO DE UVA PARA VinHO
Marché de la Tour de St-Léonard

6705, boul. Métropolitain - St-Léonard

Chegada diária de 
todas as variedades 

de uvas das melhores 
zonas da Califórnia

Temos todo o 
equipamento

para a sua adega

Tel.: 514-324-4311

RUViAnO inC.
Importador e distribuidor da melhor 

uva para vinho.
Importador directo da Califórnia

CEnTRO DE UVA PARA VinHO
6705, boul. Métropolitain - St-Léonard

PUBlICIDADe
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política, políticos
e politiqueiros
Este mês de Setembro ficará na história contemporâ-

nea como um dos mais agitados no campo político. 
É o mês em que a adrenalina exerceu, até agora, maior 
pressão, a fazer as pessoas dizerem por vezes aquilo que 
não deviam por diversíssimas razões. Porém, sendo a po-
lítica aquilo que conhecemos e os políticos, actores numa 
arena de adestrados e aguerridos gladiadores, tudo e to-
dos ficam dependentes do polegar que representa o pú-
blico. O votante. Polegar virado para cima ou virado para 
baixo. E é aí que a pressão sanguínea dos candidatos car-
bura em ebulição, a fazer a máquina num frenesim tres-
loucado acelerar os pistões aumentando a compressão. 
Procurando comprimir o transeunte, o tranquilo cliente 
da esplanada que distraidamente gira a chávena de café 
ou espera o autocarro na esquina da rua. Os métodos de 
aproximação são semelhantes em quase todos os países 
do globo, pelo menos naqueles que ainda têm a liberdade 
de pensar e de discutir assuntos da administração pública. 
Vejamos alguns exemplos da actividade política decor-
rente no nosso país de origem e neste que nos serve de 
segunda pátria.
Portugal: A braços com gravíssimas suspeitas de cor-

rupção que lhes cola na pele e que produz ecos que res-
soam em todas as paredes, os socialistas tentam deses-
peradamente vender uma “nova imagem” do seu chefe, 
bastante amachucada pela má governação e pela per-
missão implicitamente concedida aos espanhóis, de se 
imiscuírem na campanha eleitoral portuguesa, do mesmo 
modo que uma vez mais demonstraram aberrante falta 
de patriotismo ao não apoiarem a candidatura de Durão 
Barroso à presidência da União Europeia. A obsessão 
partidária não os deixa ver mais longe que a ponta dos 
seus interesses pessoais, daqueles que esgueiram nas fil-
tradas festas da família socialista galega. Evoco, a título 
de exemplo, a crise de 1385. Como é sabido, a herdeira 
do trono português, D. Beatriz, filha do falecido monar-
ca D. Fernando, estava casada com o rei de Castela. Era 
norma nessa época. Os filhos de cada um dos reinos da 
Península, deveriam esposar um príncipe ou princesa do 
reino vizinho. Só que isso por vezes, em casos de filhos 
únicos, como neste, punha em risco a independência de 
Portugal. Foi então que entraram em cena o Mestre de 
Avis e D. Nuno Álvares Pereira que juntaram forças e 
apoiados pelo povo, escorraçaram os adversários para 
fora do nosso território. Mas nessa época também, houve 
certa nobreza que ansiando por maiores regalias e con-
cessões da corte, se dispuseram às ordens de D. Beatriz 
e do seu ambicioso esposo, João de Castela. Formaram 
com os nossos inimigos alas de combatentes que invadi-
ram Portugal e se bateram contra os defensores da pátria.  
A isto se chama, em todos os quadrantes, traição. É, pa-
rece, infelizmente, uma forma em que certos portugueses 
se acomodam com facilidade. E numa época em que, 
talvez mais do que nunca, necessitamos de aproveitar a 
experiências e as ajudas de quantos capazes tenhamos es-
palhados pelo mundo, o Partido Socialista fez campanha 
contra Durão, aquele que os sempre ajudou, incluindo 
aquando da preparação e execução do conhecido Tratado 
de Lisboa e que fez o actual PM, rosto avermelhado de 
regozijo, abraçar o mesmo Durão Barroso exclamando 
um “Porreiro Pá!”. Já nos referimos ao preço enorme que 
dito contrato europeu custou à dignidade portuguesa. Em 
referência ao abandono da investigação sobre o desapare-
cimento da pequenita inglesa. Foi mais manifestação an-
ti-portuguesa do primeiro-ministro. Que tem várias. Tem 
uma predilecção pelo imperialismo cesariano. Tentou 
amedrontar a imprensa, quis impor regras muito pessoais 
à informação e neste momento, há sinais de retaliações 
que se fazem a pessoas que estão a colaborar na campa-
nha de Manuela Ferreira Leite. Como a própria o disse 
numa entrevista agora publicada: “Eu tenho sério receio 
do que é que vai acontecer ou o que é que aconteceria a 
partir do 27 de Setembro, se o PS ganhasse as eleições 
a todas as pessoas que fazem equipa comigo. Eu sinto 
sério receio disso. E não é possível em democracia nós 
sentirmos receio disso. É a primeira vez que tal aconte-
ce”. “(…) Há aqui uma questão de fundo séria que tem a 
ver com a democracia”. Com o avançar da campanha é 

natural que muitos analistas se pronunciem— com mais 
ou menos acuidade— sobre os programas eleitorais dos 
principais partidos em liça. É mesmo compreensível que 
possam ter de quando em quando, um laivo de mal dis-
farçado partidarismo. Só que se deve criticar uma can-
didata que “quer obrigar toda a gente a trabalhar, que 
privilegia o mérito e a competição, que exige ordem e 
disciplina e que considera que empresa privada é mais 
eficaz que a nacionalizada?” Mas tudo isto são verdades 
irrefutáveis. Somos um país que não produz. Onde toda a 
gente espera que seja o vizinho que faça o trabalho. Não 
apoia a polícia no seu trabalho e na aplicação e cumpri-
mento da ordem pública. Não temos tribunais que casti-
guem os faltosos. Os bandidos andam à solta e cada vez 
que sã presos e logo soltos, voltam ao crime. Qual país 
pode progredir nesta situação? E concerteza que a em-
presa privada é de longe mais eficaz. Lá como cá. E não 
necessitamos das loucas despesas de comboios rápidos 
apenas para ajudar a Espanha a receber mais subvenções 
europeias. Os dados estão jogados apesar das muitas “no-
tícias” controladas que se fazem circular com a intenção 
de destabilizar os incautos. Ao povo de se pronunciar.
Québec – Canadá: Nas últimas eleições no Québec 

chamei a atenção daqueles que vão tendo a paciência e 
amabilidade de lerem os meus modestos escritos, para o 
risco que uma maioria absoluta dos liberais provinciais, 
teria a médio prazo, para os cidadãos desta Província. A 
volúvel apreciação do público— sendo sobejamente co-
nhecida— não deixa por vezes de nos surpreender. Ou 
talvez não. Havia sinais de equilíbrio decisional que afi-
nal não se manifestaram E mentindo sem vergonha sobre 
diversos casos, Charest obteve a maioria tão cobiçada. 
Chegou agora a vez do povo pagar a sua cega confian-
ça. E o problema é que também serei atingido. Vejamos 
porquê. Segundo o muito liberal jornal La Presse, na sua 
edição de segunda-feira finda, um projecto de Lei sobre 
o financiamento dos serviços públicos, circula nos escri-
tórios dos ministros-adjuntos desde a semana passada. 
Consta na ementa um aumento todos azimutes das tarifas 
dos serviços oferecidos pelo Estado, excluindo todavia as 
creches a 7 dólares por dia. Devemos assim preparar-nos 
para más notícias, porque o governo quebequense estima 
que lhe faltam 15 biliões de dólares de receitas, que deve-
rão sair das tarifas dos serviços aos cidadãos. Que passam 
pelos contadores de água, pelo preço da electricidade, pe-
las propinas escolares, pelas portagens das estradas ou 
nas entradas da ilha de Montreal, pela... pela...
O artigo exclusivo do diário montrealense, obrigou o 

PM Charest a procurar a imprensa para negar a existên-
cia de tal documento. E porquê essa repentina preocu-
pação? Porque no mesmo dia decorria na circunscrição 
de Rousseau uma eleição intercalar e o chefe liberal não 
queria que a notícia lhe pudesse causar transtorno. Uma 
eleição ganha sem dificuldade pelo Partido Quebécois. 
Fica portanto para mais tarde “o aparecimento” da Lei. 
Há no entanto já uma “novidade”. A Universidade Mc-
Gill decidiu recusar as subvenções governamentais para 
os seus cursos de MBA, aumentando em consequência e 
substancialmente os custos das matrículas, passando de 
1700$ para 30 mil no caso de residentes e para 100 mil 
no caso de estrangeiros. Outra causa abusiva que lhe fa-
cilita a maioria absoluta na Assembleia, foi a utilização 
do chamado “bâillon” para meter fim no debate da Lei 
40, a fim de suspender a famosa lei do “défice zero” de 
Luciem Bouchard, permitindo assim o regresso aos défi-
ces orçamentais. Para além de abusiva, a lei imposta trai 
o espírito anti-défice tão reclamado e apregoado. Durante 

quatro anos o Governo pode criar défices conforme lhe 
der na gana. Protela-se o pagamento para depois.
Québec – Montreal: O pobre “Maire” de Montreal 

não sabe aonde “dar com a cabeça”. É raro o dia em que 
não seja confrontado com uma história de corrupção, de 
negligência, de ilegalidade ocorrido entre portas ou em 
qualquer bairro da sua cidade. Escândalo após escândalo. 
O seu muito apregoado código de ética, encontra todas 
dificuldades do mundo de passar a soleira da porta do seu 
gabinete. Os murmúrios são cada vez mais sonantes não 
só entre as hostes do seu partido, como da parte de em-
preiteiros e firmas de serviços conselheiros, que obtêm 
contratos camarários. E que contribuem para a caixa elei-
toral do partido, bem naturalmente. Depois das várias in-
vestigações da polícia em curso, por outras tantas causas 
de corrupção declarada, surge agora em cena o Director-
geral das eleições que enviou verificadores a uma dezena 
de bairros, à procura de documentos sobre financiamento 
ilegal e falsa facturação. Segundo a denunciação, o parti-
do do presidente da Câmara, terminou as eleições de 2001 
com um considerável défice. A fim de procurar remediar 
a situação, um importante elemento do partido terá, em 
2004, solicitado aos bairros controlados pela União de 
Montreal, uma ajuda financeira para eliminar a falta na 
caixa. Pensa-se então, que alguns bairros terão participa-
do com fundos dos orçamentos de funcionamento o que, 
logicamente, é ilegal. Não se pode desviar os fundos des-
tinados aos serviços públicos, para qualquer participação 
partidária. E, naturalmente, o “Maire” não sabe de nada, 
nem nunca ouviu falar. Jura. No momento de rabiscar es-
tas linhas decorre a assembleia municipal, onde deverá 
ser depositado o relatório do verificador da Câmara sobre 
o controverso e suspeito contrato dos contadores de água, 
concedido por Zampino. No desconhecimento total do 
“Maire”. Certamente.
Canadá: A zizania ou bizarria parece reacender-se nos 

liberais nacionais. Martin Cauchon, militante desde a ida-
de dos 17 anos, membro activo na ala quebequense, de-
putado e ministro vários anos, foi aproximado para reto-
mar serviço numa eventual eleição federal. Após pequeno 
período de consultação com familiares, Martin Cauchon 
decidiu de avançar na tentativa da reconquista do lugar 
que deixou livre, na altura do início da chefia Ignatieff. 
A sua intenção é de vencer Mulcair do NPD. Mas terá 
antes de bater Coderre. Com efeito, o lugar-tenente libe-
ral no Québec, afirma a quem quiser ouvir — muito no 
estilo de vendedor ambulante que se lhe conhece — que 
a circunscrição desejada pelo antigo deputado-ministro, 
está destinada a uma mulher de negócios montrealense. 
O que pretende Martin Cauchon é que o chefe determine 
uma campanha de investidura na qual ele se possa apre-
sentar. A pretensão no entanto parece ser contrária aos de-
sejos de Coderre que, segundo fontes anónimas, procura 
impedir a ascensão de Cauchon por, eventualmente, lhe 
poder causar sombra numa ambicionada campanha de 
liderança do partido. Que fará o chefe, é a pergunta que 
muitos destacados elementos do PLC se fazem sem que, 
até à data, tenham obtido resposta de Ignatieff. Irá Mi-
chel Ignatieff reprovar ou apoiar a decisão do seu lugar-
tenente no Québec? Será certamente um caso a seguir. 
Do mesmo modo que, eventualmente, numa hipotética 
vitória do chefe liberal em próxima eleição, se deverá 
acompanhar as diligências que diz querer efectuar na ve-
rificação completa das finanças públicas... Será óptimo. 
Porque será uma ocasião em ouro de constatar os rombos 
das comanditas postas em prática pelos governos Jean 
Chrétien-Paul Martin... Raul Mesquita
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Feliz aNiversÁrio

Beleza da seMaNa

Feliz aniversário Sabrina

Tá chovendo Hamburger
No último fim-de-semana a Sony Pictures Anima-

tion revelou o seu novo longa-metragem, “Tá Cho-
vendo Hamburger” (“Cloudy With a Chance of Me-
atballs”). 
Inspirado no livro infantil de Judi e Ron Barret 

escrito em 1982, o terceiro longa-metragem de ani-
mação do estúdio contou 
a história de um cientista 
que tenta resolver o pro-
blema da fome no planeta, 
mas acaba encontrando 
um problema de propor-
ções globais quando sopa, 
suco, sorvete, entre outros 
alimentos, começam a cair 
do céu. “Tá Chovendo 
Hamburger” tem a dire-
ção de Chris Miller e Phil 
Lord.
Um óptimo filme a ver 

para todos.

The Beatles: Rock Band
A experiência de mes-

clar Rock and Roll 
com jogos não é novo. 
Desde os primeiros pas-
sos dos joguinhos, os 
desenvolvedores sempre 
buscaram colocar músi-
cas associadas ao gênero 
e, até mesmo, às temáti-
cas. Essa experiência co-
meçou a aprofundar-se, 
nos anos 1990, durante 

a quarta geração de jogos eletrónicos, quando foram 
lançados títulos como “Rock & Roll Racing” e “Re-
volution X”, lançados para a plataforma Sega Gene-
sis. 
Mas foi nos anos 2000 que a interação entre os jo-

gos e Rock alcançou um novo patamar, com o lança-
mento, em 2005, da primeira versão do Guitar Hero. 
O jogo com uma guitarra, a experiência de ser uma 
estrela do rock. O objectivo é, basicamente, seguir 
as notas musicais, representadas por cores, apertan-
do os botões coloridos do controlador, ou melhor, da 
guitarra. O sucesso do jogo rendeu uma série, abrin-
do espaço também para uma nova franquia, o “Rock 
Band”, que pela primeira vez, ofereceu a bateria e 
microfones para que os jogadores pudessem tocar e 

cantar.
Esse tipo de jogo abriu um novo mercado para a 

combalida indústria musical, que passou a competir 
por espaço para os seus artistas nos novos lançamen-
tos de “vídeo game”. A primeira banda a ter um jogo 
dedicado a ela foi o Aerosmith, e, em seguida o Me-
tallica, mas nessas duas versões do “Guitar Hero”, 
havia espaço músicas de outras bandas.
Em 2007, iniciou-se uma briga entre “Guitar Hero” 

e “Rock Band”, para saber qual deles teria o direito 
por ter nos seus jogos, o direito de disponibilizar as 
músicas da banda mais importante de todos os tem-
pos, Os Beatles. O braço de ferro foi vencido pela 
Harmonic Music System e pela Eletronic Arts, res-

ponsáveis pelo “Rock Band”, que prometeram fazer 
um jogo inteiramente dedicado ao quarteto de Liver-
pool.
Eis que no dia 09/09/09 – uma referência à faixa 

“Revolution 9”, na qual os dizeres “number nine” 
ficam-se repetido em loop – houve o lançamento do 
tão esperado “The Beatles: Rock Band”. Ao contrá-
rio dos jogos dedicados ao Aerosmith e ao Metallica, 
essa versão só possui canções da banda que leva o 

nome do jogo, fazendo um mergulho profundo na 
carreira da banda. O jogo torna-se impressionante 
logo na animação de abertura, que traz um medley de 
canções do grupo, trazendo vários momentos da car-
reira dos Beatles, desde os dias de “Twist and Shout” 
até a psicodélia final de “I Am The Walrus”. Talvez 
nenhuma outra banda fosse tão apropriada para estre-

lar um jogo de “vídeo game” do que os Beatles. Isto 
porque a trajetória da banda favorece imensamente 
a elevação de nível de dificuldade de acordo com as 
fases da banda. No início, faixas mais simples e me-
nos elaboradas, como em “A Hard Days Night”, até 
melodias mais complexas como a de “The End”.
A evolução de cada nível de dificuldade acompa-

nha as fases da banda, que mudam de nível a nível, 
juntamente com o visual do quarteto (figurino, cortes 
de cabelo, bigodes e barbas). Os cenários também 
acompanham a trajetória do grupo, começando no 
Cavern, clube onde a banda se revelou até o tecto da 
gravadora Apple, onde o grupo se apresentou junto 
pela última vez.
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Quadrilhas e quadrilheiros
Enquanto que quadrilha é à primeira vista um ban-

do de ladrões, pode também ser uma dança ale-
gre e movimentada, que primitivamente se dançava 
apenas com quatro pessoas, como se pode tratar de 

um grupo de bandarilheiros e ajudantes de toureiro. 
Todavia, no caso que me ocupa neste momento, trata-
se de um grupo de soldados ou de trabalhadores de 
ofícios diversos, que faziam o policiamento nocturno 
e diurno em séculos passados. Vem a seguir o nome 
que identificava cada indivíduo que operava nessas 
quadrilhas: os quadrilheiros. Nada a ver portanto, 
com a interpelação que alguns possam fazer por 
associação a mexeriqueiros de baixo nível. O tema 
defendido pelo Dr. Flávio Borda d’Água, jovem e 
ilustre historiador residente na Suíça e de quem fize-
mos já em edição anterior um resumido curriculum, 
faz parte do portfólio da sua tese de doutoramento e 
concerne a Polícia Portuguesa nos inícios do século 
XVIII, que apresentou com elegante simplicidade na 
Associação Portuguesa do Canadá, sexta-feira 11 de 
Setembro. A história portuguesa mostra-nos vários 
episódios onde a coesão de um povo sujeito a muitas 
dificuldades e desafios em que por vezes, a própria 
insegurança do Estado era responsável dessas con-
trariedades, soube criar uma certa homogeneidade 
cultural, solidificando e defendendo aguerridamente 
a identidade nacional. Para tal bastante contribuiu a 
criação de “leis” que os soberanos de um modo ge-
ral aplicavam usando o termo “por nosso absoluto 

poder” desde o século XIV. Antes porém, ainda no 
século XIII, o ordenamento administrativo do terri-
tório foi definido, com a concessão de Forais, Con-
celhos e Póvoas, onde as Vilas Francas são sinais da 
robustez de uma Administração Local, enquanto que 
os Pelourinhos e “Juízes” de fora, são exigências da 
Administração Central. Era corrente na época a frase 
lema: “Não peques na lei, não temerás rei”. É assim 
que a partir de meados do século XIV cresceram as 
forças associativas de mesteirais, quando oficiais do 
mesmo ofício se agruparam em corporações bastante 
parecidas com os sindicatos actuais. Riqueza em me-
nos. Juntaram-se e deram nomes aos arruamentos que 
ainda hoje existem em Lisboa, principalmente, como 
Fanqueiros, Sapateiros, Correeiros, Retroseiros, Cal-
deireiros, onde os mesteres determinavam normas de 
trabalho e formação, praticavam os seus ofícios e fa-
ziam vigilância mútua, organizando simultaneamente 
confrarias de solidariedade e assistência, albergarias 
e hospícios, para doentes e miseráveis. Ao mesmo 
tempo socorriam necessitados, tratavam de enterros 
e de missas de defuntos, estabelecendo obrigações 
por entre os confrades das diferentes profissões, esta-
belecendo “estatutos” ou “regimentos.” Foi D. João I 
quem, logo após a sua aclamação, deu maior relevo 
na administração municipal ao lugar dos mesteres, 
tendo dividido os ofícios em doze “bandeiras” que 
elegiam dois homens cada uma, de modo a formar a 
Casa dos Vinte e Quatro. Por sua vez estes elegiam 
entre si um Juiz do Povo, um escrivão e quatro pro-
curadores. Existiram entidades destas em várias ci-
dades do país. Desconhece-se a época exacta em que 
surgiram os primeiros encarregados da segurança 
policial em Portugal, sabendo-se no entanto de que 
foi D. Fernando I, que em 1382, intro-
duziu alterações nas hostes portuguesas 
que conduziram à criação dos “quadri-
lheiros”. Ao criar os postos de Condestá-
vel e de Marechal, competia ao primeiro 
nomear alguns quadrilheiros para exer-
cerem funções de polícia militar. Eram 
estes que faziam a repartição dos despo-
jos alcançadas nas vitórias e conquistas 
de cidades e que apenas dependiam do 
Condestável. Entretanto em Portugal, era 
frequente assistir-se a batalhas, destrui-
ções, roubos e violações, praticados por 
castelhanos e mesmo, por alguns “alia-
dos ingleses”. A calamitosa situação, for-
çou os municípios a pedirem ao Rei para 
que fossem tomadas previdências para uma melhor 
segurança e protecção dos habitantes, para além da 
necessidade de se iluminarem as ruas. No seu leito 
de morte, D: Fernando redigiu uma Carta Régia onde 
determinou que os quadrilheiros fossem colocados 
nas ruas, tivessem prestes as suas armas às portas, e 
que se vissem tumulto na vila ou bradar por justiça, 
saíssem logo para se apoderarem dos que mal fizerem 
(…). Por sua vez D. João I, aproveitando os mestei-
rais para quadrilheiros e informadores, ordenou que 
sapateiros, alfaiates, ourives, armeiros, alfagemes, 
amoladores, candeeiros e outros ofícios, tivessem 
cada um o seu escudo e lança à porta da loja onde 
trabalhassem e os mercadores nas suas tendas, para 
acorrerem e ajudarem a prender os malfeitores. Já D. 
Afonso V, concedia aos quadrilheiros o privilégio de 
não serem recenseados para as suas campanhas em 
África nem mesmo pelos oficiais da Coroa. Remota 

à primeira publicação das Ordenações Manuelinas, 
de 1512, a instituição dos quadrilheiros em Portugal, 
determinando que em todas as cidades e vilas deve-
riam existir quadrilheiros para policiamento e entre-
ga a juízes os malfeitores. Todos eles eram recrutados 
e dirigiam durante três anos, grupos, ou quadrilhas, 
de vinte moradores arrolados pela Câmara. Porque 
não recebiam ordenado pelo trabalho perigoso que 
faziam, havia frequentes deserções. Foram intolerá-
veis em várias ocasiões e perdiam prestígio sendo 
por vezes espancados e feridos quando procuravam 
exercer as suas missões, muito especialmente nas al-
gazarras entre as peixeiras e os vendilhões ambulan-
tes, na Baixa lisboeta. Foram criadas, alteradas, com-
pletadas, muitas leis vigentes que mais não passaram 
das primeiras leis do rei D. Fernando. Em Março de 
1603, o rei Filipe II mandou publicar o Regimento 
dos Quadrilheiros, baseado numa Provisão de D. Se-
bastião de 1570, passando a ter mais autoridade. Uma 
vez mais, em 1644, desta vez D. João IV, consultou 
o Desembargo do Paço da Câmara de Lisboa, que 
por sua vez ouviu a Casa dos Vinte e Quatro Meste-
res e opinou que os Quadrilheiros sejam escusos do 
serviço militar e possam ser admitidos a cargos mais 
nobres no reino, sendo devidamente remunerados. O 
monarca concordou com a maioria dos pareceres e 
deu novo Regulamento aos Quadrilheiros cujo De-
creto de 29 de Novembro, os obrigava a servirem as 
suas funções condignamente ou a expor-se a terríveis 
sanções, passando as varas dos quadrilheiros a serem 
vermelhas e não verdes como até então, ostentando 
as insígnias reais.
Deve considerar-se que os Quadrilheiros serviam 

também como informadores da Coroa. Já no reinado 
de D. João I eles tinham sido utilizados e 
contribuíram para o êxito da Batalha de 
Aljubarrota.
D.Pedro II decreta em 1689 que possam 

ser admitidos “aos ofícios que o Senado 
da Câmara costuma prover nos homens 
do povo, que tem servido na Casa dos 
Vinte e Quatro Mesteres” e outros incen-
tivos que não terão sido suficientes para 
preenchimento voluntário dos cargos. 
Em 1706  morre  D. Pedro II e D. João V 
persiste na utilização dos Quadrilheiros 
como polícia de bairro mas muitos deles, 
devido à atmosfera compulsiva, eram au-
toridade de dia e proscritos à noite. Ape-
sar de terem sido criadas mais rondas à 

cidade, os criminosos continuavam em grande acti-
vidade por saberem que as leis eram como farrapos 
que para nada serviam. No reinado de D. José, sobre-
tudo após o terramoto de 1755, a realidade obrigou 
à nascença de Resoluções e Leis para a manutenção 
da Ordem Pública, a fim de evitar a todo o custo que 
alguns se aproveitassem da desolação e anarquia rei-
nante. Foi neste contexto que Sebastião de Carvalho 
e Melo, o Marquês de Pombal, criou o cargo de In-
tendente Geral da Polícia da Corte e do Reino, com 
ilimitada jurisdição, sendo nomeado para o cargo o 
Desembargador Inácio Ferreira Souto. A partir deste 
momento os Quadrilheiros são substituídos por po-
lícias civis e passou-se a usar-se o termo “Polícia”. 
Mas a transformação também não deu os resultados 
que se esperavam, porque a polícia não se ocupava 
dos bandidos mas antes daqueles que falavam contra 
o Rei, contra o governo e contra Pombal. O estado 
caótico manteve-se entre 1760 e 1780. A 18 de Janei-
ro de 1780, a Rainha D.Maria I, nomeia o antigo Juiz 
do Crime do Bairro do Castelo de S.Jorge, Dr. Diogo 
Inácio de Pina Manique, formado em leis pela Uni-
versidade de Coimbra, Intendente-geral da Polícia da 
Corte e do Reino. Omnipotente, vai “limpar” a casa, 
começando pelos seus próprios serviços. Enfim Lis-
boa, pôde passar a viver com maior tranquilidade.
Interessante dissertação do jovem historiador que 

foi bastante aplaudido e respondeu depois a algumas 
questões postas pelos participantes.
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BoCa do iNFerNo

abstenho-me do
combate à abstenção
A política trata os jovens por tu, mas não por razões de familiaridade: um 

cãozito ou um gato não são tratados com reverência, e a CNE parece 
prezar os jovens como uma pessoa preza um animal de estimação 
Os vídeos da Comissão Nacional de 

Eleições que pretendem convencer os 
jovens a votar são muito eficazes. O 
mais interessante é que não são efi-
cazes a combater a abstenção, mas a 
transmitir aquilo que a CNE acha que é 
um jovem. Antes de mais nada, há que 
recordar que, se as pessoas são o antigo 
povo, os jovens são a antiga canalha. A 
canalha foi promovida a jovens, o povo 
foi despromovido a pessoas. 
Os partidos, que eram afáveis com o 

povo, são cerimoniosos com as pesso-
as. Mesmo correndo o risco de parecer 
a minha avó, vejo-me forçado a come-
çar a próxima frase com a expressão 
“no meu tempo”. No meu tempo (cá 

está), todos os cartazes e pichagens 
de parede tratavam o povo por tu. Até 
o CDS pedia, muito coloquialmente, 
“Vota CDS”. Agora, até o PCP trata as 
pessoas com cerimónia, e não arrisca 
mais do que um educado “Vote PCP”. 

O povo era da família - logo, tratava-
se por tu, como fazem as famílias, com 
excepção das que residem em Cascais. 
O povo é só um, toda a gente sabe quem 
é. As pessoas são muitas, e os partidos 
não podem aspirar a conhecê-las todas. 
Daí não terem à-vontade para tratá-las 
por tu.
Curiosamente, o mesmo não aconte-

ce com os chamados jovens. A políti-
ca trata os jovens por tu, mas não por 
razões de familiaridade: um cãozito ou 
um gato não são tratados com reverên-
cia, e a CNE parece prezar os jovens 
como uma pessoa preza o seu animal 
de estimação: fazem umas habilidades 

giras, e às vezes parecem mesmo uma 
pessoa, mas continuam a ser um ani-
mal irracional. 
Os rapazes e raparigas que protago-

nizam os anúncios da CNE desempe-
nham o papel de jovem na perfeição. 
Num dos vídeos, um jovem chega a 
uma boutique e, por não ter escolhido 
a roupa em tempo útil (aparentemente, 
no mundo deste jovem as pessoas têm 
um período específico para fazer a se-
lecção da indumentária, passado o qual 
a escolha se torna irreversível), vê-se 
forçado a aceitar a escolha do alfaiate, 
que o obriga a trocar os andrajos que 
trazia por um fato e gravata. 
Ou seja, deixando o alfaiate escolher 

por ele, o miúdo ficou mais 
bem vestido. É possível que 
esta não seja a melhor forma 
de passar a mensagem “Não 
deixes que decidam por ti”, o 
que me parece excelente. Pen-
sando bem, a mensagem da 
CNE deteriora a democracia, 
na medida em que alerta as 
pessoas para o facto de os seus 
concidadãos não serem de fiar, 
e tomarem decisões que nos 
prejudicam. 

No entanto, o vídeo, na sua feliz in-
competência, transmite a ideia con-
trária - que é, de facto, uma ideia ad-
mirável. Os partidos em que eu voto 
nunca ganharam uma eleição. Essa é, 
aliás, uma das razões pelas quais voto 

neles com tanto sossego. Significa isto 
que, mesmo tendo votado em todas as 
eleições, houve sempre alguém que de-
cidiu por mim - o que é correctíssimo. 
Uma pessoa decidir o destino do país 
por nós, é ditadura; quando é a maioria 
que decide, isso chama-se democracia. 
Os outros sempre decidiram por mim, 
e ainda bem. 
Eu não quero carre-

gar sozinho o fardo de 
decidir. Eu - e, sobretu-
do, Portugal - estamos 
muito melhor assim.

Ricardo
Araújo Pereira

portugal: escolaridade 
obrigatória até aos
18 anos de idade
Acaba de ser publicada a Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto que estabelece 

o alargamento da escolaridade obrigatória para os 18 anos de idade e 
consagra a  universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir 
dos 5 anos de idade.
Escolaridade obrigatória
A presente lei estabelece o regime da 

escolaridade obrigatória para as crian-
ças e jovens com idades compreendi-
das entre os 6 e os 18 anos de idade. 
Os alunos actualmente abrangidos pela 

escolaridade obrigatória que se matri-
culem no ano lectivo de 2009/2010 em 
qualquer dos anos de escolaridade dos 
1.º ou 2.º ciclos ou 7.º ano de escolari-
dade estão sujeitos ao limite da escola-
ridade obrigatória previsto na presente 
lei.

Todavia para os alunos que se ma-
triculem no 8.º ano de escolaridade e 
seguintes o limite de escolaridade obri-
gatória continua a ser os 15 anos de 
idade.
Quando cessa a escolaridade obri-

gatória?
Com a obtenção do diploma de cur-

so conferente de nível secundário da 
educação; ou independentemente da 
obtenção do diploma de qualquer ciclo 
ou nível de ensino, no momento do ano 
escolar em que o aluno perfaça 18 anos 
de idade. Obrigação dos pais e encarre-
gados de educação.
A escolaridade obrigatória implica, 

para o encarregado de educação o dever 
de proceder à matrícula do seu filho/
educando em escolas de rede pública, 
particular ou cooperativa, e garantirem 

a frequência durante a idade abrangida 
pela escolaridade obrigatória.
O ensino é gratuito?
O ensino é universal, gratuito e abran-

ge os custos com: Propinas; Taxas e 
emolumentos relacionados com a ma-
trícula; Frequência escolar e certifica-
ção de aproveitamento; Apoios no âm-
bito da acção social escolar.
E quanto a subsídios?
Na presente lei está previsto que os 

alunos em situação de carência econó-
mica, beneficiarão de apoios financei-

ros, na modalidade de bolsas  de estudo, 
em termos e condições a regulamentar 
por decreto lei.
Quanto à educação pré – escolar:
O presente lei consagra também a uni-

versalidade da educação pré-escolar 
para todas as crianças a partir do ano 
em que atinjam os 5 anos de idade.
Esta universalidade implica para o Es-

tado, o dever de garantir a existência de 
uma rede de educação pré-escolar que 
permita a inscrição de todas asa crian-
ças por ela abrangidas e 
o de assegurar que essa 
frequência se efectue em 
regime de gratuitidade 
da componente lectiva. 

CrÓNICAS De POrTUgAl

Antonio Archer Leite
advogado
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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            450.659.4356
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

22 de Setembro de 2009
1 euro = caD 1.588170

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

†

M E M O R A N D U M
4º Ano de Saudade

Maria inês Ventura
faleceu em 29-09-2005

Filho e filha, genro, nora, netos e bis-
netos, restantes familiares e amigos 
recordam com profunda saudade o 
seu ente querido.

Participam que será celebrada mis-
sa pelo seu eterno descanso, no 
dia 29 de Setembro de 2009, pelas 
18h30, na Igreja Santa Cruz, situada 
no 60, rua Rachel Oeste.

Agradecem antecipadamente a to-
das as pessoas que se dignarem 
assistir a este acto religioso.

M E M O R A N D U M
5º Ano de Saudade

António Martins
Faleceu em 24 de Setembro de 2004

Esposa, filhas e netos, restante família 
e amigos recordam com profunda 
saudade o seu ente querido.

Leontina Martins e filhas

“Saudades”
Já não sei disfarçar, já não sei esconder

sinto tua falta, preciso de te ver…
Essa imensa saudade que sinto por ti
Através de palavras não sei transmitir

Saudades do teu sorrir, saudades do teu andar
saudades da tua alegria, do teu falar,

Nem com mil palavras consigo expressar
Fico horas e horas a sua foto olhar
de tanta saudade me pego a chorar

Foste embora há 5 anos, a Dor e a tristeza
mentem a mesma desde o dia em que partiste.

Tenho fotos e memórias para de ti me lembrar...

No nosso coração, ficarás para a eternidade!

fausta de Jesus Dias
1933 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 15 de Setembro 
de 2009, com 76 anos de idade, Fausta de 
Jesus Dias, natural de Carvalhelhos, Boticas, 
Portugal, esposa de Egualdino de Jesus, na-
tural de Mirandela, Portugal.
Deixa na dor seu esposo; seus filhos (as) 
Júlia (Normand), António (Lina), Alexandra e 
Susan (Stefano); seus netos (as) Geneviève 
(Danial), Marc-André (Ana), Connor, Tyler, 
Serena, Alexander e Gabriel; seus bisnetos 
Samuel e Nathan; seu irmão Manuel; suas ir-
mãs Maria Fátima e Maria Conceição; cunha-
dos (as), sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231 boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 21 de Setembro de 2009, às 10 
horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo-se a sepultura, no Mausoléu 
Esther Blondin, Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
Agradecemos o pessoal do hospital Général Juif pelos seus bons cui-
dados, mais particularmente os Doutores Chang e Ohata. Oferecemos 
também um reconhecimento ao Dr. Dworkind pelos seus conselhos e 
dedicação para com a sua paciente de longa data, Fausta.
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.

† Dorvalina Aguiar
Faleceu em Longueuil, no dia 19 de Setem-
bro de 2009, com 88 anos de idade, Dorvali-
na Aguiar, natural de Lombinha da Maia, São 
Miguel, Açores, esposa de Manuel Rego, na-
tural de São José, São Miguel, Açores.

Deixa na dor seu esposo; seu filho Manuel 
José (Maria de Jesus Medeiros); suas netas 
Suzie (Alain Durand) e Sandy (Gualter Perei-
ra); seus bisnetos Maxime e Jonathan; sua 
irmã Ermelinda, sobrinhos (as), assim como 
outros familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231 boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
Uma liturgia da palavra decorreu ontem, terça-feira 22 de Setembro 
de 2009, às 10 horas, no Mausoléu St-Christopher, Cemitério Près du 
Fleuve, seguindo-se a sepultura, em cripta, no mesmo Mausoléu. 
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.

† fernanda filomena Pacheco
Faleceu em Laval, no dia 20 de Setembro 
de 2009, com 95 anos de idade, Fernanda 
Filomena Pacheco, natural da Matriz, Ribeira 
Grande, São Miguel, Açores, viúva de Jorge 
Correia da Silva.
Deixa na dor sua filha Adriana da Ponte; suas 
netas Gisela (Peter Silva), Sandra (Claudio 
Delcourpo) e Tania (Salvatore); seus bisnetos 
Alexa, Erica, Michael, Brianna, Marc Anthony; 
sobrinhos (as), assim como outros familiares 
e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORiA
2159, Boul. St-Martin e., Laval
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 23 de Setembro de 2009, após 
missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, seguindo-se a sepultura, em cripta, no Mausoléu St-Martin. 
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.

† Maria Ana Teixeira
Faleceu em Montreal, no dia 21 de Setembro 
de 2009, com 82 anos de idade, Maria Ana 
Teixeira, natural da Vila Franca do Campo, 
São Miguel, Açores, viúva de José Pacheco.
Deixa na dor suas filhas Maria de Deus 
(António José da Costa), Hirondina (Luís de 
Freitas), seu filho António José (Donaria de 
Melo); seus netos (as) e bisnetos (as); suas 
irmãs Almerinda e Maria do Carmo, sobrinhos 
(as), assim como outros familiares e amigos.

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

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 23 de Setembro de 2009, após 
missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguin-
do-se a sepultura no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
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.

† Carmelinda da Silva
Faleceu em Montreal, no dia 21 de Setembro de 2009, com 85 anos 
de idade, Carmelinda da Silva, natural da Murtosa, Portugal, esposa 
de Domingos Marques.
Deixa na dor seu esposo, sua filha Carmelinda (José Belo), seu filho 
Domingos; seus netos Paulo (Natalia) e Michelle; suas irmãs Dometilia 
e Maria da Natividade; sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORiA
3254, Bellechasse, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O seu corpo será trasladado para o Cemitério da Murtosa, Portugal, 
aonde terá lugar o funeral, sábado, dia 26 de Setembro de 2009. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-
Hajam.
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esPeCial do Mês *A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. taxas não incluídas. toDos os Anúncios 
DEvEM sEr PAGos coM AntEcEDÊnciA, visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção. Em vigor 
até 30 de setembro 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 experi-
ência. Salário conforme qualifica-
ções.     Muitas regalias. 

514-325-7729 

ClASSIfICADOS

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

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

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.

viDeNTe

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

veNDe-Se

Peixaria, situada 
no Marché Jean-
Talon, procura 
empregado de 

balcão com 
experiência, a 
tempo inteiro. 

514-272-5612 ou 
enviar CV por 

fax: 514-272-3856
Costureira com mín. 3 anos de 
experiência, para trabalho artesão/
de criação, nas Laurentides. +/- 
30 horas por semana. Salário 
segundo experiência. 

450-437-4331

Máquinas de lavar e secar. 
514-727-6360

Cozinheiro/ajudante – pratos tradi-
cionais portugueses. Trabalho de 
dia. Sr. João 514-927-6940
O Restaurante Chez Le Portugais 
procura empregado (a) de mesa e 
cozinheiro (a). 514-849-0550

Cuisine Crotone inc. est spécialisée dans la fa-
brication d’armoires de cuisines en série et sur 

mesure et existe depuis 40 ans. 
En ce moment, 

nous cherchons, a temps plein:
*Un ébéniste avec expérience, ayant reçu une 

formation d’ébéniste qui complètera une équipe 
responsable de la conception et fabrication de 

meubles hors-standard et haut de gamme. 
*Un peintre expérimenté pour la finition des ar-

moires de cuisine. Teindre ou venir le bois selon 
teintes spécifiées. Appliquer les colorants, les 
rehauts, glacis ou les nuances afin d’obtenir le

vernis désire, appliquer
la laque et autres apprêts. 

Merci de nous envoyer votre CV
par fax au: 514 648-2935

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

eMpReGoS eMpReGoS
Para alugar ou vender. Novas/antigas. Do Brasil. Lista completa: tribei-
ro@videotron.ca. 514-688-9339 Tony ou 514-243-0748 LiseteRésidence Parc Jarry

7907 St-Laurent
Residência para pessoas idosas, 
procura empregados de mesa, 3 
ou 4 dias por semana. Experiência 
não exigida. Deve falar Francês. 
Enviar CV – não se apresentar – 

por fax: 514-388-7997 ou 
Mjodoin.rpj@videotron.ca

Pessoas para limpeza, a tempo 
inteiro ou parcial. Em Brossard. 

Contactar 450-462-2558
ou 514-746-2558

Pessoa minuciosa para limpeza e 
engomar, numa casa da baixa cita-
dina. 1x/sem, 9h30-16h (5ª-feira de 
prefer.). 100$/dia. 514-845-7787

instalador de muros de blocos, 
com 3 anos de exp. Deve ter car-
ta de condução. 514-809-8383

Senhora para engomar roupa, 2 
vezes por semana. 

Contactar Laurence
514-823-5636 ou 514-488-8273

NovelaS

Pessoa em carga da limpeza e co-
zinha para uma família em Côte-
st-Luc das 11h a 19h. 4 dias por 
semana. Deve falar Inglês.

514-996-9470
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Palavras Cruzadas

aNedotas

HORiZOnTAiS: 1 - Calca. Edifício para habitação. 2 - Perversa. Sus-
tentei. Observar. 3 - Espírito. Fogueira onde se queimam cadáveres. 
4 - Espécie de albufeira. Unidade das medidas agrárias. 5 - Gálio (s. 
q.). Aromático. 6 - Vazia. Amarre. 7 - Perturbação que origina movi-
mentos involuntários dos dedos. Amerício (s. q.). 8 - Discurse em pú-
blico. Designa a pessoa ou coisa de género feminino de que se fala. 
9 - Pouco espessa. Caixilho de madeira para os vãos das janelas, etc. 
(pl.). 10 - Cólera. Remoinho de água. Sódio (s. q.). 11 - Vento brando 
e aprazível. Oráculos.
VERTiCAiS: 1 - Que amarga. Cantiga. 2 - Aqui. Mau cheiro. Espécie 
de sapo da região do Amazonas. 3 - O espaço aéreo. Cortar em to-
ros. 4 - O bagaço de que se faz a água-pé. Época marcada por um 
acontecimento que serve de base ao cômputo dos anos. 5 - Câmara 
pequena num navio. 6 - Membro do corpo do animal que serve para o 
voo. Para barlavento. 7 - Comiserar. 8 - Prefixo que entra na composi-
ção de palavras, significando em favor de. Cada um dos anéis que faz 
parte de uma cadeia. 9 - O m. q. enviesa. Aquelas. 10 - Existir. Base 
aérea portuguesa. Contr. da prep. em com o art. def. o. 11 - Terra que 
de inculta passou a ser arroteada. Enrolas em forma de mala.

Durante a guerra do golfo um americano, um inglês e um alentejano 
encontram-se. Diz o americano, mostrando uma cicatriz no braço: - 
Isto foi, Kwait City! Diz o inglês, mostrando uma cicatriz na perna: - Isto 
foi, Bagdad City! Diz o alentejano, mostrando uma cicatriz na barriga: 
- Isto foi, ‘apendiciti’!
Depois de morto, um pobre homem vai parar ao inferno, onde o diabo 
lhe explica as regras: - Já sabes! Tu daqui não podes sair, mas sem-
pre podes escolher o tipo de tortura que tu queres! O indivíduo olha 
para o catálogo, folheia, folheia, e vê uma fotografia da Marylin Mon-
roe a fazer amor com o Hitler. O indivíduo diz de imediato ao diabo: - É 
esta a tortura que eu quero! Diz-lhe o diabo: - Bom, tu é que sabes! O 
diabo vira-se então para os seus ajudantes e grita: - Para este senhor, 
a mesma tortura da Marylin!...

Domínios religiosos
Com a morte de Ted Kennedy e a saída do padre 

Arruda da igreja de Laval as conversas e os co-
mentários vieram outra vez às lojas dos barbeiros, 
mesas dos clubes, encontros de amigos, e às reuniões 
familiares. Discute-se: por que consentiu Deus num 
ror de mortes, acidentes e crimes, numa família tão 
distinta como a dos Kennedy, que até é católica? Por 
que se desloca um sacerdote da sua paróquia onde era 
amado e progredia na edificação dos crentes fiéis e na 
Paz de Deus? Haveria mazelas, desvios ou frustrações 
no procedimento de cada parte, para Deus operar?
Geralmente este é o teor das perguntas e, quanto a 

nós, não há resposta conveniente. Admitimos que o 
pecado, desde o habitual ao venial, ou faltas, (como 
se queira dizer) sempre trazem consequências, e con-
tinuarão punindo vidas se o pecador evitar o perdão 
de Deus. A Ele “pertencem a misericórdia e o per-
dão” (Dan.9:9) e, por nossas faltas, devemos evitar o 
opróbrio que pesa sobre nós, o delinquente. Mas, em 
princípio, não aceitamos que se lhe atribua a punição 
consequente ou acidental.
Temos aprendido que há uma soberania divina, e 

todo o ser humano é pecador. “Porque todos pecaram 
e destituídos estão da glória de Deus” (Rom.3:23). Em 
vez de acusá-lo devemos obedecer. Na sua triunidade 
Ele é soberano. A sua Autoridade é também triúnica: 
poderosa, porque não pode ser sobreposta; ungida, 
porque não há dignidade que melhor corrija o pecador; 
justa, porque nenhuma outra se ofereceu em preço de 
redenção. 
Sabemos que os maiorais da religião, de qualquer 

sector, ocupam (num lado ou noutro) o posto da jus-
tiça, e quase sempre procedem segundo as regras que 
eles estabeleceram, muitas vezes “invalidando assim a 
Palavra de Deus” (Mat.7:13).
Notamos que os discursos religiosos, de encómio a 

Ted Kennedy, tiveram a base de, “baptizado e fiel à sua 
religião”. Parece que houve a disposição de evitar a 
citação dum purgatório, passageiro ou longo. Seria por 
que à sua volta, neste tempo de passar para a eternida-
de, tudo era louvor e aparente bem-querer? A nós que, 
aprendemos ser o purgatório doutrinal uma invenção, 

será de alívio confirmar que os últimos anos que viveu 
foram de arrependimento e perdão, “pelo sangue de 
Jesus que nos purifica de todo o pecado”(1ª João 1:7).
José Vieira Arruda é um sacerdote que tem pacto de 

obediência ao dogmatismo da sua jurisdição eclesial. 
Ele sabe, tanto como obedecer, também como escre-
ver. E que bem, como ele o faz! “Não, nada de etno-
centrismos. Nada de nacionalismos fechados/ ultra-
passados. Nada de comunidade-gueto! Como Jesus, 
o cristão, seu discípulo, tem um coração grande, tão 
grande do tamanho do próprio coração de Deus”. (Lu-
soPress, 3/09/09).
É aí que nós fazemos paragem para meditação. E 

também perguntamos: como ficará o coração de Deus 
quando a justiça dos homens resolve ou impõe situações 
contrárias ao seu Amor, digamos, ao “seu coração”, 
no campo da sua Palavra ou da sua acção salvadora? 
Segundo a profecia, para os que escutam e obedecem, 
há uma afirmativa confortante: “Dar-lhes-ei coração 
para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-
me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se 
converterão a mim de todo o seu coração”. (Jer.24:7). 
O apóstolo Paulo advertiu: “Ainda que nós mesmos, 
ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além 
do que vos tenho anunciado, seja anátema”. (Gal.1:8). 
Grande parte, de mestres religiosos exige obediência 
aos sistemas que adoptaram e, sem ajuizar, colocam 
Deus na posição de “estar vendo o que eles fazem...” 
É trágico para quem obedece sem discernir! Acima 
dos homens, das circunstâncias e de mil e uma coi-
sas (chamadas pelo seu justo nome “secundárias”) os 
que resolvem obedecer a Deus descobrirão o manan-
cial daquela vontade que é o Amor.  Porém, para com 
Deus não há faltas escondidas nem dolo com artifício, 
pecados sem a purificação divina ou esquivanças em 
qualquer domínio. Nas melodias do engano, Deus não 
escuta liras dos homens. “Antes corre o juízo como as 
águas, e a justiça como ribeiro perene”(Amós 5:24). 
E a gratidão, num coração purificado, brotará viva e 
plena de alegria, para fazer o bem!

J.J. Marques da Silva
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soluções
SOLUçãO CRUZADAS:

sudoKu

HORiZOnTAiS: 1 - Acalca. Casa. 2 - Má. 
Asi. Ver. 3 - Alma. Pira. 4 - Ria.Are. 5 - Ga. 
Aromoso. 6 - Oca. Ate. 7 - Atetose. Am. 8 - 
Ore. Ela. 9 - Rara. Aros. 10 - Ira. Ola. Na. 
11 - Aura. Oragos.
VERTiCAiS: 1 - Amargo. Ária. 2 - Cá. Aca. 
Aru. 3 - Ar. Atorar. 4 - Lia. Era. 5 - Camaro-
te. 6 - Asa.Aló. 7 - Amiserar. 8 - Pró. Elo. 
9 -Aviesa. As. 10 - Ser. Ota. No. 11 - Aral.
Emalas.
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Casal da seMaNa

Duas grandes amadoras do Karaoke...

Na Casa dos açores do QueBeQue

festa de anos do seu rancho folclórico
O folclore esteve em noite de grande destaque na 

Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec), sá-
bado passado, por ocasião da passagem do 12º ani-
versário do Rancho Folclórico Ilhas de Encanto.
Um óptimo jantar dançante, com boa música de am-

biente pelo DJ MC Sounds (Mark Cabral) e exibição 
de danças folclóricas, preencheram uma noite assaz 
agradável, a que não faltou o calor das amizades 
como complementaridade. 

Outrossim, no que respeita à sobremesa do dia - o 
bolo do aniversário, do qual, infelizmente, não lhe 
provámos a doçura, pois já íamos a sair...
Nas palavras do momento, Damião Sousa, presi-

dente da Caçorbeque, disse que “Para nós, é um mo-
mento (a efeméride) muito importante, assim como 
para todos os membros do rancho”.
De facto, o agrupamento, onde quer que haja ac-

tuado ao longo desta dezena de anos, tem sido um 
verdadeiro “embaixador” da Caçorbeque, da música 
e danças dos Açores. E de Portugal em geral, acres-

cente-se, localmente marcando uma presença muito 
honrosa.
Apesar de desfalcado, apresentou nesta noite exibi-

ções muito jeitosas, tais como o Baile dos Fenais, o 
Baile Furado, o Pézinho da Vila, entre outros.
O “Ilhas de Encanto” foi fundado a 8 de Setembro 

de 1997. Com cerca de uma trintena de elementos 
(dançarinos e músicos), tem como directora a Glória 
Arruda e ensaiadora a jovem Christina Arruda, sua 
filha. Dir-se-á que o folclore corre no sangue da famí-
lia! Trocando impressões com Glória Arruda sobre o 
grupo, que tem enfrentado dificuldades de adesão, in-
formou-nos que o rancho vai contar agora com mais 
seis pares de séniores, cujo primeiro ensaio estaria 
marcado para terça-feira, dia 22 do corrente.
Seguidamente, fez um apelo à audiência em geral, 

para que se juntam ao rancho - pouco importando a 
idade dos aderentes.
Sobre a falta de adesão da parte dos jovens, é uma 

questão que não só afecta os ranchos folclóricos, mas 
também os demais grupos e colectividades. Todavia, 

parece que as nossas filarmónicas não têm sido muito 
afectadas. Felizmente.
A realidade é que a juventude tem começado a ter 

outras formas de occupar o seu tempo.
O que resta por saber, agora, é se realmente tem 

aprendido alguma coisa. Sobretudo cultural e de bons 
costumes.
Parabéns à Caçorbeque e ao “Ilhas de Encanto”, 

com votos de longa vida e de que nunca se canse de 
encantar!

António Vallacorba

coisas do corisco
Caros amigos leitores, fiquei de boca à banda 

quando li o adeus do 
Padre Arruda noutro Jornal 
comunitário. Então, o Padre 
tem o descaramento de, em 
nenhuma parte da carta em 
questão, agradecer a comu-
nidade portuguesa da Laval 
pelo acolhimento que teve 
durante os dezassete anos 
ao serviço da Missão. Faz 
uma retrospectiva da ma-
neira com que os Portugue-
ses de Toronto herdaram 
de certas Igrejas e vieram a 
ser mais tarde reconhecidas 
como portuguesas... Mas, 
para a sua informação, que 
parece já ter esquecido, a 
Igreja onde passou os últi-
mos dezassete anos não foi 
herdada, mas sim construí-
da, desde a primeira pedra, 
pelos Portugueses da ilha 
de Jesus. E são muitos os 
que roubaram tempo às suas 
famílias, para fazer do seu 

melhor para que esta sua casa fosse acolhedora, tan-
to para si como para os seus 
familiares e amigos...
O Padre Arruda diz no iní-

cio que só tem palavras para 
agradecer... Foi pena de, em 
vez de ir dar uma volta pelas 
Igrejas portuguesas de To-
ronto, não tivesse uma pala-
vrinha, mesmo pequenina, 
pelos Portugueses da Igreja 
Portuguesa de Laval, como é 
vulgo entre nós.
E ainda por cima, quer que 

deixemos de ser de direita, 
porque não dá, segundo o seu 
raciocino.
Passa fora! No fim do bilhe-

te, o Padre Arruda informa 
que os Padres Ezio e Tiziano 
trabalharão também na Mis-
são Italiana de Laval – por-
que não diz “Missão Cristã” 
como trata a nossa durante 
todo o seu artigo?

José de Sousa
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Reis de portugal
10º Monarca de portugal
Dinastia: Joanina
1385-1433

D. JOãO I – “O DE BOA MEMóRIA”

Filho bastardo de D. Pedro I e de 
Teresa Lourenço, dama galega, 

nasceu em 1357, em Lisboa, onde fa-
leceu em 1433. Décimo rei de Portugal 
(1385-1433), foi o fundador da dinas-
tia de Avis ou Joanina, sen-
do conhecido pelo cognome 
“de Boa Memória”.
Educado por um mestre 

da Ordem de Cristo, foi 
nomeado, com apenas seis 
anos, Mestre da Ordem de 
Avis por D. Pedro I e ar-
mado cavaleiro. Durante 
o reinado de D. Fernando, 
seu meio-irmão, começa a 
desempenhar papéis de certo relevo, 
como o da negociação do casamento 
de D. Beatriz com o rei de Castela. A 
rainha D. Leonor Teles vê no Mestre 
de Avis um obstáculo e um adversário 
na sua influência sobre D. Fernando, 
sendo D. João considerado o chefe dos 
que se opõem à acção de Leonor Teles 
e do Conde Andeiro. Após a morte de 
D. Fernando, em 1383, entra-se num 
período de agitação e de crise na suces-
são da Coroa, dado não haver herdeiro 
varão e D. Beatriz estar casada com o 
rei de Castela. Estava ainda em causa a 
independência nacional.
Formam-se dois partidos, um a favor 

e outro contra D. Beatriz como rainha 
de Portugal, e D. João aceita a chefia 
do movimento popular que luta con-
tra a hipótese de Portugal vir a ter um 
rei estrangeiro. Este movimento tem 
o apoio da burguesia. Assim, partici-
pa no assassínio do Conde Andeiro e 
é proclamado “regedor e defensor do 
Reino”. Prevendo a invasão do país por 
Castela, que queria impor os direitos de 
D. Beatriz, começa a preparar a defesa, 
onde se vai destacar Nuno Álvares Pe-
reira. Segue-se um período de lutas em 
que se salienta a Batalha de Atoleiros e 
o Cerco de Lisboa, por terra e mar, em 
1384, durante vários meses. Em Abril 
de 1385 reúnem-se as Cortes em Coim-
bra, onde, pela acção e grande poder 
oratório do Dr. João das Regras, D. 
João é eleito rei. A luta contra Castela e 
seus partidários vai continuar, e, em 14 
de Agosto de 1385, obtém-se uma gran-
diosa vitória na Batalha de Aljubarrota, 
a que se segue a vitória em Valverde. 
Pela vitória em Aljubarrota e em cum-
primento de uma promessa, D. João I 

manda construir o Mosteiro da Bata-
lha, um belo exemplar da arte gótica. A 
luta com Castela e seus partidários vai 
continuar, mas mais esporadicamen-
te, até que em 1411 se estabelece em 

definitivo a paz. Entretan-
to, em 1387, D. João I casa 
com D. Filipa de Lencastre, 
na sequência do Tratado de 
Windsor, celebrado com a 
Inglaterra. Desta união nas-
cerá a “Ínclita Geração” - D. 
Duarte, Infante D. Pedro, 
Infante D. Henrique, D. Isa-
bel e Infante D. Fernando, o 
Infante Santo.

D. João I, que subiu ao trono com o 
grande apoio que teve das massas po-
pulares e da burguesia, quando as lutas 
com Castela estabilizaram, começou 
uma política centralizadora do poder, 
reduzindo a influência do clero e da no-
breza, apropriando-se dos bens dos que 
eram apoiantes de Castela, espaçando 
a reunião das Cortes, e procurando rea-
ver algumas das terras doadas.
É no reinado de D. João I que têm iní-

cio as conquistas no Norte de África e 
que começa a gesta dos Descobrimen-
tos, pela acção do Infante D. Henrique. 
Assim, em 1415 dá-se a expedição 
a Ceuta, que é conquistada em 21 de 
Agosto. Após a sua conquista são ar-
mados cavaleiros, na mesquita daquela 
praça-forte, os príncipes D. Duarte, D. 
Pedro e D. Henrique. Entretanto, na 
véspera da partida de Lisboa, falecera 
a rainha D. Filipa de Lencastre.
Após o regresso de Ceuta, o infante 

D. Henrique vai dar início à epopeia 
dos Descobrimentos. No reinado de D. 
João I são descobertas as ilhas de Por-
to Santo (1418), da Madeira (1419) e 
dos Açores (1427), além de se fazerem 
expedições às Canárias. Tem início, 
igualmente, a colonização dos Açores 
e da Madeira.
D. João I era um rei culto, dada a sua 

formação na Ordem de Avis, e, por 
isso, mandou redigir a Crónica Breve 
do Arquivo Nacional, mandou traduzir 
o Novo Testamento e vidas de santos, e 
escreveu o Livro da Montaria.
Em 1412 associou ao governo do rei-

no o seu filho D. Duarte, que lhe su-
cederia. D. João I faleceu em 1433 e 
encontra-se sepultado no Mosteiro da 
Batalha.

© 2001 Porto Editora, Lda.

CUlTUrA

lusofonia: académicos
debatem acordo ortográfico
O novo acordo ortográfico é um dos 

temas centrais do Encontro Anual 
da Lusofonia, em Bragança, entre 30 
de Setembro e 03 de Outubro. O evento 
vai homenagear também escritores da 
Língua Portuguesa. 
A “homenagem contra o esquecimen-

to sob o signo do novo acordo ortográ-
fico” juntará mais uma vez em Bragan-
ça estudiosos e linguistas de diversos 
países lusófonos e representantes de 

três academias de língua portuguesa.
De acordo com o responsável pela 

organização do encontro, Chrys Chrys-
tello, estão já confirmadas as presenças 
de Adriano Moreira e Malaca Castelei-
ro da Academia de Ciências de Lisboa, 
Evanildo Bechara da Academia Brasi-
leira de Letras e Ângelo Cristóvão da 
Academia Galega da Língua Portugue-
sa.

afonso Henriques: congresso 
reforçou tese do nascimento
em viseu
O comissário-geral das comemora-

ções dos 900 anos do nascimen-
to de D. Afonso Henriques considerou 
que o Congresso de quatro dias com o 
nome do primeiro rei de Portugal ser-
viu para “reforçar a tese do seu nasci-
mento em Viseu”. 
João Silva de Sousa explicou que, ao 

longo dos quatro dias de congresso, 
reuniu consenso, por parte da maioria 
dos conferencistas, o nascimento de D. 
Afonso Henriques em Viseu, em Agos-
to de 1109.
«Apenas um conferencista apontou o 

nascimento para Guimarães, sem, no 
entanto, ter indicado um só documento 
nesse sentido», alegou.

Sousa Tavares: acordo
ortográfico é «acto
colonial» do Brasil
O Acordo Ortográfico é um acto 

colonial do Brasil sobre Portu-
gal com regras que não 
são recíprocas, afirmou 
à Lusa o escritor e jor-
nalista português Miguel 
Sousa Tavares, no Brasil 
para lançar seu “quase-
romance” No Teu Deser-
to. 
“O Brasil é o único país 

que recebeu a língua de 
fora e que impõe uma re-
visão da língua ao país 

matriz, como se os Estados Unidos im-
pusessem um acordo ortográfico à In-

glaterra”, afirmou Sou-
sa Tavares, criticando o 
facto de não ter havido 
uma consulta aos pro-
fissionais que trabalham 
com a língua, como os 
escritores, jornalistas e 
professores. 
“Ninguém foi ouvido, o 

acordo foi imposto tanto 
no Brasil como em Por-
tugal”.

Bertrand edita os «Super
portugueses» de João aguiar
A Bertrand lançou no dia 18 de Se-

tembro “Super Portugueses”, de 
João Aguiar, obra que reúne textos 
publicados na secção “Super Portu-
gueses” da revista Su-
per Interessante. Uma 
excelente oportunidade 
para conhecer a histó-
ria de quem fez parte da 
nossa História.
“´Super Portugueses´ 

não é um ensaio his-
tórico erudito. Não é, 
também, uma colecção 
de biografias extensas 
e pormenorizadas de fi-
guras históricas. Não é 
uma lista completa dos 
homens e mulheres que 
se notabilizaram na His-
tória de Portugal. Essa 

lista completa, felizmente, seria bem 
mais longa. Este livro reúne os textos 
publicados na secção “Super Portu-
gueses” da revista Super Interessante, 

sobre algumas das per-
sonagens que ajudaram 
a definir o nosso país 
ou que o serviram com 
particular brilho. 
D. Afonso Henriques, 

Gualdim Pais, D. Dinis 
I, Rainha Santa Isabel, 
D. Nuno Álvares Pe-
reira, Damião de Góis, 
Luís Vaz de Camões, 
Padre António Vieira, 
1.º Marquês de Pom-
bal, Fontes Pereira de 
Melo e Eça de Queirós 
são apenas alguns dos 
compatriotas referidos”
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Halle Berry
Antes de iniciar a 

carreira de actriz, 
Halle Berry disputou 
o título de Miss USA 
em 1986; terminou em 
segundo lugar, Christy 
Fichtner ganhou este 
concurso (e segunda no 
Miss Universo 1986). 
No mesmo ano, Berry 
também disputou para o 
seu país o título de Miss 
Mundo e ficou em sexto 
lugar; a coroa ficou com 
a candidata de Trinidad 

e Tobago, Giselle LaRonde. Apesar das dificuldades 
enfrentadas desde cedo pela sua família, Halle con-
seguiu-se formar em jornalismo no Cuyahoga Com-
munity College, em Ohio. Entretanto, nunca chegou 
a exercer a profissão. Em 2002, ao conquistar o Os-
car de melhor actriz com uma interpretação no filme 
“Monster’s Ball”, Berry entrou na história do cinema 
como a primeira negra a ganhar a categoria principal 
de actriz do disputado prémio.

adriane Garcia
Desde criança Adria-

ne Garcia sempre 
foi apaixonada por mú-
sica desde criança. Aos 
14 anos começou sua 
carreira, como modelo, 
porém foi só anos de-
pois que sua vida mu-
dou.
Em 2001 Adriane se 

inscreveu para o Rea-
lity Show exibido pelo 
SBT, Casa dos Artistas 
3, que na edição esco-
lheria uma entre dez 
mil candidatas, Adriane 
foi escolhida para integrar a casa. Conquistou o pu-
blico com seu grande carisma. esteve hospedada na 
casa por 45 dias, mais da metade do concurso, porém 
não chegou à final.

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  CAMPANHA ELEITORAL  
14:15  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  LINHA DA FRENTE  
16:30  MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO
17:00  CENAS DA VIDA REAL  
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO(R/)     
22:15  OS REIS DA SELVA    
23:15  TELERURAL     
23:45  FILHOS DA NAÇÃO(R/)   
00:30  DA TERRA AO MAR  
01:00  PAI À FORÇA    

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  CAMPANHA ELEITORAL  
14:15  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ESPECIAL INFORMAÇÃO  
16:30  MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO    
17:00  OS REIS DA SELVA(R/)     
18:15  JOGO DUPLO    
19:15  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
21:00  TELEJORNAL MADEIRA    
21:30  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            AUSTRÁLIA CONTACTO(R/)     
22:15  PONTAPÉ DE SAÍDA    
23:15  LIBERDADE 21     
00:15  IR É O MELHOR REMÉDIO(R/)   
00:30  EM REPORTAGEM(R/)     
01:00  CENAS DA VIDA REAL  
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02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  CAMPANHA ELEITORAL  
14:15  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  CONTRA INFORMAÇÃO     
16:30  VENEZUELA CONTACTO    
17:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
17:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC  
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  VENEZUELA CONTACTO(R/)     
22:15  DÁ-ME MÚSICA    
23:45  CIDADES PATRIMÓNIO
            MUNDIAL (AÇORES)  
00:00  CORREDOR DO PODER    
01:00  OS CONTEMPORÂNEOS 

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  LIGA DOS ÚLTIMOS     
10:30  A HORA DE BACO(R/)     
11:00  TELERURAL(R/)      
1:30  ATLÂNTIDA/MADEIRA  
13:00  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
13:30  GOSTOS E SABORES    
14:00  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
14:30  T2 PARA 3 “REMODELADO”      
15:00  TELEJORNAL    
16:00  A VOZ DO CIDADÃO     
16:15  FUTEBOL: LIGA SAGRES
           Benfica vs Leixões 
18:15  PAI À FORÇA    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
20:45  TELEJORNAL
21:45  FUTEBOL: LIGA SAGRES
            Diferido  fC.Porto vs Sporting 
23:15  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA

23:45  LINHA DA FRENTE(R/)   
00:30  GOSTOS E SABORES(R/)     
01:00  ROUXINOL FADUNCHO 
02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  CONSIGO    
03:00  ZIG ZAG    
04:00  A GALINHA VERDE  
04:45  CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)      
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:00  NOTÍCIAS DE PORTUGAL(R/)     
06:30  EURODEPUTADOS    
07:00  GOSTOS E SABORES(R/)     
07:30  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  SÓ VISTO!(R/)      
10:30  BIOSFERA (R/)     
11:15  A ALMA E A GENTE (R/)       
12:00  28º FESTIVAL DA CANÇÃO DO FAIAL  
13:15  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
13:30  TELEJORNAL    
14:00  NOITE ELEITORAL 2009  
18:45  RETROSPECTIVAS  
19:00  NOITE ELEITORAL 2009  
20:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
20:30  TELEJORNAL
21:30  PANDORA
23:30  ARTE & EMOÇÃO  

00:00  FRANÇA CONTACTO    
30 MINUTOS(R/)     
01:00  CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)      
01:15  NAVEGADORES.PT
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    
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
21:45  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

Sónia araujo
Apresentadora de te-

levisão em Portugal 
e para todas as pessoas 
que falam português es-
palhadas pelo mundo. 
Licenciatura em direi-

to e aluna da Escola de 
Ballet Pamasso entre 
1982-85 frequentou a 
Academia de Bailado 
Clássico Pirmin Treko 
em 1986.

Mourinho suspenso um jogo
por insultos ao árbitro
José Mourinho foi penalizado com um jogo de 

suspensão na sequência da sua expulsão frente 
ao Cagliari. O treinador do Inter foi penalizado por 
“contestar frontalmente uma decisão do árbitro e en-
dereçar reiteradamente insultos ao responsável pelo 
encontro”, segundo defende o juiz desportivo. 
Além do castigo, o técnico português terá de pagar 

15 mil euros de multa. Esta é a terceira expulsão de 
Mourinho desde a sua chegada a Itália, curiosamente 
a segunda em jogos apitados por Daniele Orsato. 
Não é a única má notícia para o Inter. 
O médio Thiago Motta, que se lesionou na partida 

com o Cagliari, deverá estar parado um mês, depois 
de ter contraído uma lesão muscular na coxa esquer-
da. 

Brasil: Ronaldo voltou,
mas os fenómenos foram outros

Ronaldo voltou, 56 dias depois, mas os protagonis-
tas foram outros. O Goiás goleou o Corinthians, 

por 4-1, e ofuscou o regresso do «Fenómeno» aos rel-
vados. Numa exibição discreta do veterano avançado, 
dois golos do veterano Iarley, mais um de Fernandão 
e outro de João Paulo estragaram as contas ao Corin-
thians, num estádio do Pacaembu cheio e pronto para 
a festa. Antes do encontro foi apresentado Edno, re-
forço ex-Portuguesa, e o empate do São Paulo, um 
pouco mais cedo, motivava ainda mais os adeptos. 
Mas correu ao contrário do guião e o «Timão» falha 
a aproximação à frente, descendo agora para nono no 
Brasileirão. Quanto ao Goiás, vai de vento em popa, 
sendo por agora quarto classificado. A 25ª jornada fica 
também marcada pela goleada imposta pelo Grémio 
ao Fluminense. Nada menos que 5-1.

Ténis: Michelle regressa ao
top 100, Gil continua à porta
A tenista portuguesa Michelle Brito regressou esta 

semana ao top 100 do ranking WTA, subindo 
duas posições na classificação desta semana, precisa-
mente para o 100º posto. A segunda melhor portugue-
sa, Neuza Silva, ganhou quatro lugares, passando de 
155ª para 151ª. Em masculinos, para o ranking ATP, 
Frederico Gil continua à porta do top 100, mantendo 
o 102º lugar, enquanto Rui Machado caiu uma posi-
ção, para 115º. De resto, não se registaram alterações 
nos dez primeiros do quadro masculino, com Roger 
Federer a manter uma liderança desafogada diante de 
Rafael Nadal, com o britânico Andy Murray a com-
pletar o pódio. O argentino Juan Martin Del Potro, 
recente vencedor do US Open, mantém o quinto lu-
gar, agora mais perto do quarto classificado, o sér-
vio Novak Djokovic. Em femininos, Dinara Safina 
mantém o comando, frente às irmãs Serena e Vénus 
Williams. A queda de duas posições da russa Svetla-
na Kuznetsova, permitiu a Elena Dementieva subir 
ao quarto posto. A dinamarquesa Caroline Woznia-

cki, recente finalista do US Open, também subiu um 
lugar, enquanto a vencedora do troféu, a belga Kim 
Clijsters, continua a recuperação na tabela, ocupando 
agora a 17º posição. 

DeSPOrTO
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Numa jornada que co-
meçou no dia 6, com 

o Covilhã-Estoril, o Gil 
Vicente destacou-se com 
um triunfo consistente 
(3-0) em casa do anterior 

líder, o Portimonense, que lhe permi-
tiu tomar de assalto o primeiro posto. 
O Feirense, outro assumido candidato, 
ocupa a segunda posição que dá acesso 
ao escalão maior, tendo também apli-
cado chapa 3 a uma das desilusões des-
te início de campeonato: o Trofense. A 

equipa de Vítor Oliveira, assumida can-
didata a regressar à Liga Sagres, tarda 
em encontrar o rumo e está a realizar o 
seu pior início de sempre na Liga Vi-
talis. A jornada ficou também marcada 
pelo Oliveirense-Freamunde, encontro 
entre duas equipas que ainda não ha-
viam perdido e cujo resultado sorriu 
aos visitados. A polémica marcou o 
jogo, com Jorge Regadas, treinador vi-
sitante, a explicar que as dificuldades 
que diz encontrar em Oliveira de Aze-
méis se devem a “factores externos”.

DeSPOrTOCOOrDeNAçãO De JOãO meSQUITA -

Breves

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

ii divisão - zoNa sul

1-Tirsense 4
2-Merelinense 4
3-ribeirão 4
4-Paredes 4
5-Lourosa 4
6-Lordelo 4
7-Moreirense 3
8-Padroense 3

9-Sp. Espinho     3
10-Vieira 3
11-Boavista 2
12-Vizela 2
13-Vianense 1
14-Gondomar 1
15-Valdevez 0
16-Lousada 0

JOrNADA 2  |  20-09-2009 
Moreirense  1 - 0  Sp. Espinho 

Lourosa  0 - 0  Paredes 
Padroense  1 - 0  Valdevez 
Merelinense  0 - 0  Lordelo 

Tirsense  4 - 1  Lousada 
Vizela  1 - 1  Boavista 

Ribeirão  3 - 2  Vianense 
Vieira  1 - 0  Gondomar 

SéRiE G - MADEiRA
1-Caniçal 4
2-C. lobos                               4
3-R. Brava                         4
4-Porto Moniz                  3
5-E. Calheta                        3
6-C. Canicense                3
7-Portosantense 2
8-Andorinha 2
9-Machico 2
10-1.º Maio                         1
11-CF União                      1
12-Porto Cruz                      1 

1-Capelense 4
2-U. Micaelense                  4
3-Angrense 3
4-Boavista S. Mateus      3
5-Lusitânia 3
6-Santiago 3
7-Rabo Peixe               3
8-Flamengos 3
9-Madalena 3
10-Barreiro 0 

1-Pescadores 6
2-Quarteirense 6
3-Farense 4
4-Beira-Mar MG                4
5-C. Piedade                         3
6-Esp. Lagos                    3
7-Juv. Évora                     3
8-Lus. Évora                  2
9-Fabril 1
10-Castrense 1
11-U. Montemor              0
12-Moura 0 

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

1-F. Algodres                  6
2-Gândara 4
3-Sourense 4
4-Anadia 3
5-V. Mocidade                    3
6-Pombal 3
7-Nelas 2
8-Penamacorense 2
9-Alcains 1
10-Tocha 1
11-Mangualde 1 
12-BC Branco                     1 

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

1-Joane 6
2-Vila Meã                        4
3-Amarante 4
4-T. Moncorvo                   4
5-Leça 4
6-Serzedelo 3
7-Fafe 3
8-Rebordosa 3
9-Pedrouços 1
10-AD Oliveirense         1
11-Famalicão 0
12-Infesta 0

1-Mirandela 6
2-M. Fonte                      6
3-Amares 6
4-Valenciano 4
5-Bragança 3
6-Montalegre 3
7-Limianos 3
8-M. Cavaleiros                3
9-Marinhas 1
10-Santa Maria             0
11-fão 0
12-Morais 0 

PrÓxImA JOrNADA | 27-09-2009 
Paredes - Padroense 
Moreirense - Lourosa 

Valdevez - Merelinense 
Lordelo - Tirsense 
Lousada - Vizela 

Boavista - Ribeirão 
Vianense - Vieira 

Sp. Espinho - Gondomar 

1-União Serra     4
2-Marinhense 4
3-Tourizense 4
4-Esmoriz 4
5-Praiense 4
6-Mafra 4
7-Eléctrico 3
8-Tondela 3

9-Arouca 3
10-Sertanense 3
11-Operário 3
12-Pampilhosa 1
13-V.Pico 1
14-Monsanto 1
15-O.Bairro 1
16-Ac. Viseu        0

JOrNADA 2 | 20-09-2009 
Marinhense 2 - 0 O.Bairro 
Ac. Viseu 2 - 3 Tourizense 
Pampilhosa 1 - 1 União Serra 

Monsanto  1 - 1  Esmoriz 
Praiense  1 - 0  Eléctrico 

Arouca  1 - 0  V.Pico 
Operário  1 - 0  Tondela 
Mafra  1 - 0  Sertanense 

PrÓxImA JOrNADA | 27-09-2009 
Tourizense - Pampilhosa 
Marinhense - Ac. Viseu 
União Serra - Monsanto 

Esmoriz - Praiense 
Eléctrico - Arouca 
V.Pico - Operário 
Tondela - Mafra 

O.Bairro - Sertanense 

1-Atl. Reguengos 6
2-Atlético 6
3-Oriental 6
4-Camacha 4
5-Pontassolense 4
6-U. Madeira        4
7-Pinhalnovense  4
8-Lagoa 3

9-Louletano 3
10-Marítimo B 1
11-R. Massamá   1
12-Aljustrelense 1
13-Igreja Nova     1
14-Odivelas 0
15-E. Amadora 0
16-Santana 0 

JOrNADA 2 | 20-09-2009 
Marítimo B  0 - 1  Oriental 

R. Massamá 1 - 2 U. Madeira
Lagoa 1 - 3 Pontassolense 
Louletano 1 - 0 E. Amadora 
Pinhalnovense 1 - 1 Camacha 
A. Reguengos 2 - 1 Odivelas
Aljustrelense  0 - 0  I Nova 

Santana  0 - 1  Atlético 

PrÓxImA JOrNADA | 27-09-2009 
U. Madeira - Lagoa 

Marítimo B - Real Massamá 
Pontassolense - Louletano 

E. Amadora - Pinhalnovense 
Camacha - Atl. Reguengos 

Odivelas - Aljustrelense 
Igreja Nova - Santana 

Oriental - Atlético 

resultados

1-Sp. Braga                            15 
2-Benfica 13 
3-FC Porto                              10 
4-Sporting 10 
5-rio Ave                                         9 
6-U. Leiria                                         6 
7-Olhanense 6 
8-Leixões 5 

9-Nacional 5 
10-Marítimo 5 
11-Belenenses 5 
12-V. Guimarães                        5 
13-P. Ferreira                         4 
14-V. Setúbal                                    4 
15-Académica 2 
16-Naval 1 

1ª liga - liga sagres

liga de hoNra - liga vitalis

Sexta-feira (18 Set) 
Leixões-V. Guimarães 3-1 
Sábado (19 Set) 
P. Ferreira-Rio Ave                          1-1 
Sp. Braga-FC Porto                      1-0 
Domingo (20 Set) 
Académica-Belenenses 1-1 
Naval-V. Setúbal                       0-1 
Nacional-Marítimo 2-1 
U. Leiria-Benfica                       1-2 
Segunda-feira (21 Set) 
Sporting-Olhanense               3-2 

PróxiMa JorNada

Sexta-feira (25 Set) 
Olhanense-Sp. Braga        15:15 
Sábado (26 Set) 
Marítimo-Naval 11:00  
Rio Ave-Académica                11:00  
V. Setúbal-P. Ferreira 11:00  
FC Porto-Sporting                  14:15 
Benfica-Leixões 16:15 
Segunda-feira (28 Set) 
V. Guimarães-U. Leiria 15:15 
Sábado (10 Out) 
Belenenses-Nacional 11:00  

resultados
Varzim  1 - 0  Chaves 

Oliveirense  2 - 1  Freamunde 
Portimonense  0 - 3  Gil Vicente 

Feirense  3 - 0  Trofense 
Sp. Covilhã  3 - 1  Estoril 

Aves  3 - 2  Penafiel  
Carregado   1 - 2  S. Clara 
Fátima  1 - 2  Beira-Mar 

PróxiMa JorNada
Gil Vicente - Fátima 

Penafiel  - Sp. Covilhã 
Chaves - Estoril 

Beira-Mar - Oliveirense 
Freamunde - Varzim 

Trofense - Portimonense 
Carregado  - Aves 
S. Clara - Feirense 

                       J V e D P
1-Gil Vicente         4 3 0 1 9
2-Feirense           4 3 0 1 9
3-Oliveirense         4 2 2 0 8
4-S. Clara                  4 2  1  1 7
5-Portimonense      4 2 1 1 7
6-Sp. Covilhã        4 2 0 2 6
7-Aves               4 1 3 0 6
8-Beira-Mar          4 2 0 2 6

                               J  V e  D  P
9-Freamunde       4 1 2 1 5
10-Varzim         4 1 2 1 5
11-Trofense        4 1 1 2 4
12-Fátima         4 1 1 2 4
13-Carregado      4 1 1 2 4
14-Chaves         4 0 2 2 2
15-Penafiel        4 0 2 2 2
16-Estoril         4 0 2 2 2

Futebol: Taça Portugal
Programa da terceira eliminatória

Lordelo (II) - Machico (III)
Tondela (II) - Oliveirense (LH)

Sporting (L) - Penafiel (LH)
Cinfães (III) - Pescadores (III)

Académica (L) - Portimonense (LH)
Paços de Ferreira (L) - Aljustrelense (II)

Leixões (L) - Casa Pia (III)
Merelinense (II) - União de Leiria (L)
União da Madeira (II) - Alcains (III)

Monsanto (II) - Benfica (L)
Cruzado Canicense (III) - Vigor Mocidade (III)

Leça (III) - Chaves (LH)
Fátima (LH) - Vila Meã (III)

Santa Clara (LH) - Marítimo (L)
Beira-Mar (LH) - Torre Moncorvo (III)

Oeiras (III) - Operário (II)
Camacha (II) - Paredes (II)

Belenenses (L) - Oriental (II)
Vitória de Guimarães (L) - Feirense (LH)

Naval 1.º de Maio (L) - Padroense (II)
Sintrense (III) - Pinhalnovense (II)

Rio Ave (L) - Esmoriz (II)
Varzim (LH) - Nacional (L)

Valenciano (III) - Olhanense (L)
União da Serra (II) - Coimbrões (III)
Atlético (II) - Vitória de Setúbal (L)
Covilhã (LH) - Sporting de Braga (L)
Tirsense (II) - Oliveira do Bairro (II)
Freamunde (LH) - Carregado (LH)

Gil Vicente (LH) - Nelas (III)
FC Porto (L) - Sertanense (II)

Vieira (II) - a)
a) Encontra-se em curso um processo disciplinar, instau-

rado ao Estrela da Amadora, relativo ao jogo Mafra-Estrela 
da Amadora, da primeira eliminatória da Taça de Portugal 

(Odivelas/Mafra/Estrela da Amadora).

liga Sagres: Braga a
ver todos por um canudo...

Está interessante este 
duelo entre Domin-

gos e Jorge Jesus. O actual 
treinador do Braga disse 
que queria fazer melhor do 
que o seu antecessor, e está 

a consegui-lo, mas J.J. não quer deixá-
lo fugir. Para já, o jovem técnico entrou 
na história do Braga ao ser o primeiro 
a conseguir cinco vitórias consecutivas, 
e a liderança pode ser dele por mais al-
gum tempo. Falta saber se haverá estofo 
para lutar pelo título. O Braga, que der-
rotou um FC Porto envergonhado e que 
foi apanhado pelo Sporting depois deste 
ter dado volta a mais um resultado ne-
gativo, e desta feita aos 20 minutos, pe-
rante o seu público, estava a perder por 

2-0 contra o Olhanense. O Braga tem 
o Benfica à perna, depois de a equipa 
lisboeta ter conseguido a quarta vitória 
consecutiva no campeonato. Especialis-
tas em golos de bola parada, apesar dos 
dois penáltis falhados em quatro tenta-
tivas, os benfiquistas conseguiram um 
triunfo diante de 22 676 espectadores. 
Impressionante, isto quando, na época 
passada, na Liga Vitalis, estiveram 24 
402 espectadores em todos os jogos em 
casa da equipa leiriense. Ali ao lado, na 
Figueira da Foz, num jogo entre dois 
treinadores que se estreavam, Quim ga-
nhou a Inácio. E se uns entram, outro 
pode sair. Rogério Gonçalves empatou 
em Coimbra com o Belenenses e voltou 
a ser assobiado.

liga vitalis: Gil vicente
salta para a liderança

fC PORTO: CAMPEõES 
CELEBRAM EM nOiTE 
DE GALA
Enquanto dois jovens por-
tistas – Rabiola e Castro 
– marcavam em Alvalade, 
o FC Porto entregava os 
Dragões de Ouro relati-
vos à época de 2008/09, 
numa cerimónia realizada 
no pavilhão do clube e que 
distinguiu três futebolistas 
com os principais prémios. 
Há um ano, o azul celeste 
de Lisandro e Fucile domi-
nava a cerimónia, agora o 
FC Porto voltou a privilegiar 
a lusofonia. Pinto da Costa 
discursou e revelou uma 
nova aquisição do clube. 
“Tenho o prazer de anun-
ciar que todo o edifício da 
sede na Praça do Municí-
pio, mais tarde Sidónio Pais 
e hoje, felizmente, com o 
nome de um grande por-
tuguês, General Humberto 
Delgado, foi adquirido e é 
pertença do FC Porto”.

JORGE JESUS: 
“EstAMos A 
rEcuPErAr os 
tEMPos DE EusÉbio”
Jorge Jesus está entusias-
mado com a onda vermelha 
que se tem formado em tor-
no da equipa. Os adeptos 
têm respondido de forma 
positiva aos sucessivos 
apelos, e os incentivos nos 
jogos têm sido mais do que 
muitos. O treinador exulta 
com o momento e até en-
tra em comparações com 
os anos 60, altura em que 
Eusébio liderava um super-
Benfica: “Se calhar, o Ben-
fica está a recuperar o que 
foi nos anos de Eusébio, 
onde invadia tudo. Neste 
momento, essa força está a 
voltar ao Benfica. Sentimos 
muito orgulho por estarmos 
a contribuir para isso”, dis-
se o técnico.

áRBiTRO qUE APiTOU 
DinAMARCA-PORTUGAL 
MOSTRA DEDO DO MEiO 
E LEVA 3 JOGOS DE 
CASTiGO
Massimo Busacca, árbitro su-
íço, de 40 anos, que o mundo 
do futebol se acostumou a 
admirar como modelo de se-
renidade, passou-se com um 
grupo de adeptos do Young 
Boys, mostrando-lhes, bem 
alto, o dedo do meio da mão 
esquerda. Aconteceu durante 
o tranquilo encontro da Taça 
da Suíça em que os visitan-
tes venceram o FC Baden 
(da terceira divisão local) por 
3-1. Uma conduta que levou 
a federação local a suspen-
der o juiz por três jogos.

BeNFiCa – a duPla do Novo sÉCulo

Rendimento de Saviola e cardozo 
é o melhor dos últimos 19 anos

sPortiNg – alMa de leão reCorda história CoM 11 aNos

em 1997/98 recuperou 
desvantagem de 2 golos
em campo Maior

Dos 16 golos já assinados pelos en-
carnados na presente edição da 

Liga, 7 foram apontados por Saviola 
e Cardozo. A dupla mais utilizada por 
Jorge Jesus nas primeiras cinco jorna-
das apresenta um rendimento ímpar 
neste século, que só é ultrapassado por 
Magnusson e César Brito, em 1989/90, 
que garantiram 11 tentos aos encarna-
dos nos primeiros cinco encontros. So-
bre o início do paraguaio de 26 anos já 
há pouco a acrescentar. Apesar de só ter 
entrado no segundo tempo em Leiria, o 
Tacuara voltou a mostrar-se decisivo 

ao apontar a grande penalidade que 
garantiu os três pontos. Em sete jogos 
oficiais, já leva outros tantos golos, e 
mostra-se à vontade a jogar com qual-
quer parceiro no ataque. Já o argentino 
parece ter recuperado a magia após o 
golo magistral apontado no Estádio do 
Restelo. No domingo não foi tão in-
fluente, mas aos 27 anos está a mostrar 
a magia que lhe abriu as portas do Bar-
celona e Real Madrid. El Conejo não 
esconde a sua satisfação por ter aceita-
do o convite do Benfica e já começa a 
sonhar com o Mundial de 2010.

Mais uma vez o Sporting teve de ir 
ao fundo de si mesmo para ven-

cer um jogo que as circunstâncias tor-
naram ainda mais complicado. Quatro 
dias depois de ter entrado a perder na 
Holanda, com o Heerenveen, a equi-
pa de Paulo Bento confrontou-se com 
uma situação ainda mais delicada: ver-
se em desvantagem de 2 golos frente 
ao Olhanense. 
Em jogos a contar para a Liga, é pre-

ciso recuar até 10 de Abril de 1998 para 
encontrar feito semelhante. Foi em 
Campo Maior, à 29ª jornada da época 
1997/98, que o Sporting venceu depois 
de estar a perder por 2 golos de diferen-
ça. O Campomaiorense chegou a 3-1 (3 

golos de Demétrios) mas não resistiu à 
alma da equipa então comandada por 
Carlos Manuel. Os leões acabaram por 
vencer por 5-3, com tentos assinados 
por Paulo Alves (3), Oceano e o bra-
sileiro Edmilson. Mais recente, mas a 
contar para a Taça de Portugal, foi a 
epopeia frente ao Benfica. Na época 
2007/08, os leões chegaram ao interva-
lo a perder por 0-2, ganhando por 5-3 
um jogo absolutamente inesquecível. 
No lado oposto, registo para a derrota 
no Mónaco (1997/98), para a Liga dos 
Campeões: o leão esteve a vencer 2-0 
mas cederia aos golos de Thiery Henry 
(2) e Trezeguet.

ETOO qUER RECEBER
3 MiLHõES PELA
MUDAnçA PARA O inTER 
Etoo avançou com uma ac-
ção para exigir ao Barcelona 
o pagamento de 15 por cen-
to do valor da sua transferên-
cia para o Inter. O avançado 
reclama 3 milhões de euros 
(a sua saída foi avaliada em 
20 milhões). Jogador e clube 
encontrar-se-ão em breve 
numa tentativa de concilia-
ção, que não deve no en-
tanto impedir a continuação 
do processo, uma vez que o 
Barcelona considera que não 
lhe cabe a si o pagamento.
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a 5ª edição “Gala Révélations”
resplandeceu o teatro St-Denis
Numa sala cheia com mais de 2000 

pessoas, celebraram-se e aplaudi-
ram-se os candidatos da 5ª edição desta 
gala, que se realizou a 12 de Setem-
bro, no Teatro St-Denis, em Montreal. 
Este grandioso evento foi animado por 
Frédérick de Grandpré e Claudia Mar-
ques. 

“Révélations” é uma escola de dança 
e canção para jovens entre os 8 e 30 
anos, divididos por três grupos. Os 
seus objectivos principais são divulgar 
os alunos/candidatos; viverem uma ex-
periência enriquecedora; aprender no-
vas técnicas num ambiente convivial 
e profissional com pessoas do meio 
artístico; encontrar profissionais da 
dança e da canção e encontrar a comu-
nicação social montrealense; explorar 
os seus talentos; criar novos contactos 
no mundo artístico; divertir-se; fazer 
novas amizade neste meio; aumentar a 
sua confiança. Podemos dizer que, no 

fim, vemos os resultados no “Gala Ré-
vélations”.
Depois de várias semanas de prepara-

ção, os candidatos tiveram a oportuni-
dade de entrar numa das mais famosas 
cenas de Montreal, o teatro St-Denis. 
Estes alunos apresentaram um magní-
fico espectáculo, grandioso e memorá-
vel, à altura dos grandes profissionais.
Dirigidos por Catherine Pinard, Guy 

Porlier e Nancy Loof, em colaboração 
com Monique Fauteux, Noëlle-Émilie 
Desbiens e Pascale Séguin, os candi-
datos tiveram a oportunidade de estar 
com uma equipa profissional e, ao lon-
go da noite, apresentaram as épocas 
Crooners-Swing, Motown, Juventude, 
e um medley de canções quebequen-
ses, todas bastante aplaudidas.
Não foi por azar que fui ao espectácu-

lo. Tive a informação de que uma das 
candidatas era portuguesa. Há alguns 
tempos, o jornal A Voz de Portugal 
divulgou alguns dos acontecimentos 
artísticos que decorriam através da ci-
dade de Montreal e, mais uma vez, De-
bbie Frazão Pacheco brilhou na cena. 
Apesar de duas actuações esplêndidas, 
ela não teve a oportunidade de brilhar 
como ela podia, comparado a outros 
que tinham mais experiência. É claro 
que foi uma primeira, mas foi enri-
quecedora, e nem os grandes artistas 
ganharam tudo em trinta segundos ou 
1 ano, mas com tempo e dedicação, 

ela irá longe. Assinalamos que muitos 
poucos portugueses cantaram no teatro 
St-Denis e foi um orgulho para mim, 
ver uma jovem chegar a este nível de 
profissionalismo. Parabéns Debbie.
Os vencedores desta “Gala Révéla-

tions 2009” foram Joannie Provost, 15 
anos, de Varennes: Mégane Denis, 9 
anos, de Quebeque e Katherine Duval, 
18 ano, de Saint-Alexandre na parte 
dança. Kelly Blais, 17 anos, de Paque-
tville, Marie-France Lantin, 12 anos, de 
Laval e Magdalèna Proulx-Ferland, 25 
anos, de Terrebonne na parte canção.

Sylvio Martins




