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

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

Inclui sopa, café e sobremesa

escolha entre

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

DOIS RESTAURANTES PARA MELHOR VOS SERVIR

Terá o calendário 
algum significado?
Como quem lê os meus textos 

sabe bem, de há muito clamo 
em favor de mudanças profundas na 
legislação de combate à corrupção 
em Portugal, fenómeno omnipre-
sente no seio da sociedade portu-
guesa desde tempos antiquíssimos. 
Também pude já escrever, embora 
com frequência muito inferior, que 
para se governar bem Portugal e os 
portugueses é essencial ter em con-
ta as caraterísticas destes últimos, 
uma das quais é, precisamente, a do 
apreço pela designada palmada, ou 
esquema, ou jogada. Com os meus 
sessenta e dois anos, eu posso dizer 
de minha justiça que a corrupção é 
inerente ao modo de estar na vida 
dos portugueses. Do mesmo modo, 
escrevi já, e por vezes diversas, que 
o facto de nunca uma personalida-
de de primeira grandeza do poder 
- aqui visto num sentido lato, mas 
que se percebe - ter sido condena-
da em Portugal constitui o que, em 
Teoria da Probabilidade, se designa 
por acontecimento quase-impossí-
vel. Mas acontece, por igual, que 
o facto de surgir sempre um caso 
judiciário em simultâneo com um 
momento político singular, como é 
o caso de uma eleição, ou da entrada 
em funções do Governo, constitui, 
por igual, um acontecimento quase-
impossível: pode tudo ser um acaso, 
mas a probabilidade de o ser é in-
comensuravelmente pequena. Ora, 
há dias, tendo chegado já muito tar-
de a casa, pude assistir, pelas duas 
da madrugada, a um programa da 
TVI, moderado, digamos assim, por 
Constança Cunha e Sá. Como seria 
de esperar, não faltaram as críticas a 
Sócrates e os elogios a Cavaco.
A dado passo, abordando-se o re-

cente caso das sucatas, um dos jor-
nalistas referiu que o Governo, há 
um tempo atrás, teria transferido 
para Cabo Verde Teófilo Santiago, 
da Polícia Judiciária, acabando as-
sim por limitar certa investigação 
que estaria a seguir, supostamente, 
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violência é caso público
Portugal associa-se a campanha 

com todos os países ibero-ameri-
canos. 
“É um crime público desde 2000, isto 

quer dizer que qualquer pessoa deve 
denunciar este tipo de crime”, alertou a 

secretária de Estado da Igualdade, con-
siderando que o apoio deve ser de todos. 
Apesar de salientar o aumento do nú-
mero de queixas, Elza Pais lamenta que 
estas denúncias sejam sobretudo feitas 
pelas próprias vítimas. “Há aqui como 

que um défice de cidadania”, criticou a 
secretária de Estado. O apoio às vítimas 
de violência doméstica é um dever de 
“cada um de nós”, defende Elza Pais, 
que assistiu no Teatro Maria Matos, em 
Lisboa, à estreia da peça de teatro “E a 
mulher teve morte quase instantânea”, 
que aborda a temática.
Mais queixas: Segundo afirmou Elza 

Pais à agência Lusa, o desejo do Exe-
cutivo “é que a violência doméstica 
diminua” em Portugal e que continue 
a aumentar o número de queixas de um 
“crime que tem vivido muito encerrado 
no quadro das famílias”. 
Amor e afecto: Para combater o dra-

ma, no próximo dia 25 de Novembro 
será lançada no País uma campanha 
contra a violência doméstica, que vai 
decorrer em simultâneo em todos os pa-
íses ibero-americanos. A iniciativa visa 
alertar “os homens e as mulheres para 
relacionamentos de amor, valorização 
do afecto e rejeição da violência”.

|MeMoRia
inauguRou Jean Talon
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NOTÍCIAS

pENsAMENTO DA sEMANA

EFEMÉRIDEs - 18 DE NOvEMBRO

pORTAs ABERTAs-EsCOLA
pIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Teremos o prazer de acolher novos alunos desde a pré-primária (a 
partir dos 4 anos) até ao 6° ano escolar, com ensino em inglês e fran-
cês. Oferecemos o curso PELO em Português a partir da primária. 
Portas Abertas na 4a-feira 2 de Dezembro 2009 das 10h20 às 11h20 
ou das 17h30 às 20h00 no 6855,rue Cartier
isabel Rodrigues: (514) 374-7337 ou mstein@emsb.qc.ca

CONCERTO / RECITAL 
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que no próximo 
dia 23 de Novembro de 2009, pelas 20h00 na Chapelle historique du 
Bon-Pasteur, se realizará o recital  “A Viagem” de Sophia de Mello 
Breyner Anderson com Bernardo Sassetti  (Piano), Beatriz Batarda 
(interprete de “A Viagem”) e Isabel Santos (Poesia). A entrada é livre e 
reservada às primeiras 150 pessoas que se apresentem para o recital. 
A Chapelle historique du Bom-Pasteur é localizada em 100, rue Sher-
brooke Est, Montreal, Québec.

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

no bom caminho. Em contrapartida e ao contrário do 
usual, neste caso das sucatas toda a investigação de-
correu sem fugas para a comunicação social. 
Ou seja, haverá no interior da Polícia Judiciária e 

no Ministério Público, à luz do modelo explicativo 
do referido jornalista, no mínimo, dois grupos: um, 
favorável a José Sócrates, que transferirá gente in-
conveniente para lugares longínquos; outro, desfavo-
rável - e favorável a quem? -, que manterá o segredo 
do que anda a fazer, só dando a conhecer o resultado 
da sua ação já com tudo bem claro. 
Acontece que não é o Governo que transfere os fun-

cionários da Polícia Judiciária, mas sim a sua dire-
ção, naturalmente nomeada pelo Governo. 
Em todo o caso, e usando o modelo que parece ser o 

do tal jornalista, do primeiro grupo terá de fazer parte 
a própria direção, sendo que deveria estar a milhas 
de saber o que se estava a dar com esta mais recente 
investigação das sucatas. 
Haverá de concluir-se que se trata de um modelo - 

parece ser um modelo - sem grande lógica. 

Terá o calendário algum significado?
Continuação da página 1

O interessante, contudo, é que naquele programa só 
se falou deste mais recente escândalo e das suas re-
percussões para o partido que suporta o Governo e 
quem o lidera. 
Quando, a dado passo, a jornalista que ali se encon-

trava fez uma referência crítica ao Presidente Cavaco 
Silva, em torno da historieta das escutas, ou vigilân-
cias, logo dois dos presentes se apressaram a expli-
car que o tempo se encarregaria de fazer esquecer o 
infeliz episódio. 
Nada, pois, do âmbito da moral ou da ética na polí-

tica, mas do foro da memória. 
Algo inacreditavelmente, ninguém ali exigiu, ou se 

indignou, com o facto de nada se ter até agora escla-
recido sobre o caso Moura Guedes, ou sobre o que 
realmente se passou com a historieta das escutas, ou 
vigilâncias. 
Será, pois, que o calendário terá alguma coisa que 

ver com tudo isto? 
Tem o leitor uma opinião?

Hélio Bernardo Lopes

dizer não à automedicação
Os médicos e farmacêuticos recomendam não to-

mar medicamentos por iniciativa própria, pois 
isso pode ser muito perigoso, especialmente para os 
mais idosos. Este texto tem a ver com incidentes que 
acontecem com frequência com pessoas que tomam 
medicamentos  errados e doses excessivas.
Infelizmente são muitos os idosos, e não só, que ten-

tam resolver os seus problemas de saúde sozinhos, 
procurando depois um médico ou a urgência quando 
o estado de saúde piora. As pessoas quando se sen-
tem mal valem-se de “sobras” de medicamentos de 
tratamentos anteriores que vão ficando guardados 
para “a próxima vez”. É um hábito que leva as pesso-
as à automedicação e o risco pode ser grave: por um 
lado, porque o medicamento é tomado a maior par-
te das vezes sem aconselhamento especializado e o 
que pode servir para tratar determinada doença num 
determinado momento pode não ser bom para outra 
situação, em que, apesar dos sintomas idênticos, a 
etiologia (a origem da doença) pode ser diferente, 
não sendo, por isso, aquele remédio o mais indicado. 
Este argumento também é válido quando um familiar 
ou amigo recomenda este ou aquele remédio porque, 
no seu caso concreto, foi eficaz; por outro lado o fár-
maco pode estar fora do prazo de validade, algo que 
pode escapar à atenção de quem o pretende tomar. 
Resumindo, automedicar-se  é mesmo um procedi-

mento a evitar pelos perigos que acarreta. Importante 
saber que:
- Pode agravar a doença ou mascarar sintomas que 

depois dificultem o diagnóstico e o tratamento cor-
rectos. 
- Pode anular ou aumentar os efeitos de outros me-

dicamentos (incompatibilidade), ou causar reacções 
alérgicas.

- No caso específico dos antibióticos, o seu uso in-
discriminado pode causar resistências bacterianas 
que o levam depois a não actuar quando na realidade 
for preciso. Lembremo-nos de que os vírus (que por 
exemplo causam simples constipações) não se tratam 
com antibióticos; só as  infecções de origem bacteria-
na são erradicadas com estas substâncias.
- Também a toma de analgésicos e de anti-inflama-

tórios (para tirar dores) deve ser controlada, uma vez 
que os seus componentes podem ser lesivos, nomea-
damente para o estômago.
- A ter em conta ainda o perigo de sobredosagem. 

Cada pessoa requer uma dose e um tempo de admi-
nistração determinados. Quando estes requisitos  não 
são cumpridos, podem surgir problemas, por vezes 
graves. Um bom exemplo são os “comprimidos para 
dormir”, que os idosos utilizam para combater as in-
sónias: por vezes pode bastar um pequeno excesso 
para causar um estado de sonolência tal que propicia 
acidentes.
- Poucos são os medicamentos totalmente inócuos, 

pelo que há a considerar os seus efeitos secundários 
e as contra-indicações de cada um. As consequências 
estão, a maior parte das vezes, ligadas a complica-
ções renais, nervosas, cardiovasculares, sanguíneas, 
cutâneas e gastrintestinais. 
- Destaque ainda para os designados remédios medi-

cinais à base de ervas, plantas e outros componentes, 
que, apesar de serem “naturais”, não estão isentos  de 
efeitos colaterais. 
Cuidado com publicidade que promete curas rápidas 

e ‘milagrosas’, ou ‘prescrições’ feitas por familiares, 
amigos ou vizinhos. O que é bom para uns, pode não 
o ser para outros, pois cada pessoa reage de maneira 
diferente aos medicamentos.

Augusto Machado

O TRADICIONAL MAGUsTO
O Rancho Folclórico “Praias de Portugal” organiza o tradicional “Ma-
gusto” no sábado 21 de Novembro pelas 19h30 animado pelo DJ CPM 
no Clube Portugal de Montreal. Mais informações: 514-844-1406.

JANTAR DE ANGARIAçãO DE FUNDOs
Jantar de angariação de fundos para o Hospital General e Hospital 
Royal-Victoria organizado por Beatriz Lorido. Promessa após o suces-
so de uma operação feita ao coração. O jantar terá lugar no 5 de De-
zembro pelas 19h30 no subsolo da igreja Santa Cruz e animada pelo 
conjunto Xpressions. Para mais informações 514-844-1011.

1783 - É criada a Lotaria Nacional, pela Misericórdia de Lisboa, con-
cedendo 12% dos lucros aos Hospitais Reais dos Enfermos e dos 
Expostos.
1787 - Nasce Louis Daguerre, pioneiro da fotografia.
1830 - O Congresso Nacional Belga decreta a independência.
1903 - Os EUA e o Panamá assinam um acordo que concede aos EUA 
o direito de construção do Canal do Panamá.
1928 - Estreia-se, em Nova Iorque, o primeiro filme animado sonoro 
“Steamboat Willie”, com Mickey Mouse, de Walt Disney.
1929 - Manuel Gonçalves Cerejeira é designado Cardeal Patriarca de 
Lisboa.
1936 - A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini reconhecem o Go-
verno espanhol do ditador Francisco Franco.
1986 - O grupo francês de extrema esquerda Acção Directa reivindica 
o assassínio do presidente da Renault, Georges Besse.
1987 - A Comissão de Inquérito ao escândalo Irão-Contra apresenta o 
relatório final que atribui ao presidente dos EUA Ronald Regan a “res-
ponsabilidade última” pelo processo. Um incêndio no metropolitano de 
Londres causa a morte de 30 pessoas e deixa 80 feridas.
1992 - O Parlamento Europeu considera que a Unita violou os acordos 
de Bicesse, responsabilizando-a pela crise em Angola.

“A verdade que há em tudo é a verdade que o excede”. Fernando 
Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português.

Mortes fetais decrescem em portugal
O relatório da Direcção de Serviços de Epidemiolo-

gia e Estatísticas de Saúde “Natalidade, Mortalidade 
Infantil, Fetal e Perinatal - 2004-2008” indica que, 
em 2004, foram registadas 289 mortes fetais, número 
que subiu para 304 no ano seguinte e para 344 em 
2006. 

Em 2007, esse número caiu para os 287 óbitos e 
para 263 no ano passado, adianta o documento da 
DGS, acrescentando que, em 2008, a taxa de morta-
lidade fetal foi de 2,5 por 1000 nados-vivos, contra 
2,8 em 2007. 
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mAnUAiS VãO TER
fORmATO DiGiTAL
No futuro, os manuais esco-
lares poderão ter um formato 
digital. “O ensino nas esco-
las portuguesas é ainda mui-
to assente num determinado 
manual, mas no mundo con-
temporâneo as crianças têm 
muitos outros recursos, como 
a Internet, que é um recurso 
educativo muito importante”, 
defende a investigadora Ana 
Nunes de Almeida.

PORTUGUESES COm
RiSCO DE DiABETES
Trinta e oito por cento dos 
portugueses rastreados na 
campanha “Ganhar Saúde” 
apresentam “elevado risco 
de sofrer diabetes no futuro” 
ou então já têm a doença. A 
conclusão é de um estudo 
realizado a 1.164 pessoas 
pela Fundação Portuguesa 
de Cardiologia e pela Asso-
ciação Protectora dos Dia-
béticos de Portugal.

Mais protecção
no desemprego
O secretário-geral da UGT, João Proença, vai 

aproveitar o encontro de amanhã no Ministério 
do Trabalho para entregar à ministra Helena André 
o caderno reivindicativo e para manifestar as suas 
preocupações relativamente ao desemprego e ao em-
prego no País. Prioridades. “Vamos falar das nossas 
preocupações relativamente ao que consideramos 
que devem ser as prioridades governativas: a pro-
moção do emprego e o combate ao desemprego”, ex-
plica o sindicalista. Aumentos salariais de 3% para 
os salários e de 4% para as pensões abaixo dos 628 
euros, bem como a aposta na qualificação profissio-
nal para combater a precariedade e para promover a 
competitividade das empresas, são algumas das rei-
vindicações da União Geral de Trabalhadores para o 
próximo ano.

POBREZA
Oeiras antecipa o Ano Euro-
peu do Combate à Pobreza 
e Exclusão Social, comas 
Jornadas “Pobreza e Exclu-
são Social – Percepções e 
Realidades – Desafios para 
a Intervenção Social”, quarta 
e quinta-feira, das 9h30 às 
17h, na biblioteca municipal.

apoios para quem
quer deixar o vício

Cemitério Notre-Dame-des-Neiges
4601 chemin Côte-des-Neiges

Tel. (514) 735-1361

ENCERRAMENTO DO MÊS DOS DEFUNTOS

Todos os anos, 
 o Cemitério Notre-Dame-des-Neiges acolhe 
a comunidade portuguesa para comemorar, 
de maneira especial, os seus entes queridos 

falecidos no ano que se termina.

Este ano, a comunidade portuguesa 
honrará os seus defuntos numa cerimónia 

religiosa que será celebrada na Capela 
da Ressurreição, pelo Padre José Maria 

Cardoso, da Missão Santa Cruz, no sábado 
28 de Novembro, às 11h00.

São todos bem-vindos.

CIMETIÈRE NOTRE-DAME-DES-NEIGES • JEAN-FRANÇOIS BRETON • 514-889-4601
1/2 PAGE HORIZONTALE NB • 10,0PO L X 6,50 PO H
JOURNAL A VOZ DE PORTUGAL • 18 NOVEMBRE 2009

U2 mULTADOS POR
POLUiçãO SOnORA
A banda irlandesa U2 foi 
novamente multada por po-
luição sonora. A banda de 
Bono terá que pagar 37 mil 
euros pelos três concertos 
que deram na cidade de Du-
blin, em Julho.

“uma preocupação
para todos nós”
Grandes tentáculos do processo 

começam a ser ouvidos hoje em 
Aveiro. No arranque da semana que se 
prevê ser a mais quente do processo 
“Face Oculta”, em que serão ouvidos 
os arguidos mais mediáticos, o mi-
nistro de Estado e dos Negócios Es-
trangeiros revelou a sua preocupação. 
Luís Amado considera “natural” que 
membros do Governo “emitam opi-
niões” políticas sobre uma “situação 
delicada, que tem alguma gravidade” 
e que é uma “preocupação para to-
dos”. A participar na reunião de chefes 
de diplomacia da União Europeia, em 
Bruxelas, na Bélgica, Amado garan-
tiu que “quando estiver em Portugal” 
também se vai pronunciar sobre o caso 

“Face Oculta”.
Dias D. No Tribunal de Aveiro, o pro-

cesso avança com as audiências mais 
esperadas a começarem, dia em que 
serão ouvidos José Penedos, presidente 
da REN, e o seu filho e advogado Paulo 
Penedos. Ambos são suspeitos de terem 
ligações à rede tentacular de Manuel 
Godinho, o único dos 15 arguidos que 
está preso preventivamente.
Amanhã é o dia D para Armando Vara. 

Sobre o administrador do BCP que sus-
pendeu as suas funções na vice-presi-
dência do banco, recaem suspeitas de 
tráfico de influências.
O também ex-dirigente do PS esteve 

durante meses sob escutas da Polícia 
Judiciária.

Especialistas em tabagismo defendem que os 
medicamentos para ajudar a deixar de fumar 

devem ser comparticipados e que o vício deve ser 
considerado uma doença, tal como a toxicodepen-
dência.
Legislação
No âmbito do Dia Nacional do Não Fumador a Fun-

dação Portuguesa do Pulmão (FPP) recomenda a apro-
vação de um decreto-lei que comparticipe os medica-
mentos comercializados para deixar de fumar.
Segundo a FPP, esta medida permitiria, a longo prazo, 

“reduzir os custos com a saúde, melhorar a qualidade 
de vida de muitos portugueses e reduzir os níveis de 
morbilidade e de mortalidade devidas ao tabagismo”. 
Para o vice-presidente da FPP, “é necessário ir mais 
longe relativamente ao grupo dos fumadores activos 
que pretendem deixar de fumar” e que, muitas vezes, 
“se vêem confrontados com os elevados custos das te-
rapêuticas prescritas”.

Mais 150 militares
no afeganistão
Portugal enviará para o Afeganistão 

cerca de 150 militares, “provavel-
mente na segunda quinzena de Janei-
ro”, anunciou o ministro da Defesa, 
Santos Silva, em Bruxelas. A medida 
será tomada na sequência da decisão 
política assumida ainda na anterior le-
gislatura. 
Reforço da presença
Augusto Santos Silva, que falava à 

entrada para a sua primeira reunião de 
ministros da Defesa da União Europeia 
desde que sucedeu a Nuno Severiano 
Teixeira, lembrou que “a decisão políti-
ca portuguesa, que já foi tomada em de-

vido tempo” foi no sentido de um reforço 
da presença militar no Afeganistão, que se 
concretizará dentro de sensivelmente dois 
meses. Em “Janeiro haverá uma nova 
missão de soldados portugueses no Afe-
ganistão, que partirá provavelmente na 
segunda quinzena”, acrescentou.  Quando 
questionado sobre se a missão terá 150 
militares, o ministro confirmou que é “o 
que está previsto”. O último contingente 
português a regressar do Afeganistão, no 
passado dia 28 de Outubro, tinha 41 mi-
litares.  O destacamento estava a apoiar o 
processo eleitoral em Cabul, integrando a 
Election Support Force da ISAF.



4 A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 18 DE nOVEmBRO DE 2009AQUI CANADÁ - COOrDeNAçãO De mIgUel félIx

DOMINGO 6 DE DEZEMBRO ÀS 16H

1851 Ontario Este - Tel. 514.563.1211

Fadista

RESERVEM OS SEUS LUGARES

Luis Duarte e António Moniz
Viola      Guitarra portuguesa

Jordelina  Benfeito

Duarte Froias e DJ Fernando Vinagre para acabar a noite

“Taxa Tv local”:
o cRTc julgará em breve

gérald Tremblay
presidirá conselho executivo

Tremblay faz o seu
mea-culpa diante homólogos

1,3 Milhões de
Quebequenses vacinados

novo-Brunswick: a
campanha eleitoral foi lançada

Rumo à maioria no
Senado para os conservadores?

Os Canadianos foram bombardea-
dos pela guerra das publicidades 

sobre “a taxa sobre a televisão local”, 
mas começou esta semana o verdadeiro 
combate. Desde segunda-feira, e duran-
te as duas próximas semanas, represen-
tantes da indústria canadiana da televi-
são comparecerão diante o Conselho 
da radiodifusão e das telecomunicações 
canadianas (CRTC) e disputar-se-ão 
para saber se os distribuidores de cabo/
satélite deverão pagar para o sinal dos 
teledifusores generalistas locais (CTV, 
V, Radio-Canada, CBC,…). Os teledi-
fusores pedem ao CRTC que os distri-
buidores lhes paguem pelo sinal, que 
pode ser recebido gratuitamente com 
uma antena UHF. É a terceira vez que 

a agência federal se inclina sobre este 
assunto durante os últimos três anos. 
As taxas de assinatura dos “cabo-dis-
tribuidores” são indubitavelmente uma 
das mais espinhosas questões levadas à 
atenção do CRTC. E por uma razão bem 
simples: trata-se de muito dinheiro. De 
acordo com quem efectua o cálculo, o 
desafio poderia traduzir-se numa trans-
ferência de até 350 milhões $, das em-
presas de distribuição por cabo e por sa-
télite aos teledifusores generalistas, que 
adquiriram ou produziram as emissões 
de televisão. Mas, provavelmente, os te-
lespectadores verão a sua factura men-
sal para o cabo aumentar de 2$ a 10$, 
para “recompensar” as novas despesas 
dos distribuidores.

Pela primeira vez na história de 
Montreal, o Presidente da Câmara 

Municipal da cidade será também pre-
sidente do Conselho Executivo. Gérald 
Tremblay deseja “fazer as coisas à sua 
maneira” para o que será provavel-
mente o seu último mandato. Eleito há 
duas semanas, Gérald Tremblay anun-
ciou a composição do equivalente mu-
nicipal do Conselho de Ministros. Dois 
membros da oposição, um de Vision 
Montreal e outro de Projet Montreal, 
fazem parte do Conselho. Os peritos 
e os eleitos estão surpreendidos que o 

Presidente da Câmara Municipal dese-
je acumular as funções de presidente 
da C.M. de Montreal, presidente do 
Conselho Executivo e presidente da 
freguesia de Ville-Marie. 
Trata-se de uma “estreia” para a Ci-

dade de Montreal. Em contrapartida, 
Sammy Forcillo e Luís Miranda foram  
retrogradados. O primeiro ocupava-se 
das Finanças e tinha sido maltratado na 
controvérsia que toca a integridade de 
Montreal. O segundo era responsável 
pelo desenvolvimento económico e a 
limpeza da neve.

Detrás de portas fechadas, Gérald 
Tremblay reconheceu aos seus pa-

res, que Montreal era a fonte de toda a 
controvérsia sobre a corrupção municipal 
que estoirou no Quebeque nos últimos 
meses. Era a hora dos mea-culpa, para os 

presidentes das Câmaras municipais das 
grandes cidades. O ministro dos Negócios 
municipais, Laurent Lessard, tinha-os con-
vocado para anunciar-lhes as novas regras 
de disciplina que impor-lhes-á Quebeque 
no respeitante a concursos de serviços.

Apesar dos atrasos na entrega de 
várias doses e o encerramento 

de centros, a vacinação contra a gripe 
H1N1 vai bem, assegura o Ministro da 
Saúde, Yves Bolduc. Quase 1,3 milhões 

de pessoas foram vacinadas até sábado. 
Para detalhes sobre o calendário de va-
cinação, os cidadãos podem consultar 
www.pandemiequebec.gouv.qc.ca ou 
ligar 514-644-4545.

O primeiro-ministro do Novo-
Brunswick, Shawn Graham, lan-

çou oficialmente sábado a campanha 
eleitoral para as eleições de Setembro 
de 2010, durante o congresso bienal da 
Associação liberal da província. Pare-
ce contudo que os próximos dez meses 
poderão constituir um desafio essencial 
para o seu governo se quiser obter um 
segundo mandato. Foi a última vez que 
os membros do Partido liberal se reuni-
ram para discutir da política do gover-

no antes das eleições. Enquanto que o 
primeiro-ministro tentava aderir os 700 
delegados, teve de fazer face ao des-
contentamento da população e mesmo 
de alguns membros do próprio partido, 
causado pela venda de Énergie Nouve-
au-Brunswick à Hydro-Québec. Passou 
uma grande parte do dia a fazer a promo-
ção do acordo de 5 mil milhões $ entre o 
Novo-Brunswick e o Quebeque. O pro-
jecto refere-se a linhas de transmissão e 
à central nuclear de Point Lepreau.

Os conservadores já não poderão 
denunciar o Senado, porque o 

Partido Conservador terá a maioria. 
Efectiva a 2 de Janeiro, o partido de 
Stephen Harper disporá de mais luga-
res que os liberais no Senado se todos 
os postos vagos forem preenchidos. Na 
sequência da demissão inesperada, no 

último mês, do senador liberal John 
Bryden, idoso de 72 anos, contam-se 
actualmente 51 senadores liberais, 46 
conservadores, três independentes, 
dois progressista-conservadores, um 
sem inscrição e dois postos livres. Três 
senadores devem reformar-se daqui ao 
2 de Janeiro. 
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Joel Neto

MUITO BONs sOMOs Nós

democracias modernas
No outro dia, em Angra, cruzei-me com J. S.. Fal-

tavam-me meia dúzia de dias para o regresso a 
Lisboa, e eu vinha subindo devagar a Rua da Sé, le-
vado já por essa doce melancolia de quem se despede 
mas sabe que regressará. Dei de caras com ele em 
frente ao Atanásio – e gelei. Durante toda a infância, 
e depois pela adolescência dentro, eu habituara-me a 
ter medo daquele homem. Tinha medo da sua pose 
sobranceira, do seu rabo de cavalo, do sinal que lhe 
dava expressão ao rosto – e tinha sobretudo medo da 
sua fama. J. S. era um bandido. “O” bandi-
do: o ladrão, o traficante, o extorcionário, o 
receptador. Olhei melhor para ele: parecia 
agora mais gordo e mais mirrado, mais ru-
bicundo e até certo ponto mais inofensivo. 
Mas a determinada altura os nossos olhares 
cruzaram-se – e, então, eu voltei a gelar da 
mesma forma que teria gelado na infância, se 
alguma vez nos olhássemos mutuamente nos 
olhos.
Soube-o pouco depois, pelo Carlos, que ain-

da passou lá em casa para uma última mini: 
J. S. já não se dedica ao crime. Da última vez 
que saiu da cadeia, decidiu não voltar a per-
der o Rendimento Social de Inserção, que lhe 
retiravam sempre que reincidia – e reformou-
se. Calculam os meus amigos carcereiros que 
passou dois terços da sua vida cinquentenária 
na prisão, cumprindo penas grandes e penas 
pequenas, partindo em liberdade condicional 
e logo recaindo, saindo em precária e sendo apanha-
do, nessa mesma tarde, num furto qualquer. Agora, 
não quer prevaricar mais. “Está velho e cansado”, 
diz o Carlos. “Se for apanhado novamente, tiram-lhe 
o subsídio de vez. De maneira que anda aí pela ci-
dade, como um triste. Se deixares cair a carteira no 
chão, não ta vai entregar. Mas também não ta vai 
buscar ao bolso.”
Nos Açores, é assim: é tal a dependência do RSI 

que os próprios ladrões já pensam duas vezes antes 

de voltar à profissão. Segundo a Segurança Social, 
há agora no arquipélago (que tem, oficialmente, uma 
das mais baixas taxas de desemprego do país) mais 
de 18 mil beneficiários. E o problema é que os benefi-
ciários têm dependentes. No outro dia, numa espécie 
de debate público, calculei em 54 mil os açorianos 
a viver deste expediente. Caíram o Pico do Ferro e 
o Ilhéu das Cabras: que não, que não – que os nú-
meros não eram esses de maneira nenhuma. Pedi os 
números: não há. E, portanto, só tenho os dados do 

INE quanto à dimensão média das famílias: 2,8 ele-
mentos de média nacional, 3,3 elementos nos Açores. 
Calculado, dá um total de 59 mil bocas por 18 mil 
beneficiários. Mas que sejam 50 mil, vá: é um quinto 
da população. Ou seja: um quinto da população dos 
Açores vive com base no RSI, habituando-se ao ócio, 
à pedincha, à inutilidade e à humilhação.
E em nenhum momento, como muito bem assina-

lava há dias Isabel Jonet (possuidora de inigualável 
experiência no terreno), o Estado lhes pede sequer 

que retribuam o subsídio com algum tipo de serviço 
cívico, seja ele colaborar na desmatação das florestas 
ou simplesmente ajudar velhinhas a atravessar a rua. 
Àquelas 18 mil pessoas, como de resto aos seus 
milhares de dependentes, basta-lhes comparecer 
a uns encontros com a assistente social – e o resto, 
para muitos deles, é ir ao multibanco, gastar ra-
pidamente o dinheiro pelos cafés, viver o resto do 
mês da esmola e, no dia das eleições, ir votar no 
PS. Diz o Governo Regional, como em Lisboa diz 

o Governo da República, que o mecanismo 
ajudou a “tirar muitas pessoas da pobre-
za”. Pois eu acho que o RSI efectivamente 
tira muitas pessoas da pobreza durante três 
ou quatro meses, mas a partir daí as afunda 
numa miséria ainda maior.
Culpa dos beneficiários? Pelo contrário. 

Os açorianos são pessoas especiais. A dia 1 
de Janeiro de 1980, e poucas horas depois 
de um terramoto que varreu três ilhas, já ha-
via por todo o lado pessoas a reconstruírem 
as suas casas com as próprias mãos. Estou 
a falar de gente de trabalho, que arregaça as 
mangas, que se chega à frente. Mas estou 
a falar de gente. E a gente habitua-se. Nós 
habituamo-nos. Alguns precisam mesmo 
do Redimento Social durante muito tempo 
– e ainda bem que ele existe. Outros pre-
cisam dele apenas durante uns meses – e, 
infelizmente para eles próprios, têm-no 

durante tantos anos quantos aqueles que demoram a 
afundar-se de vez. E esse, numa região onde o índice 
de beneficiários é o dobro da média nacional (7,2% 
contra 3,85%), já não é apenas um problema econó-
mico: é um problema que suga a própria 
massa crítica do arquipélago. O que não é 
só bom para os bandidos: é óptimo para os 
políticos também.

SUPER ESPECIAIS DE OUTONO/INVERNO
Preços a partir de:

África
Luanda            $ 1749.00

Maputo            $ 1999.00

Joanesburgo   $ 1379.00  

Europa
P. Delgada  $ 599.00 (partida de Bóston)

Lisboa         $ 689.00 (partida de Toronto)

Porto           $ 719.00     “               “

Paris           $ 499.00

Londres      $ 799.00

Bruxelas     $ 799.00

América Latina 
Cidade de México         $479.00 
São Paulo             $839.00

Buenos Aires         $999.00

Índia / Ásia
Dubai               $ 1119.00 
Hong Kong      $  789.00 
Banguecoque  $ 1079.00  

*Os preços incluem as taxas e OPC

Agência Algarve
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Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o op-
timismo. Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo 
em sua casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo 
que pode fazer hoje.

número da Sorte: 55
números da Semana: 1, 3, 18, 19, 22, 29

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Esco-
lha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de 
ser ridículo.
Saúde: Cuidado com o calor. 

Dinheiro: Momento favorável.
número da Sorte: 6
números da Semana: 8, 11, 36, 45, 47, 49

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando 
errar.
Saúde: Agasalhe-se mais, pois as constipações andam 

por aí.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
número da Sorte: 8
números da Semana: 5, 15, 29, 33, 34, 40

Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção, Luz. 
Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense bem 
naquilo que diz.
Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas dores de ca-

beça podem estar relacionadas com os seus olhos.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
número da Sorte: 17
números da Semana: 9, 12, 22, 34, 45, 48

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Se existir desconfianças entre o casal, será difícil 
a harmonia. Saúde: Na saúde em geral não se sentirá 
muito bem. Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar 

mais do que habitualmente.
número da Sorte: 39
números da Semana: 7, 22, 36, 45, 48, 49

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Suces-
so. Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental.
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica.
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele projecto 

com êxito.
número da Sorte: 51
números da Semana: 2, 14, 22, 29, 37, 47

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pes-
soa que tem ao seu lado.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si.

Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
número da Sorte: 25
números da Semana: 11, 32, 38, 39, 44, 47

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda, Fa-
lha.
Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar 
com isso.

Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com tendência para 
se constipar.
Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa altura para o fazer.
número da Sorte: 69
números da Semana: 7, 15, 19, 23, 32, 41

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligen-
te, Prático.
Amor: Festeje as datas importantes da sua relação. 
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.

Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo de decisão nesta 
área.
número da Sorte: 78
números da Semana: 2, 14, 21, 24, 28, 33

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: A harmonia reina na sua fa-
mília. Saúde: Previna-se contra otites.
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 
acentuada.

número da Sorte: 32
números da Semana: 1, 12, 26, 36, 44, 46

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Ami-
ga Sincera.
Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, 
ninguém o poderá adivinhar.

Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no seu sangue, pois pode-
rá ter tendência para diabetes.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma pequena extra-
vagância, mas não se exceda.
número da Sorte: 49
números da Semana: 2, 13, 37, 45, 47, 49

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperi-
dade, Riqueza e Segurança. Amor: Não deixe que o seu 
orgulho fira a pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a 

sua circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a 
precisar de um dinheiro extra.
número da Sorte: 74
números da Semana: 4, 18, 19, 26, 37, 42

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)

COmUNIDADe

“Reviver”, na casa dos
açores com futuro incerto?
Há dias, achando-me bem disposto, fui passar o dia 

com a trintena de cavalheiros e senhoras que regu-
larmente se reunem uma vez por mês na Casa dos 
Açores do Quebeque (Caçorbec), no convívio para 
pessoas da terceira idade,
“Reviver”.
Foi numa segunda-feira, como habitualmente.

Já passava um pouco da hora quando lá chegámos, 
eu e minha mulher, mas em vez de irmos encontrar 
as pessoas envolvidas na habitual discussão, como é 
costume, sobre os acontecimentos mais importantes 
da semana transacta, deparou-se-nos o Damião Sou-
sa, presidente da Caçorbec e monitor deste encontro, 
a explicar aos convivas que, por razões das 
recentas eleições para o Conselho de Admi-
nistração (CA), é possível que este convívio 
deixe de se realizar a partir de Janeiro de 
2010. A sua continuação, explicou, irá de-
pender das facilidades que para tal lhe forem 
concedidas.
Evidentemente que ficámos todos um pou-

co consternados com esta súbita revelação, 
restando-nos agora esperar pela decisão que o 
novo CA venha a tomar, não esquecendo que 
o “Reviver” é um dos programas mais bem sucedidos, 
numa das actividades mais válidas da Caçorbec.
Era tempo de almoçar, sendo servido seguidamente 

uma das populares refeições que a nossa gente tan-
to aprecia e que neste caso significou sopa caseira 
à moda da Maria de Jesus (secretária multifacetada 
desta colectividade), petinga frita, com batata escoa-
da, vinho e refrescos, culminando com sobremesa de 
fruta, bolos e café, tudo por um preço mínimo com 

que os convivas contribuem, mais o subsídio da pró-
pria entidade organizadora.
Como sempre, seguiram-se as demais actividades 

rotineiras para o dia, com jogos, ginástica, artesa-
nato, música regional, teste à tensão arterial de cada 
qual, entre outros, no melhor dos ambientes que é o 
calor da amizade, da solidariedade e respeito.
É por isso que se diz  que este “Reviver” é viver 

menos só e mais dignamente!
De facto, estes encontros do “Reviver”, que com-

pleta 5 anos nos próximos dias, têm como principal 
objectivo possibiliar uma melhoria na qualidade de 
vida da população sénior da nossa comunidade - seja 
que de origem for.
Este “Reviver” da Caçorbec, foi fundado por Da-

mião Sousa no dia 25 de Novembro de 2004, ao 
tempo também dedicadamente apoiado pelo saudoso 
Rogério Barão, sob a orientação do Dr. José Morais, 
da Geriatria do Hospital Royal Vitória e que ocasio-
nalmenete aparece nos convívios.
Tem sido, pois, um caso de muito sucesso, graças 

ao incondicional apoio e colaboração da Caçorbec e 
da equipa dos seus voluntários, dirigidos por Damião 
Sousa, e que são:  António Pereira, Gilberto Faria, 
Luciano Teixeira e José Rodrigues; Maria de Jesus 
Andrade, Cizaltina Gonçalves, Filomena Faria e Ana 
Medeiros.

Para Damião Sousa, é pena que não se haja podido 
fazer do “Reviver” uma actividade mais frequente ao 
longo do mês; porém tem-se-lhe obstado a questão 
da disponibilidade do voluntariado para ir buscar as 
pessoas às suas casas, trabalhar na cozinha, etc.
O próximo e último encontro para o corrente ano, 

será no dia 14 de Dezembro, com celebração nata-
lícia portanto, e contará com a presença do dr. José 
Morais.

António Vallacorba
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pelo São Martinho, vai-se ao 
oriental e prova-se o vinho
Embora a tradição já não é o que 

era, há mais de uma centena de 
anos que ainda se festeja a lenda deste 
Santo bem simpático. Normalmente, 
aproveita-se para ir à adega e provar o 
vinho novo e degustar umas boas cas-
tanhas assadas. 
À medida que vão passando os anos, 

as comemorações do São Martinho vão 
sofrendo algumas alterações, embora 
os ingredientes da receita básica sejam 

sempre os mesmos: castanhas e vinho, 
só mudam os hábitos e os locais. 
Sinónimo de festa muito popular e 

de grandes tradições, São Martinho é 
festejado, a 11 de Novembro de cada 
ano, com castanhas assadas e água-pé, 
quando a há, claro! De acordo com a 
sabedoria popular, “No São Martinho 
abre o teu pipinho; mata o teu porqui-
nho; bebe um copinho e come-lhe um 
bocadinho”. 
Em Portugal, e sobretudo no norte e 

centro do País, o dia 11 de Novembro é 
de um modo geral festejado com “ma-
gustos” de vinho e castanhas, muito em 
particular em todas as freguesias onde 

estes ocorrem no dia de Todos os San-
tos, tomando assim o aspecto de um 
prolongamento especial dessas cele-
brações, a ponto de se falar em “Ma-
gustos dos Santos” e “Magustos de S. 
Martinho”.
 De acordo com a lenda de São Mar-

tinho, é raro o ano que o tempo, nesta 
altura, não melhore, aproveitando para 
assim se falar de “Verão de São Mar-
tinho”. Como não podia deixar de ser 

aqui em Montreal, não abdicámos dos 
direitos dessa lenda, e com uma tempe-
ratura agradabilíssima, fomos celebrar 
essa festa popular.
 Como já é tradição no Clube Orien-

tal, comemorou-se este ano mais uma 
noite de São Martinho com o habitual 
jantar de “Bacalhau assado”, segui-
do do baile este ano abrilhantado pelo 
conjunto “Tradition”. E, como manda 
a tradição, pela noite dentro descas-
caram-se as castanhas e, já que não se 
provou o vinho novo, optou-se pelo ha-
bitual vinho maduro, para não deixar a 
lenda extinguir-se. 

Diamantino de Sousa

festejos da Banda de
nossa Senhora dos Milagres
No último fim-de-semana, foi na 

Associação Portuguesa do Espíri-
to Santo (de Hochelaga) celebrada uma 
homenagem póstuma a Duarte Farias, 
de quem, segundo as várias opiniões, 
desde o vice-presidente José Lima, 
ao músico mais velho Manuel Caná-
rio, passando pelo maestro Leonardo 

Aguiar, todos me falaram das qualida-
des, em vida, do falecido. Ele, além de 
ter sido um bom músico, foi também 
um grande presidente, dedicando-se 
corpo e alma à banda de Nossa Senho-
ra dos Milagres, que aproveitou para 
celebrar ao mesmo tempo a festa dos 
músicos.

E falando em músicos, esta banda tem 
muitos jovens, e para fazer face ao fac-
to que a sua sede se encontra muito a 
Este de Montreal, está a dar aulas de 
solfejo a futuros músicos na sede da 
Associação dos Pais de Montreal, na 
rua Castelneau. A filha do maestro, a 
jovem Debbie Aguiar, dedica-se todas 
as semanas, com uma paciência de san-
ta, ao ensino dos futuros músicos desta 
banda. 
Manuel Canário, outro jovem músico 

de 81 anos, contou-me os seus princí-
pios na então Vila da Ribeira Grande, 
quando ele tocava na banda dos cães, 
ou seja, a banda do Triunfo, da Matriz, 
e havia a banda dos gatos da Concei-
ção, outro bairro da Ribeira Grande, a 
banda do Progresso, mas como as duas 
estavam sempre em guerra sempre que 
estavam na mesma festa, era brigas 
como cães com gatos, daí os apelidos. 
Felizmente, hoje não é assim, mas 

para os nossos leitores mais velhos e 

oriundos deste concelho da ilha de São 
Miguel, esta passagem deve fazer-lhes 
lembrar uns bons momentos da sua ju-
ventude. O presidente, José Cordeiro, 
estava demasiado ocupado para dar 
uma boa entrevista, em destaque, então 
isso ficará para uma próxima vez. Em 
geral, o sarau foi agradável. Parabéns 
a esta organização por terem feito uma 
festa de grande qualidade.

José de Sousa
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america forever e
alexandre da costa
Place des Arts, Salle Wilfrid Pelle-

tier. Soaram as 20 horas. Faziam-
se ouvir os acordes dos instrumentos 
das dezenas de elementos da Orquestra 
Sinfónica de Montreal, na circunstân-
cia, dirigida pelo espanhol Pedro Hal-
ffeter.
Praticamente cheia, aqui e ali uma 

pequena clareira a desmentir a unifor-
midade e após a orquestra ter iniciado 
a sua actuação, a sala esperava impa-
cientemente a entrada em palco de Ale-
xandre, tendo-lhe oferecido apoteótica 
salva de palmas quando, acompanhado 
pelo maestro se dirigiu à boca de cena.
O silêncio era total.  
Quase retendo a respiração, o público 

seguia os movimentos do arco, fazendo 
fremir as cordas que os dedos do artista 
premiam no Stradivarius.
Tendo atingido um grau de interpreta-

ção de grande gabarito, Alexandre pa-
receu ter conseguido hipnotizar a assis-
tência, graças a prestações ora de forte 
expressividade, ora de cadência pausa-
da e fluida a fazer sonhar, exorcizando 

os fantasmas que porventura tivessem 
estabelecido quartel nos bastidores.
O público estático, de boca pasma-

da, acompanhava discreta e nervosa-
mente com os dedos o ritmo de cada 
interpretação e apercebe-se da atenção 
demonstrada pelos violinistas da or-
questra, que seguiam com especial in-
teresse e admiração, os movimentos e 
a sonorização que Alexandre extorquia 
do seu instrumento de excepção.

Nunca será demais referir que por 
amável deferência de Canimex, Ale-
xandre da Costa corre o mundo exer-
citando-se num magnífico Stradivarius 
Di Barbaro de 1727, cujo valor atinge 
cerca de 3 milhões de dólares. 

A acústica quase perfeita da Wilfrid 
Pelletier faz viajar os sons que são 
fruto de uma sensibilidade e poder de 
extravasão que só os grandes mestres 
conseguem atingir.
Os melómanos, os bons apreciadores 

da música eterna, foram bem servi-

dos neste espectáculo e os apoteóticos 
aplausos com que de pé, o gratificaram 
no final da sua prestação, demons-
traram de forma indesmentível o seu 
apreço.
Foi um outro concerto em que Ale-

xandre provou, se necessário fosse re-
almente, cabal personalidade e sensibi-
lidade, nos seus jovens mas maturos 30 
anos de idade. Bravo.

Raul Mesquita

angola, 34 anos
de independência
Decorada com esmero, a sala Espí-

rito Santo do Complexo de Santa 
Cruz, acolheu largas dezenas de ango-
lanos de três gerações, para festejarem 
trinta e quatro anos de independência 
do seu país. Comemoração que aviva a 
memória adormecida mas nunca esmo-
recida de quantos cruzaram rios e pi-
cadas, matas e vales, morros ardentes 
e capim coberto de orvalho matinal a 
arranhar a pele.
Angola. Terra mágica, cor de fogo, 

serpenteada de embondeiros, de largo 
diâmetro. De altíssimos ébanos sem-
pre cobiçados. Aberta sobre o Atlân-

tico com uma grande variedade de 
paisagens, de fauna e de populações, 
das altas terras de Cabinda cobertas 
de florestas impenetráveis às savanas 
do Sul, atravessando os altos planaltos 
do Centro que descem em socalcos nas 
direcções tropicais do Norte e do Este. 
Angola que Diogo Cão em 1482 des-
cobriu e que tomou o nome derivado 
de um poderoso monarca do reino do 
Congo, N’gola. Angola que do Zaire, 
depois rio Congo ao Cunene, regurgita 
de tesouros inexplorados e por vezes 
inesperados num subsolo de filões au-
ríferos e de outros preciosos metais. De 
diamantes, petróleo, cobre, zinco e tan-
tos outros. Angola onde Paulo Dias de 
Novais fundou a capital — São Paulo 
de Luanda — em 1576 e um governa-
dor fez construir em 1638 o Forte de 
S.Miguel — a Fortaleza —, que domi-
na a baía e que actualmente acolhe o 
Museu de Angola.
A Ilha do Mussulo, com a sua extensa 

praia de areia fina acariciada pelas va-
gas mansas e quentes do Atlântico sul, 
circundada de coqueiros e salpicada 
de conchas da variada quantidade de 
moluscos, onde se pratica a pesca des-
portiva e se pode aperceber o célebre 
“lamantin” que fez nascer a lenda das 
sereias. 
É Angola, território imenso, rico em 

tradições, como a rebita e a umbigada, 
enriquecida por figuras de ornamentos 
originais, que de modo particular se 

inspirou na internacional polca.
Mas Angola é muito mais do que isto. 

É um país que gradualmente se abre 
ao mundo e ocupa um lugar de direito 
no conselho das nações. Que sem pôr 
de lado as riquezas que lhe advêm das 
minas diamantíferas e dos poços de pe-
tróleo na costa de Cabinda, se esforça 
por incrementar a exportação de café, 
algodão, sisal e tantos outros produtos 
da terra, elementos duma economia 
apoiada no desenvolvimento susten-
tável que garante a empregabilidade e 
a segurança social da população. Foi 
isso que veio dizer à centena de an-

golanos da diáspora concen-
trados no Salão do Espírito 
Santo a senhora D. Sofia da 
Silva, Ministra Conselheira 
da Embaixada de Angola, no 
passado sábado, aquando da 
34ª comemoração do Dia da 
Independência de Angola, 
ocorrida a 11 de Novembro 
de 1975. Confiança no futuro 
do seu país. 
Festa alegre, no bom espírito 

angolano, mesmo se a grande maioria 
dos presentes são novas gerações que 
provavelmente, não conhecem a terra 
das suas origens. Outros, antigos com-
batentes, em nada terão beneficiado da 
independência, porque confrontados à 
guerra civil que se seguiu, se decidiram 
pela emigração. Angola, terra mártir, 
teve 14 anos de luta pela independên-
cia e 25 anos de guerra fratricida, em 
que os dois campos dependiam da avi-
dez do estrangeiro, onde se trocava 
o café, o algodão e os diamantes por 
minas, por armas automáticas, tanques 
e munições. Mas isso é já história an-
tiga. O caminho da paz e do progresso 
passou do papel das mesas de desenho 
para a prática no terreno e o futuro sorri 
de novo. Por isso a festa. A alegria. A 
exaltação patriótica. Por Angola.
 Apenas uma sombra nesta descri-

ção: a execrável falta de pontualidade! 
Dir-se-ia que os angolanos herdaram 
os maus hábitos portugueses captados 
em ponto morto…O início dos festejos 
tinham-nos sido confirmados para as 
20 horas e eram…22,45 quando se en-
tenderam os acordes do Hino Nacional 
de Angola, sinal da partida para as co-
memorações! Longo, exageradamente 
longo tempo de espera, que pode afastar 
interessados numa próxima actividade. 
Será ponto a corrigir pelos incansáveis 
componentes da associação local. 
Bom aniversário Angola.

Raul Mesquita

www.desmarais-robitaille.com
Montréal   

514 845-3194

Um presépio para o Natal...
Uma verdadeira oferta!
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alfred dallaire | MeMoRia inaugurou Jean Talon
O Complexo Jean Talon ALFRED DALLAIRE | 

MEMORIA tem como ambição criar uma dinâ-
mica nova no que respeita a espaços para acolho e 
recolhimento das famílias, que se diferencia das li-
nhas tradicionais dum salão funerário, ultrapassando 

a mera ilustração do presente, configurando-o num 
novo modo de reflexão e perspectivando-o numa ar-
quitectura arrojada e inovadora que se torna uma re-
ferência no ramo.
Em tempos de crise económica, será de salientar a 

incentivação criativa e inovadora deste local que no 
interior se traduz em vários locais, amplos, claros e 
funcionais, onde a preocupação dos seus mentores se 
exprime numa pequena frase bandeira: a qualidade 
do serviço.
Verifica-se, assim, que o critério de expansão que 

a administração desta conceituada cadeia de depen-
dências funerárias adoptou é o mais acertado, consi-
derando que esse desenvolvimento está intimamente 
ligado a uma cada vez maior procura de uma cliente-
la que desde 1996, data da aquisição do património 
familiar pelos dois filhos varões — e não 1966 como 
por erro foi indicado na nossa última edição, — mas 
sobretudo, desde a criação da empresa Alfred Dallai-
re | Memoria em 2004, se habituou ao dinamismo e 
seriedade da administração dirigida por Jocelyne Lé-
garé. 

A concepção deste agradável complexo que, como 
referido num Memo da empresa, se aparenta mais a 
um hotel boutique que a um salão funerário tradicio-
nal, deve-se a Marc-André Plasse e Jacques Bilodeau 
e inscreve-se no mesmo espírito que os Salões Memo-
ria do boulevard de St-Laurent e da avenida Laurier, 
ambos vencedores do prémio Créativité Montreal.

O local respira e transpira paz e tranquilidade. Local 
único no género onde a simpatia e afabilidade são pa-
lavra de ordem, de compreensão e auxílio, pelo calor 
humano com que acompanham cada família.
Estas extraordinárias dependências foram inaugura-

das oficialmente na passada quarta-feira à tarde, na 
presença de centenas de convidados e da comunica-
ção social.
Depois de visitarmos as instalações acompanhados 

de uma gentil cicerone, passamos ao grande salão, 
adaptado para a circunstância, de modo a poder re-
ceber todo aquele mar e mundo que confraternizava 
alegremente, posando aqui e ali para uma fotografia 
com entidades ou o sempre afectivo pessoal de Alfred 
Dallaire | Memoria. Presentes, Jean-Pierre Coillier de 

radioclassique, mestre de cerimónia, Rita Lafontaine, 
porta-voz da empresa, Catherine Colvey e Isabelle 
Vincent. Depois duma introdução a propósito de JP 
Coillier e a bênção do Abade Gravel, a actriz Rita 
Lafontaine leu um texto da Sagouine, e tomaram a 
palavra Julia Duchastel, filha da proprietária que foi, 
soubemos então, a dirigente das obras de restaura-
ção, seu avô, o extraordinariamente simpático Paul-
Emile Légaré, seguindo-se um diaporama biográfico 
da Família Dallaire-Légaré. No final, a proprietária, 
de quem a filha confirma a asserção de que “filho de 
peixe sabe nadar”, explicou os objectivos que orien-
taram a renovação e agradeceu todos quantos corres-
ponderam ao convite que lhes foi endereçado, e o seu 
pessoal, do mais simples aos de maiores responsa-
bilidades no seio da empresa, reafirmando que não 
há barreiras entre eles, porque se trata duma equipa 
portadora do mesmo desejo de bem servir a sua clien-
tela. 
No momento em que no domingo passaram largas 

centenas de visitantes pelas novas instalações, A Voz 
de Portugal, que prima por acompanhar de perto a 

realidade de Alfred Dallaire | 
Memoria, felicita o dinamismo 
e permanente desejo de desen-
volvimento da administração, 
por mais este assinalável con-
tributo social à população de 
Montreal e Laval, assim que à 
economia nacional.

Raul Mesquita
Fotos de Sylvio Martins

Gustavo e
Sónia Miranda

Eduino Martins e Jocelyne Légaré

Paul Émile e Jocelyne Légaré

Boutique Innovation e Pierre Quenneville

Julia Duchastel

Jean-Pierre Coallier

Raúl Mesquita e Jean-Pierre Coallier

Martine Leclerc
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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

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

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

17 de novembro de 2009
1 euro = cad 1.580330

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

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

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!!!

GABINETE SOUAREBA
Vidente Médium

Tem um problema? Tenho a solução!

09
_2

_1
00

7-
10

14

514.623.8111

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

São Martinho na comunidade
Celebra-se todos os 

anos em Portugal, 
no dia 11 de Novembro, 
o dia de São Martinho. 
Nesse dia, em alguns 

pontos do país, é habitual 
comer castanhas assa das, 
beber vinho novo e água-
pé, comemorando assim 
a chegada do Outono.
Diz a tradição que, para 

haver São Martinho, é 
preciso lume, castanhas 
e vinho, daí o costume 
dos magustos – gran-
des foguei ras ao ar li-

vre – onde familiares e 
amigos se reúnem para, 
ale gremente, festejarem 
este dia. Este costume 
fez das castanhas um 
dos frutos secos mais 

procu rados no Outono, 
havendo actu almente 

muitas receitas que in-
cluem este ingrediente. 
As castanhas são, por 
isso, con sideradas “gulo-
seimas” de época, que, a 
título de curio sidade, em 

tempos passados, consti-
tuíram um substan cioso 
suplemento alimentar, 

substituindo por vezes 
o pão, quando este es-

casseava, devido aos ri-
gores do In verno. Quer 
sejam assadas, cozidas 
ou mesmo transfor madas 
em farinha, as castanhas 
converteram-se num ali-

mento muito popular.
Para manter a tradição, 

a Missão Santa Cruz e a 
Associação Portuguesa 
do Canadá cele braram 
esta tradicional festa de 
São Martinho, sá bado 

passado. É de salientar as 
salas cheias, onde havia 
um ambiente bastante fa-
miliar nos dois lugares. 
De um lado era festa com 
o conjunto Contacto, na 
Santa Cruz, e do outro, 
era José Sousa, que fize-
ram um excelente traba-
lho para animar as duas 
festas. Parabéns e viva a 
castanha e o vinho novo.

Sylvio Martins
e fotos de

Manuel Neves
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4 pneus de Inverno, Toyo Observe 
G02-Plus, 205/70/15. Usados 1 In-
verno. 514-571-1924

coSTuRa
Compramos e vendemos máqui-
nas de costura domésticas. 

514-844-4351

puBlicado
TodaS aS

QuaRTaS-feiRaS
leia e divulge

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.

ClASSIfICADOS

vende-Se

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 

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

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

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

videnTe

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

RenovaÇÕeS

Residência Adisson, para idosos 
portugueses. Quartos disponíveis. 

Contacte Sónia
450-444-8859

ReSidÊncia

mASSAGEnS
514-270-8511

Venha escolher entre 8 e 12 raparigas 
todos os dias 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.

SeRviÇoS

Empregados de limpeza. Impor-
tante ter experiência. Limpeza à 
noite. 

Lurdes Vieira 450-975-0584
“Concierge” para bloco de aparta-
mentos, na zona Laurier. 

Deve residir
514-219-0059

eMpRegoS

Agente de viagens c/ sem exp., 
com formação turística, que fale 
Português,  Francês, Inglês.

Boas regalias
travelagency09@hotmail.com

Fogão eléctrico, em boas condi-
ções. Para informações, a partir 
das 18h30: 514-728-8117

Empregado (a) para a caixa, a 
tempo inteiro, disponível aos fins-
de-semana. 514-812-3683

Churrasqueira 
portuguesa 

procura 
cozinheiro-
grelhador

com exp. e 
empregada de 

balcão.
514-893-3770

Senhora para ajudar na cozinha. 
Apresentar-se ao Restaurante A 
Quinta situado no 1851 rue Ontario 
este, Montreal.

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

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

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

VILLERAY

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

ROSEMONT

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

Bom duplex todo renovado

José Montez

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

CANTINhO DA pOEsIA

Menino criança
Já fui menino, criança,

Cresci com sonhos, esperança,
Também fui adolescente,

Fiz-me um homem sem saber,
Fui aprendendo a viver,

Cresci como toda a gente…

Provei dissabores na vida,
Desde pequeno, a comida,

Certas vezes me faltou,
E numa rota sacola,

Levava os livros p`rá escola
P`ra aprender a ser quem sou…

Fui camponês, cavador,
Bom português, pescador,

Fiz turismo nacional,
Estudei num seminário,
Desenhei como operário
Num estaleiro naval…

Trepei árvores, subi montes,
Bebi a água das fontes,

Julgo até que foi loucura,

Corri Portugal inteiro
Fui viver p` ró estrangeiro,

Sempre em busca de aventura...

Por amores sofri tanto,
Com lágrimas e com pranto,

Fui sempre um apaixonado…
Comecei em tenra idade,
Os amores da mocidade,

Me deixaram tão marcado…

Com amor e com paixão
Entreguei meu coração,
Vezes e vezes sem fim,

Até um dia chegar,
Que encontrei sem esperar, 
A outra metade de mim…

Minha família fundei,
Com minha mulher criei,

Dois filhos que Deus nos deu,
Por eles mudei minha vida,
São eles a luz e a guarida,
Neste caminho de breu…

Fernando André

Ajudante padeiro/pasteleiro e 
ajudante para a cozinha. 

514-575-3280

Agência de viagens à venda. 
Ligar 514-486-5968

vendem-se
Louceira 75poX61po, 3 vidros 
em cima, 3 portas em baixo, 

como novo $225; sofá 2 lugares 
cinzento/rosa, limpo $195; espelho 
29poX38po com quadro castanho 
$75; credência 2 portas, prateleira 
interior iluminada, mármore, como 

novo $199; 2 camas (colchões, 
bases) 1 lugar 39po, limpas, 

$250 cada. Preços negociáveis. 
Disponíveis no Kijiji e LesPacs. 

motivo: mudança. Contactar Pierre 
514-251-2612 ou 514-567-2567. 

francês ou inglês.

PROBLEmAS COm O COmPUTADOR
No seu dia-a-dia profissional e pessoal, tem sido prejudica-
do ao nível de problemas computador? Se a resposta for 
afirmativa, posso encontrar a solução ideal para as suas 
necessidades e resolução de todo o tipo de problemas.

514-299-2966 DEPOiS DAS 18H
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pALAvRAs CRUzADAs

ANEDOTAs BOCA DO INFERNO

Ricardo Araújo Pereira

a argamassa alegórica
dos muros metafóricos 
As carinhosas irmãs vicentinas que me educaram até 

à quarta classe suportaram o meu ateísmo sem o 
mais pequeno queixume. E suportaram-me a mim com 
o mesmo silêncio, o que é ainda mais notável. O facto de 
não terem tentado sequer convencer-me a fazer ao me-
nos o baptismo revela um respeito tão firme pela liber-
dade religiosa que chega a comover-me. Por outro lado, 
pode dar-se o caso de não terem querido oferecer um 
sacramento ao pecadorzinho pertinaz que, sem dúvida 
nenhuma, perceberam que estava ali a despontar. Tam-
bém comove: senhoras que viviam em reclusão, com 
pouca experiência do mundo real, conseguiam mesmo 
assim topar um selvagem aos seis anos. Mas, mesmo 
não tendo desperdiçado proselitismo que lhes fazia falta 
para salvar almas mais merecedoras da salvação, ainda 
assim ensinaram-me canções religiosas. Esta semana, 
recordei uma que se chamava Os muros vão cair. 
É interessante quando certos pormenores da biogra-

fia do cronista se adequam ao tema tratado na crónica, 
não é? Ficamos com a sensação de que o tempo passa 
pelo mundo e pelo cronista do mesmo modo, que deixa 
em ambos a mesma marca, e sobretudo que o mundo 
e o cronista têm a mesma importância, o que é espe-
cialmente agradável. (Para o cronista. Para o mundo, 
é relativamente desprestigiante.) Por isso, sempre que 
posso invento um facto biográfico que se relacione com 
os principais acontecimentos da semana. Desta vez, não 
precisei de fazê-lo. As freiras ensinaram-me mesmo a 
música político-religiosa Os muros vão cair, que falava 
de muros metafóricos em geral para falar do muro de 

Berlim em particular. A esta distância, constato que as 
vicentinas tinham duplamente razão: dez anos depois, o 
muro de Berlim caiu mesmo, e 20 anos depois da queda 
as metáforas sobre muros continuam pujantes. Quando, 
na passada segunda-feira, se comemorou o aniversário 
da queda do muro, ficou claro que as metáforas com 
muros estão para o muro de Berlim como a pergunta 
“Queria, já não quer?” está para os clientes dos cafés 
que, por educação, fazem o pedido no pretérito imper-
feito. A queda do muro é uma efeméride que, ano após 
ano, ouve sempre as mesmas piadas. Todos, mas mes-
mo todos os comentadores lembraram outros muros 
que, à semelhança do de Berlim, devemos derrubar. O 
muro da intolerância, o muro da injustiça ou o muro da 
desigualdade social foram alguns dos muros mais cita-
dos. E todos, mas mesmo todos, apontaram a seguir as 
pontes que devem ser construídas nas ruínas dos muros. 
A ponte da esperança e a ponte do entendimento en-
tre os povos foram as duas infra-estruturas metafóricas 
mais referidas. Se juntarmos a estes muros e pontes as 
auto-estradas da informação, percebemos que as metá-
foras sobre obras-públicas são, sem dúvida nenhuma, as 
mais populares do espaço público por-
tuguês. Somos um povo de construto-
res civis da metáfora, de patos-bravos 
da figura de estilo - o que não tem mal 
nenhum. Estou só a observar um fenó-
meno sem o julgar. Por favor, não me 
enfiem no túnel da incompreensão. 

HORiZOnTAiS: 1. Semente de rícino. Portanto. 2. Destituído de cau-
da. Género de mamíferos carnívoros, da família dos mustelídeos. 3. 
Concubina. Rio da Suíça. Outra coisa (ant.). 4. Prefixo de negação. 
Atirei com força. 5. Anuência. Derramamento. 6. Pimento vermelho, 
pequeno, muito ardente e aromático. 7. Relativo a volume, em geome-
tria. Nome da letra N. 8. O que dá asas a. Grosa (abrev.). 9. Televisão 
(abrev.). Passado. Igualar (prov.). 10. Aquilo que sobra. Vara de apa-
nhar fruta. 11. Equívoco. Perfumar com amomo.
VERTiCAiS: 1. Arilo da noz-moscada. Espécie de lona para toldos e 
velas de barcos. 2. Não assinado. Observar. 3. Espécie de ameixa de 
Macau. Saco de viagem. Senhor (abrev.). 4. Verbal. Filiado da extinta 
Mocidade Portuguesa, dos sete aos dez anos. 5. Noroeste (abrev.). 
Efeminado. 6. Coberto de água. 7. Que tem cauda comprida. Cen-
tímetro (abrev.). 8. Parecer comercial. Homem do povo. 9. Ou (ing.). 
Embarcação de recreio, de motor ou de velas. Aguardente de cereais. 
10. Pedra (Bras.). Fruto da mangabeira. 11. Designa saudação (in-
terj.). Erro, culpa.

portugal: novas regras na avaliação médica 
e psicológica para o exame de condução e 
revalidação da carta de condução
Foi publicado o D.L. n.º 313/2009 de 27.10, que 

aprova o Regulamento da Habilitação Legal para 
Conduzir, estabelecendo novas regras que passarão a 
vigorar na avaliação médica e psicológica para os can-
didatos a condutores. No Regulamento da Habilitação 
Legal para Conduzir, assegura-se que o acto médico e 
o exame psicológico de avaliação do candidato a con-
dutor devem ser os mais adequados à habilitação pre-
tendida, tendo em conta o interesse do avaliado e o da 
segurança rodoviária. Assim o exame oftalmológico 
ganha uma maior relevância e passa a existir a obriga-
toriedade de submissão a exame psicológico à revalida-
ção dos títulos para cuja obtenção inicial aquele exame 
é exigido. A avaliação da aptidão para conduzir deixa 
de ser certificada por simples atestado médico passando 

a ser efectuada por um Centro de Avaliação Médica e 
Psicológica (CAMP). Confere-se à Inspecção – Geral 
das Actividades em Saúde a ao Instituto de Mobilidade 
dos Transportes Terrestres (IMTT) a competência para 
fiscalizar aqueles centros. Quanto á realização dos exa-
mes de condução passa a existir a possibilidade dos can-
didatos optarem pela sua realização no centro de exame 
público mais próximo da sede da escola de condução 
proponente. Quem for portador de carta de condução de 
ligeiros já pode conduzir motociclos. Com a publicação 
da Lei 78/2009 de 13.08 os portadores de carta de car-
ta de condução de ligeiros passaram a poder conduzir 
motociclos de cilindrada inferior a 125 cm3 e potência 
máxima até 11Kw (15 cavalos).

António A. Archer Leite

Um senhor de nome Alsarino tinha a mania que era o homem mais 
famoso do Mundo. Certo dia, armou uma discussão com um amigo 
que estava farto dessa mania. Dizia o Alsarino: - Eu sou o homem 
mais conhecido do Mundo! - Não és nada. - Dizia o amigo. - Sou! Eu 
até conheço o presidente da América. - Não conheces nada. - Co-
nheço. Vamos então à América. Foram à América e na Casa Branca 
o Alsarino pediu para falar com o presidente. Quando este soube que 
o Alsarino lá estava, recebeu-o de imediato e desculpou-se pela de-
mora. O amigo, impressionado, disse: - Mas tu conheces mesmo o 
presidente da América! Mas não chega. Preciso de mais provas. - Eu 
também conheço o presidente da França! - Diz o Alsarino. - Não co-
nheces nada. - Conheço. Vamos então a França. Em França, pediu 
para falar com o presidente que, poucos segundos depois, o recebeu 
como a um amigo pessoal. Diz o amigo: - Mas tu conheces mesmo o 
presidente da França. Mas preciso de mais uma prova. - Eu também 
conheço o Papa. - Não acredito. - Vamos então a Roma. Chegaram 
a Roma e o Papa estava numa varanda a dar uma missa. Diz então 
o Alsarino: - Olha, tu ficas aqui enquanto eu vou lá acima ter com o 
Papa. - Está bem. Quando ele chega lá acima, para testar a fama do 
Alsarino, o amigo pergunta a uma pessoa que estava a seu lado: - 
Olhe, você sabe quem é aquele senhor que está lá em cima? - Aquele 
ali é o Alsarino, mas aquele senhor que está de bata branca à beira 
dele não sei quem é! 

À beira da Piscina do clube, quatro pais conversam sobre seus filhos: 
- Eu tenho cinco garotos, uma equipa completa de basquete - gaba-se 
o primeiro. - Pois eu tenho seis, dá pra formar uma equipa de volei - 
rebate o segundo. - Grande coisa: com os onze que eu tenho lá em 
casa, formo uma equipa de futebol - exagera o terceiro. Em seguida 
um deles volta-se para o quarto homem, que continua quieto no seu 
canto: - E você, quantos filhos tem? - Filho, nenhum. Mas mulheres, 
tenho dezoito, um campo de golfe oficial. 
Sabem o que e que um alentejano faz sentado em cima de um saco 
de arroz ? Arroz malandro.

Qual a melhor Universidade do mundo? A de Évora porque entram 
Alentejanos e saem Engenheiros. 

a vulgaridade exposta 
A declaração de Cavaco Silva ao País sobre o cha-

mado “caso das escutas” torna-o definitivamente 
mortal aos olhos de quem o julgava com dotes divinos.
Nunca percebi as razões para o endeusamento sus-

tentado da figura de Cavaco. Nem, confesso, a espe-
cial deferência pelas supostas qualidades excepcionais 
do professor. De resto, basta olhar para o actual estado 
do PSD para perceber que o partido ainda paga o facto 
de algumas cabeças pensantes da social-democracia à 
portuguesa se terem anulado constantemente perante 
tão esfíngica figura ao longo de anos. Os resultados es-
tão à vista. Cavaco foi Primeiro-Ministro em anos de 
vacas gordas. Mudou Portugal? Mudou. Tornamo-nos 
um País de patos bravos sem saber ler nem escrever. 
De horizonte e de futuro, os seus governos deixaram 
menos que zero. Mas o cavaquismo fez escola: um cres-
cimento pensado a betão e asfalto, liberalismo sem freio 
e uma certa modernidade tecnocrática. E, já agora, um 
dos períodos de maior descrédito da política portugue-
sa. Os seus rapazes, aliás, ainda hoje fazem estragos. E 
não precisamos de ir mais longe do que o caso BPN.
Mas, vá lá saber-se porquê, o homem foi sempre tra-

tado como se tivesse capacidades invulgares e um pen-
samento brilhante. À esquerda e à direita, o País elo-

giou-lhe méritos de monta e amiúde reviu-se naquele ar 
distante, quase sebastiânico. Os silêncios e vãs reflexões 
mereceram enternecedoras e laudatórias referências, na 
tentativa de lhe adivinhar uma genialidade escondida. O 
PSD, de resto, ainda suspira pelo seu afecto e carícias e 
amua quando não os tem. Muitos discursos lidos e ou-
vidos e confesso-me incapaz - defeito meu, certamente 
- de descobrir nas palavras do Presidente da República 
um desígnio, um sobressalto cívico ou um olhar ver-
dadeiramente redentor sobre o País. Cavaco, Primeiro-
Ministro e Presidente da República, é um esforçado por-
tuguês, mediano de qualidades, saberes e capacidades, 
sem virtude nem alento que nos livrem da morrinha. 
Agora, a sua declaração ao País sobre o chamado “caso 
das escutas” torna-o definitivamente mortal aos olhos 
de quem o julgava com dotes divinos. Atira a pedra e 
esconde a mão. Lança novas interpretações e mistérios. 
Não confirma nem desmente coisa nenhuma, antes pelo 
contrário: junta ainda mais suspeitas às teses conspira-
tivas e mais lama à chafurdice. Já tínhamos pântano, 
disfarçado de cinismo e hipocrisia institucional. Agora 
temos, com uma clareza meridional, a fractura exposta 
da nossa vulgaridade.

Miguel Carvalho

Tel.: 514 381.5200
1530, fleury este, montreal
eliteplus.teresa@videotron.ca
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JaMaica
venHa connoSco À

JaMaica no dia
16 de JaneiRo

na coMpanHia de aRTiSTaS 
poRTugueSeS coMo

JoSÉ MalHoa, ana MalHoa
e JoSÉ MaRinHo.

paRa MaiS infoRMaÇÕeS
conTacTaR : TeReSa gaipo

Riu Montego Bay
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CAsAL DA sEMANA

BELEzA DA sEMANAcomo controlar (e lidar) com o ciúme (i)
Não consegue resistir a fazer cenas de cúme por 

tudo e por nada? Ou tem um namorado que 
a ofende constantemente porque não confia em si* 
Há quem defenda que, em doses moderadas, o ci-
úme pode ser um estimulante para a relação. Mas 
a fronteira entre o que é normal e o que é patológi-
co pode ser muito ténue e ultrapassada, dando azo 
a situações de grande violência.  
“Sou uma ciumenta crónica. O ciúme tolda-me 

completamente o raciocínio”, confessa Rita Alexan-
dra, 27 anos. Esta gestora de contas já deu consigo a 
imaginar o namorado em múltiplos cenários e a fazer 
contas de cabeça para saber onde ele esteve em deter-
minado dia. “Um dia destes telefonei-lhe para casa 
e a mãe disse-me que ele não tinha dormido em casa 
uma noite daquela semana. Fiquei maluca de ciúme 
e telefonei a uma amiga para desabafar. Uma hora 
depois aparece ele à porta, todo contente. Afinal ti-
nha estado a ver o jogo do Sporting e... o pior é que 

me lembrei, depois, que a noite em que ele não foi 
dormir a casa da mãe foi porque a passou comigo.”
Sentimos ciúme quando “receamos perder o nosso 

parceiro amoroso e a fonte de satisfação que a relação 
representa para a nossa vida afectiva e emocional. O 
ciúme traduz, então, o interesse no envolvimento, no 
compromisso e na manutenção do relacionamento 
amoroso”, explica Maria de Lurdes Leal, psicóloga 
e autora da tese ‘Ciúme Sexual - percurso para um 
delírio da infidelidade’. 
“Se não há razões para ter ciúmes, invento”
Mas este sentimento pode atingir o limiar do doen-

tio e dar origem à ruptura da relação. “O ciumento 
patológico duvida permanentemente da sinceridade 
e fidelidade do parceiro que, por isso, sofre um clima 
de suspeita constante. Dominado pelo medo terrífico 
de perder o parceiro para um rival, este ciumento 
controla os passos e restringe a liberdade do alvo 
de ciúme. Invade o seu espaço pessoal e a sua inte-
rioridade. Fere os seus sentimentos com acusações 
infundadas e, muitas vezes, insultuosas, e acaba por 
destruir o vínculo da relação amorosa”, explica a 
psicóloga.
“Tive um namorado que acabou com tudo, por-

que já não aguentava os meus ciúmes. Às vezes sou 
mesmo impossível, tão chata. Sou muito ciumenta e 
manifesto-o sempre com discussão, ora porque ele 
está a olhar para aqui, ou para ali... Perco o contro-
lo, apesar de depois voltar a mim. Pior: se não há 
razões para ter ciúmes, invento”, confessa Madalena 
Correia, 27 anos, técnica de informática. E vai mais 
longe: “Para mim é impossível imaginar uma rela-
ção sem ciúme. Quando deixo de ter ciúmes significa 
que o amor chegou ao fim.” 
“Ofendia-me, e chegou a levantar-me a mão”
A grande questão, quando se fala de ciúme, é per-

ceber qual o limite, para que este sentimento não se 
torne insuportável para ambas as partes. “O meu pri-

meiro namorado era extremamente afectuoso. Era, 
mesmo, um doce de pessoa, sempre atento a tudo 
para me satisfazer. Mas, a certa altura, comecei a 
aperceber-me de algumas atitudes estranhas”, co-
menta Luísa Santos, 29 anos, professora. 
“Acompanhava-me para todo o lado e ainda me te-

lefonava todas as noites.” Mas o pior estava para vir. 
“Ao fim de ano e meio de namoro estávamos entre 
amigos e, em conversa, um deles atreveu-se a man-
dar um piropo. Foi uma coisa completamente inocen-
te, mas o Zé passou-se e fez uma cena horrível, che-
gando a ser agarrado pelos restantes amigos para 
que não se pegassem. Foi bastante constrangedor. A 
partir daí foi o descalabro. Ofendia-me, inventando 
situações que só existiam na cabeça dele, e chegou 
a levantar-me a mão. Foi a gota de água. Por muito 
que gostemos de outra pessoa, temos sobretudo de 
gostar de nós e de preservar o nosso bem-estar.”
Para que a fronteira do suportável não seja ultrapas-

sada, é fundamental que as pessoas se dêem 
conta dos seus sentimentos e conversem so-
bre eles. “Se alguém começa por sentir um 
ciúme normal, mas não o assume, optando 
por ocultá-lo ou dissimulá-lo, vai permane-
cer vigilante, tenso, aflito, desconfiado, na 
procura constante da confirmação das suas 
suspeitas, o que compromete severamente a 
confiança e a comunicação autêntica entre 
o casal. Este ciúme provoca sofrimento em 
quem o sente, no parceiro que o suscita e 
sabota os fundamentos da relação amoro-
sa, torna-se patológico”, defende Maria de 
Lurdes Leal. E, em casos extremos o ciúme 
pode levar ao crime, ou a actos tresloucados, 
como foi o caso noticiado nas televisões de 
um jovem de Viseu que queimou a namora-
da com ácido. 
O sal da relação... ou talvez não!
Muitas pessoas defendem que o ciúme é, de 

facto, um tempero da vida amorosa. “Faz-
me falta uma pitadinha de ciúme, para dar 
gostinho à relação”, considera Catarina 
Costa, 27 anos, secretária. A mesma opinião 

tem Luísa. “Os ciúmes, na medida certa, fazem bem 
ao ego. Afinal, se ele sente ciúme é porque me acha 
bastante boa e alvo dos desejos de outras pessoas. 
Mas o que é demais é moléstia.” 
Maria de Lurdes Leal clarifica estas ideias. “O ciúme 

é um ingrediente intrínseco das relações amorosas. 
Quando amamos alguém desejamos ardentemente 
manter-nos como único e exclusivo depositário do 
seu amor. Isto é, não admitimos repartir o seu amor 
com ninguém. A intrusão, na parceria amorosa, de 
um terceiro elemento é vista e sentida como uma for-
te ameaça à manutenção e qualidade da relação. Por 
outras palavras, a intromissão de um rival faz tremer 
os alicerces da nossa segurança afectiva e emocio-
nal.”
E se os casos de homens ciumentos dão mais nas 

vistas, pela sua violência, ainda há muito a ideia de 
que são as mulheres quem mais ‘buzina’ ao ouvido 
dos seus companheiros, com dúvidas constantes. Po-
rém, o ciúme parece ser mais uma questão de perso-
nalidade do que de género, como afirma a psicóloga. 
“Existe a crença bastante difundida de que as mu-
lheres são mais ciumentas que os homens. Mas as 
investigações conduzidas acerca desta matéria não 
o sustentam. O que acontece é que a forma como se 
manifesta tende a ser diferente em função do sexo 
do ciumento. Duma forma geral as mulheres tendem 
a ser mais expansivas na expressão dos seus senti-
mentos em geral, e do ciúme, em concreto. Por sua 
vez, os homens são tendencialmente mais retraídos, 
usam de maior reserva nas suas manifestações emo-
cionais. Como são menos expansivos, muitas vezes 
o esforço de contenção a que isso obriga gera uma 
tensão emocional de tal forma insustentável que 
quando ‘explodem’ protagonizam condutas extrema-
mente violentas, que infelizmente constituem notícias 
demasiadas vezes.”

Catarina Fonseca

9

4

7 5

8

HORiZOnTAiS: 1. Mamona, Pois. 2. Anu-
ro, Marta. 3. Cóia, Aar, Al. 4. In, Lancei. 5. 
Sim, Derrame. 6. Malagueta. 7. Volumar, 
Ene. 8. Asador, Gr. 9. Tv, Ido, Ugar. 10. 
Resto, Cãibo. 11. Erro, Amomar.
VERTiCAiS: 1. Macis, Vitre. 2. Anónimo, 
Ver. 3. Mui, Mala, Sr. 4. Oral, Lusito. 5. NO, 
Adamado. 6. Anegado. 7. Macruro, Cm. 
8. Parere, Ruão. 9. Or, Iate, Gim. 10. Ita, 
Mangaba. 11. Salve, Error.
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Jennifer Joanna Aniston (Sherman Oaks, 11 de fe-
vereiro de 1969) é uma actriz famosa por o seu 

papel como Rachel Green na famosa série “Friends”, 
que durou dez anos (10 temporadas). Foi escolhi-
da como mulher mais bonita do mundo pela famo-
sa revista norte-americana People. A actriz também 
foi considerada pela revista a celebridade mais bem 
vestida de 2006. Foi casada com o actor Brad Pitt 
durante cinco anos de 20 de julho de 2000 até 2 de 
outubro de 2005. 

Jennifer aniston
As 100 MAIs BONITAs DO MUNDO o azulejo português na caixa portuguesa

Para memória futura, a Caixa Portuguesa tem pa-
tente ao público na sua sede, uma exposição de 

pintura sobre azulejo, da autoria de artistas portugue-
ses da região de Montreal, que se insere no âmbito do 
40º aniversário da sua fundação.
A inauguração oficial decorreu no final da tarde de 

anteontem com a presença de vários con-
vidados, membros e trabalhadores da ins-
tituição.
É sempre agradável constatarmos que 

neste meio comunitário de difícil ho-
mogeneização surgem, de quando em 
quando, iniciativas que não serão indife-
rentes ao grande público, até mesmo por 
ser pertença desse evento. Os trabalhos 
ali apresentados são da autoria de gente 
a quem se desconhecia o talento agora 
patenteado, como muito bem assinalou 
Manuel Moura—o chefe que orquestra este tipo de 
iniciativas, louváveis, no seio da administração da 

instituição—sobressaindo nos quadros de tamanhos 
variados, alguns de grande valor.
Nas palavras que dirigiram no acto da inauguração, 

o Presidente Emanuel Linhares e a Directora-geral 
Jacinta Amâncio, agradeceram as colaborações dos 
artistas, dirigentes e empregados que colaboraram 
activamente para esta Mostra, bem como ao senhor 
Padre José Maria Cardoso, que lançou no Centro Co-
munitário de Santa Cruz há alguns anos atrás, os cur-

sos de pintura leccionados pelo prof. Nelson Figuei-
redo, — que se desloca expressamente de Portugal 
para o efeito, — e onde foram alunos aqueles que ali 
estão representados nos seus trabalhos. Os agradeci-
mentos foram também extensivos a algumas outras 
pessoas que gentilmente colaboraram na montagem 

e apresentação dos painéis.
Por razões de protecção das peças em 

exposição, estas devem estar em vitrinas 
o que como se compreende, mas que li-
mita a quantidade. Segundo disse Manuel 
Moura, haveria muito mais a expor mas 
foi este condicionalismo que forçou a 
selecção. Torna-se portanto encorajador 
saber da existência de valores “escondi-
dos” que apenas esperam a ocasião de se 
revelarem. E em boa hora a Caixa decidiu 
fazer a sua apresentação, com esta expo-

sição original e atraente que o público utente ou sim-
ples curioso, poderá apreciar durante a hora normal 
de funcionamento.

Raul Mesquita

muitas surpresas!Gala de Passagem do Ano
2009 — 2010

Sexta-feira, 31 de Dezembro às 18h30

1815 Favreau, Laval  
Igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval

Para bilhetes:
Crisantina Moniz    450-688-8260
Aleluia Machado    450 667-3250
Cathy Pimentel      450 433-6189
Eduardo Barbosa  450-627-3753
Michael Arruda      450 978-1179
António Santos      450 687-8412
Dulce Soares        450-667-7648
Maria Vital             450-629-0250

Adultos : 60 anos novos
Crianças (-12) : 25 anos novos

Nova Ementa!
Arroz com marisco
Canja de galinha

Salada
Filet mignon com 

Legumes e batatas
Sobremesa e Café

Uma garrafa de 
champanhe por mesa!

Serviço de 
Bar Completo!!!

Atenção: 
É proibido levar bebidas

Noite abrilhantada pelo conjunto 
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levem os postes da luz...
DeSPOrTO

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
14:45  FUTEBOL: 
           SELECÇÃO NACIONAL (AA)  
15:30  LINHA DA FRENTE(R/)     
16:45  TELEJORNAL    
17:00  CONTRA INFORMAÇÃO     
17:15  BIOSFERA (R/)     
17:30  MAGAZINE
            ARGENTINA CONTACTO    
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            ARGENTINA CONTACTO    
22:15  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
22:45  NO DIA EM QUE...     
23:45  FILHOS DA NAÇÃO(R/)   
00:15  PAI À FORÇA
01:00  JOGO DUPLO(R/)     

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  GRANDE ENTREVISTA    
16:30  MAGAZINE
            AUSTRÁLIA CONTACTO    
17:00  UM LUGAR PARA VIVER    
18:00  JOGO DUPLO    
19:15  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            AUSTRÁLIA CONTACTO    
22:15  PONTAPÉ DE SAÍDA    
23:15  CONTA-ME COMO FOI     
00:00  CORREDOR DO PODER    
01:00  JOGO DUPLO(R/) 
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02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  MAGAZINE
            VENEZUELA CONTACTO    
16:45  A ALMA E A GENTE (R/)       
17:15  FAMÍLIA , FAMÍLIA     
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            VENEZUELA CONTACTO(R/)     
22:15  DANÇA COMIGO NO GELO
23:45  GRANDE ENTREVISTA    
00:30  IR É O MELHOR REMÉDIO  
01:00  QUARTO CRESCENTE

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  INICIATIVA (R/)     
03:00  LISBOA - NOVEMBRO 1755  
04:00  ZIG ZAG    
05:00  TELERURAL(R/)      
05:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  ZIG ZAG    
10:00  DESPORTO 2  
11:45  CUIDADO COM A LÍNGUA!     
12:00  ATLÂNTIDA/MADEIRA  
13:30  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
14:00  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
14:30  T2 PARA 3 “REMODELADO”      
15:00  TELEJORNAL    
16:00  A VOZ DO CIDADÃO     
16:15  COUTO & COUTADAS  
16:45  DANÇA COMIGO NO GELO     
18:15  PAI À FORÇA(R/)     
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  TELERURAL(R/)      
20:30  TELEJORNAL MADEIRA    
21:00  UHF - ABSOLUTAMENTE
22:45  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
23:45  UM LUGAR PARA VIVER    
00:30  O ÚLTIMO PASSAGEIRO(R/) 

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  CONSIGO    
03:00  BIOSFERA (R/)     
03:45  T2 PARA 3 “REMODELADO”(R/)       
04:15  ZIG ZAG    
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:15  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
06:45  EURODEPUTADOS    
07:15  GOSTOS E SABORES    
07:45  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  SÓ VISTO!     
11:00  FRANÇA CONTACTO    
11:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
12:00  PROGRAMA DAS FESTAS     
14:30  TELERURAL(R/)      
15:00  TELEJORNAL    
16:00  AS ESCOLHAS DE
           MARCELO REBELO DE SOUSA
16:15  CONCELHOS DE PORTUGAL  
17:15  O ÚLTIMO PASSAGEIRO     
18:30  T2 PARA 3 “REMODELADO”      
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
20:30  TELEJORNAL MADEIRA    
21:00  TELEJORNAL - AÇORES    
21:30  O ANJO DA GUARDA 

23:30  COUTO & COUTADAS  
23:45  FRANÇA CONTACTO(R/)     
00:30  30 MINUTOS(R/)     
00:45  CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)      
01:00  LISBOA - NOVEMBRO 1755  
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:16  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  NOTAS SOLTAS    
16:15  MAGAZINE EUA
            CONTACTO - N. INGLAT    
16:45  FILHOS DA NAÇÃO  
17:00  SÓ VISTO!(R/)      
18:00  JOGO DUPLO    
19:10  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
21:04  TELEJORNAL MADEIRA    
21:41  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. INGLAT    
00:00  PRÓS E CONTRAS 

00:30  CONVERSAS
            DE ESCRITORES  
01:00  JOGO DUPLO 
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  MAGAZINE
           MACAU CONTACTO    
17:00  IR É O MELHOR REMÉDIO  
17:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
           MACAU CONTACTO    
22:15  TRIO D´ATAQUE    
23:45  SERVIÇO DE SAÚDE  
01:00  JOGO DUPLO(R/)

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

COOrDeNAçãO De jOãO meSQUITA - 

BREvEs

zONA NORTE zONA CENTRO

III DIvIsãO pORTUGUEsA

SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C

SÉRiE D SÉRiE E SÉRiE f

SÉRiE G - AçORES

zONA sUL
1-Moreirense 21
2-Gondomar 16
3-Vizela 15
4-Sp. Espinho                13
5-ribeirão 12
6-Padroense 12
7-Tirsense 11
8-Vieira 11
9-Vianense 11
10-Merelinense 10
11-Lordelo 9
12-Boavista 8
13-Lourosa 8
14-Valdevez 7
15-Paredes 6
16-Lousada 3 

SÉRiE G - mADEiRA
1-Ribeira Brava             18
2-Portosantense 15
3-CF Andorinha                                                 15
4-Câm. Lobos                                  13
5-Caniçal 13
6-Est. Calheta                                                               10
7-CF União                     9
8-1º Maio Funchal                          9
9-Cruzado Canicense                   9
10-Machico 8
11-Porto Moniz                          3
12-AD Porto da Cruz                              2 

1-Madalena 19
2-Boavista S. Mateus                       18
3-Lusitânia 14
4-Capelense 14
5-Angrense 13
6-Santiago 12
7-U. Micaelense                                            10
8-Rabo Peixe                                           7
9-Flamengos 6
10-Barreiro 2 

1-Pesc. Caparica         22
2-Juv. Évora                  17
3-Farense 15
4-BeiraMar Alg.             13
5-Cova da Piedade       13
6-Quarteirense 10
7-Esp. Lagos                   9
8-Fabril Barreiro            9 
9-Lusit. Évora               9
10-Moura 5
11-Castrense 4
12-U. Montemor             3 

1-Casa Pia                 20
2-At. Tojal                  15
3-Torreense 14
4-Sintrense 13
5-Alcochetense 13
6-Oeiras 12
7-1º Dezembro               9
8-Caldas 9
9-Peniche 9
10-Portomosense 8
11-Ol. Moscavide        5
12-Gavionenses 3 

1-Sourense 18
2-Anadia 17
3-Sp. Pombal                 14
4-F. Algodres                  13 
5-Gândara 12
6-Benf.C.Branco 12
7-Mangualde 11
8-UD Tocha                 10
9-Vigor Mocidade            8 
10-Penamacorense 8
11-Nelas 3
12-Alcains 3 

1-Coimbrões 16
2-S. joão Ver                 15
3-Candal 14
4-Avanca 13
5-fiães 13
6-FC Cesarense         11 
7-Penalva 10
8-Oliv. Douro           10
9-Cinfães 10
10-Milheiroense 8
11-Sanjoanense 5
12-Sp. Mêda               3 

1-Vila Meã               18
2-Fafe 14
3-Amarante 13
4-AD Oliveirense      13
5-Famalicão 12
6-Joane 10
7-Torre Moncorvo     10
8-Serzedelo 10
9-Rebordosa 9
10-Leça 9
11-Infesta 5
12-Pedrouços 3 

1-Maria da Fonte         17
2-Mirandela 17
3-Limianos 13
4-Montalegre 13
5-M. de Cavaleiros      13
6-Bragança 12
7-Valenciano 11
8-Marinhas 10
9-fão 8
10-Amares 7
11-Santa Maria FC        7
12-Morais FC              4 

1-Tourizense 17
2-Esmoriz 14
3-Arouca 14
4-Monsanto 14
5-Tondela 13
6-Mafra 13
7-União Serra        12 
8-Praiense 11
9-Operário 11
10-Marinhense 11
11-Pampilhosa 9
12-Ac. Viseu               9
13-Eléctrico 8
14-Sertanense 8
15-V.Pico 5
16-O.Bairro 5 

1-Atlético 16
2-E. Amadora              15
3-Camacha 14
4-U. Madeira          14
5-Oriental 14
6-Reguengos 13
7-Pinhalnovense 11
8-Pontassolense 11
9-Lagoa 10
10-Marítimo B          8
11-Louletano 7
12-Odivelas 6
13-R. Massamá             5 
14-Igreja Nova           5
15-Aljustrelense 3
16-Santana 2 

REsULTADOs

1-Sp. Braga                         25 
2-Benfica 25 
3-FC Porto                          20 
4-Nacional 17 
5-Marítimo 15 
6-rio Ave                         15 
7-U. Leiria                               14 
8-Sporting 14 

9-V. Guimarães               10 
10-P. Ferreira              10 
11-Naval 10 
12-V. Setúbal              8 
13-Olhanense 8 
14-Belenenses 8 
15-Leixões 8 
16-Académica 7 

1ª LIGA - LIGA sAGREs

LIGA DE hONRA - LIGA vITALIs

Sexta-feira (06 Nov) 
Belenenses-P. Ferreira 0-3 
Sábado (07 Nov) 
V. Setúbal-Olhanense                0-0 
V. Guimarães-Sp. Braga          1-0 
Domingo (08 Nov) 
Leixões-Nacional 2-4 
U. Leiria-Académica               1-1 
Marítimo-FC Porto                    1-0 
Rio Ave-Sporting                 2-2 
Segunda-feira (09 Nov) 
Benfica-Naval 1-0 

pRóxIMA JORNADA

Sexta-feira (27 Nov) 
Olhanense-Guimarães 15:15 
Sábado (28 Nov) 
Sporting-Benfica 16:15 
Domingo (29 Nov) 
Nacional-Naval 11:00  
Académica-V. Setúbal 11:00  
P. Ferreira-Leixões          11:00  
Belenenses-Marítimo 13:00 
FC Porto-Rio Ave                     15:15 
Segunda-feira (30 Nov) 
Sp. Braga-U. Leiria             15:15 

                        j V e D  P
1-Feirense            10 5 3 2 18
2-Portimonense       9 5 2 2 17
3-S. Clara             9 4 4 1 16
4-Beira-Mar          10 5 1 4 16
5-Gil Vicente        10 4 3 3 15
6-Oliveirense        10 4 3 3 15
7-Trofense          10 4 2 4 14
8-Aves              10 2 7 1 13

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

II DIvIsãO pORTUGUEsA

TACA DE pORTUGAL 21 E 22 DE NOvEMBRO

Oliveirense  vs   FC Porto
Valenciano  vs  Belenenses
Vieira/Mafra  vs  U. Madeira

Rio Ave  vs  Santa Clara
Tirsense  vs  P. Ferreira

Académica  vs  Beira-Mar
Chaves  vs  UD Serra

Aliados Lordelo  vs  Leixões

Camacha  vs  Vigor Mocidade
Oeiras  vs  Pinhalnovense
Freamunde  vs  U. Leiria

Naval  vs  Gil Vicente
Nacional  vs   Fátima

Pesc. Caparica  vs  Sporting
Sp. Braga  vs  V. Setúbal
Benfica  vs  V. Guimarães

BARCELOnA nãO TiRA
KEiRRiSOn DA LUZ
Vasco da Gama com pro-
blemas acrescidosA von-
tade do Vasco da Gama 
em contratar Keirrison não 
se afigura nada fácil. Isto 
porque, além da confiança 
que Jorge Jesus continua 
a depositar no avançado 
brasileiro, o Barcelona – 
clube detentor do passe do 
jogador – não vê com bons 
olhos um possível regresso 
a curto prazo do K11 ao fu-
tebol brasileiro.

PORTUGAL fARÁ PARTE
DO POTE 2 nO SORTEiO
Se lograr confirmar, a quali-
ficação para a fase final do 
Mundial do próximo ano, 
Portugal já sabe que não 
será “cabeça-de-série” no 
sorteio dos grupos. Brasil, 
Espanha, Itália, Alemanha, 
Argentina, Inglaterra, Fran-
ça ou Holanda e África do 
Sul serão os pré-designa-
dos. A formação de Queiroz 
fará, seguramente, parte do 
Pote 2.

PORTUGUêS SUBiU AO 
RELVADO nO TREinO 
DO REAL mADRiD
Cristiano Ronaldo iniciou 
esta segunda-feira uma 
nova fase no processo de 
recuperação. O internacio-
nal português já subiu ao 
relvado no treino do Real 
Madrid, tendo feito corrida 
à margem do grupo e até 
tocado na bola. Ainda esta 
semana, CR9 voltará a ser 
reavaliado para se decidir 
o seu regresso à competi-
ção.

O Mundial de futebol está à distân-
cia de um jogo, mas será um jogo 

complicado de gerir. Portugal segue 
para Zenica com a vantagem de um 
golo e o pior que pode fazer é entrar 
em campo obcecado em defendê-lo. É 
que se ali se vir a equipa descomplexa-
da, veloz e virada para a frente que en-
costou os bósnios à baliza de Hasagic 
entre os 50 e os 75 minutos da partida 
de sábado, a distância até à África do 
Sul fica bem mais curta. Mas se lá apa-
recer o onze receoso da primeira parte 
ou do último quarto de hora, com um 
bloco muito recuado, Pepe encostado 
aos centrais e Nani e Simão a baixarem 
excessivamente para perto dos médios, 
o mais certo é que a chuva de bolas 
na área de Eduardo se converta num 
problema complicadíssimo devido à 
estatura e à agressividade dos bósnios. 
Nesse caso, o melhor mesmo é Carlos 
Queiroz levar os postes das balizas da 
Luz, que salvaram o empate por três 
vezes. É verdade que Portugal fez um 
jogo razoavelmente seguro e que ob-
teve mesmo o melhor resultado entre 
os três cabeças-de-série que jogavam 
em casa. Mas se a ideia de Queiroz era 
garantir uma vantagem mais tranqui-
lizadora, a equipa devia ter mostrado 
menos receio em determinadas fases 
do jogo. É que a Selecção até começou 
bem, a encostar os seus três atacantes 
aos três defesas bósnios, deixando-os 
muitas vezes em igualdade numérica 
e provocando a dúvida nos alas adver-
sários sobre se deviam seguir a meio-
campo ou converter-se em defesas la-

terais. Só que foi sol de pouca dura: o 
remate de Misimovic, aos 6’, aprovei-
tando o espaço entre linhas após bom 
trabalho de Ibisevic, de costas para a 
baliza, deu início a um penoso recuo de 
Portugal, que muitas vezes transforma-
va o 4x3x3 num mais receoso 4x1x4x1 
e deixava tempo e espaço à Bósnia para 
se organizar. O recuo, sobretudo de Si-
mão e Nani, dificultava as transições 
ofensivas de Portugal (quando eles 
chegavam à frente, já a Bósnia estava 
recomposta), obrigava Liedson a um 
trabalho tão árduo como infrutífero no 
“pressing” à saída de bola do adversá-
rio (a segunda linha de pressão estava 
muito longe) e, por permitir a subida 
das linhas bósnias, deixava a defesa 
nacional mais vulnerável a bolas lon-
gas enviadas para a área. Tudo somado, 
gerou uma primeira parte dividida na 
qual Portugal marcou um golo, mas fez 
menos dois remates do que os bósnios 
(7-9), que acertaram na trave, por Ibri-
cic, mesmo antes do intervalo.
Na segunda parte, ao toque da corneta 

que se começou a ouvir na instalação 
sonora do estádio, o bloco português 
subiu: Pepe ganhou agressividade e 
amplitude territorial, Simão e Nani 
deixaram de baixar tanto, e Deco e 
Meireles também se aproximaram de 
Liedson. Durante meia hora, a equipa 
de Queiroz não só justificou a vanta-
gem (seis remates a zero) como devia 
mesmo tê-la ampliado num trabalho de 
Liedson (57’), num tiro colocado de 
Deco (58’) e numa iniciativa de Simão 
(62’). 

carvalhal… por seis meses
Carlos Carvalhal falou pela primei-

ra vez como treinador do Sporting, 
ao sítio oficial do clube, e fez questão 
de dirigir as suas primeiras palavras aos 
adeptos do emblema verde e branco, 
aos quais pediu para apoiarem a equipa 
para que o clube “não entre em fase de 
adormecimento”. Diz estar “prepara-
do” e assume que vai mudar algumas 
coisas. A prioridade é recuperar os ní-
veis anímicos, imprimir qualidade ao 
jogo e passar aos jogadores a sua ambi-
ção. “Estou concentrado a 100% e vou 
viver 24 horas por dia para o Sporting. 
Vou tentar imprimir qualidade e passar 
toda a ambição que tenho aos jogado-
res para que em cada domingo tenham 
uma demonstração de competência 
e os adeptos possam gostar de ver a 

equipa a jogar. Não deixem adormecer 
o Sporting. O jogo de mobilização e 
capacidade vai ser conseguido. Neste 
jogo os adeptos vão ter de ganhar aos 
rivais e a equipa tentará correspon-
der”, salientou Carvalhal, mostrando de 
seguida estar confiante na recuperação 
anímica: “A prioridade é recuperar os 
níveis anímicos? Sem dúvida... A con-
juntura levou a que a equipa baixasse 
níveis de autoconfiança e auto-estima. 
Com esse apoio exterior – e porque a 
vontade dos jogadores é muito grande 
– estou plenamente convicto que vão 
melhorar, também com a nossa ajuda 
com um traço naturalmente diferente. 
Agora há concentração absoluta para 
a Taça e vamos já tentar melhorar al-
gumas coisas.” 

mERCEDES COmPRA
EqUiPA BRAWn GP
A Mercedes comprou a maio-
ria do capital social da Brawn 
GP que, a partir de 2010, se 
vai chamar Mercedes Grand 
Prix. O anúncio da compra 

da escuderia, que no seu ano 
de estreia na Fórmula 1 con-
quistou o Mundial de Pilotos 
e o Mundial de Construtores, 
foi feito pelo presidente do 
grupo, Daimler, Dieter Zets-
che. “A Mercedes terá a sua 
própria escuderia em 2010, 
a Mercedes GP”, revelou.

Hélder Dias
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Venham festejar connosco

24 de Dezembro - horário normal

25 de Dezembro a partir das 16h00
e

31 de Dezembro a partir das 19h00
 Passagem de ano

Sempre animado por Duarte Froias
e DJ Fernando Vinagre

1851 Ontario Este
Tel. 514.563.1211

RESERVEM OS SEUS LUGARES

Reis de portugal
15º Monarca de portugal
dinastia: avis
               1521-1557

D. JOãO III - O PIEDOSO”

Filho de D. Manuel I e de D. Ma-
ria de Castela, nasceu em 1503 em 

Lisboa, onde faleceu em 1557. Décimo 
quinto rei de Portugal (1521-1557), é 
conhecido pelo cognome de “o Piedo-
so”. Casou, em 1525, com D. Catarina 
de Áustria, irmã da rainha D. Leonor e 
de Carlos V.
D. João III teve uma educação esme-

rada, a cargo de humanistas, físicos e 
cosmógrafos de nomeada. Em 1517, 
estava para casar com a princesa D. 
Leonor de Áustria, mas esta veio a ca-
sar com D. Manuel I, que entretanto 
enviuvara.
Quando D. João III sobe ao trono, 

Portugal estava no apogeu da expansão 
ultramarina por vários continentes, mas 
também com problemas de uma grande 
complexidade.
A nível interno, o monarca continuou 

a política centralizadora e absolutista 
dos seus antecessores. Convocou Cor-
tes apenas três vezes e em períodos 
bem espaçados: 1525, em Torres No-
vas; 1535, em Évora; e 1544, em Al-
meirim. Procurou reestruturar a vida 
administrativa e judicial.
No seu reinado começam a sentir-

se enormes dificuldades, com crises 
económicas graves que obrigaram ao 
recurso a empréstimos estrangeiros. 
Agrava-se o défice comercial. Surgem 
fomes e epidemias.
Na política ultramarina, a extensão e 

dispersão do império eram um obstá-
culo à administração, que tinha custos 
enormes. Nos primeiros anos do seu 
reinado vão prosseguir as explorações 
no Extremo Oriente, chegando-se à 
China e ao Japão. Mas os problemas na 
Índia acentuam-se, com avanços e recu-
os. Os Turcos acentuam a sua pressão 
e os ataques ao monopólio comercial 
português. Os encargos são enormes. 

Assim, D. João III toma como resolu-
ção o abandono das praças de Safim, 
Azamor, Alcácer Ceguer e Arzila, no 
Norte de África. Para contrabalançar 
estas perdas D. João III vai avançar 
com a exploração e o povoamento do 
Brasil, primeiro pelo sistema de capi-
tanias. Mais tarde, para melhor poder 
resistir aos ataques exteriores e para 
garantir uma melhor administração de 
todo o território, nomeia Tomé de Sou-
sa governador geral.
Nas relações com países estrangeiros, 

o reinado de D. João III foi de uma in-
tensa actividade diplomática. Com a 
Espanha, faz alianças de casamentos 

(D. João III com D. Catarina; D. Isa-
bel com Carlos V; D. Maria com Filipe 
II, entre outros), que asseguram a paz 
entre os dois povos. Quanto à França, 
D. João III manteve-se neutral na luta 
entre a Espanha e a França mas firme 
na luta contra os ataques dos corsários 
franceses. 
No plano cultural é significativa a ade-

são e o apoio de D. João III à cultura 
humanista. Nas Letras sobressaem Gil 
Vicente (aquando do nascimento de D. 
João é representado na câmara da rai-
nha o Auto da Visitação ou Monólogo 
do Vaqueiro), Garcia de Resende, Sá 
de Miranda, Bernardim Ribeiro, João 
de Barros e sobretudo Luís de Camões. 
Nas Ciências, Pedro Nunes e Garcia de 
Orta. O monarca atribui bolsas de es-
tudo em países estrangeiros; transfere 
definitivamente a Universidade para 
Coimbra, funda colégios, alarga o ensi-
no pelo país, apoiando os Jesuítas, que 
são admitidos em Portugal. Apoia tam-
bém a missionação pelos vários con-
tinentes, processo em que sobressaem 
São Francisco Xavier no Oriente e o 
padre Manuel da Nóbrega no Brasil.
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