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portugal volta a sorrir...
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Portugueses na arena Política municiPal

Manuel Botelho, em chomedey
São vários os nomes portugueses 

que decidiram ousar e agitar-se na 
arena eleitoral, do muito próximo mês 
de Novembro. Alguns mais conhecidos 
que outros, não deixam todavia de me-
recer aplauso e apoio pela tentativa de 
poderem contribuir para uma melhor 
aceitação e compreensão das etnias, 
nesse mundo controverso e complexo 
que é o circo municipal. E aqui a pala-
vra circo nada terá de pejorativa. Nos 
tempos romanos, que foram dos pri-
meiros a constituir grupos de cidadãos 
activos nas decisões administrativas 
das cidades e vilas, era nos circos — ou 
arenas — que muitas vezes se reunia 
a população para participar nos fóruns 
organizados pelo estado.
Sejamos pragmáticos. Nem todos 

ganharão nestas eleições. Porém, ga-
nharão em experiência e talvez um dia 
poderão, enfim, ultrapassar a meta que 
desejam. São muitos os escolhos que 
medeiam o objectivo. E poucos terão 
a facilidade de o atingir. Se em Mon-
treal poderemos esperar a reeleição de 
alguns nomes, o mesmo não se poderá 
dizer para Laval. No entanto, por entre 
os nomes anunciados, há um que so-
bressai pela experiência de vários anos 
nos meios políticos, e um consistente e 
enriquecido curriculum comunitário.
Inicialmente candidato ao interior de 

um partido pouco conhecido e menos 
representativo, Manuel Botelho deci-

Maldito stress
Está cientificamente provado 

que o stress, forte e prolonga-
do é a causa principal na diminui-
ção da qualidade de vida, doenças 
e acidentes graves, incertezas e, 
sobretudo, envelhece o cérebro 
antes do tempo. 
Os estudos de uma equipa de cien-

tistas mostram que situações de 
stress elevado e prolongado pro-
vocam envelhecimento cerebral, 
devido à morte de neurónios. As-
sim como certos medicamentos que 
contêm corticóides também provo-
cam diminuição das capacidades 
cerebrais. O envelhecimento cere-
bral provocado por stress não é uma 
descoberta recente, esta hipótese 
foi levantada em 1985 pelo norte-
americano Robert Saposky e confir-
mada no fim dos anos 90 por uma 
equipa do Instituto de Anatomia da 
Faculdade de Medicina do Porto, li-
derada pelo professor Manuel Paula 
Barbosa.
O stress forte e prolongado, con-

centração de esforço, sob a pressão 
de circunstâncias e limite de fadiga 
leva ao esforço de rotura e, conse-
quentemente, o processo degene-
rativo do cérebro é acelerado. Os 
efeitos da morte de neurónios, em 
grande número, são as deficiências 
de atenção, memória e raciocínio. O 
Homem nasce com um número ele-
vado de neurónios, que vão morren-
do à medida que envelhece. Claro 
que a quantidade de neurónios no 
cérebro humano é muito maior do 
que aquela que realmente é utiliza-
da. Apesar disso, se perdemos neu-
rónios a mais ou em locais estratégi-
cos, acabamos por sentir a sua falta, 
daí o aparecimento de falta de me-
mória, a desorientação e, por fim, a 
demência – ou seja, na maioria dos 
casos é também  a causa da doença 
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NOTÍCIAS

Pensamento Da semana

eFemÉriDes - 14 De outuBro

L’Éco-quartier Jeanne-Mance/Mile End
vous propose cet automne:

O Éco-bairro Jeanne-Mance/Mile End
propõe-vos este Outono:

Visites guidées GRATUITES à la TOHU  • 
9 octobre (en français et portugais) et 19 
octobre (en français et espagnol) de 13h30 
à 15h00 !
Visitas guiadas GRATUITAS à TOHU • 
a 9 de Outubro (em Francês e Português) e 
a 19 de Outubro (Francês e Espanhol) das 
13h30 às 15h00!

Ateliers GRATUITS sur le recyclage et • 
compostage
Ateliês GRATUITOS sobre a reciclagem e • 
compostagem

Kiosque de sensibilisation le 13 octobre de • 
14h00 à 18h00 au parc des Amériques
Quiosque de sensibilização no dia 13 de • 
Outubro das 14h00 às 18h00, no Parque 
das Américas

Informations ou réservation, 
Contactez  Joëlle ou Geneviève au :
(514) 288-1402, 
chargee3rv@ecojm.org

Silva, Langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre G. Séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOS
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

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

Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

sanDro g em montreal
O “rapper” Sandro G estará de volta em Montreal no dia 29 de Outu-
bro. Para uma sessão de autógrafos na mercearia Sá e Filhos situada 
no 4701 St-Urbain, das 17h às 19h. Depois irá ao St-Laurent Frappé 
3900 Bl. Saint-Laurent, das 19h00 às 21h00.

27º aniversÁrio
O Grupo Coral Santa Cruz organiza o seu 27º aniversário no dia 24 de 
Outubro pelas 19h30 no salão grande da Missão Santa Cruz. Para mais 
informações: 514-844-1011. Não haverá bilhetes à venda à porta.

Festa Do Halloween Da caF
O Centro de Ajuda à Família organiza a festa do Halloween no sábado, 
dia 31 de Outubro às 19h00 na Missão Santa Cruz. 
Para mais informações contactar: 514-982-0804.

diu tornar-se independente e apresentar-se face ao 
eleitorado ao vivo. Tal e qual.
Difícil, mas possível.
Se fiquei surpreendido pela sua desistência do agru-

pamento partidário foi, talvez com maior curiosida-
de, que me apercebi da sua candidatura independen-
te. Forte demonstração de coragem. E há vários tipos 
de coragem. A coragem de dizer coisas. A coragem 
de ficar calado. A coragem de denunciar situações 
indevidas e desonestas, escondidas debaixo de opas 
ou ícones coloridos. A coragem de ousar e a coragem 

Portugueses na arena Política municiPal
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de Alzheimer´s. Uma vez que os neurónios não se 
reproduzem, é mais grave ainda ficar sem neurónios 
antes do tempo. Convém, portanto, conservá-los. E 
o leitor dirá: “Certo. Mas é mais fácil dizê-lo do que 
fazê-lo”. Tem razão. A vida não é, nem nunca foi, 
uma linha recta. Tem muitas curvas  e se não contro-
lamos a velocidade (leia-se o stress) lá se vai a nos-
sa saúde... E neste mundo de ‘tubarões’ só se salva 
quem souber “navegar” ou poder defender-se deles. 
E aqueles que, por diferente razões, não conseguem 
resistir às exigências, quase sempre pagam um preço 
elevado – vivem sob a pressão das circunstâncias – 
um stress que os vai mortificando. 
Conheço homens e mulheres que sofrem (embo-

ra inconscientemente) com a terrível doença de 
Alzheimer´s. O indivíduo apenas existe num espaço 
que não é capaz de o identificar. Não reconhece os 
seus próprios filhos, o cônjuge ou seja quem for, nem 
tão pouco a sua própria residência onde vive há mui-
tos anos. É preciso vesti-lo, cuidar da sua higiene, 

meter-lhe a comida na boca, não é capaz de descascar 
uma peça de fruta e se não o ajudarem  a sentar-se ou 
a levantar-se, ali ficará hirto, estático sem saber o que 
fazer - num mundo que não reconhece. 
Por isso, tenhamos cuidado com  o que é mais pre-

cioso nesta vida: a SAÚDE. Como diz o slogan: Slow 
down... you are going too fast! Acabemos com esta 
correria louca. O mundo anda tão acelerado que nos 
dá a ideia de que andamos a correr para o cemitério. 
Para evitar o maldito stress, que nos vai matando as 
células e consequentemente os neurónios do nosso 
cérebro, o melhor, segundo os especialistas, é mesmo 
procurar meios e tempo para, sempre que possível,   
descontrair e relaxar. Cuidar da mente, pois tudo o 
que somos é o resultado dos nossos pensamentos.
Estamos a falar, bem entendido, do stress forte e 

prolongado, aquele que é desencadeado em situações 
graves, que de alguma maneira põem em causa a saú-
de e a sobrevivência da pessoa e não o stress diário 
dos engarrafamentos. Augusto Machado

Maldito stress Continuação da página 1

Continuação da página 1

de renunciar. Mais espectacular ou mais discreta, a 
coragem é sempre a força da alma que se revela na 
adversidade. Aqui, é a coragem do velho leão, do gla-
diador, do aguerrido batalhador de ideias e de valo-
res, que vem ao de cima. E que se alastra pelas ruas 
do bairro. Manuel Botelho está, penso, consciente da 
fragilidade da empresa, mas acredita na possibilidade 
de êxito. Numa metáfora que me parece apropriada, 
direi que ele é como os pássaros que apesar de pou-
sados em ramos muito leves que sentem ceder, não 
deixam de cantar. Porque sabem que têm asas! 
Que podem voar!
Os muitos serviços prestados à comunidade mere-

cem o apoio dos seus conterrâneos e compatriotas.
E talvez seja uma das raras possibilidades de po-

dermos, enfim, vermos uma candidatura estruturada, 
bater-se mano a mano na arena dos “grandes”.
O povo decidirá no 1º de Novembro. Mas, se a vida 

só pode ser compreendida se olharmos para trás, só 
poderá ser vivida se olharmos para a frente.

Raul Mesquita

Festa Da marcHa 2009
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a Festa da Marcha 
2009 no sábado dia 13 de Outubro 2009 pelas 19h30. A festa será 
animada com boa música e dança pelo DJ Paulo e Paulo. 
Para mais informação telefonar 514-342-4373.

1847 - Nasce o escultor português Soares dos Reis, autor de “O Des-
terrado”, em Mafamude, Vila Nova de Gaia.
1933 - A Alemanha de Adolf Hitler abandona a Conferência sobre De-
sarmamento e deixa a Liga das Nações.
1936 - É publicada a reforma do ensino liceal do Estado Novo, “arte 
de resolver policialmente o problema da ordem burguesa”, como foi 
considerada por críticos da ditadura. 
1939 - II Guerra Mundial. Um submarino nazi afunda o navio britânico 
Royal Oak. Morrem 800 pessoas.
1944 - II Guerra Mundial. Libertação de Atenas.
1947 - O piloto norte-americano Charles Yeager realiza o primeiro voo 
supersónico.
1964 - O Nobel da Paz é atribuído ao líder religioso norte-americano 
Martin Luther King.
1967 - Morre o escritor francês Marcel Aymé, autor de “Rua Sem 
Nome”.
1968 - Primeira emissão televisiva do espaço, a partir da nave espacial 
norte-americana Apolo VII.
1970 - A Assembleia-Geral da ONU assinala dos dez anos da Decla-
ração de Descolonização e os 25 da organização, com a aprovação 
do Programa de Acção para Acelerar a Independência dos Povos Co-
loniais.
1977 - Morre o actor e músico norte-americano Bing Crosby.
1978 - É inaugurada a Escola de Medicina Dentária de Lisboa.
1981 - O Prémio Nobel da Paz é concedido ao Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados. Hosni Mubarak é eleito presiden-
te do Egipto.
1984 - A primeira assembleia do Conselho das Comunidades Portu-
guesas reclama o direito do voto dos emigrantes nas eleições presi-
denciais.
1987 - Morre o general João Sarmento Pimentel, 98 anos, combatente 
republicano, um dos revoltosos de 05 de Outubro de 1910, opositor à 
Ditadura.
1990 - Morre o compositor e regente norte-americano Leonard Berns-
tein, 72 anos, autor das óperas “Candide”, “Trouble in Tahiti” e de pro-
jectos de divulgação como os Concertos para Jovens.
1991 - Fidel Castro e o seu irmão Raul são reeleitos para a liderança 
do comité central do Partido Comunista de Cuba. O Nobel da Paz é 
atribuído à birmanesa Aung Sun Ski, 46 anos, líder do movimento pró-
democracia, sob prisão, em local desconhecido.
1996 - Luísa Ducla Soares recebe o Grande Prémio Calouste Gul-
benkian de Literatura para crianças.
1998 - O Nobel da Economia é atribuído ao indiano Amartya Sen, pela 
abordagem social da teoria económica.
2003 - Atentado contra a Embaixada da Turquia em Bagdad.
2004 - A Alta Autoridade para a Comunicação Social decide ouvir em 
audiências separadas Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro Rui Go-
mes da Silva e a TVI, sobre a saída do comentador da estação de 
televisão.
2006 - O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 1718 
que impõe sanções económicas e financeiras à Coreia do Norte e exi-
ge que Pyongyang se abstenha de qualquer novo teste nuclear.
2007 - Uma explosão de origem criminosa mata seis pessoas e feriu 
32 num cinema lotado no norte da Índia
2008 - A Organização Mundial de Saúde classifica Portugal como um 
dos cinco países do Mundo que mais “notáveis progressos” fizeram na 
redução da taxa de mortalidade desde 1975, em especial da mortali-
dade infantil, num relatório divulgado

“A triste verdade é que o pior dos males é sempre causado por 
aqueles que nunca pensaram sequer em seguir a via do bem ou 
do mal”. 

Hannah Arendt (1906-75)
 filósofa norte-americana de origem alemã.
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Breves

v Semana cultural açoreana
“Herança para os Jovens” 19 a 24 de Outubro de 2009 

Dia 19/10/09 Segunda-feira  18h00:
Abertura:Com o hino dos Açores.
Alocução do Presidente da Casa dos Açores do quebeque, Damião Sousa. Ex-
posição de Pintura e Artes Plásticas subordinada ao tema: “ALEGRIA” dos artistas 
pintores: Silva Ferreira, Cândida Cordeiro, Laura Ferreira, Maria Arruda e Vió. 
19h30 Alocução de Álamo Oliveira, representante da Direcção Regional das Comuni-
dades do Governo Regional dos Açores e conferência proferida pelo Dr. António Pedro 
Costa, “Alimentar as Raízes.”

Dia 20/10/09 Terça-feira 19h30
Conferência Mesa redonda com: Revº Pe. Jason, Dr. José Morais, Dra. Lucília Santos 
e senhor Duarte Miranda

Dia 21/10/09 quarta-feira 19h30
Conferencista: Nosso convidado de honra, Eng. Bruno Pacheco, Director Regional da 
Juventude da  Região Autónoma dos Açores. Tema: ”Labjovem”

Dia 22/10/09 quinta-feira  19h30
Exposição de artefactos regionais.
Palestra pelo senhor Duarte Miranda, tema: 
“Impressões sobre as consequências do  recente terramoto económico nos Açores”

Dia 23/10/09 Sexta-feira  19h30
Sarau cultural: Grupo de “Cantares Recordações” da Caçorbec, Quadro ao vivo do 
Emigrante, Cantigas ao desafio pelos repentistas, João Vital e Manuel de Fátima.

Dia 24/10/09 Sábado 19h00 
31º Aniversário da Caçorbec com jantar de gala. 
Animação musical,  DJ Jeff Gouveia. Entrega da Medalha de Mérito da Casa dos Açores 
do Quebeque. Sorteio de uma viagem a Miami, oferta da Agência Algarve.
Encerramento da V Semana Cultural da CAÇORBEC com dança para todos.
nota: Programa sujeito a alterações...

pSD na liderança, pS ganha
terreno nas autárquicas
PSD mantém-se como a maior 

força autárquica, mas perde 19 
câmaras. Socialistas conquistam 22 
novas autarquias e conseguem o me-
lhor resultado de sempre nas elei-
ções locais com a liderança de 131 
municípios.
A noite autárquica começou com de-

clarações de vitória de todos os lados, 
acabou com PS e PSD em nervoso 
miudinho à espera dos resultados de 
Lisboa. A balança pendeu para o PS: 
António Costa repete o mandato na 
capital, conseguindo a maioria no exe-
cutivo camarário. No Porto, Rui Rio, à 
frente da coligação PSD/CDS, conse-
gue nova maioria absoluta.
Numas eleições fortemente polari-

zadas entre o PS e o PSD, os sociais-
democratas mantêm-se como o parti-
do com maior número de presidências 
de câmara. Mas com uma descida as-
sinalável face às últimas autárquicas: 
dos 157 municípios ganhos em 2005 
o PSD cai agora para 138 (116 a título 
individual, as restantes em coligação 
com o CDS/PP). 
À hora de fecho desta edição, quando 

estavam por decidir dois municípios, 
os socialistas contavam 131 autar-
quias - um número que nunca tinham 
alcançado antes. 
Em número de votos o PS passou 

a barreira dos dois milhões. O que 
se traduz em mais 22 câmaras e 918 
mandatos - mais 67 do que os obtidos 
há quatro anos e acima dos 868 con-
seguidos pelos sociais-democratas (in-
cluindo as coligações). 
A CDU fica agora com 28 câmaras, 

menos quatro do que em 2005 (o que 
equivale ao pior resultado de sempre da 
coligação, registado em 2001). Entre as 
perdas contam-se Beja (ganha pelo PS, 
com maioria absoluta), Marinha Grande 
ou Sines, num total de sete municípios. 
Em sentido inverso, os comunistas ga-
nharam três autarquias.
Já o CDS manteve a liderança em Pon-

te de Lima, agora já sem Daniel Cam-
pelo, mantendo a título individual uma 
única presidência de câmara. 
Nas coligações com o PSD, os centris-

tas garantem a presença na liderança de 
22 municípios. O BE mantém-se tam-
bém com uma câmara: repetiu a vitória 
em Salvaterra de Magos, mas viu frus-
trada a eleições de vereadores em Lis-
boa e no Porto. 
Entre as capitais de distrito, a grande 

surpresa foi Leiria, onde a social-demo-
crata Isabel Damasceno cedeu o lugar a 
Raul Castro (PS). Além de Beja, tam-
bém Faro mudou de mãos, com Macário 
Correia (PSD) a vencer o socialista José 
Apolinário por 126 votos. Outra revira-
volta aconteceu nos Açores, onde pela 
primeira vez o PS conquistou a maioria 
das câmaras no arquipélago. 
Entre as candidaturas independentes, 

houve sortes muito diferentes. Isaltino 
Morais em Oeiras e Valentim Loureiro 
em Gondomar voltaram a obter expres-
sivas vitórias (embora Valentim tenha 
perdido a maioria absoluta). 
Fátima Felgueiras viu-se afastada pela 

coligação PSD/CDS. Em Matosinhos 
Narciso Miranda perdeu para Guilher-
me Pinto (PS). Avelino Ferreira Torres 
também ficou pelo caminho.

MULHER COM 32 AnOS 
MORRE COM GRiPE A
Uma doente infectada com 
o vírus H1N1, que foi mãe 
recentemente, morreu no 
Hospital Curry Cabral, em 
Lisboa, onde se encontra-
va internada desde 18 de 
Agosto, informou o Ministé-
rio da Saúde. A mulher, de 
32 anos, não apresentava 
nenhuma ‘doença de base’ 
e faleceu devido a uma  
‘pneumonia bilateral provo-
cada pelo vírus H1N1’.

Qimonda portugal 
despede 590
colaboradores
A administração da Qimonda Portugal anunciou 

esta segunda-feira o despedimento de 590 cola-
boradores que se encontram em regime de ‘lay-off’.
De acordo com o comunicado da empresa, “estas me-

didas vêm na sequência  do Plano de Insolvência da 
empresa e que irão avançar de imediato por  serem im-
prescindíveis para a viabilização da mesma”.
No mesmo documento é ainda explicado que a ad-

ministração irá considerar em futuras  contratações os 
colaboradores que são agora dispensados e que, a mé-
dio prazo necessitará “de uma estrutura humana  de 
cerca de 770 pessoas”. “A administração da empre-
sa não exclui a possibilidade de, durante a  fase que 
antecede a decisão final, serem encontradas soluções 
mais próximas  dos interesses concretos das pessoas, 
nomeadamente a celebração de acordos  de revogação 
que antecipem o momento da extinção do contrato de 
trabalho  e a possibilidade de considerar a manuten-
ção do regime de `lay-off` para  um número limitado 
de contratos”, acrescenta ainda o comunicado avançado 
pela Qimonda Portugal.

400 mil galinhas
abatidas por suspeita 
de gripe das aves
Cerca de 400 mil galinhas de uma quinta em Gua-

dalajara, em Espanha, foram sacrificadas como 
medida de prevenção contra a Gripe das Aves, H5N1, 
depoi de dois mil animais aparecem mortos de forma 
repentina. 
“Antecipámo-nos a qualquer caso de propagação 

de infecção”, assegurou Sergio Cabellos, delegado da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural da província.
O acesso ao local foi restringido e todas as pessoas 

que estiveram em contacto com os animais foram va-
cinadas com o Tamiflú e com a vacina contra a gripe 
sazonal.

RESGATADAS ARMAS 
DO REi D.PEDRO iV
Um par de pistolas da Casa 
Real Portuguesa, fabrica-
das em 1817, exemplares 
únicos e com canos de de-
senroscar e ornamentadas 
a ouro e prata foram resga-
tadas pela Polícia Judiciária 
no domingo.
Estas armas que são pro-
priedade do Estado Portu-
guês foram originalmente 
roubadas do Museu Militar, 
em Lisboa, no ano de 1973. 
O autor do roubo acabou 
por ser julgado e condena-
do, no entanto, na época, 
as autoridades não conse-
guiram resgatar as armas 
uma vez que estas tinham 
saído do País.
Nos anos 90, as autorida-
des descobriram que um 
cidadão alemão tinha as 
armas e que as mesmas 
foram leiloadas em Ingla-
terra. Este facto originou 
um processo judicial que 
correu durante vários anos 
nos tribunais britânicos e 
num tribunal alemão mas 
estes não deram razão a 
Portugal.
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Antonija Livingstone, é uma residen-
te do Plateau. É uma admiradora das 

festas de Verão na comunidade de Santa 
Cruz. Sempre que tem ocasião assiste 
aos concertos da Filarmónica Portugue-
sa de Montreal (FPM). Tonija, como 
os amigos lhe chamam, é originária de 
Vancouver, viveu e trabalhou um pouco 
por toda a Europa antes de se instalar 
em Montreal. É uma artista de renome 
internacional no domínio da dança con-
temporânea. Quando o Estúdio 303 lhe 
pediu para fazer parte da Gala do seu vi-
gésimo aniversário, ela lembrou-se logo 
da FPM para fazer parte do espectáculo, 
que se realizou no passado dia 6 de Ou-
tubro, na Place des Arts. O Estúdio 303, 
foi fundado em 1989 com o objectivo de 
ajudar os artistas da dança contemporâ-
nea a se produzirem aqui e no estran-

geiro. Hoje impõe-se como o lugar mais 
flexível em dança no Québec. O jornal 
assistiu ao ensaio geral do espectáculo 
Impossível ficar indiferente quando da 
entrada da Filarmónica em palco. Ver 
alguém da comunidade entrar em cena, 

na prestigiosa Place des Arts, é emocio-
nante. Parabéns ao Estúdio 303 pelo seu 
vigésimo aniversário e muito sucesso à 
Filarmónica Portuguesa de Montreal.

Antero Branco

AQUI CANADÁ - COOrDeNAçãO De mIgUel félIx

McGill na18ª posição
mundial das universidades

13 anos para lacroix

o debate com blocagem o congresso muçulmano 
pede a abolição do nikab
e da burqa em público
Um importante grupo muçulmano 

canadiano exorta o governo federal 
a banir o porte em público da burqa e do 
nikab, estes lenços islâmicos usados pelas 
mulheres. De acordo com o Congresso 
muçulmano canadiano, a burqa é um sím-
bolo do Islão extremista, que representa 
mais de um risco para a segurança.
A burqa abrange todo o corpo, com uma 

grelha em tecido até os olhos. O nikab é 
um véu que esconde todo o rosto salvo os 
olhos.  O Congresso considera que não há 
nada no Alcorão que obrigue as mulheres 
a cobrir-se o rosto. Sublinha igualmente 
que o porte da burqa é proscrito a um dos 

sítios mais consagrados do mundo mu-
çulmano, a Grande Mesquita da Meca. 
A organização apoia que cobrir os rostos 
das mulheres representa uma prática “me-
dieval e misógino” que pode trazer a si-
tuações perigosas, citando nomeadamente 
roubos de bancos, cometidos no Canadá 
e noutros lugares no mundo. O Congres-
so muçulmano canadiano cita igualmente 
uma decisão recente do cheik Mohamed 
Tantawi, decano da universidade de al-
Azhar, no Egipto. A autoridade suprema 
muçulmana deste país emitiu contra o ni-
kab e a burqa um fetwa, um parecer jurídi-
co dado por um líder religioso islâmico.

O juiz Richard Wagner condenou 
Vincent Lacroix à uma pena de 

13 anos de prisão por ter fraudado qua-
se 9200 investidores em cerca de 130 
milhões de dólares. O juiz Wagner teve 
conta que  Lacroix se tivesse confessa-
do culpado, a 21 de Setembro passado, 
aos 200 chefes de acusação, nomeada-
mente por fraude, conspiração, reci-
clagem de produtos da criminalidade e 
fabrico de falsos documentos. É a úni-

ca circunstância atenuante retida pelo 
juiz, que sublinha além disso o carácter 
premeditado do crime e o papel central 
nele de Lacroix. Esta pena é consecu-
tiva à já infligida pelo tribunal civil em 
Dezembro de 2007. De acordo com o 
juiz, trata-se de uma das penas mais se-
veras nunca pronunciadas em matéria 
de fraude. Acrescentou que esta saga 
ilustra a fraqueza dos controlos das ac-
tividades financeiras.

É sem surpresa que Harvard conser-
va o título da melhor universidade 

no mundo, de acordo com um quadro 
de honra estabelecido por Times Hi-
gher Education, uma publicação ingle-
sa estabelecida em Londres. Mais perto 
de nós, a Universidade McGill, ganha 
a palma das universidades canadianas 

com uma 18ª posição mundial. A Uni-
versidade de Montreal classifica-se na 
107ª posição. Dez universidades cana-
dianas figuram no quadro de honra das 
200 melhores universidades do mundo. 
Apenas duas instituições quebequenses 
figuram no quadro de honra (McGill e 
a UdeM). 

O projecto de lei que altera o cálculo 
das penalidades dos criminosos en-

carcerados antes do seu julgamento, não 
faz unanimidade no Senado. Os conser-
vadores acusam os liberais de atrasarem 
a adopção. O projecto de lei C-25 altera 
o cálculo das penalidades dos criminosos 
encarcerados antes do seu julgamento. 
Abole a prática segundo a qual o tem-
po de detenção provisório é contado em 
duplo para trazê-lo a um tempo equiva-
lente. Ao Senado, os senadores liberais 
propuseram alterações ao projecto de 
lei conservador de modo que cada dia 
passado em prisão, antes do final de um 
processo, dê direito a um crédito de 1,5 
dia. Mas de acordo com o ministro da 

Justiça, Rob Nicholson, aquilo mataria o 
projecto de lei. E quinta-feira, acusou os 
senadores liberais de atrasarem a adop-
ção do projecto. A presidente do Comité 
senatorial dos assuntos jurídicos e cons-
titucionais, a senadora liberal Joan Fra-
ser, tinha no entanto pedido duas vezes 
que a alteração fosse tratada antes do fim 
do dia, o que teria permitido ao projec-
to de lei de ser debatido e adoptado no 
dia seguinte. Mas o líder do governo ao 
Senado, Gérald Comeau, replicou que os 
conservadores teriam aceite discutir do 
projecto de lei apenas se os liberais tives-
sem aceite deixar cair as suas alterações. 
Então adiou os trabalhos do Senado ao 
20 de Outubro.

fpM na place des arts
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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
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4. No term contract necessary
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Avec Entente Fido de 3 ans
et option Données

1. Avertissements par texto avant
de dépasser votre forfait

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

3. Aucuns frais d’accès au réseau
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Les attentions Fido

Diga adeus ao seu 
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 >  Facturação ao segundo
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Carta Dominante: O Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Saberá notícias através de 
um amigo. A sua vida social andará muito animada. Que 
o seu sorriso ilumine todos em seu redor! Saúde: Atenção 
com as noitadas e os excessos, seja comedido. Dinheiro: 

Um amigo irá pedir-lhe ajuda financeira. Lembre-se de ajudar quem 
precisa de si, pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda!
número da Sorte: 33 números da Semana: 8, 17, 11, 4, 2, 3

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, So-
lidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco perdido e em 
busca de si próprio. Que o seu auto-conhecimento seja a 
ferramenta fundamental para a sua felicidade.

Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento como o yoga e a 
meditação. Dinheiro: Prepare o seu trabalho desenvolvendo novas 
ideias.
número da Sorte: 9 números da Semana: 8, 1, 14, 11, 31, 22

Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Momento em que estará confiante e, por isso, en-
contrará um clima de equilíbrio nas suas relações. Faça 
as escolhas que lhe trazem a possibilidade de ser feliz.

Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão surgir.
Dinheiro: Aposte na projecção profissional e poderá alcançar os seus 
objectivos, mas não gaste demasiado.
número da Sorte: 1 números da Semana: 8, 11, 6, 36, 22, 4

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor: O amor acontece quando menos se espera. Que a 
sua alma seja bela e transparente! Saúde: Durma o máxi-
mo de horas que puder. Dinheiro: O seu bom desempe-

nho poderá ajudá-lo a subir para um cargo de chefia.
número da Sorte: 5 números da Semana: 8, 17, 14, 10, 2, 3

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: É necessário que deixe de exigir tanto 
do seu par. Agora é tempo para partilhar
Saúde: Retire da sua alimentação comidas ricas em gor-

duras e consulte um especialista em cardiologia.
Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder evoluir na carreira.
número da Sorte: 53 números da Semana: 9, 6, 5, 4, 7, 1

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Resolva os desentendimentos 
através do diálogo. Os problemas e dificuldades do dia-
a-dia resolvem-se através do diálogo, mas agravam-se 

através da violência! Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-
lo e dar origem a uma constipação.
Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da sua 
actividade profissional.
número da Sorte: 36 números da Semana: 1, 8, 14, 10, 11, 6

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Uma discussão com a pessoa amada poderá 
deixá-lo renitente. Que a compreensão viva no seu co-
ração! Saúde: Dedique-se a actividades que lhe dêem 

prazer. Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor 
possível.
número da Sorte: 71 números da Semana: 8, 1, 4, 7, 17, 19

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concreti-
zação.
Amor: O seu estado de ansiedade poderá originar dis-
cussões. Encare a vida de uma forma mais optimista e 

verá que tudo corre melhor!
Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.
Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.
número da Sorte: 4
números da Semana: 3, 36, 25, 14, 7, 8

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Conver-
se com o seu par para resolver divergências conjugais. 
Fale sobre o que é verdade, necessário e carinhoso.

Saúde: Tente descansar mais. Dinheiro: Acredite mais na competên-
cia dos seus colaboradores.
número da Sorte: 35 
números da Semana: 9, 10, 20, 30, 4, 7

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Passe mais tempo com os seus amigos. 
Estreite os seus laços de amizade.
Saúde: Lembre-se das sessões de tratamento que tem 

que fazer. Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar 
os seus desejos.
número da Sorte: 49
números da Semana: 6, 5, 3, 2, 10, 11

Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que signi-
fica Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu par poderá estar 
demasiado exigente consigo. Que a beleza da Aurora 
invada a sua vida. Saúde: Faça uma selecção dos ali-

mentos que mais beneficiam a sua saúde.
Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um pro-
jecto.
número da Sorte: 62
números da Semana: 9, 7, 1, 10, 20, 33

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma mudança de planos pode afectar a sua rela-
ção. É tempo de um novo recomeço!
Saúde: Procure estar em paz espiritualmente.
Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário.

número da Sorte: 18
números da Semana: 9, 7, 1, 10, 20, 33

CARnEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de novembro)

SAGiTÁRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

BALAnÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

CrÓNICA

muito Bons somos nós

Todorov de pernas para o ar
Não são propriamente um mistério, as razões por 

que as sondagens eleitorais falham. As sonda-
gens eleitorais falham porque o objecto das ciências 
sociais, tal como de resto o seu sujeito, é o homem 
posto em sociedade – e, como se sabe, não há coisa 
mais volúvel, volátil e demais qualificativos-graves-
usados-como-eufemismo-para-o-esdrúxulo-esqui-
zofrénico do que o homem posto em sociedade. De 
resto, quem quer que tenha tido um papel mais ou 
menos activo numa sondagem sabe-o bem: os inqui-
ridos mentem um bocado, os 
inquiridores têm tendência para 
inventar outro tanto.
Eu próprio participei, aqui há 

uns anos, numa macacada des-
sas. Recrutado como entrevis-
tador no âmbito da cadeira de 
Introdução à Metodologia das 
Ciências Sociais, cujo regen-
te era candidato à Câmara de 
Lagos, rumei ao Algarve numa 
carrinha apinhada de rapazes e raparigas, que saiu de 
Lisboa à cinco da tarde e, por volta da meia noite, 
ainda não tinha passado a Serra do Caldeirão. (Isto 
antes da auto-estrada, eis como estou velho).
Resultado: foi tão longa a jornada que, à falta de 

outro entretém, nos apaixonámos todos uns pelos 
outros ainda antes de chegar a território algarvio. E, 
se no dia seguinte ainda realizámos alguns inquéri-
tos, depois de uma segunda noite a cirandar entre as 
diferentes acomodações da residencial já eram tais 
as pressas e as agendas que, parando nós num café 
para descansar as pernas entre duas entrevistas, logo 
saltava de uma janela um mecânico de 45 anos, caía 
de um telhado um pescador de 39 e irrompia de um 
bueiro uma escriturária de 52, todos fictícios, mas 
todos dispostos não só a responder rapidamente ao 
formulário como, ainda por cima, a votar no adorado 
professor que nos proporcionava aquela folia.
Nem tudo bateu certo, claro: com mais de 30 por 

cento de votos no inquérito, o senhor acabou por ficar 
aquém (salvo erro) dos três por cento nas urnas. Mas 
lá teve a sua sondagem – e, durante umas semanas, 
andou feliz. Ele o CDS, o partido por que se candi-
datava.
Estou a caricaturar? Tudo bem. Por outro lado, as 

sondagens nunca acertam com a votação do CDS. 
Nas Legislativas e nas Europeias, nas Autárquicas e 
nas Regionais – candidate-se o CDS-PP àquilo que 
se candidatar, não há uma previsão que sequer se 
aproxime do seu resultado efectivo. E a pergunta é: 

porque é que, na hora de responderem às sondagens, 
os portugueses nunca dizem que vão votar no partido 
de Paulo Portas?
Rodeado de amigos para acompanhar a noite elei-

toral na TV, lancei o tema a debate: “Será o quê, 
malta – será vergonha?” Apareceram várias teses. 
Numa delas, um bocado teoria-da-conspiração, tudo 
não passava de uma estratégia montada pelo próprio 
Portas, que instruía os apoiantes a fingirem-se mor-
tos só para poder declamar, na noite do tira-teimas, 

um inflamado discurso de vitó-
ria. Noutra, é vergonha mesmo: 
as pessoas vão dizer que votam 
CDS, mas lembram-se das deli-
cadas posições do partido sobre 
os imigrantes e do seu constran-
gedor silêncio a propósito do 
aquecimento global – e decidem 
dizer, antes, que vão votar no 
BE. 
Noutra ainda, é tudo a gozar: 

são os votantes CDS a dizer que vão votar num par-
tido diferente, só para judiarem com os entrevista-
dores. A minha preferida é aquela em que o cidadão 
anuncia: “Vou votar CDS-PP”, mas o técnico olha 
para ele, surpreso, e logo abre um sorriso cúmplice, 
seguido de palmadinha: “Vá lá, estou a falar a sé-
rio…” E há uma em que o diálogo ainda nem sequer 
acabou (isto hoje, quase uma semana depois das elei-
ções): “Em quem vai votar?” “No CDS.” “Ora, muito 
bem, mais um para o PS, lá-rá-ri…” “CDS!” “Isso, 
PS.” “CDS! Eu disse CDS!” “Sim, já percebi, não 
sou surdo: PS.”
Pois é pena. Ao contrário de ambos os partidos no 

limite oposto do espectro político (e estes por dife-
rentes razões), o CDS tem provas dadas na estabi-
lização do governo – e em dois períodos históricos 
distintos. No meio de tanta crise, de tanta chatice 
e de tanto imposto, dar-lhe a tarefa de fiel da ba-
lança da próxima legislatura talvez tenha mesmo 
sido um gesto de especial sensatez por parte dos 
portugueses. Por outro lado, Deus nos livre de ser-
mos apanhados de caneta na mão, sobretudo antes 
dos oitenta, a fazer uma cruz à frente de um quadrado 
azul e amarelo. Os psicólogos haveriam de identificar 
aqui algum complexo resultante daquilo a que Todo-
rov chamou “memória do mal, tentação do 
bem”. Pois eu acho que é mais simples do 
que isso: em política, o bom-senso nunca 
meteu estilo nenhum.

Joel Neto
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É interessante realçar esta semana, a Filarmó-
nica Portuguesa de Montreal, porque fize-

ram muito em tão pouco tempo. No sábado, dia 
3 de Outubro, a direcção organizou uma festa 

dedicado aos músicos. É claro que todos os mú-
sicos são benévolos e sabemos todo o esforço que 
dão em cada semana, e de quando em quando, 
duas vezes por semana, e que não é fácil apren-
der um instrumento musical numa filarmóni-
ca. Nestes três últimos anos esta filarmónica 

surpreendeu-me muito 
pelo seu trabalho e di-
vulgação da mesma, 
participando em vários 
festivais e ultimamente, 
tiveram também, no dia 
6 de Outubro, a oportu-

nidade de fazer mais um passo histórico da filar-
mónica, com um espectáculo na Place-des-Arts, 
evento que está mais detalhado no artigo de An-
tero Branco. Parabéns aos músicos e ao dinamis-
mo da direcção da Filarmónica Portuguesa de 
Montreal. 

Sylvio Martins

COmUNIDADe

festa dos músicosBodas de prata do grupo
folclórico estrelas do atlântico 
Em Chomedey, Laval, viveu-se, sábado passado à 

noite uma ocasião muito especial precisamente 
porque se comemorava o vigésimo quinto aniversário 
do grupo folclórico Estrelas do Atlântico. Este grupo 
formou-se em 1984 quando o reverendo Padre António 
Araújo lançou a ideia de se formar um grupo de folclo-
re. Nasceu então uma Direcção da qual 
fizeram parte Manuel Botelho, Olga Ra-
poso, Teresa Faria, João Simas e Duarte 
Raposo. Várias Direcções houve desde 
então e todas elas tinham uma coisa em 
comum, que era levar este grupo cada 
vez mais longe, projectando as danças 
e músicas açorianas. É que quando es-
tamos longe da nossa terra natal, senti-
mos muitas vezes a necessidade de nos encontrarmos 
e reagruparmos em comunidade, de falar a nossa lín-
gua e também de cantarmos cantigas que aprendemos 
antes de sairmos da nossa terra e assim vamos dando 
continuidade às nossas tradições culturais e musicais. 
Quando se gosta de cantar, tocar e dançar, dançar so-
bretudo folclore, é importante fazê-lo.

O grupo está de parabéns. Foi uma noite muito agra-
dável. Desde a decoração do salão, passando pela gas-
tronomia, à equipa de serviço, à apresentação das pla-
cas, foi um trabalho esmerado. 
Dona Clementina dos Santos Vieira, Conselheira da 

Comunidade Portuguesa, assistiu juntamente com seu 

esposo, Dr. Arlindo Vieira a este 
evento e quando convidada ao pal-
co nos verbalizou algo onde elogiou 
e encorajou todos, mas sobretudo os 
jovens, por serem eles que vão dar 
seguimento à nossa cultura e às nos-
sas tradições.
Mariano Moniz, apresentador da noite, convidou 

a primeira cantora, Fátima Miguel, a qual já há anos 
atrás fez parte desde grupo, a dar inicio à parte mu-
sical. Seguiu-se com Alex Câmara, que nos ofereceu 
canções do seu último trabalho discográfico lançado 
há uma semana. As “estrelas” da noite, vieram logo 
a seguir, cantando e dançando modas das diferentes 
ilhas, entre elas o Pezinho da Vila  sob o olhar atento 
de uma plateia imensa, que tributou os nossos promo-
tores folclóricos fortes aplausos. 
Chegar ao fim sem falar de Joaquim Pedrosa e Fran-

cisco Salvador, os grandes impulsionadores para que 
este grupo tivesse ido a Portugal em 2003, não seria 
justo. Crisantina Moniz reconheceu e agradeceu toda a 
ajuda por eles prestada. Foram bons momentos de fol-
clore e parabéns para a actual Direcção, os tocadores, 
os cantores e todos os dançarinos. 
O serão continuou com a Disco Móbil “Entre Nós” 

que ofereceu musica para todos poderem dar um pe-
zinho de dança. 

Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues
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SÁBADO 31 DE OUTUBRO ÀS 19H

FESTA DE

    Halloween
1851 Ontario Este - Tel. 514.563.1211

3 prémios
a ganhar

Artistas da noite
Duarte Froias 

DJ Vinagre
e Patrick

 músico Jazz
RESERVEM OS SEUS LUGARES

manoel De oliveira em toronto

Retrospectiva da 
obra do Mestre português
Aos 100 anos de idade, o mestre 

Manoel de Oliveira continua a ser 
o iconoclasta radical do cinema portu-
guês que está finalmente a ser reconhe-
cido na América do Norte. Manoel de 
Oliveira’s Time Regained (“O Tempo 
Recuperado de Manoel de Oliveira”), 
uma retrospectiva que entrou em di-
gressão no ano passado, chegou a To-

ronto a 9 de Outubro e decorre até 2 
de Novembro na TIFF Cinematheque. 
Este tributo selecto à obra majestosa 
do realizador inclui alguns dos filmes 
mais antigos e raramente vistos neste 
continente. Apresentado com acompa-
nhamento de piano ao vivo por Andrei 
Streliaev, Douro, Faina Fluvial (1931), 
o primeiro filme de Manoel de Oliveira 
é há muito considerado uma obra pri-
ma do cinema português. Feito já nos 
finais de era do cinema mudo, esta sin-
fonia cinemática dedicada à cidade do 
Porto estabeleceu as raízes do interesse 
de Manoel de Oliveira 
por híbridos de ficção e 
documentário no cinema. 
Será apresentado junto 
com a estreia local de 
Porto de Minha Infância 
(2001), uma homenagem 
comovente é sua cidade 
natal.
Aniki-Bóbó (1942), 

a primeira e raramente 
vista longa-metragem do 
realizador, é um notável 
filme infantil filmado num bairro ope-
rário do Porto que é largamente consi-
derado um precursor do neo-realismo 
italiano. Em Toronto pela primeira vez 
em 20 anos, a Tetralogia do Amor Con-
trariado cimentou a reputação de Ma-
noel de Oliveira na Europa e além. O 

primeiro filme, O Passado e o Presente 
(1971) é uma comédia negra mordente 
que expõe implacavelmente as manias 
da burguesia. Uma adaptação da peça 
de teatro epónima de José Régio, Be-

nilde, ou a Virgem Mãe (1975) é uma 
peça de câmara elegante e sombria que 
conta a história de uma jovem que crê 
que carrega no ventre a criança de Deus 
por concepção imaculada. Baseado no 
romance epónimo de 1862 de Cami-
lo Castelo Branco, Amor de Perdição 
(1978) é um conto doloroso de paixão 
proibida e um exemplo radical e iné-
dito da fusão de teatro, de literatura e 
de cinema. Francisca (1981), a conclu-
são magnífica desta tetralogia, causou 
grande sensação quando se estreou na 
“Quinzaine des Réalisateurs” do Fes-
tival de Cannes. Baseado no livro de 
Agustina Bessa-Luís, Francisca relata 
a história verdadeira de uma aventura 
amorosa e trágica do século XIX.
Também incluídos nesta retrospectiva 

estão alguns dos triunfos mais recen-
tes de Manoel de Oliveira, tais como 
Um Filme Falado (2003), uma celebra-
ção refrescante da sabedoria que conta 
com actuações de Leonor Silveira, Ca-
therine Deneuve e John Malkovich; A 
Carta (1999), protagonizada por Chia-
ra Mastroianni e Pedro Abrunhosa, é 
uma adaptação solta e encantadora do 
romance clássico do século XVII, La 
Princesse de Clèves de Madame La-
fayette. Outros tesouros obrigatórios 
incluem Vale de Abrão (1993), baseado 
na versão de Agustina Bessa-Luís do 
romance Madame Bovary de Flaubert, 
com a luminosa Leonor Silveira no pa-
pel de Ema, uma jovem cuja beleza é 
tão preocupante que até causa aciden-

tes; Vou Para Casa (2001) com Michel 
Piccoli, Catherine Deneuve e John 
Malkovich; Belle Toujours (2007) um 
retrato fascinante do envelhecimento e 
do pesar; Singularidades de uma Rapa-
riga Loira (2009) que acaba de receber 
a estreia norte americana no Toronto 
International Film Festival em Setem-
bro, é um relato de obsessão e de amor 
contrariado, contado com a ironia des-
prendida, as personagens caprichosas e 
a narração humoral próprias do reali-
zador. O Tempo Recuperado de Mano-
el de Oliveira tem o apoio do Instituto 
Camões - Ministério dos Negócios Es-
trangeiros Portugal.
Para mais informações ou bilhetes, 

ligue para 416-968-FILM ou 1-877-
968-FILM ou visite: www.tiff.net/ci-
nematheque. 
TIFF é uma organização cultural sem 

fins lucrativos cuja missão é transfor-
mar a forma como as pessoas vêem o 
mundo através do cinema, cuja visão 
é de liderar o mundo na descoberta 
criativa e cultural de imagens em mo-
vimento.

introDuZinDo De a À Z

Salientar um pouco
o pequeno-almoço
O pequeno-almoço é considerado 

por muitos especialistas como 
a refeição mais importante do dia, o 
carregador das baterias orgânicas, so-
bretudo das células cerebrais. 
Um bom pequeno-almoço fornece 

uma porção considerável de substân-
cias nutritivas (dificilmente recuperá-
veis ao longo do dia, se for esqueci-

do) e aumenta os níveis energéticos, 
permitindo uma melhor atitude face à 
escola ou ao trabalho.
Há alguns anos, em Montreal, ini-

ciou-se uma moda com restaurantes 
especializados em pequenos-almoços. 
Aproveitando esta nova moda, quatro 
jovens dinâmicos, Marco Fonseca, 
Pedro Medina, Tony Khoury e Ke-
vin Henriques, juntaram-se em 2003 
para reinventar a arte dos pequenos-
almoços. L’Oeufrier conta agora com 
nove restaurantes através do Quebe-
que, alguns em Montreal, situados 

no 3834 rua Saint-Denis, 350 rua de 
Liège, 2017 avenue du Mont-Royal E. 
Os outros estão à volta da cidade, em 
Brossard, Westmount, Deux-Montag-
nes, Blainville, Laval e Terrebonne. 
Os fundadores estão sempre a traba-
lhar para desenvolver este conceito e 
abrir outros restaurantes “l’Oeufrier”. 
Estes restaurantes redefiniram um 

pouco a arte dos pequenos-almoços, 
na qualidade e variedade dos pratos, 
e pela decoração contemporânea, com 
um ambiente bastante acolhedor. 
Tive a oportunidade de encontrar 

Graça Cândido, a mais recente co-
proprietária da filial situada na rua 
Liège, que achou que seria uma boa 
oportunidade e, depois de 20 anos de 
trabalho num jardim-de-infância, era 
tempo de mudar e embarcar numa 
nova aventura. Parabéns por esta boa 
iniciativa.

Sylvio Martins



A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 14 DE OUTUBRO DE 2009 9COmUNIDADe

Metáforas e contrastes
O mês passado recebemos uma 

foto,  enviada por pessoa ami-
ga, que mostrava um bombeiro se-
gurando com carinho a pata dum 
esquilo e lhe dava a beber água por 
uma garrafa: a foto é “imagem do 
ano” tomada depois do incêndio 
que devastou a Austrália e, subor-
dinada a uma afirmativa (Não bas-
ta apagar o fogo) concluía como em 
metonímia: “somos poeira atómica 
do mesmo universo. O que nos faz 
maior ou menor, é isso, esse gesto 
lindo que vem da chama divina que 
cada um possui, mais ou menos ace-
sa (alguns esquecem ou desconhe-
cem que a possuem) dentro de si”. 

Temos recebido também curriel 
de várias fontes e, com diaporamas 
vêm fotos incríveis que apresentam 
animais, antigamente inimigos, mas 
agora em convívio doce e fraterno. 
Somos levados a admitir que a na-
tureza, mesmo nos animais, já está 
acompanhando a mudança do amor 
recíproco. O ser humano pode apro-
veitar a lição. Todavia, nós nos co-
movemos! 

Afinal o mundo não tem somente 
malfeitores. Todos podemos ser pó, 
mas na poeira do conjunto há ante-
olhos que alcançam o céu, e brilham 
porque estão purificados. Gastamos 
tempo e feitio, moral e espiritual, a 
queixar-nos dos crimes que se prati-
cam à nossa volta, e das procelas ou 
tormentas que destruem valores por 
toda a parte, e dirimem o nosso es-
tado moral. Por que Deus o permite? 
Perguntamos agastados. Não vemos 
que o tropo de cada questão   está na 
plena independência de Deus, sem 
matéria preexistente. Não entra em 
contradição por instância passagei-
ra, ou negação do livre arbítrio que 
concedeu ao ser humano, e da ordem 
que imprimiu às coisas que o homem 
altera, falível como é, e a natureza 
derruba pela força, sem sabermos 
porquê.

Êxodo 3:14: EU SOU O QUE SOU! 
Disse Ele a Moisés, e isso significa 
“perfeição infinita”. Para o mal que 
nos apoquenta Ele tem o seu tempo, 
de cambio e fortuna. “Deus está zan-
gado!”, é metáfora errónea em face 
dos cataclismos, e dos crimes. Os 
homens, deusinhos do poder humano 
ou desobedientes à Sua chamada, têm 
muita culpabilidade... Para conside-
rar, antes de focarmos acontecimento 
de contenção vale a pena citar algo 
interessante de uma Igreja do Peru.

Em Puerto Rico, segundo “Notí-
cia Cristiana”, 102 jovens fizeram 
Pacto com Deus para se manterem 
“puros até chegarem ao matrimónio: 
Pacto de Santidade e Pureza Sexual, 
que culminou com um seminário de 
preparação com assuntos variados, 
e a propósito. Cada jovem recebeu 
um certificado, e o impacto foi ma-
ravilhoso. Actualmente, em qualquer 
igreja cristã, o problema sexual é 
terrífico para pais e pastores. Have-

rá triunfo para estes 102? Nós não 
queremos duvidar. Se outros têm 
saído vencedores, por que não eles, 
apesar de número tão belo?! 

Não sabemos de exército tão nume-
roso, em uma só igreja, para fim tão 
excelente, mas ungidos pelo Santo 
Espírito, por nossa parte atrevemo-
nos a dizer que eles estão a contri-
buir para que o regresso de Jesus 
seja mais curto, e então ouvirão da 
sua boca: --“Vinde, benditos de meu 
Pai, possuí por herança o reino que 
vos está preparado desde a funda-
ção do mundo”(Mat.25:34). 

De coração nós suplicamos: “De-
fende-os tu, Senhor! Das hostes vi-
síveis e das ocultas, e entra com eles 
no santuário da Glória! ‘Cheios da 
graça’, não serão metáfora”, mas um 
brilho celeste, e o testemunho puro 
de quem é nova criatura em Cristo 
Jesus! Até podem ser “contraste” 
com os guerreiros, ditos irmãos em 
contenção. Efectivamente, a mesma 
“Notícia Cristiana”, pôs ontem (dia 
7) a circular pelo motor de Googol, 
na Internet, o seguinte anúncio num 
grito de júbilo: -“O jogo terminou! 
(...) A Igreja católica não deve con-
tinuar a chamar-se cristã”. 

E a seguir informa: “Cristãos Li-
vres por Cristo do Sermão da Mon-
tanha, das culturas de todo o mun-
do, apresentaram uma demanda no 
Tribunal Contencioso-Administra-
tivo de Friburgo, dirigida ao pre-
sidente da Conferência dos bispos 
católicos alemães, Robert Zollitsch, 
dispo da Diocese de Friburgo”. 

O documento da demanda, com 
36 páginas, realça acusações de vá-
ria ordem, faltas bem conhecidas, 
que não merecem referirmos aqui, 
e motivou comentários de todos os 
sectores religiosos: uns a favor e 
outros contra.

Qual será o resultado?...
Quanto a nós, “lá e cá maus fados 

há”, e pensamos que o nosso Deus 
não deixou de ser o “Príncipe da 
Paz”, e Ele não confirmaria a de-
manda, porque, por enquanto tem 
Salvação para todo o pecador que 
se arrependa e O aceite, e tem o Seu 
tempo para colocar tudo na Sua Or-
dem. 
Não nos confondamos mais! Leia 

o leitor o capítulo 11 do profeta Isa-
ías, que muitos intérpretes admitem 
ser uma visão do Reino milenial de 
Jesus, e do qual somente citamos os 
versículos 6 e 9: --“morará o lobo 
com o cordeiro, e o leopardo com o 
cabrito se deitará, e o bezerro, e o 
filho de leão e a nédia ovelha vive-
rão juntos, e um menino pequeno os 
guiará. Não se fará mal nem dano 
algum em todo o monte da minha 
santidade, porque a terra se enche-
rá do conhecimento do Senhor”. 
Contrastes de maravilha!

J.J. Marques da Silva

em santa cruZ, granDiosa noite De FaDos 

assinalou os dez anos
da morte de amália
Sábado passado, o subsolo da Igre-

ja Santa Cruz conheceu uma das 
suas mais gloriosas noites festivas, não 
só para invocar a memória de Amália 
Rodrigues na passagem 
do 10º aniversário da sua 
morte, mas também por 
se ter tratado de uma no-
bre causa em benefício 
das crianças da Fundação 
CHU Sainte Justine, aqui 
representada por Susan 
Herscovitch, ergoterapista daquela ins-
tituição hospitalar.
O salão, repleto e solene, revestiu-se 

de facto de uma verdadeira catedral 
do fado, bem à altura do prestígio da 
saudosa Amália, que faleceu em 6 de 
Outubro de 1999, prefizeram-se agora 
dez anos. Nascida em Lisboa em 23 de 
Julho de 1920, viveu uma vida assaz 
ilustre dedicada ao fado, distinguindo-
se também como actriz e deixando o 
nome de Portugal escrito em letras de 
sonante ouro pelo mundo inteiro.

Numa feliz iniciativa do popular Res-
taurante Estrela do Oceano, com a co-
laboração da Associação Romana de 
Laval, proporcionou viver-se intensa-
mente a canção nacional, num evento 
complementado por jantar de grande 
qualidade, servido pelo grupo dos Jo-
vens em Acção, desta Missão.

Teve como apresentadora a inimitá-
vel senhora da Rádio, Rosa Velosa, do 
“Portugalissimo”, a qual ao longo do 
serão dissertou admiravelmente sobre 
a vida da Amália, a quem chamou de 
“Diva do Fado”, lado a lado com ima-
gens de video.
Alcindo Alves, do Restaurante Estrela 

do Oceano, sempre muito activo para 
certificar-se que tudo decorria a con-

tento, liderou-nos num Porto de Honra, 
durante o que proferiu algumas pala-
vras de satisfação pelo sucesso desta 
festa e de agradecimento aos artistas, 

equipa da cozinha e bar, 
aos jovens que serviram 
o jantar, colaboradores e 
apoiantes, entre outros.
Igualmente falou a su-

permencionada repre-
sentante do Hospital Ste. 
Justine, para felicitar e 

agradecer a organização desta inicitiva, 
“Pour l’amour des enfants”, disse ela.
 Curioso, também, o entusiástico e 

elogioso testemunho de um ex-cidadão 
romeno, que divulgou ter tido o “pra-
zer e a honra de a encontrar (a Amália) 
em 1990, na Europa.
  Entretanto, pelo palco desfilaram 

alguns dos nossos melhores fadistas 
locais e de fora, a todos nos deixando 
embevecidos com o seu talento, num 
espectáculo, com duas partes, de mui-
ta categoria e de saudoso sabor alfaci-

nha.
Luís Duarte, à viola 

e voz, António Moniz, 
à guitarra, abriram a 
sessão de fados com 
uma bem trinada des-
garrada, seguindo-se 
os demais artistas, que 
cantaram três fados 
cada qual, a maioria 
dos quais originais da 
Amália e a esta dedi-
cados.
Jordelina Benfeito, 

Rosie Santos, Paulo 

Filipe e até o Eddy Sousa (nesta sua es-
treia na especialidade), muito nos con-
solaram a alma. Aliás, as duas primei-
ras fadistas estão cada vez melhores! O 
DJ X-Men esteve à frente do controlo 
do som e demais apoio. 
Achamos que estes nossos artistas lo-

cais não levarão a mal, se se abrir aqui 
uma excepção, para afirmar que foi 
como que uma noite de consagração 
artística para o Paulo Filipe, de Toron-
to e filho de pais oriundos dos Açores, 
tal o entusiasmo com que o aclamaram 
cada vez que acabava de cantar.
Parabéns aos organizadores, às ins-

tituições, empresas e demais pessoas 
afectas à realização deste inolvidável 
serão. 
Já há muito tempo que não se assistia 

a um espectáculo semelhante.
E, tendo-se estado num fim-de-sema-

na de Acção de Graças, foi 
de dar graças a Deus por 
tudo com que a Amália to-
cou as nossas vidas!

António Vallacorba
O grupo Jovens em Acção serviram esta noite
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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

13 de outubro de 2009
1 euro = caD 1.537770

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

†

Mr. Souareba
Payé 7 au 28 oct 2009 (4x) - $100.00

Capaz de endireitar a sua vida. Contacte-me para qualquer 
problema que envenena a sua vida. Guardar ou regresso 
defi nitivo da pessoa amada, família, exames, desenvoltura, 
casamento, sorte nos jogos, etc. Eu sou o homem com a 
solução a todos os seus problemas...
Resultado imediato, em 72 horas. Pague depois da satisfação 

do trabalho realizado. Garantido a 100%. 
não hesite!!!

PROF. SOUAREBA
Vidente Médium

Tem um problema? Tenho a solução!
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514.623.8111

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Octávio Mendonça
Faleceu em Montreal, no dia 9 de Outubro 
de 2009, com 77 anos de idade, Octávio 
Mendonça natural da Povoação, São 
Miguel, Açores, esposo de Maria da Luz 
Coelho, natural da Fajã de Baixo, São 
Miguel, Açores. Deixa na dor a sua esposa, 
suas filhas Graça (Carmelo), Patrícia (Daryl) 
e Anabela (Lorenzo); suas netas, Serena 
e Nadia Luz, seu irmão João Mendonça, 
restantes familiares e amigos
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira 12 de Outubro de 2009, após missa 
de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado 
em cripta no Mausoléu St-Martin. Será realizada uma Missa do 7º dia 
na quinta-feira 15 de Outubro às 18Hrs30 na Igreja de Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. 
A todos Obrigado e Bem-hajam.

os portugueses devem estar atentos
É verdade, caríssimo leitor, os portugueses devem 

estar atentos ao que se passou desde que o Presidente 
Cavaco Silva tomou posse das funções que hoje de-
sempenha. E devem estar atentos à tal realidade por-
que o desempenho deste Presidente da República, sem 
razão lógica, tem vindo muito rapidamente a perder 
virtudes e a ser fonte de constante conflitualidade in-
terinstitucional.
O Presidente Cavaco Silva foi eleito por uma escas-

sa margem acima do mínimo exigido para aceder ao 
cargo logo à primeira volta. E foi eleito, em essência, 
na base de uma ideia que desde o início da campa-
nha eleitoral do tempo a todos se mostrou imprecisa: 
a cooperação estratégica com os restantes órgãos de 
soberania, muito em particular o Governo.
A generalidade dos comentadores desse tempo eleito-

ral percebeu que a tal ideia imprecisa, quase certamen-
te, poderia traduzir uma vontade de intervir, fosse do 
modo que fosse, na condução da governação do País, o 
que, nos termos constitucionais conhecidos, compete 
ao Governo e não ao Presidente da República.
Isso mesmo foi logo possível observar, ainda mesmo 

no início do seu desempenho presidencial, com a ideia 
de que nos temas de grande interesse nacional se deve-
riam procurar consensos alargados. Ora, num Governo 
com maioria absoluta, uma tal ideia simplesmente cor-
respondia a esvaziar boa parte do direito de governar 
que o Partido Socialista havia recebido do eleitorado.
Com muito ligeiros e naturais conflitos, em geral em 

torno de questões importantes e públicas da governa-
ção, as coisas foram correndo, diga-se assim, normal-
mente. A verdade, porém, é que nem o PSD saía do 
marasmo permanente em que ia vivendo e se voltou 
a ver agora, nem as sondagens auguravam nada de 
bom.
Até que, depois de ter Luís Marques Mendes deixado 

a liderança do seu partido, o mesmo veio a ter lugar 
com Luís Filipe Menezes, e em condições de gravida-
de de bastidores que se perceberam mas nunca foram 
esclarecidas. Assim surgiu, pois, Manuela Ferreira 
Leite, um objectivo mito político que agora foi possí-
vel observar de um modo pleníssimo.
Quando um dia se fizer a história deste mandato do 

Presidente Cavaco Silva, pelo que se me foi tornando 
evidente, foi com a chegada de Manuela Ferreira Lei-
te à liderança do seu partido que se operou, já de um 
modo indiscutível, uma mudança no comportamento 
político do Presidente Cavaco Silva. Uma mudança 
que se traduziu numa crescente oposição às legítimas 
opções do Governo no âmbito que a Constituição da 
República lhe confere.

O tempo, porém, ia passando, com as sondagens a 
mostrar uma linha constante e sem variantes: o PSD 
na zona dos trinta, e o PS na dos quarenta. A designada 
esquerda ia subindo sem parar e ao CDS/PP, como de 
costume, profetizava-se o falhanço.
Surgiu, deste modo, a infelicíssima ideia de fazer as-

sentar a campanha eleitoral que ora passou, em ques-
tões de carácter: Manuela seria séria, competente, 
verdadeira e patriota, Sócrates tudo ao invés. De um 
modo verdadeiramente estranho e espectacular, como 
se se estivesse a tratar com uma qualquer magia, eis 
que a administração da TVI, espanhola ou portuguesa, 
pôs Manuela Moura Guedes e o seu horroroso noticiá-
rio na alheta. Portanto, para os incautos, de quem teria 
sido a culpa? A verdade, que logo todos perceberam, 
é que a Sócrates é que tal iniciativa não convinha de 
todo.
Até que lá surgiu a notícia de Agosto de que gente 

do Palácio Nacional de Belém estaria a apoiar a cam-
panha do PSD. Não tendo o Presidente da República 
desmentido de pronto tal notícia, como fez, por exem-
plo, com o caso BPN, ainda que de si nada tivesse sido 
dito, tornou-se natural e legítimo admitir que Cavaco 
Silva apoiaria tal apoio que estava a ser dado ao PSD 
por gente do seu staff. Uma mais que expectável in-
dução.
Depois, bom, foi o que se viu. Lá surgiu o tal e-mail, 

ao mesmo tempo que o próprio Presidente Cavaco Sil-
va nos veio agora, de um modo algo inacreditável, di-
zer que não sabia se a respectiva estrutura informática 
do palácio onde trabalha é suficientemente segura!
Claro está que nunca teve lugar qualquer escuta, ou 

vigilância, ao Palácio Nacional de Belém, ou à gente 
que aí trabalha, porque nada ali se passa que mereça 
uma especial atenção perversa do Governo. A menos 
que ali estivesse a ter lugar algo de muito grave, ou de 
ilegal, o que também não era o caso. Belém, num certo 
sentido, pouco difere de Buckingham.
O que se deu, claro está, foi uma tentativa, fosse de 

quem fosse, para derrubar a liderança, pessoal e políti-
ca, do Governo, o que acabou por se não dar. Ao con-
trário, é Manuel Ferreira Leite, como tudo já faz crer, 
que irá pela porta fora. Tudo, portanto, ao contrário.
Termino com esta pergunta ao meu caro leitor: tenho 

ou não razão? E porque tenho, acha que Aníbal Cavaco 
Silva está hoje em condições de desempenhar cabal-
mente um segundo mandato, depois dos mil tropeções 
políticos que foi possível observar-lhe? Não haverá 
por aí quem seja melhor e mais capaz de desempenhar 
o cargo de Presidente da República?

Hélio Bernardo Lopes

M E M O R A N D U M
1º Ano de Saudade

Maria do Sameiro Rodrigues Dias
faleceu em 19-10-2008

Faz um ano que partiste dos nossos 
corações. 
Tu eras bonita, inteligente, a melhor 
mãe que nós podíamos desejar.

Tu tinhas talento em tudo. 
A mais bela prenda que tivemos na 
vida foi a nossa mãe.

Agora que partiste, pedimos-te que 
sejas o nosso anjo de guarda. 

Filhos, marido e família
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veNDe-Se

anúncios a Partir De $9.00*
*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. TODOS OS ANúNCIOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCIA, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

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

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

Para alugar ou vender. Novas/anti-
gas. Do Brasil. Lista completa: 

tribeiro@videotron.ca. 
514-688-9339 Tony

ou 514-243-0748 Lisete

NovelaS

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

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

viDeNTe

Conjunto de cama completo bran-
co, de pessoa só. Em boas condi-
ções. 514-377-5817

Procuramos jogadores de futebol 
dinâmicos e guarda-redes, nasci-
dos em 2000, 2001, interessados 
em participar num torneio em Por-
tugal (Mundialito 2010) no próximo 
ano, que terá lugar de 27 de Março 
a 4 de Abril. Contacte Luís o mais 
rapidamente possível: 514 941-
0475 (poucos lugares disponíveis)

Senhora para limpeza doméstica, 
em Outremont. 

514-271-5651

MASSAGEnS
514-270-8511

Venha escolher entre 8 e 12 
raparigas jovens e bonitas

7 dias por semana, das 10h à meia-noite
25$ para 30 minutos; 35$ para 1 hora

Com marcação
www.lebodyshopmassage.com
Contratamos raparigas 18 a 35.

pRocURa-Se

Faço todo o género de pequenas 
renovações interiores. Contactar o 
senhor Lopes. 514-946-2760

ReNovaÇÕeS

Nintendo eleita a melhor
empresa de videojogos de 2009
A BusinessWeek, publicação especializada em 

economia, divulgou uma lista com as 40 melho-
res empresas do mundo de 2009, e a japonesa Ninten-
do ficou em primeiro lugar. Assim, a “Big N” bateu 
gigantes como o Google, Apple e Amazon, sem falar 
nas concorrentes directas: Sony e Microsoft. 
Os critérios para a classificação da lista, segundo a 

publicação, incluem “compromisso com a inovação, 
portefólio diversificado, expansão agressiva, forte li-
derança e uma clara visão de futuro”.
Trata-se de uma coroação do bom momento vivido 

pela empresa de Quioto, que cresce 36% ao ano des-
de 2004. A empresa passou por um mau momento na 
época do GameCube, mas, com a Nintendo DS, e a 

Wii, apostou mais em inovação.
A Nintendo também foi eleita produtora campeão 

da Game Developers Research. A pesquisa foi feita 
com base em entrevistas a 900 profissionais da in-
dústria de videojogos. A lista das 20 melhores empre-
sas de videojogos: 1. Nintendo; 2. Electronic Arts; 3. 
Activision Blizzard; 4. Ubisoft; 5. Take-Two Interac-
tive; 6. Sony Computer Entertainment; 7. Bethesda 
Softworks; 8. THQ; 9. Square Enix; 10. Microsoft; 
11. Konami; 12. Sega; 13. Capcom; 14. MTV Ga-
mes; 15. Namco Bandai Games; 16. Warner Bros.; 
17. Disney Interactive Studios; 18. Atari; 19. Atlus; 
20. LucasArts.

Por motivo de retirada vende-se 
mobilia de quarto completa com 2 
guarda-fatos; 2 estantes; geladei-
ra; fogão, em bom estado.

Teixeira: 514-276-1833

eUa: Hackers acederam
a milhares de contas Hotmail
A Microsoft anunciou ter bloqueado segunda-feira 

o acesso a milhares de contas do Hotmail, cujas 
palavras-passe foram identificadas por piratas infor-
máticos que as publicaram na Internet. 
“Fomos informados do facto de que certas palavras-

passe de clientes do Windows Live Hotmail foram ob-
tidas ilegalmente através de uma técnica de phishing 

Foto Da semana

Apresentamos as grandes
renovações da Padaria Romados

e expostas num site de Internet”, indicou a gigante 
da informática. A técnica de “phishing” é largamente 
utilizada pelos hackers e consiste em enganar os seus 
utilizadores, utilizando, habitualmente, a imagem de 
uma empresa credível, para extorquir informações ou 
fazer o download de software malicioso para os seus 
computadores.

Precisa-se de um porteiro “con-
cierge”, deve residir no lugar. Salá-
rio segundo a experiência.

514-276-3523
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Palavras cruZaDas

aneDotas
Eu acho que o ciclo da vida esta todo de trás pra frente. Nós deveria-
mos morrer primeiro, se livrar logo disso. Dai viver num asilo, até ser 
chutado pra fora de lá por estar muito novo; ganhar um relógio de ouro 
e ir trabalhar. Então você trabalha 40 anos até ficar novo o bastante 
pra poder aproveitar sua aposentadoria. Ai voce curte bastante, bebe 
bastante álcool, faz festas e se prepara pra faculdade. Voce vai pro 
colégio, vira criança, não tem nenhuma responsabilidade, se torna um 
bebezinho de colo, volta pro útero da mãe, passa seus últimos nove 
meses de vida flutuando ... E termina tudo com um ótimo orgasmo !!! 

HORiZOnTAiS: 1. Pref. que exprime a ideia de à volta de, em redor. 
Quinto mês do ano civil. 2. Coberto de tomento. 3. O espaço aéreo. 
Capital da Coreia do Sul. Relação. 4. Grande porção. Búfalo, com 
cauda de cavalo, originário do Tibete e utilizado para carga e cava-
laria. 5. Actua. A ti. Mulo. 6. Segurei com pregos. 7. Planta liliácea 
da China. Aqueles. Despida. 8. Aspira. Auroque. 9. Título tártaro equi-
valente a príncipe ou senhor, depois usado por Persas, Indianos e 
Turcos. Execrável. A unidade. 10. Que tem a testa grande. 11. Pref. de 
origem grega que significa seis. Escasso.
VERTiCAiS: 1. Acção ou dito próprio de talassa. 2. Prep. designativa 
de várias relações tais como causa, modo, tempo, meio, etc. Sódio 
(s.q.). 3. Sobre. Reptador. 4. Espécie de macaco asiático, muito utili-
zado em investigações científicas. Espécie de dança escocesa. Pref. 
que exprime a ideia de afastamento. 5. Que não tem actividade pró-
pria. Oportunidade (fig.). 6. Banto ou bantu. O ser enquanto entidade 
consciente. Extraterrestre (abrev.). 7. Vestimenta leve com que as bai-
ladeiras da Índia encobrem o seio. Viver da usura. 8. Aquelas. Deseje. 
Propriedade extensa. 9. Natural de Iorque. Antiga cidade da Mesopo-
tâmia. 10. Alternativa (conj.). Graúdo. 11. Redundância de termos.

A professora chega à aula sem cuecas e pergunta ao Zezinho: - Zezi-
nho, diz-me o nome de três estados do Brasil. O garoto pôs-se a olhar 
para as pernas da professora e diz: - Bela Vista!... Pernambuco!... 
Mato Grosso!...

câmara Municipal da lâmpada Roxa 
Al Capone daria um excelente candidato au-

tárquico em Portugal, numa primeira fase 
apoiado por um partido e, quando desse muito 
nas vistas, como independente
O fenómeno mais interessante da polí-

tica local é a atracção que os arguidos 
têm pelas autarquias. As autarquias 
estão para os arguidos como 
aquelas lâmpadas roxas dos 
restaurantes estão para as 
moscas. Sem pretender ser 
ofensivo para as moscas, 
a verdade é que o meca-
nismo é extremamente 
parecido. Só não é igual 
porque, ao passo que as 
moscas falecem quando 
tocam na lâmpada, os ar-
guidos ganham nova vida 
assim que entram na Câ-
mara Municipal. 
Não sei se o leitor tem co-

nhecimento disto, mas o termo 
autarquia provém de duas pala-
vras gregas que são muito difíceis 
de pronunciar. Este é um primeiro 
ponto curioso. O segundo ponto é 
que essas palavras significam “co-
mando de si mesmo”, ou “governo de 
si mesmo”. Na origem, esse significado 
indica que uma autarquia é o governo 
que determinada localidade exerce so-
bre si mesma. No entanto, alguns autar-
cas fazem uma interpretação ligeiramen-
te diferente, mas que não pode deixar de 
se aceitar: na expressão “governo de si 
mesmo”, aquele “si mesmo” é o autarca. É 
ele que, no sábio jargão dos taxistas, se gover-
na. E assim se regista um ponto de contacto entre 
a etimologia grega e os modernos motoristas de táxi, 
ligação que sempre suspeitei que existia. 

A candidatura autárquica é o equivalente, nos jogos 
de vídeo, às vidas infinitas. Não há estrago da vida 
pessoal do candidato que não possa ser resolvido com 
uma candidatura autárquica. Penas de prisão, desem-

prego na família, despesas com obras: não 
há mal que uma candidatura autárquica 

não adie ou resolva. Sobretudo de-
vido ao prurido democrático que 

a maior parte dos eleitores 
tem em votar num autarca 

que não seja arguido. Se 
vivesse em Portugal, Al 
Capone nunca teria sido 
preso. Em princípio, seria 
presidente de Câmara. Os 
cidadãos não hesitariam 
em votar num homem 
que, sendo famoso, tinha, 
além disso, demonstrado 
saber criar emprego em 

várias áreas de negócio, com 
especial destaque para as tão 

apreciadas pequenas e médias 
empresas. Desde as cimenteiras 

até às agências funerárias, qua-
se não há indústria que não tenha 

beneficiado das actividades de Al 
Capone. Não duvido de que daria um 

excelente candidato autárquico em Por-
tugal, numa primeira fase apoiado por um 

partido e, quando desse muito nas vistas, 
como independente. A única reserva que 
coloco ao sucesso de Al Capone na políti-
ca autárquica portuguesa é 
a consciência do conheci-

do gangster americano. Po-
deria dar-se o caso de Capone 

ficar inibido com tanta vigarice 
e desejar voltar para Chicago.

Boca Do inFerno

Ricardo Araújo Pereira
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casal Da semana

BeleZa Da semana7 erros que lhe arruinam a vida sexual
Falamos de sete erros do dia-a-dia e muito mais 

comuns do que pensamos, que têm efeitos de-
vastadores quando o assunto é sexo. Esteja aler-
ta!
1 - A pessoa errada
Pode ser a pessoa errada por várias razões: porque 

não sente especial atracção por ele, porque lhe lembra 
o seu paizinho, porque lhe lembra o seu ex que a tro-
cou pela Sandra Cristina que vendia cheeseburguers 
numa rulote no Guincho, porque o cheiro dele a repe-
le, porque a sua avozinha acha que ele é um excelente 
rapaz, porque tem muita conversa mas não sabe onde 
é o ponto G (nem nenhum outro ponto até ao F, só co-
nhece o ponto U, de umbigo - o dele, claro), porque 
em resumo: por uma razão ou outra, quando chega 
a vias de facto, repara que não lhe apetece de facto 
estar com ele naquela altura e preferia muito mais ir 
para casa ver o ‘Titanic’. 

2 - A razão errada
Porque quer fazer ciúmes ao Paulo Jorge, que não 

ata nem desata. Porque está farta de ser virgem. Por-
que está farta de qualquer coisa que não sabe bem 
o que é. Porque ele a  avisou que se continuasse a 
fazer-de ‘de esquisita’ ele a trocava por outra mais 
despachadinha. Porque tem pena dele coitado que a 
aturou dias a fio enquanto você fungava no ombro 
dele (na camisa nova) e se assoava onde calhava (à 
camisa nova) quando o (idiota do) Vasco se atirou de 
parapente do Cabo da Roca para mostrar à Sandra 
Cristina que a amava (devia era ter-se espetado cá em 
baixo e esborrachado o, o, o, o cheeseburguer). Tudo 
isto são péssimas razões. E há outras.
3 - O sítio errado
Estava mesmo à espera disto, não é? Então mas se 

for com o homem da sua vida não há sítio que pos-
sa baixar a temperatura... Até pode, mas eu se fosse 
a si não arriscava os seguintes sítios: carro/telhado/
os pais no quarto ao lado/mesa da cozinha/escadas/
elevador, a bem dizer quase todos os sítios que não 
metam um colchão. As revistas da ‘especialidade’ ju-
ram todas que toda a gente já fez tudo isto e há alturas 
em que um shotzinho de adrenalina pode apimentar 
a coisa, mas a maioria das mulheres ainda continua 
a preferir estar num sítio sossegado e confortável em 
que não se corra o risco de ser interrompida e se pos-
sa concentrar no que de facto interessa, sem ter de, 
enfim, estar constantemente com um olho no burro 

e outro no cigano... Nota: Se tentar a mesa da cozi-
nha, pelo menos afaste as facas. E cuidado com o que 
mete na Bimbi.
4 - As expectativas erradas
Se não viu fogo de artifício como lhe prometeram, 

relaxe: inda a procissão vai no adro. Estamos rodea-
dos de cenas de sexo lindíssimas em que tudo é per-
feito (o sítio, as pessoas, a luz, o ‘timing’, as cuecas, 
não que alguma vez se veja as cuecas, mas de certeza 
que também são perfeitas) e crescemos a pensar que 
a realidade é como nos filmes. Antes de se encon-
trar com alguém, escreva 100 vezes, A realidade não 
é como nos filmes, a realidade não é como nos fil-
mes (só mais 98 vezes). Se mesmo assim não ficar 
convencida, também pode escrevê-las a seguir, para 
se consolar. E pense que, se ele for mesmo a pessoa 
que lhe faz brilhar os olhos, com boa vontade tudo 
se resolve. Mesmo que continue a não ser como nos 

filmes.
5 - O tempo errado
Não, não se está a dizer que olhe lá para fora 

e se o dia deu em manhoso é melhor ficar a 
fazer as palavras cruzadas da ‘Caras’. O tempo 
aqui é o tempo que passa com ele. Se acordar 
com ele, lavar os dentes enquanto ele toma ba-
nho, discutir quem leva as crianças à escola, 
almoçarem juntos e passarem o tempo todo 
juntos, às tantas já não é capaz de olhar para 
a cara dele. Que tal umas feriazinhas a solo de 
vez em quando?
6 - A rotina errada 
Romeu e Julieta ficaram na História como 

exemplo de casal apaixonado porque nunca 
chegaram ao ponto de discutir se o dinheiro 
da conta conjunta era para comprar um carro 
novo ou para pagar a conta do cartão de crédi-
to em atraso. Os milhares de assuntos práticos 
para resolver durante a semana arruinam num 
piscar de olhos os impulsos mais afogueados 
de qualquer Romeu e Julieta. “Ai ó Luisinho 
despacha lá a coisa que a Bimbi já deve ter 
acabado de fazer o gaspacho e eu inda tenho 
duas dúzias de lençóis para engomar...” Não 
há sexo que resista... O que é de espantar é 
como ainda há casais que sobrevivem, espe-
cialmente casais com filhos... Mas tente virar 
a rotina a seu favor: às vezes, saber que se tem 
sexo num determinado dia a determinada hora 
até ajuda: a pessoa escusa de passar a terça fei-
ra enervada a pensar que devia ir para a cama 
com o seu Luis Miguel mas que não lhe ape-
tece nada porque está absolutamente exausta. 

A propósito, o cansaço é a primeira razão para a falta 
de sexo (ou pelo menos, para a falta de sexo de quali-
dade). Por isso, o primeiro mandamento para sexo de 
qualidade é: descanse o mais que conseguir. Ponha as 
crianças na avó. Depois de um fim de semana a solo, 
tire um fim de semana a dois... 
7 - A conversa errada
Toda a gente passa a vida a dizer que devemos ser 

honestos, o que é verdade, mas cuidado com o que 
diz. Se é a primeira vez que está com ele (ou mesmo a 
segunda, ou a 58ª) convém não aproveitar agora que 
estão num momento íntimo para lhe confessar todos 
os seus segredos mais negros. Não aproveite um jan-
tar à luz das velas para dizer: “Olha, ó Zé Manel, 
antes que a coisa vá mais longe, deixa que te diga que 
sempre sonhei ter 14 filhos, que arroto todos os dias 
depois de comer, que ressono que nem a sirene dos 
bombeiros de Paço de Arcos, que sou ligeiramente 
vesga do olho esquerdo e tenho hemorróidas crónicas 
desde que me dediquei ao RPM.” Por outro lado, a 
falta de honestidade também pode arruinar uma noi-
te: se ele não beija tão bem como devia, não sofra em 
silêncio. Também não é preciso disparar: “Olha lá, 
ó caramelo, achas que estás aqui a mastigar bife de 
rena?” Mostre-lhe como gosta. Dê o exemplo. Pode 
demorar, mas eles aprendem. Ah, e já agora: desligue 
o telemóvel.  

Catarina Fonseca

9

HORiZOnTAiS: 1. Peri, Maio. 2. Tomento-
so. 3. Ar, Seul, Rol. 4. Ror, Iaque. 5. Age, 
Te, Um. 6. Preguei. 7. Ti, Os, Nua. 8. Inala, 
Uro. 9. Can, Nero, Um. 10. Testaçudo. 11. 
Hexa, Raro. 
VERTiCAiS: 1. Talassice. 2. Por, Na. 3. 
Em, Reptante. 4. Reso, Ril, Ex. 5. Inerte, 
Ansa. 6. Tu, Ego, Et. 7. Moli, Usurar. 8. As, 
Ame, Roça. 9. Iorquino, Ur. 10. Ou, Udo. 
11. Pleonasmo.
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REnASCE nA 
ARGEnTinA E PROJETA 
“CENÁRIO PERFEITO”
Pablo Aimar está nas nu-
vens. Não dá para disfarçar. 
Reencontrou o seu melhor 
futebol e conseguiu a titulari-
dade à primeira convocação 
na era Maradona. O regres-
so à seleção e ao Estádio 
Monumental foi abrilhan-
tado com uma assistência 
para golo e uma vitória que 
soou a milagre.

SELECiOnADOR COnTA
COM ROnALDO EM
GUiMARÃES
“Não tenho conhecimento 
de nada. O que ficou combi-
nado é Cristiano Ronaldo ir 
ver o jogo. Ele está desejo-
so de estar em Guimarães, 
o que é natural”, referiu 
Carlos Queiroz pouco antes 
da Seleção rumar a Braga, 
não querendo reagir à in-
dignação que o Real Madrid 
terá sentido com a lesão do 
CR9.

ROnALDO EXPLiCA O 
qUE SE PASSOU
Pouco depois de abandonar 
a concentração da Seleção 
Nacional, o jogador do Real 
Madrid revelou ao “As” que 
o desejo de dar o contributo 
à equipa das quinas falou 
mais alto embora ainda ti-
vesse pequenas queixas. 
Agora está determinado a 
encurtar o período de recu-
peração 

inTERnACiOnAL PORTU-
GUÊS AGRAVOU LESÃO
O Real Madrid não compre-
ende as razões que levaram 
à utilização de Ronaldo, 
sábado, frente à Hungria e, 
mais do que isso, está in-
dignado com essa situação, 
uma vez que o internacional 
português acabou por ter 
uma recaída e tem agora 
pela frente um mês de pa-
ragem 
 
EXTREMO PRETEnDE 
SUBSTiTUiR CR9 nO 
OnZE
“Vou continuar a trabalhar 
para fazer parte das opções 
do mister”, assegurou o jo-
gador dos “red devil”, desta-
cando em seguida a vitória 
portuguesa frente aos ma-
giares, que permitiu a Por-
tugal ficar dono e senhor do 
seu destino para chegar ao 
Mundial’2010 

MÉDiO DE REGRESSO A 
UMA CiDADE qUE BEM 
COnHECE
O médio internacional por-
tuguês recusa falar já nos 
possíveis adversários da 
ronda a eliminar e mostra 
respeito pelo próximo rival 
no agrupamento de quali-
ficação: “Estamos concen-
trados em Malta. Queremos 
vencer, vamos vencer e só 
depois pensamos no adver-
sário no playoff”
 
ARRAnqUE DA SEMAnA 
DE TRABALHO COM
MUiTAS BAiXAS
Os dragões voltaram ao 
trabalho após um fim de se-
mana de folga e Jesualdo 
Ferreira teve que recorrer 
a 9 jogadores dos escalões 
de formação para fazer face 
às muitas ausências devido 
às seleções nacionais e às 
lesões.

- COOrDeNAçãO De jOãO meSQUITADeSPOrTO
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-ribeirão 10
2-Moreirense 9
3-Gondomar 7
4-Lordelo 7
5-Merelinense 6
6-Vizela 6
7-Padroense 6 
8-Sp. Espinho     6 

9-Boavista 5
10-Paredes 5
11-Tirsense 4
12-Valdevez 4
13-Vianense 4
14-Lourosa 4
15-Vieira 3
16-Lousada 1

jOrNADA 4  |  04-10-2009
Lourosa  0 - 1  Sp. Espinho 
Padroense 0 - 1 Moreirense 
Merelinense  0 - 0  Paredes 

Tirsense  1 - 2  Valdevez 
Vizela  3 - 0  Lordelo 

Gondomar  4 - 1  Vianense 
Ribeirão  1 - 0  Lousada 
Vieira  1 - 2  Boavista 

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

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

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

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

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

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

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

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

PrÓxImA jOrNADA | 25-10-2009
Paredes - Tirsense 

Moreirense - Merelinense 
Valdevez - Vizela 

Lourosa - Padroense 
Lordelo - Ribeirão 
Lousada - Vieira 

Boavista - Gondomar 
Sp. Espinho - Vianense

1-Marinhense 8
2-Praiense 8
3-Mafra 7
4-Tondela 7
5-Tourizense 7
6-Arouca 7
7-Operário 7
8-Monsanto 7

9-Eléctrico 5
10-Esmoriz 5
11-União Serra 4
12-Sertanense 4
13-O.Bairro 4
14-Ac. Viseu        3
15-Pampilhosa 2
16-V.Pico 1

jOrNADA 4  |  04-10-2009
Ac. Viseu  2 - 1  O.Bairro 

Pampilhosa 0 - 0 Marinhense 
Monsanto  2 - 1  Tourizense 
Praiense  1 - 0  União Serra 

Arouca  1 - 0  Esmoriz 
Sertanense  1 - 1  Tondela 
Operário  0 - 0  Eléctrico 

Mafra  4 - 1  V.Pico 

PrÓxImA jOrNADA | 25-10-2009
Tourizense - Praiense 

Marinhense - Monsanto 
União Serra - Arouca 

Ac. Viseu - Pampilhosa 
Esmoriz - Operário 
Eléctrico - Mafra 

V.Pico - Sertanense 
O.Bairro - Tondela

1-Atlético 12
2-Camacha 10
3-U. Madeira       10
4-Pinhalnovense 7
5-Oriental 7
6-Pontassolense 7 
7-E. Amadora        6
8-A. Reguengos     6

9-Lagoa 6
10-R. Massamá 5 
11-Louletano 3
12-Odivelas 2
13-Santana 2
14-Igreja Nova 2
15-Aljustrelense 2
16-Marítimo B      1 

jOrNADA 4  |  04-10-2009
R. Massamá  1 - 1  Oriental 

Lagoa  1 - 0  Marítimo B 
Louletano  0 - 1  U. Madeira 
Pinhalnovense 2 - 0 Pontassolense 
A. Reguengos 0 - 3 E. Amadora 
Atlético  1 - 0  Igreja Nova 

Aljustrelense 0 - 4 Camacha 
Santana  1 - 1  Odivelas 

PrÓxImA jOrNADA | 25-10-2009
U. Madeira - Pinhalnovense 

Marítimo B - Louletano 
Pontassolense - A. Reguengos 

Real Massamá - Lagoa 
E. Amadora - Aljustrelense 

Camacha - Santana 
Odivelas - Atlético 

Oriental - Igreja Nova 

resultaDos

1-Sp. Braga                                21 
2-Benfica 19 
3-FC Porto                                 16 
4-Sporting 11 
5-rio Ave                                10 
6-Nacional 8 
7-Marítimo 8 
8-Leixões 8 

9-U. Leiria                                   7 
10-P. Ferreira                          7 
11-Naval 7 
12-V. Guimarães                         6 
13-Olhanense 6 
14-Belenenses 6 
15-V. Setúbal                             4 
16-Académica 3 

1ª liga - liga sagres

liga De Honra - liga vitalis

Sexta-feira (02 Out) 
Académica-Marítimo 2-4 
Sábado (03 Out) 
Naval-Rio Ave                      3-2 
Sp. Braga-V. Setúbal               2-0 
Domingo (04 Out) 
Leixões-U. Leiria               3-2 
Sporting-Belenenses 0-0 
Olhanense-FC Porto           0-3 
Segunda-feira (05 Out) 
Nacional-V. Guimarães 2-0 
P. Ferreira-Benfica              1-3 

Próxima jornaDa

Sexta-feira (23 Out) 
Belenenses-Olhanense 15:15 
Sábado (24 Out) 
U. Leiria-Naval                11:00  
Rio Ave-Sp. Braga       16:15 
Domingo (25 Out) 
Marítimo-P. Ferreira       11:00  
V. Setúbal-Leixões       13:00 
FC Porto-Académica    15:15 
Segunda-feira (26 Out) 
Benfica-Nacional 15:15 
Terça-feira (27 Out) 
Guimarães-Sporting 15:15 

resultaDos
Varzim  1 - 2  S. Clara 

Oliveirense  1 - 3  Chaves 
Estoril  2 - 0  Beira-Mar 

Portimonense  1 - 0  Freamunde 
Feirense  1 - 1  Penafiel  

Sp. Covilhã  2 - 1  Trofense 
Aves  2 - 2  Gil Vicente 

Fátima  1 - 2  Carregado  

Próxima jornaDa
Gil Vicente - Varzim 

Penafiel  - Portimonense 
Beira-Mar - Chaves 

Freamunde - Feirense 
Aves - Fátima 

Trofense - Oliveirense 
Carregado  - Sp. Covilhã 

S. Clara - Estoril 

                       j V e D P
1-Portimonense            6  4  1  1 13
2-Feirense            6 3 2 1 11
3-S. Clara            6 3 2 1 11
4-Gil Vicente         6 3 2 1 11
5-Sp. Covilhã       6 3 0 3 9
6-Beira-Mar         6 3 0 3 9
7-Oliveirense       6 2 2 2 8
8-Aves            6 1 5 0 8

                               j  V e  D  P
9-Carregado       6 2 2 2 8
10-Freamunde      6 2 2 2 8
11-Estoril         6 1 3 2 6
12-Chaves         6 1 3 2 6
13-Penafiel        6 1 3 2 6
14-Fátima         6 1 2 3 5
15-Varzim         6 1 2 3 5
16-Trofense        6 1 1 4 4

3-0
Portugal vs Hungria

munDial 2010 aPuramento

Ventspils        22/10         Sporting
Benfica           22/10         Everton
Athletic          22/10        Nacional

ueFa euroPa league 2009/2010

FC Porto         21/10        APOel 

ueFa euroPa league 2009/2010

1-Dinamarca     9 6 3 0 21 
2-Portugal       9 4 4 1 16 
3-Suécia         9 4 3 2 15 
4-Hungria        9 4 1 4 13 
5-Albânia        9 1 4 4  7 
6-Malta          9 0 1 8  1 

Próximos jogos

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

PortuguÊs recuPeraDo e argentino É Baixa Por lesão

coentrão de volta e Shaffer de fora
O treino do Benfica desta segunda-

feira ficou marcado pelo regresso 
de Fábio Coentrão ao trabalho sem li-
mitações, depois de recuperar do esti-
ramento na face posterior da coxa di-

reita, e pela baixa de Shaffer, obrigado 
a parar devido a uma lesão muscular no 
adutor direito, sofrida no jogo-treino de 
sábado, com o Carregado.
A primeira sessão de trabalho da se-

mana ficou ainda assinalada pelas mui-
tas ausências devido aos compromissos 

das seleções nacionais - Nuno Gomes 
e César Peixoto (Portugal), Rami-
res e Luisão (Brasil), Cardozo (Para-
guai), Maxi Pereira (Uruguai), Urreta 
(Uruguai/Sub-20), Aimar e Di María 

(Argentina), Miguel Vítor (Sub-21) e 
Mantorras (Angola).
Para completar o grupo, Jorge Jesus 

voltou a chamar três juniores, sendo 
Nelson Oliveira, Ademir Santos e Ed-
son os escolhidos.

HOje
Portugal vs Malta

opinião: mas quem quer
discutir tácticas com Queiroz?
Desfraldei a bandeira como um lençol 

na varanda, ajustei o cachecol e pre-
parei-me para bater emocionado no peito, 
bem em cima das quinas, e talvez arran-
car os poucos cabelos que conseguisse 
agarrar, durante 90 minutos. 
Os meus filhos preferiram a PS3 e os 

cartoons animados, apesar de avisados da 
solenidade do momento, de gostarem de 
futebol e até saberem que um dos ídolos 
inevitáveis ia jogar. Senti que estavam a 
trair a sua Selecção, mas enquanto eu pu-
der serão inimputáveis. Acho que perce-
beram primeiro do que eu que era melhor 
divertirem-se do que sofrer a bom sofrer. 
Senti também que era masoquista. Que 

já sabia ao que ia. Que nada mudava só 
porque havia agora o-Liedson-com-que-
nunca-concordei de diferente e um novo 
esquema, assente em nova geometria, 
depois de décadas a desenhar classe com 
outra.  Vi perdidas incríveis. Mãos na ca-
beça. Um golo de elmo com chifres veloz 
sobre um drakar a abrir-nos a porta do de-
sespero. Mais falhas, faces coradas, sen-
timentos de impotência. Vi tudo menos 
classe, tudo menos aquelas jogadas de 
sonho que me faziam perder a compostu-
ra. Rui Costa em túneis sucessivos, Figo 
a serpentear pela esquerda e pela direita, 
costurando nós nas pernas rivais, e Nuno 
Gomes a achar-se sobre-humano e a man-
dar bugiar Barthez, com um manguito de 
pé esquerdo.  Para cúmulo, no primeiro 
jogo, Liedson acertou onde nenhum por-
tuguês de gema acertara. O nome na ca-
misola e a aparência, mais transatlântica 
do que o habitual, destoavam, não era a 
mesma coisa. A Liedsão nem o último 
acordo ortográfico ajudaria! A Liedsinho 
também não. Enfim, que seja Liedson. 
Que seja Pepe! Que seja Deco! Képler ou 
Anderson Luís não seriam melhor... 
Não deu para mais. E terminei resigna-

do, e ainda por cima com os sentimen-
tos acabados de sair do misturador. O 
avançado que «contratámos» no Brasil 
é o grande responsável por ainda poder-
mos somar um-mais-um. Agradeço-lhe 
baixinho, mas, se me perguntarem, nego 
todas as acusações. E mesmo assim não 
sei se tenho de discutir isso convosco. 
Como CQ - desde a saga Bond que 

acho que os nomes feitos com iniciais 
dão uma aura de maior inteligência a 
quem os usa - não quer discutir tácticas 
com jornalistas, ou seja com mais nin-
guém, fiquei a falar sozinho, de cerveja 
e tremoços nas mãos, a escaldar com o 
cachecol ainda no pescoço e a tentar en-
contrar milagres no vazio. 
O losango pode até fazer sentido, por 

que não? Mas porquê agora? Será uma 
táctica a solução de tantos problemas, 
dos quais o principal é não mostrar con-
sistência e jogar mal? Com tanta quali-
dade nas alas faz sentido afunilar o jogo 
e adaptar o melhor extremo e grande fi-
gura a tantos obstáculos na área? De que 
vale a pena ter dois avançados no meio, 
quando um deles apenas aí brilhava 
quando aparecia vindo de outras zonas? 
É Pepe o 6 ideal para a nova figura ge-
ométrica?  O meu alter-ego não me res-
ponde, se calhar também acha que não 
deve discutir tácticas comigo. CQ está 
sozinho no mundo, eu estou sozinho no 
mundo. Sem nada para discutir, os dois 
temos razão. E não a temos. Todos os 
dez milhões de portugueses têm razão. 
E não a têm. E não geramos a dúvida 
que um tal de Descartes idolatrou e que 
nos resolveu tantos problemas e puzzles 
depois.  Uma coisa que me atingiu de 
repente (Culpado, confesso!). E merecer 
estar no Mundial, tem discussão? Pois 
isso também não, não é?
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Uefa vai denunciar maior processo
de corrupção “de todos os tempos”
A UEFA prepara-se para largar uma verdadeira 

“bomba” sobre o futebol europeu quando, no 
próximo mês, tornar público o que diz ser o maior 
processo de corrupção “de todos os tempos”, com 
irregularidades em quarenta jogos de competições 
nacionais e europeias nos últimos quatro anos, anun-
ciou este domingo o comissário para a corrupção 
Karl Dhont. 
O dirigente, sem revelar dados específicos, referiu 

que a UEFA dispões de “provas sólidas” sobre ano-
malias em jogos de ligas nacionais e classificações 
para a Liga dos Campeões e Liga Europa, em que es-
tão implicados principalmente clubes de Leste, mas 
também alguns da Europa Ocidental. 
Os indícios de irregularidades foram recolhidos em 

colaboração com a Interpol e também implicam, pelo 
menos, um clube belga, segundo adiantou Dhont à 
edição digital do jornal holandês “Het Algemeen Da-
gblad”. 
O comissário da UEFA não quis divulgar o nome do 

clube belga e garantiu que não há clubes holandeses 
implicados neste mega-processo, embora reconheça 
que um dos jogos que esteve sob investigação foi o 
que opôs o NAC Breda ao clube arménio Gandzasar, 

para a Liga Europa, que os holandeses venceram por 
6-0. Em relação a este jogo, havia suspeitas relacio-
nadas com apostas internacionais, mas não foram en-
contradas provas que fundamentassem as suspeitas. 
Segundo adianta a referida publicação holandesa, 

Dhont garantiu que a UEFA vai tomar “medidas du-
ras” contra as equipas e jogadores comprovadamente 
implicados em casos de corrupção. 

portugal volta
a sorrir...
Portugal venceu a Hungria por 3-0 subindo assim 

ao 2º lugar do grupo com 16 pontos. Os golos da 
equipa de Portugal foram apontados por Simão (por 
2 vezes) e Liédson. Depois de conhecido o resultado 
do Dinamarca-Suécia, Portugal sabia que «bastaria» 
vencer  os seus jogos para garantir o acesso ao play-

off. O primeiro golo da partida foi apontado por Si-
mão aos 18 minutos, depois de um centro de Ronaldo 
que o guarda redes magiar defendeu para a frente.
Pouco depois do golo, Cristiano Ronaldo foi obriga-

do a abandonar o terreno de jogo depois de ressentir-se 
da lesão que o impediu de jogar pelo Real Madrid na 
última jornada. Já no segundo tempo a vantagem foi 
ampliada com novo tento, desta feita ao minuto 74, 
por intermédio de Liédson, para 5 minutos volvidos 
Simão estabelecer o resultado final depois de um ex-
celente remate após cruzamento de Duda. Depois des-
te resultado, Portugal ocupa agora o 2º lugar na clas-
sificação geral, a uma vitória do apuramento para o 
Play-off, com a Hungria a encontrar-se na 4ª posição e 
decididamente arredada do apuramento. Carlos Quei-
roz era um homem naturalmente feliz pelo resultado 
no final da partida, referindo que “Foi um bom jogo, 
uma boa exibição. Agora estamos no sprint final desta 
longa maratona. Estamos bem posicionados. É preci-
so que todos tenham consciência que as competições 
são para ser jogadas até ao fim. Este jogo fazia parte 
de um dos que tínhamos como objectivo ganhar”. No 
que toca aos próximos jogos que ambas as equipas 
irão agora fazer, Portugal receberá Malta no D. Afon-
so Henriques, enquanto a Hungria jogará fora frente à 
Dinamarca para fechar o calendário do grupo 1.

Ronaldo: “esforcei-
me para ajudar o 
meu país”
Cristiano Ronaldo ressentiu-se da lesão no tornozelo 

esquerdo durante o Portugal-Hungria e deverá parar 
três ou quatro semanas. Em declarações reproduzidas 
pelos jornais “O Jogo” e “As”, o jogador do Real Ma-
drid diz que fez um esforço adicional para “ajudar” a 
selecção, manifesta a intenção de ir a Guimarães as-
sistir ao jogo com Malta, e diz que tentará tudo para 
abreviar a recuperação. “Sentia-me bem, mas não es-
tava a 100 por cento. Mas esforcei-me para ajudar o 
meu país”, afirma Ronaldo. 
“Vou pedir ao Real Madrid que me deixe ir a Gui-

marães ver o jogo para estar com os meus compa-
nheiros, pois quero estar com eles e quero ir festejar. 
Prometi ao Carlos Queiroz que estaria lá para feste-
jar a qulaificação com os meus companheiros e todos 
os adeptos”, prossegue.
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