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ainda me encontro 
por cá ou o dom da 
ubiquidade(?)
Boatos postos a circular recente-

mente, sugerindo que os textos 
de um certo colaborador de jornal co-
munitário não eram escritos por essa 
pessoa, mas por “um negro a escrever 
por ele”, e de que o respetivo diretor ia 
abandonar ou tinha abandonado aque-
le orgão da imprensa local, poderão ter 
chocado muita gente, porém nada me 
surpreenderam.
E pergunto: Com que intenção o fa-

zem? Não com nobres propósitos cer-
tamente.
Muito embora mexericada dessa na-

tureza se verifique por quase toda a 
parte, contudo nada dignifica uma co-
munidade e os seus membros.
Se fosse no meu tempo em São Mi-

guel, os anciãos locais logo sugiriam 
que os boateiros pegassem em vez 
num terço e se pusessem a rezar!
Entretanto, e já agora, se avaliarmos 

bem as coisas, muito mais graves têm 
sido as especulações a meu respeito, 
por via do meu débil estado de saúde, 
o qual, aliás, já esteve muito pior.
Ora, vejam só. Há poucas semanas 

atrás, informava-me a minha inquilina, 
antes de partir na sua visita anual à sua 
terra natal, no Continente, que lhe ha-
viam telefonado a dizer que eu tinha 
falecido!
Salvo seja! Sempre ouvi dizer que 

onde há fumo, há lume...mas longe vá 
o agouro!
Lamento, porém, informar a todas as 

pessoas que, bem ou mal intenciona-
das, andam a espalhar a notícia de que 
já não me encontro entre os vivos da 
nossa comunidade, que, tal como es-
tão a testemunhar (pelo menos todos 
os que sabem ler), ainda ando por cá, 
graças a Deus. Nem sempre como de-
sejaria, é verdade, mas conforme me é 
possível ou permitido.

o mais novo a vencer

Festa de Nossa seNhora do MoNte

Um acontecimento
sempre muito esperado

A comunidade madeirense prendeu 
as atenções gerais em Santa Cruz 

no fim de semana transato por via da  
realização da popular solenidade de 
Nossa Senhora do Monte, padroeira da 
Região Autónoma da Madeira.
Para esta 26ª edição festiva, deslocou-

se expressamente da Madeira para nos 
ajudar a viver mais intensamente a fes-
tividade o padre Francisco Caldeira. 
Outrossim, de lá veio também o Ran-
cho Folclórico da Boa Nova.

Com começo muito promissor na sex-
ta feira, o evento acabou por ser pre-
judicado no respetivo encerramento 
no domingo. Valeu a excelente exibi-
ção do conjunto “Xpressions”, a par da 
actuação do referido agrupamento da 
Boa Nova, no subsolo da igreja, sal-
vando alguma da parte profana daque-
le dia, pois cá fora no recinto festivo, 
não havia nada para ninguém, devido 
à chuva!

Continuação na página 9



2 A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 11 DE AGOSTO DE 2010

aGeNda CoMUNItÁrIa

Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961

ÉDiTRice: Nancy Martins
DiRecTeUR: António Vallacorba
DiRecTRice-aDJoiNTe: Sandy Martins
aDMiNiSTRaTioN eT RÉDacTioN: Kevin Martins
RÉDacTeUR eN cHef eT iNfoGRapHiSTe: 
Sylvio Martins
collaBoRaTeURS: 
Antero Branco, Elisa Rodrigues, David André, Diamantino de 
Sousa, Dinora de Sousa, Helder Dias, J.J. Marques da Silva, 
João Arruda, João Mesquita, José de Sousa, Manuel Carvalho, 
Victor Hugo, Miguel félix, Natércia Rodrigues, Raul Mesquita, 
Tiago Múrias
coRReSpoNDaNTS: 
António A. Archer, Augusto Machado, Joel Neto, Manuel 
Rodrigues, Maria Helena Martins, Ricardo Araújo Pereira, Hélio 
Bernardo Lopes
pHoToGRapHeS:
José Rodrigues, Anthony Nunes, Daniel André
DiSTRiBUTioN: Nelson Couto, Victor Medina
pUBliciTÉ: Kevin Martins, RPM, iMTV Ethnic Comm. 
Ethnique Média. Portugal: PortMundo Ldª.

iSSN: 0049-6790

Courrier de deuxième classe; Numéro 
de contrat: 1001787. Dépôts legaux à la 

Bibliothèque nationale du québec et à la 
Bibliothèque nationale du Canada

Membro
oficial

Os textos, fotos e ilustrações 
publicados nesta edição são da inteira 

responsabilidade dos seus autores, não 
vinculando, directa ou indirectamente, o 

cariz editorial e informativo 
deste jornal.

Tous droits réservés. Toute reproduction 
totale ou partielle est strictement interdite

sans notre autorisation écrite.

NOTÍCIAS

Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961

ice: Nancy Martins
TeUR: António Vallacorba
TRice-aDJ

STRaSTRaSTR TaTa io
TeUR eN 

Sylvio Martins
BoRaRaR TaTa eURS

Antero Branco, Elisa Rodrigues, David André, Diamantino de 
Sousa, Dinora de Sousa, Helder Dias, J.J. Marques da Silva, 
João Arruda, João Mesquita, José de Sousa, Manuel Carvalho, 
Victor Hugo, Miguel 
Tiago Múrias

Tous droits réservés. Toute reproduction 
totale ou partielle est strictement interdite

sans notre autorisation écrite.

ÉDiTRice
T
TR
i
T

Sylvio Martins
B

Antero Branco, Elisa Rodrigues, David André, Diamantino de 

iTRice
RecT
RecTR

DMiN
RÉDac
Sylvio Martins
colla
Antero Branco, Elisa Rodrigues, David André, Diamantino de 

ÉD
DiR
DiR
aDM
RÉD
Sylvio Martins

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

La Voix du Portugal -The Voice of Portugal
4231-B, Bl. St-Laurent, Qc., Canada H2W 1Z4

Tél.: (514) 284-1813 | Fax: (514) 284-6150
ESCRiTóRiO ABERTO 2ª A 5ª fEiRA

www.avozdeportugal.com
jornal@avozdeportugal.com

Continuação da página 1

peNsaMeNto da seMaNa

eFeMÉrIdes - 11 de aGosto

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

75  Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.jassure.ca
seguros online

www.jassure.ca

ainda me encontro por cá
ou o dom da ubiquidade(?)
Ter-se-iam confundido com o meu saudoso amigo 

e ex-compatriota, Abílio Pinho, falecido em 21 de 
março passado e cujo corpo foi trasladado para São 
Pedro de Castelões, Vale de Cambra?
Se me refiro particularmente ao Abílio, é porque tí-

nhamos praticamente as mesmas formas de pequenas 
células cancerosas no cérebro, pulmão, fígado e estô-
mago, com a diferença de que ele sofria do fígado e 
eu não; e estavamos sempre em contato pela Internet, 
para o que ele procurava informação sobre o meu an-
damento, reação aos tratamentos que ia tendo, etc., a 
fim de os comparar consigo.
Só que, não gostei de saber quando me disse que es-

tava a “inchar” (o fígado e o pâncreas dão nisso), que 
andava com muitas dores e que não podia dormir.
Preocupado com tudo isso, eu procurava consolá-lo 

com mensagens de esperança, assim como ele a mim, 
com toda a sua comovente poesia e orações que tanto 
me inspiravam. Certamente, ele sempre me pareceu 
mais corajoso e com mais fé do que eu.
Certa vez, honrou-me com este seu poemeto, intitu-

lado de O Único Desejo: “Senhor Jesus/, esta doença 
que me aflige/ eu a recebo como uma graça das tuas 
mãos/. Ela crucifica-me/, mas também me torna mais 
semelhante a Ti/. Ensina-me a sofrer como tu sofres-
te/. Faz que os meus sofrimentos/ sejam proveitosos 
para o meu amigo Sr. António Vallacorba”. 

A doença aproximou-nos; a morte separou-nos.
Mas olhem que nem sempre devemos aceitar, sub-

missos, certas situações, penso, mas lutar, lutar, lutar. 
Só que 
em contrapartida, o corpo reage mais positivamente 

aos bons pensamentos e ações. Tudo isso tenho ex-
perimentado, mas não estou a gostar deste presente 
teste à minha paciência, em que me irrito por tudo e 
por nada e com os nervos à flor da pele!
É caso para dizer, que estou como a burra do Lajão: 

se não é do pé, é da mão!
Mas voltando ao boato da minha morte, e para ter-

minar, já lá vai uma boa dezena de anos desde a ‘pri-
meira 
vez que morri’ - salvo seja! Trabalhava eu então 

no Hospital General de Montreal, quando certa vez, 
tendo eu ido a Toronto, um colega meu, analfabeto, 
virou-se para um outro nosso amigo, o Fernando Pi-
nheiro, e mostrando-o a minha foto numa edição do 
jornal A Voz de Portugal, de que sou diretor, infor-
mou-o de que eu havia morrido!
Não se fazendo rogado, respondeu-lhe o Fernando 

que a razão dessa particularidade se devia não por eu 
ter falecido, mas por ser cronista daquele semanário.
Sinais de longa vida?

António Vallacorba 
* Este artigo foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico 

a - fundação e afundamentos… 
A Fundação Mário Soares tem por objectivo supor-

tar “o reforço da Política de Cooperação de Por-
tugal e os países da CPLP (Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa no âmbito da memória histórica” 
tal que indicado na lista inserida no Diário da Repú-
blica.
Curioso apenas, que após o afundamento do Trata-

do do Alvor, que determinou a entrega das províncias 
ultramarinas de mão beijada ao primeiro chegado e 
conduziu ao abandono forçado de tantos compatriotas 
nossos e à situação actual em cada uma delas, onde 
impera fome e desabrigados, em muito maior número 
que no tempo dos “colonialistas portugueses”, o ex-
presidente da República tenha o arrojo de se pavonear 
como defensor desses territórios. E desses povos. E da 
memória histórica.. Ele que apenas andou a passear 
por Cabo Verde sob um aparente desterro forçado pela 
PIDE…donde terá conseguido “fugir” para França..
O descaramento e oportunismo da teatral personagem 

preparou o terreno para após o termo do seu mandato 
como presidente criar a Fundação, para a qual o seu 
filho, então presidente da Câmara Municipal de Lis-
boa, lhe concedeu, gratuitamente, um belo edifício na 
cidade, para servir de sede.
Depois, tem sido um não mais acabar de ajudas do 

Governo ao longo dos últimos anos não só para a tal 
fundação como também, para todos os tireliras das or-
ganizações pessoais do arrogante ex-presidente, para a 
realização de projectos e estudos destinados ao alcan-
ce dos tais objectivos de cooperação com os países da 
CPLP.
E Portugal em tudo isto?
No início deste ano realizou-se em Montreal, como é 

do conhecimento geral, um importante pólo cultural, 
baseado na gastronomia portuguesa. Soube-se depois, 
que Portugal recusou a sua prevista participação como 
principal país convidado, sob alegação de não dispor 

de fundos financeiros necessários para essa participa-
ção. Valor da factura: 75 mil dólares. Considerando o 
despesismo extravagante em tantos estudos, obras pú-
blicas e seus derivados, e sobretudo, considerando o 
impacto extraordinário do nome português que o cer-
tame difundia, poderemos classificá-la como bem mo-
desta despesa. Conhecemos o desenrolar dos aconteci-
mentos e a implicação de Carlos Ferreira para levar o 
festival a bom porto, graças à participação de associa-
ções vinícolas portuguesas e vários restauradores de 
Montreal. Ora, segundo um relatório agora publicado, 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros — o mesmo 
de quem dependia a participação portuguesa no Mon-
tréal em Lumière ostracizado— atribuiu, à Fundação 
Mário Soares, através do Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento (IPAD) e durante o primeiro se-
mestre deste ano, 150 mil euros em subsídios para as 
boas obras… Segundo o Correio da Manhã “Ao longo 
dos primeiros seis meses deste ano, o IPAD distribuiu 
um total de 3,78 milhões de euros por 31 instituições 
aos quais se juntaram 2,11 milhões de euros para bol-
sas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) e em Timor-Leste. O subsídio mais elevado, 
730 mil euros, foi concedido ao Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no âmbi-
to do Programa da Justiça. Da lista de beneficiados 
fazem ainda parte a CPLP, a UCCLA - Unidade das 
Cidades de Língua Portuguesa”. Como compreender 
a lógica do raciocínio da gente de quem dependem de-
cisões deste tipo?
Estarão somente empenhados noutros horizontes, na 

valorização da linguagem afro-brasileira?
Quando será que a sociedade civil — e a outra em 

uniforme — vai acordar?
Antes que o país se afunde e seja tarde 

para as bóias de salvação…
Raul Mesquita

1579 – Morre o matemático Pedro Nunes, nome do Humanismo portu-
guês e da investigação europeia, autor do “Tratado das Esferas” e do 
sistema de medição das frações angulares, na origem do sextante.
1654 – D. João IV institui a Casa do Infantado.
1675 – É inaugurado o Observatório Astronómico de Greenwich, no 
Reino Unido.
1829 – O compositor polaco Frederic Chopin dá o primeiro concerto 
em Viena, Áustria.
1863 – O Cambodja é declarado protetorado francês.
1897 – Nasce a escritora britânica Enid Blyton, criadora das aventuras 
dos Cinco e dos Sete.
1906 – O francês Eugene Augustin Lauste regista a patente da sono-
rização de filmes.
1912 – Marrocos passa a protetorado francês.
1914 – Os cidadãos judeus são expulsos da cidade de Mitchenick, na 
Polónia.
1918 – Grande Guerra 1914-18. Termina a Batalha de Amiens, decisi-
va para a vitória aliada no conflito.
1919 – É aprovada a Constituição Alemã, pela assembleia nacional de 
Weimar, primeira tentativa de democracia liberal.
1921 – Os EUA convidam as potências mundiais, vencedoras da Gran-
de Guerra, para a conferência sobre o Extremo Oriente.
1927 – Caldas da Rainha passa a cidade.
1934 – Abre a prisão de alta segurança da ilha de Alcatraz, na Baía de 
São Francisco, EUA. Seria desativada em março de 1963.
1936 – Forças nacionalistas chinesas de Chiang Kai-Sekh entram em 
Cantão.
1937 – Morre a escritora norte-americana Edith Warton, autora de “A 
Idade da Inocência” e “A Casa do Incesto”.
1938 – Partidários nazis destroem a sinagoga de Nuremberga, na Ale-
manha.
1944 – II Guerra Mundial. As forças alemãs retiram de Falaise, França. 
Em Itália, o 8º Exército norte-americano chega a Empoli, Florença.
1948 – Abrem os X Jogos Olímpicos da era moderna, em Londres, os 
primeiros desde o começo da II Guerra Mundial.
1952 – O príncipe Hussein é proclamado rei da Jordânia.
1956 – Morre o pintor norte-americano Jackson Pollock, um dos no-
mes mais influentes do expressionismo abstrato.
1960 – É proclamada a independência da República do Chade.
1961 – Guerra Colonial. É efetuada a primeira operação militar por-
tuguesa com lançamento de para-quedistas, na região de Quipedro, 
Angola. A Índia anexa os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli.
1963 – Craveiro Lopes, antigo presidente da República Portuguesa, 
critica a política ultramarina de Salazar, em público.
1964 – O Chile rompe as relações diplomáticas com Cuba. Apenas três 
países da América Latina - México, Bolívia e Uruguai - reconhecem o 
regime de Fidel Castro.
1967 – A URSS informa os EUA da aceitação do acordo destinado a 
limitar a produção de armas nucleares.
1972 – Guerra do Vietname. A última companhia de combate do exército 
norte-americano abandona a frente de batalha, regressando aos EUA.
1977 – O Panamá e os EUA assinam o acordo que atribui ao primeiro 
país a soberania sobre o Canal, em 2000.
1984 – Morre o ator português Raul de Carvalho, 83 anos.
1991 – Realiza-se, em Londres, a primeira implantação de células pan-
creáticas, produtoras de insulina.
1992 – Os EUA, o Canadá e o México assinam, em Washington, o 
Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).
1996 – Morre o maestro e compositor checo Rafael Kubelik, 82 anos.
2002 – A companhia aérea US Airways declara falência.
2003 – O ex-presidente da Libéria Charles Taylor entrega o poder ao 
vice-presidente Moses Blah e parte para a Nigéria, 14 anos depois de 
ter desencadeado a guerra civil.
2004 – Coreia do Sul anuncia a construção de raiz de nova cidade 
capital, a 150 Km de Seul. Conclusão prevista para 2014. É encontra-
do o ensaio inédito “Retratos de Uma Londrina”, da escritora britânica 
Virginia Woolf, nos arquivos da Universidade de Sussex.
2005 – O jornal New Scientist noticia o “degelo sem precedentes” em 
grande parte da Sibéria ocidental. Começo da greve de dois dias dos 
trabalhadores da British Airways, no aeroporto de Heathrow, Londres, 
impedindo a deslocação de 100 mil passageiros em todo o mundo.
2006 – Assinatura do acordo para a prospeção de petróleo na baía de 
Peniche, pelo consórcio Petrobrás-Galp-Partex. Guerra Israelo-libanesa. 
O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 1701 que prevê 
o cessar-fogo imediato, o envio de 15 mil militares libaneses e 15.000 
capacetes azuis para o sul do país e a retirada das forças de Israel.
2007 – O Sporting conquista pela sexta vez a Supertaça portuguesa 
de futebol, ao vencer por 1-0 o FC Porto, graças ao golo marcado aos 
75 minutos pelo reforço russo Izmailov, em jogo disputado no Estádio 
Municipal de Leiria. 

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

“Se deixássemos de tentar tão desesperadamente ser felizes, 
passaríamos, pelo menos, a viver melhores tempos”. 

Edith Wharton (1862-1937), escritora norte-americana.

roMeIros - proCIssão
O mestre dos romeiros, Duarte Amaral, e contramestre, Luís Melo, 
pedem aos irmãos romeiros que estão interessados em participar na 
procissão da Festa do Senhor da Pedra, em Laval, no dia 22 de Agosto 
– celebração às 10horas, seguindo-se a procissão às 11h00 –, de co-
municarem com o mestre Duarte Amaral pelo telefone 450-625-7053

Festa do seNhor da pedra
Terá lugar nos dias 21 e 22 de Agosto, na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, 1815 Favreau, Laval, a Festa do Senhor da Pedra. Sábado, 
21 de Agosto: Eucaristia 18h, mudança da Imagem, Arraial às 19h. 
Domingo, dia 22: Eucaristia 10h, procissão 11h, recolha da procissão 
12h, almoço as 12h30 (Caldo Verde, antipasto, filete de peixe, sobre-
mesa e café) 20$ para reservas Lina 514-296-4597. Arraial 15h30. 
Com Fátima Miguel, Conjunto Rytmo, Folclore Estrelas do Atlântico, 
Filarmónica Portuguesa de Montreal, Kelly M, Disco Móbil Entre-Nous. 
450-687-4035
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Breves lagostins das lagoas 
são perigosos para a 
saúde pública
O Governo Regional dos Açores alertou para os 

riscos para a saúde pública que representam 
os lagostins capturados nas lagoas do arquipé-
lago, apelando a que não sejam comercializados 
nem consumidos.
“Atendendo à presença de espécies de cianobactérias 

na água das lagoas, o lagostim pode apresentar risco 
para a saúde animal e humana pois tem a capacidade 
de acumular toxinas produzidas por cianobactérias no 
hepatopâncreas, levando à transferência desta toxina 
para humanos”, refere uma nota divulgada pela Secre-
taria Regional do Ambiente. O documento salienta que 
“a intoxicação de pessoas por cianotoxinas pode pro-
vocar distúrbios gastrointestinais, hepáticos, respirató-
rios, alérgicos e até a morte, nos casos mais graves”. 
Este alerta surge na sequência da monitorização que 
tem sido feita a populações do denominado Lagostim 
da Luisiana (Procambarus clarkii), uma espécie inva-
sora que foi observada pela primeira vez em S. Miguel, 
concretamente na Lagoa do Peixe, em Agosto de 1993. 
Na nota ontem divulgada, a Secretaria Regional do Am-
biente revela que as campanhas de amostragem realiza-
das entre Outubro de 2009 e Janeiro de 2010 não regis-
taram lagostins na Lagoa do Peixe, mas mostraram uma 
população “estabilizada” nas lagoas Azul e Verde, nas 
Sete Cidades. A ausência na Lagoa do Peixe pode ser 
justificada pela “excessiva captura”, mas também por 
problemas relacionados com “a perda de variabilidade 
genética num habitat pequeno e isolado”. Relativamen-
te à situação nas lagoas das Sete Cidades, as autoridades 
regionais admitem que a população de lagostins “esta-
bilizada e bem estabelecida” pode criar problemas ao 
nível das mudanças no ecossistema e da redução da bio-
diversidade. “O maior problema associado à presença 
de lagostins decorre, no entanto, do facto de poderem 
ser agentes transmissores de doenças a outros animais 
ou mesmo a pessoas”, alerta a Secretaria Regional do 
Ambiente.

Auniao.com

ADOLESCENTE ViOLA 
MENiNO DE TRêS ANOS
Um jovem de 16 anos foi 
detido pela Polícia Judi-
ciária (PJ), suspeito da 
violação de um menino de 
três anos, ao que tudo in-
dica da sua família. O cri-
me remonta ao passado 
dia 06 de Agosto, quan-
do o suspeito se dirigiu à 
casa onde vive a criança, 
na zona de Cascais, e abu-
sou sexualmente dela.
OMS ANUNCiA fiM DA 
PANDEMiA DA GRiPE A
A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) anunciou on-
tem o fim da primeira pan-
demia de gripe do século 
XXi. A gripe A (H1N1) cau-
sou 18 500 mortos em todo 
o mundo desde que foi des-
coberta em Abril de 2009, 
disse a directora-geral da 
OMS, Margaret Chan.

CLiENTE AGRiDE fUNCiO-
NáRiA DO MCDONALD’S
Uma cliente de 25 anos do 
McDonald’s de Toledo, no 
estado norte-americano de 
Ohio, perdeu as estribeiras 
e agrediu uma funcioná-
ria do ‘MC Drive’, que se 
recusou a dar-lhe o menu 
pretendido, feito de ‘nug-
gets’, pelo facto do mesmo 
ser apenas consumível ao 
pequeno-almoço. Melodi 
Dushane ficou insatisfeita 
com a negação do pedido, 
saiu do carro e começou ao 
soco à funcionária, que ten-
tou fechar a janela do posto 
de atendimento. A luta con-
tinua com puxões de cabelo 
e, furiosa, Melodi ainda par-
tiu um vidro. A mulher aca-
bou detida por vandalismo. 

frente comum contesta
critérios na avaliação dos
pedidos de reformas antecipadas
A Frente Comum dos Sindicatos da 

Função Pública diz não entender 
os critérios usados na avaliação dos 
pedidos de reformas antecipadas que 
estão a ser feitos pelos funcionários.
Ouvido pela TSF, Paulo Taborda, da 

Frente Comum, disse que há casos em 
que a resposta é rápida, advertindo que 
noutros casos chega a demorar mais de 
um ano.
“Temos sido contactados por algumas 

pessoas que se queixam de ter feito o 
pedido de apresentação antecipada há 
um ano e ainda não tiveram o despa-
cho da sua situação”, afirmou.
Por outro lado, acrescentou, “temos o 

conhecimento de pessoas cujo proces-
so demorou dois meses. Não se percebe 
por que é que isto acontece.” Nos pri-
meiros três meses deste ano chegaram 
à Caixa Geral de Aposentações mais de 
16 mil pedidos de reforma.

portugueses salvam
turismo algarvio
Os portugueses estão, cada vez 

mais, a fazer férias no país. No 
Algarve, a taxa de ocupação hote-
leira subiu quase seis por cento em 
Julho, face a igual período de 2009, 
devido, em grande parte, aos turis-
tas nacionais.
O apelo de Cavaco Silva talvez tenha 

sortido efeito. A verdade é que Verão 
turístico no Algarve está a ser salvo pe-
los portugueses. As taxas de ocupação 
subiram 5,8 por cento em Julho deste 
ano, em relação  a igual período do ano 
passado, verificando-se que o merca-
do nacional apresenta uma subida de 
20,1%. Não é de estranhar também que, 
segundo os números da AHETA, Asso-
ciação dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve, sejam os hotéis, 
aparthotéis, aldeamentos e apartamen-
tos turísticos de quatro e cinco estrelas 

aqueles que registam maiores taxas de 
ocupação.
Elidérico Viegas, presidente da AHE-

TA, diz que alguns hotéis de quatro e 
cinco estrelas baixaram os preços.
A zona com ocupação mais elevada, 

quase 90%, é a que fica entre Monte-
gordo e Vila Real de Santo António.
A associação considera esta subida 

um sinal positivo, mas diz que até ago-
ra houve sempre descidas nos números 
turísticos e aguarda pelo futuro.

FRANQUIAS DISPONÍVEIS 514-476-1338

Procuramos grelhadores
(com experiência de grelha 
sobre carvão), dia e noite,
e senhoras para trabalho

de balcão.

Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos 

especiais do dia

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis

T. 514-504-6464 - F. 514-866-5255
info@piri-piri.ca

Rôtisserie

Piri Piri
“Le meilleur poulet en ville”

Chefe Silva já abriu
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Novo embaixador francês 
em lisboa é um
lusodescendente
Pascal Teixeira da Silva é o primeiro francês fi-

lho de português a ocupar o cargo de embaixa-
dor em Lisboa. Domina a língua e traz um mapa-
mundo do tempo de D. Sebastião.
Não fosse o apelido do pai e Pascal Teixeira da Silva 

teria poucas razões para se lembrar que tem uma costela 
portuguesa. Formado na ENA, a Grand École da elite 
política francesa, é especialista em estratégia, fez carrei-
ra no Quai D’Orsay e chegou a director do departamen-
to de Informações Civis. Até que há quatro dias aquele 
mesmo nome - Teixeira da Silva - deixou marca no seu 
percurso: a França de Nicolas Sarkozy nomeou-o embai-
xador em Lisboa.
As histórias de sucesso que têm como personagem 

principal portugueses emigrados são recorrentes. Mas 
nunca um lusodescendente tinha vingado no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros francês. Muito menos sido 
escolhido para representante em Lisboa.
Teixeira da Silva, de férias na Normandia, planeia 

mudar-se para o Palácio da Santos-o-Velho no início de 
Setembro - quando começam as aulas do filho no Liceu 
Francês. O diplomata disse ao DN que está “orgulhoso” 
da nomeação. E explicou como isto é o “fechar” de uma 
história começada pelo seu avô.
António Teixeira era lenhador em Castelo de Paiva 

quando no final dos anos 20 fez as malas e partiu para 
França. O país tinha perdido um milhão e meio de ho-
mens na Primeira Guerra e precisava de mão-de-obra. 
Poucos anos depois, em 1933, chamou a mulher e o seu 
filho de seis anos, José, para Bordéus. A família cres-
ceu depressa e muito. Tiveram onze filhos, “uma coisa 
bastante rara”. Quando José fez oito anos, o pai man-
dou-o para o seminário. Na escola dos padres o portu-
guês aprendeu a falar francês e teve uma educação que, 
anos mais tarde, lhe abriu as portas da direcção de um 
banco italiano. Quando deixou o seminário José casou-
se com uma rapariga francesa. Pascal Teixeira da Silva 
nasceu em 1957. Pascal cresceu afastado da comunidade 
portuguesa. Veio a Portugal antes de se tornar adulto e 
manteve contactos com os primos dos arredores do Por-
to, mas nunca aprendeu a falar português. “O meu pai 
só falava francês em casa. Esqueceu-se da língua, mas 
aprendeu-a mais tarde. Tal como eu”, contou Pascal, que 
levou livros de português para férias. A primeira vez que 
Teixeira Silva pensou em aprender português a sério, 
foi durante um estágio no Brasil. Tinha vinte e poucos 
anos e estava a terminar o curso na Escola Nacional de 
Administração. Foi nessa altura que conheceu Pascale, a 
filha do embaixador francês que aceitou ser sua mulher 
e o seguiu pelo mundo fora. Com o canudo da escola da 
elite francesa, Teixeira da Silva entrou no Quai D’Orsay. 
Esteve alguns anos em Paris, mas no final dos anos 1980 
foi destacado para a embaixada em Bona, capital da 
Alemanha Ocidental. Foi dali que viu cair o Muro de 
Berlim. Depois partiu para Moscovo. Estava na cidade 
vermelha, em 1991, quando a União Soviética se des-
membrou e deu lugar à Rússia. Mais tarde foi para Nova 
Iorque como adido da missão francesa na ONU. Portu-
gal voltou a cruzar-se no seu caminho: era então membro 
do Conselho de Segurança. Desde então que tem no seu 
escritório um mapa-mundo, de 1573, do cartógrafo por-
tuguês Domingos Teixeira. Pascal regressou a Paris para 
se tornar director de Estratégia. Agora será o homem da 
França em Lisboa.

Hugo Filipe Coelho, DN

operado ao cérebro, Jean chrétien porta-se bem

propriedades em Montreal: mercado 
reduzido… mas não os preços

cinco dias sem automóvel em Montreal

axor admite ter utilizado empresta-nomes

O antigo primeiro-ministro do Canadá Jean Chré-
tien passou com sucesso uma operação ao cé-

rebro, sexta-feira, no Hospital Geral 
Judaico de Montreal. De acordo com o 
neurocirurgião que praticou a interven-
ção, o ex-político de 76 anos está bem e 
não deveria sofrer de qualquer sequela. 
Mesmo se Chrétien apresentava poucos 
sintomas à sua chegada ao hospital sex-
ta-feira de manhã, o seu estado era “crí-
tico”. Um exame ao “scanner” revelou 
que sofria de uma acumulação de san-
gue entre o crânio e o cérebro, chamado 
hematoma sobdural espontâneo, na gíria 
médica. O hematoma, de uma dimensão 

de três centímetros, tinha deslocado o seu cérebro 
cerca de um centímetro e meio. “Devido à dimensão 

desta colecção de sangue, que empurrava 
um lado do seu cérebro para o outro lado 
do seu crânio, o grande risco teria sido 
de ter um AVC ou provocar efeitos se-
cundários sobre o lado dominante do seu 
cérebro”, explicou o médico que operou 
o senhor Chrétien, o Dr. Jeff D. Golan, 
durante um ponto de imprensa sábado. 
“É por isso que era realmente necessário 
intervir de maneira urgente para evitar 
consequências potencialmente catastró-
ficas”, disse.

Bem que os preços não dobraram, encontram-se 
ainda quantidade de “casinhas” sem quintal por 

375.000$, mas a venda de propriedades mostra sinais 
de afrouxamento em Montreal. No último mês, em 
relação a Julho de 2009, as transacções na região me-
tropolitana diminuíram de 26%. Baseando-se nos da-
dos do sistema inteligente MLS, a Câmara imobiliária 
da Grande Montreal (CIGM) informa-nos além disso 
que a margem sul e Laval conheceram as maiores 
diminuições de actividade, com uma queda nas tran-
sacções de 31% e 28% respectivamente. Em Montre-
al, a redução foi de 23%, em Vaudreuil-Soulanges, de 
22%, e na margem norte, de 25%. A 31 de Julho de 
2010, o número de inscrições em vigor sobre o siste-
ma MLS tinha reduzido de 7% em relação à mesma 
data do ano anterior. Patrick Juanéda, presidente do 
conselho de administração da Câmara imobiliária da 

Grande Montreal, avança que a baixa de actividade 
pode ser imputável ao facto que o mercado foi muito 
activo no início do ano, mais que normal, e que as 
transacções que deviam por conseguinte concluir-se, 
se fizeram durante esse período. Assim, mesmo in-
cluindo este mês de Julho mais atrasado, o volume 
de transacções na região metropolitana de Montreal 
aumentou de 20% se considerarmos os sete primei-
ros meses do ano. Na Grande Montreal, as condições 
do mercado continuam a favorecer os vendedores, 
sublinha Patrick Juanéda. A casa unifamiliar, a co-
propriedade e os multiplex registaram todos um au-
mento do preço mediano em relação a Julho de 2009. 
Na região de Montreal, o preço médio de uma casa 
unifamiliar fixou-se em 258.000$ (+5%), o de uma 
co-propriedade em 220.000$ (+8%) e ao dos plex em 
381.500$ (+9%). 

Para a oitava edição “na cidade sem o meu auto-
móvel! ”, os automobilistas de Montreal são con-

vidados a deixar em casa o seu veículo durante cinco 
dias consecutivos. A Agência metropolitana de trans-
porte (AMT) decidiu prolongar o acontecimento que 
se desenrolava normalmente durante um só dia. De 
20 a 24 de Setembro, os automobi-
listas de Montreal são convidados 
a fazer a experiência do transporte 
activo e colectivo. A ATM espera 
assim que os automobilistas to-
marão gosto em viajar com estas 
alternativas. Além disso, durante 
estes dias, a AMT oferecerá um 

grande número de actividades, conferências e espec-
táculos no Complexo Desjardins, no centro da cidade 
de Montreal. Cada dia será articulado em redor de 
uma temática destinada a sensibilizar o público aos 
benefícios do transporte colectivo, como o ambiente, 
a saúde e os desportos. No entanto, a 22 de Setembro, 

os peões e os ciclistas poderão, 
como nos anos anteriores, apro-
veitar Montreal como um dos mais 
importantes perímetros fechados à 
circulação automóvel, das 2000 
cidades através do mundo que par-
ticipam no acontecimento.

A prova está agora feita que as empresas utilizam 
os empresta-nomes para financiar ilegalmente 

os partidos políticos quebequenses. Em 2006, 2007 
e 2008, a firma de génio-conselho Axor, de Montre-
al, verteu no total 152.500 dólares de contribuições 
ilegais para os partidos políticos, essencialmente ao 
Partido liberal do Quebeque (PLQ), que recebeu a 
maior parte do bolo, ou seja 113.500 $. Depois do in-
quérito do Director Geral das eleições (DGE), Axor 
reconheceu a sua culpabilidade a 40 infracções à Lei 
eleitoral, que estipula que unicamente os cidadãos 
podem financiar pessoalmente os partidos políticos. 
A direcção de Axor recusou-se a fazer qualquer co-

mentário. Num curto comunicado, a firma lamenta 
“a ambiguidade” da lei eleitoral e diz ter feito prova 
de transparência durante o inquérito do DGE. Reco-
nhecendo a sua culpabilidade, Axor pagou 87.000 $ 
de multas. Quanto a eles, os partidos políticos deve-
rão reembolsar as somas recebidas ilegalmente. O 
reembolso atingirá 113.500 $ para o Partido liberal 
do Quebeque, 34.000 $ para o Partido quebequense 
(PQ) e 5000 $ à Acção democrática (ADQ). Para os 
dons feitos em 2006 e 2007, as somas serão devolvi-
das à Axor, enquanto as contribuições de 2008 irão 
ao ministério das Finanças, devido à alteração da lei.
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Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Saudades da sua infância poderão ocupar-lhe a 
mente. A vida é um canto eterno de beleza! Saúde: Cui-
dado com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado 
com os conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado. 

Número da Sorte: 42 Números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar a avançar muito 
rapidamente. Aja com cautela mas não se preocupe com 
o seu futuro. Deus cuidará de si!
Saúde: Cuide melhor dos seus dentes, pois merece ter 

um lindo sorriso. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que real-
mente pode. Faça bem as suas contas. 
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. 
Lembre-se que ele também precisa de si. Procure dizer 
coisas boas, a palavra tem muita força!
Saúde: Espere um período regular.

Dinheiro: Poderá investir em novos projectos, com prudência.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 5, 11, 17, 19, 28, 36

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concreti-
zação. Amor: Estará num período bastante propício ao 
romantismo. Que a juventude de espírito o faça ter o mais 
belo sorriso! Saúde: Se sofrer de alguma doença crónica, 
poderá ressentir-se um pouco neste período.

Dinheiro: Poderá alcançar os seus objectivos profissionais. 
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 9, 18, 22, 36, 39, 44

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Ines-
perada, Amizade.
Amor: É possível que reencontre alguém que não via há 
muito tempo. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: Estará tudo na normalidade. 

Dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as suas poupanças.
Número da Sorte: 26
Números da Semana: 11, 22, 29, 32, 39, 49

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Aproveite bem os momentos mais íntimos para 
mostrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor. A 
felicidade espera por si, aproveite-a!
Saúde: Procure o seu médico de família para fazer exa-

mes de rotina. Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao 
seu emprego porque pode ter uma excelente surpresa.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 8, 17, 21, 25, 27, 47

Carta Dominante: a Força, que significa Força, Domínio. 
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-
metade. Não ponha de parte aqueles que ama, cuide de-
les com carinho. Saúde: Possível inflamação dentária.
Dinheiro: É provável que surja a oportunidade pela qual 

esperava, para dar andamento a um projecto que tinha parado.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 5, 20, 30, 40, 44, 48

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: Deixe de lado o passado e concen-
tre-se mais no presente. Pratique agora o pensamento 
positivo e as acções construtivas! Saúde: Poderá sofrer 
de quebras de tensão, tenha cuidado! Dinheiro: A impul-

sividade irá causar alguns estragos na sua conta bancária.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 14, 28, 32, 33, 41, 49

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade. Amor: Será elogiado pela sua tolerân-
cia e compreensão. Dê sempre em primeiro lugar um 
bom exemplo de conduta! Saúde: O bem-estar físico vai 
acompanhá-lo durante toda a semana. 

Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. 
Número da Sorte: 65
Números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33

Carta Dominante: o Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Aprecie uma reunião familiar e ponha de lado as 
preocupações profissionais. O ambiente familiar encon-
tra-se na perfeição, aproveite a boa disposição que vos 
rodeia. Saúde: Possíveis problemas de obstipação.

Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso pode pre-
judicá-lo.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça.
Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. 
Lembre-se que eles têm vida própria. 
Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho 

das suas emoções.
Dinheiro: Período de grande estabilidade.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vi-
gilante e Atento.
Amor: Andará um pouco desconfiado do seu parceiro. 
Fale e esclareça as suas dúvidas com ele. Agora é tempo 
para partilhar.

Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48

CrÓNICA

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)

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)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Joel Neto

CASA DE CÂMBIO
3960 Boul. St-Laurent

514.845.5115
Nova administração

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas

• Entrega ao domicílio
(com reserva de 24 horas de antecedência)

• Desconto sobre reservas

Horário:
Segunda à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

MERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466
FORMAT: 1/8 • 3,22IN W X 70 AGATES
A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W1Z4
T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM
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a fórmula do ódio
Às vezes guardamos as coisas também em fun-

ção das datas em que elas ocorreram. Por exem-
plo: se eu me lembro tão bem de que um dia caiu na 
Terra Chã uma granizada tal que nem os automóveis 
conseguiam brincar às suas habituais corridinhas, foi 
porque nesse dia fiz dezassete anos – e porque, para 
além de apanhar uma daquelas constipações que nun-
ca mais passam, tirei então uma das poucas fotos que 
vim a resgatar à adolescência. Se 
eu me lembro tão bem que Carlos 
Queiroz foi um dia competente, 
é porque faço anos a 3 de Março 
– e porque foi precisamente a 3 
de Março de 1989, data do meu 
décimo quinto aniversário, que 
Abel desferiu aquele petardo com 
o pé esquerdo que me fez sentir 
campeão do mundo pela primeira 
e única vez na vida. E, se hoje me 
lembro tão bem de Carla, também 
será, de alguma forma, porque ela 
morreu igualmente a 3 de Março, 
mais concretamente no dia em 
que eu fazia dezasseis anos.
Não éramos amigos. Ela era um 

pouco mais velha e incompara-
velmente mais bonita – e às mu-
lheres bonitas do liceu de Angra, 
nunca percebi porquê, jamais so-
breveio o entendimento sobre os muitos encantos do 
meu acne. Na verdade, Carla era namorada do meu 
professor de Educação Física, um malandrim bonito 
e criativo que hoje vive na Finlândia mas passa dois 
terços do tempo no Japão, a treinar patinadores olím-
picos. Adiante: Carla morreu em cima da sua scooter, 
abalroada por um condutor temerário que se despis-
tou no viaduto sobre Vale de Linhares. Não sei se o 
homem estava bêbedo ou não: sei que foi assim que 
quisemos todos vê-lo – e que no dia seguinte, bem de 
manhã, a professora de português, uma mulher linda 
e inteligente que só muito anos depois, quando nos 
reencontrámos em papéis diferentes, eu percebi que 
não era tão linda nem tão inteligente quanto eu pen-
sava, lá nos levou todos à sala de espera do tribunal, 
onde poderíamos ver ao vivo o assassino, que devia 
ser presente ao juiz.
Mais sensato do que os vários professores que acor-

reram à comarca com os seus pequenos exércitos 
atrás, o magistrado nem chegou a deixar sair o ho-
mem dos calabouços. Lembro-me de que, de alguma 

forma, me senti aliviado com isso. Por outro lado, 
eu levava um murro preparado para dar naquele ho-
mem, assim que ele passasse no corredor. Todos o 
levávamos – e, quando enfim voltámos para as aulas, 
restaurada a ordem na escola, passou ainda bastante 
tempo até que conseguíssemos vencer a revolta e a 
frustração de alguém que se fizera ao caminho com 
um murro para dar e, afinal, fora obrigado a voltar 

com ele no bolso. Pois hoje, 
quando vejo as altercações dos 
chamados populares em tor-
no de assassinos acabados de 
capturar pela polícia (como o 
serial killer de Carqueja, sim, 
exactamente como fez o povo 
da Lourinhã com o serial killer 
de Carqueja), é desse dia que 
eu me lembro: do dia a seguir 
ao meu décimo sexto aniversá-
rio. O dia em que eu senti re-
volta e alívio ao mesmo tempo. 
Uma revolta que não tive nun-
ca dificuldades em compreen-
der e um alívio que só muitos 
anos mais tarde vim a digerir 
por completo.
Porque nem tudo nos gestos 

daquelas pessoas, como nos 
gestos que nós próprios está-

vamos prontos a empreender nesse malfadado dia 
de Março de 1990, é raiva. Há ali raiva, sim. Mas 
boa parte daquilo é ainda alteridade: apesar de todos 
os nossos defeitos, vem a verificar-se que há, afinal, 
alguém pior do que nós – e dar-lhe um belo murro 
público, no momento em que ele começa enfim a su-
bir o calvário que há tanto merece, é a melhor forma 
de deixá-lo claro. No fim, tudo se resume de novo à 
pertença. Mais do que sentir raiva, nós precisamos de 
demonstrar que sentimos tanta raiva quanto o próxi-
mo homem de bem, que somos homens de bem tam-
bém e que aos homens de bem não resta outra coisa 
senão aceitar-nos no seu seio e deixar-nos vestir com 
eles a camisola dos homens de bem. Numa palavra, 
ainda que composta? Auto-estima. Não me digam 
que é uma invenção new age, porque 
não é. Vivemos desesperados por ser o 
“um dos nossos” de alguém – e é isso 
que, dentro de nós, transforma a raiva 
em ódio. Na adolescência como até ao 
fim.
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Comentário Semanal de
Economia e Mercados

Homenagem a carlos Querido

Dezoito anos separam estas fotos. 1972 e 1990 
(antes de Junho).

A primeira mostra a Luísa e o Carlos Querido já in-
tegrados na sociedade canadiana, onde tinham che-
gado em finais dos anos sessenta. A segunda mostra 
a Luísa e o Carlos Querido na passagem de ano de 
1989 para 1990, pouco tempo antes de saber que es-
tava gravemente enfermo.
A primeira foto está muito perto 

do tempo em que nos conhecemos, 
1966/67, em Lisboa. Desenhávamos 
ambos, eu e o Carlos, num atelier de 
engenharia civil.
A segunda está perto do momento do seu desapare-

cimento, período que acompanhei intensamente.
Naqueles anos finais de sessenta, antes de partirem 

para o Canadá, era muitas vezes surpreendido pelo 
Carlos. Pelos seus interesses, pela sua disponibili-
dade, pela sua generosidade e pela sua cultura. Ora 
tinha programado, com a Luísa, o assistirem a um 
ciclo de cinema de autores no Quarteto ou no Estúdio 
do Império, ora iam a correr para uma vernissage de 
um amigo pintor ou escultor. O Carlos era um este-
ta, um homem culto e um homem de cultura. Muitas 
vezes ficou voluntariamente com as minhas tarefas 
profissionais a seu cargo para me permitir frequen-
tar as aulas de dança no estúdio de Anna Máscolo. 
Foi ele aliás que intercedeu junto do General Flávio 
dos Santos, engenheiro civil e nosso patrão, que me 
facultasse tempo para a frequência dessas aulas. De 
tal ordem que se institucionalizou essa medida, tor-
nando-se o general o meu patrono na formação em 
artes.
A singularidade do Carlos traduzia-se por um forte 

sentido de justiça social e universal com uma dimen-
são nobre de solidariedade.
Partiram ambos para o Canadá mesmo nos finais de 

década de sessenta e eu, em Janeiro de 1971, partia 
para a Guiné. Estivemos cerca de dez anos sem nos 
vermos. Por meados dos anos setenta visitaram-me 
em Évora onde, conjuntamente com Mário Barradas 
e outros, acabáramos de fundar a Companhia de Tea-
tro do Centro Cultural de Évora.
Os ciclos dos nossos reencontros estavam decidi-

damente marcados pelos decénios. Voltávamo-nos a 
reencontrar em Setembro de 1987 em Montréal, para 
onde fui fazer o mestrado e o doutoramento.
Fui reencontrar o Carlos e a Luísa já com o Pedro e 

o Danny. A família organizada e uma experiência de 
vida que lhes permitia serem pessoas de referência na 
Comunidade Portuguesa.
O Carlos fundou a Televisão Portuguesa do Québèc. 

Neste espaço e neste tempo, durante muitos anos, o 
Carlos foi um impulsionador da língua e da cultura 
portuguesa. Fê-lo através da divulgação da notícia, 
da arte e da cultura, mas também muito da compo-
nente social. Era um insatisfeito do ponto de vista 
da sua humanidade. Acreditava numa sociedade mais 
justa e fraterna. Na sua actividade profissional não 
enriqueceu. Estava mais ao lado de uma ideia de aju-

dar a sua comunidade, divulgando as iniciativas, as 
actividades económicas por preços simbólicos.
Amava o seu país, a sua cultura, o seu povo, os ami-

gos e o Canadá. Durante os dois anos que estive em 
Montréal, intercalados entre si por um ano em Por-
tugal, encontrei o Carlos ainda mais humano, mais 
generoso e solidário, mas também mais insatisfeito e 

às vezes também mais triste.
Uma vez mais trabalhámos juntos. 

Desta vez o seu convite para colabo-
rar na Televisão Portuguesa. Foi uma 
enorme experiência: de amizade, sem-
pre. De valores, de trabalho, de apren-

dizagem.
Tenho na minha memória uma enorme dívida de 

gratidão. Tentei pagá-la, sem o conseguir, durante o 
tempo que estive à sua cabeceira até morrer. Em Ju-
nho de 1990. Fez agora vinte anos.
Penso que a Comunidade Portuguesa em Montréal 

também tem esta dívida. Por tudo quanto o Carlos 
Querido lhe deu, sem interesse, generosamente. Não 
me apercebi que alguma vez a tivesse pago com uma 
justa homenagem pública. Era altura de a fazer. Ficá-
vamos todos mais tranquilos.
O Carlos Querido era um insatisfeito, mas era tam-

bém um lutador. Mostrou-me até na hora da sua mor-
te. A minha memória e o meu afecto não o esquecem. 
Nunca o irão esquecer. Obrigado Carlos por teres 
sido um irmão.

Avelino Bento

“Um retrato é uma sau-
dade profunda na possibi-
lidade eterna do silêncio” 

Le Boileau

Semana de 2 a 6 de Agosto
indicadores Avançados da OCDE 
sinalizam abrandamento global, 

mas Alemanha mantém ímpeto de 
crescimento…

Os dados mais recentes estão a demonstrar 
um ímpeto de crescimento surpreendente-
mente mais acelerado na Zona Euro do que 
nos EUA, continuando a OCDE, nos seus in-
dicadores avançados, a atribuir um outlook 
de expansion para a Zona Euro, mas baixan-
do o dos EUA para possible peak. De resto, 
os EUA juntam-se ao Canadá, para o qual, já 
no mês anterior, a OCDE tinha atribuído um 
possible peak, outlook que manteve inalte-
rado, mesmo após o indicador ter sinalizado, 
pelo 2º mês consecutivo, um abrandamento 
do ritmo de crescimento, mas sendo de des-
tacar que, pelo 9º mês consecutivo, sinaliza 
um ritmo de cerscimento acima da sua mé-
dia de longo prazo. A principal causa para 
a manutenção do outlook da Zona Euro tem 
sido a vigorosa recuperação do sector indus-
trial alemão, que, aliado à sua já tradicional 
forte posição competitiva, foi beneficiado com 
mais outros dois factores que vieram a rebo-
que da chamada crise da Dívida Soberana 
dos países europeus: as condições de finan-
ciamento mais favoráveis para a economia e 
a depreciação do Euro observada ao longo 
do semestre passado. Os mercados têm-se 
mostrado extremamente preocupados – e 
com razão – com o ritmo anémico da criação 
de emprego nos EUA nos últimos três meses, 
mas, ainda assim, por fraco que tenha sido 
esse crescimento, o Consumo Privado tem 
vindo a subir há 4 trimestres consecutivos, 
enquanto, na Alemanha, os últimos três tri-
mestres conhecidos foram de contracção do 
Consumo Privado, embora podendo ter re-
gressado ao crescimento no 2ºT2010. Daí a 
premência da dinamização do Consumo Pri-
vado na Alemanha, reduzindo a sua depen-
dência das Exportações, para bem do “mo-
tor da Europa”, para bem dos desequilíbrios 
macroeconómicos, dentro e fora da Zona 
Euro.
A acompanhar esta semana: 1ª estimativa 
do PiB português do 2ºT2010…
Na próxima sexta-feira, dia 13 de Agosto, será 
conhecida a 1ª estimativa do PIB português do 
2ºT2010. Os parcos indicadores económicos 
divulgados na passada semana levaram-nos 
a manter inalterada a nossa perspectiva de 
expansão trimestral da economia portuguesa 
de 0.2% (+1.3%, em termos homólogos), no 
2ºT2010, em linha com a indicação dada, 
actualmente, pelo Indicador Compósito para o 
PIB de Portugal, calculado pelo Departamento 
de Estudos do Montepio. O crescimento 
deverá ter sido suportado pelo Consumo 
Privado – que, de acordo com a indicação dada 
actualmente pelo nosso Indicador Compósito 
para o Consumo, terá expandido 0.1%, tendo 
este crescimento resultado, essencialmente, 
da componente de Bens Duradouros, 
nomeadamente de Veículos Automóveis. A 
empolar o crescimento do PIB também terá 
estado as Exportações, que acompanharam 
a subida da Procura Externa, em virtude da 
recuperação da economia mundial. 
Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira 
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a Relíquia (2)
eça de Queirós

1
Meu avô foi o Padre Rufino da Conceição, licenciado em teo-

logia, autor de uma devota Vida de Santa Filomena, e prior da 
Amendoeirinha. Meu pai, afilhado de Nossa Senhora da Assun-
ção, chamava-se Rufino da Assunção Raposo, e vivia em Évora 
com minha avó, Filomena Raposo, por alcunha a “Repolhuda”, 
doceira na Rua do Lagar dos Dízimos. o papá tinha um emprego 
no correio, e escrevia por gosto no Farol do Alentejo.
Em 1853, um eclesiástico lustre, D. Gaspar de Lorena, bispo de 

Corazim (que é em Galiléia), velo passar o São João a Évora, a 
casa do Cônego Pita, onde o papá muitas vezes a noite costuma-

va ir tocar violão. Por cortesia com os dous sacerdotes, o papá publicou no Farol uma 
crônica laboriosamente respigada no Pecúlio de Pregadores, felicitando Évora “pela dita 
de abrigar em seus muros o insigne prelado D. Gaspar, lume fulgente da Igreja, e pre-
claríssima torre de santidade”. O bispo de Corazim recortou este pedaço do Farol, para 
o meter entre as folhas do seu breviário; e tudo no papá lhe começou a agradar, até o 
asseio da sua roupa branca, até a graça chorosa com que de cantava, acompanhando-
se no violão, a xácara do Conde Ordonho. Mas quando soube que este Rufino da As-
sunção, tão moreno e simpático, era o afilhado carnal do seu velho Rufino da Concei-
ção, camarada de estudos no bom seminário de São José e nas veredas teológicas da 
Universidade, a sua afeição pelo papá tomou-se extremosa. Antes de partir de Évora, 
deu-lhe um relógio de prata; e, por influência dele, o papá, depois de arrastar alguns 
meses a sua madraçaria pela alfândega do Porto, como aspirante, foi nomeado, escan-
dalosamente, diretor da alfândega de Viana. As macieiras cobriam-se de flor, quando 
o papá chagou às veigas suaves de Entre-Minho-e-Lima; e logo nesse julho conheceu 
um cavalheiro de Lisboa, o Comendador G. Godinho, que estava passando o verão com 
duas sobrinhas, junto ao rio, numa quinta chamada o Mosteiro, antigo solar dos condes 
de Lindoso. A mais velha destas senhoras, D. Maria do Patrocínio, usava óculos escu-
ros, e vinha todas as manhãs da quinta a cidade, num burrinho, com o criado de farda, 
ouvir missa a Santana. A outra, D. Rosa, gordinha e trigueira, tocava harpa, sabia de cor 
os versos do Amor e Melancolia, e passava horas, a beira da água, entre a sombra dos 
amieiros, rojando o vestido branco pelas relvas, a fazer raminhos silvestres.
O papá começou a freqüentar o Mosteiro. Um guarda da alfândega levava-lhe o violão; 

e enquanto o comendador e outro amigo da casa, o Margaride, doutor delegado, se 
embebiam numa partida de gamão, e D. Maria do Patrocínio rezava em cima o terço - o 
papá, na varanda, ao lado de D. Rosa, defronte da lua, redonda e branca sobre o rio, 
fazia gemer no silêncio os bordões e dizia as tristezas do Conde Ordonho. Outras vezes 
jogava de a partida de gamão: D. Rosa sentava-se então ao pé do titi, com uma flor nos 
cabelos, um livro caído no regaço; e o papá, chocalhando os dados, sentia a carícia 
prometedora dos seus olhos pestanudos.
Casaram. Eu nasci numa tarde de sexta-feira de Paixão; e a mamã morreu, ao esta-

larem, na manhã alegre, os foguetes da Aleluia. Jaz, coberta de goivos, no cemitério 
de Viana, numa rua junto ao muro, úmida da sombra dos chorões, onde ela gostava 
de ir passear nas tardes de verão, vestida de branco, com a sua cadelinha felpuda que 
se chamava Traviata. O comendador e D. Maria não voltaram ao Mosteiro. Eu cresci, 
tive o sarampo; o papá engordava; e o seu violão dormia, esquecido ao canto da sala, 
dentro de um saco de baeta verde. Num julho de grande calor, a minha criada Gervasia 
vestiu-me o fato pesado de veludilho preto; o papá pôs um fumo no chapéu de palha; 
era o luto do Comendador G. Godinho, a quem o papá muitas vezes chamava, por entre 
dentes, “malandro”.Depois, numa noite de entrudo, o papá morreu de repente, com uma 
apoplexia, ao descer a escadaria de pedra da nossa casa, mascarado de urso, para ir 
ao baile das Senhoras Macedos.
Eu fazia então sete anos; e lembro-me de ter visto, ao outro dia, no nosso pátio, uma 

senhora alta e gorda, com uma mantilha rica de renda negra, a soluçar diante das man-
chas de sangue do papá, que ninguém lavara, e já tinham secado nas lajes. A porta uma 
velha esperava, rezando, encolhida no seu mantéu de baetilha.
As janelas da frente da casa foram fechadas; no corredor escuro, sobre um banco, um 

candeeiro de latão ficou dando a sua luzinha de capela, fumarenta e mortal. Ventava 
e chovia. Pela vidraça da cozinha, enquanto a Mariana, choramingando, abanava o 
fogareiro, eu vi passar, no Largo da Senhora da Agonia, o homem que trazia às costas 
o caixão do papá. No alto frio do monte a capelinha da Senhora, com a sua cruz negra, 
parecia mais triste ainda, branca e nua entre os pinheiros, quase a sumir-se na névoa; 
e adiante, onde estão as rochas, gemia e rolava, sem descontinuar, um grande mar de 
inverno. À noite, no quarto de engomar, a minha criada Gervásia sentou-me no chão, 
embrulhado num saiote. De quando em quando, rangiam no corredor as botas do João, 
guarda da alfândega, que andava a defumar com alfazema. A cozinheira trouxe-me uma 
fatia de pão-de-ló. Adormeci; e logo achei-me a caminhar à beira de um rio claro, onde 
os choupos, já muito velhos, pareciam ter uma alma e suspiravam; e ao meu lado ia 
andando um homem nu, com duas chagas nos pés, e duas chagas nas mãos, que era 
Jesus, Nosso Senhor. Passados dias, acordaram-me, numa madrugada em que a jane-
la do meu quarto, batida do sol, resplandecia prodigiosamente como um prenúncio de 
cousa santa. Ao lado da cama, um sujeito, risonho e gordo, fazia-me cócegas nos pés 
com ternura e chamava-me brejeirote. A Gervásia disse-me que era o Senhor Matias, 
que me ia levar para muito longe, para casa da tia Patrocínio; e o Senhor Matias, com a 
sua pitada suspensa, olhava espantado para as meias rotas que me calçara a Gervásia. 
Embrulharam-me no xale-manta cinzento do papá; o João, guarda da alfândega, trouxe-
me ao colo até à porta da rua, onde estava uma liteira com cortinas de oleado.
Começamos então a caminhar por compridas estradas. Mesmo adormecido, eu sentia 

as lentas campainhas dos machos; e o Senhor Matias, defronte de mim, fazia-me de 
vez em quando uma festinha na cara, e dizia: “Ora cá vamos”. Uma tarde, ao escurecer, 
paramos de repente num sítio ermo, onde havia um lamaçal; o liteireiro, furioso, prague-
java, sacudindo o archote aceso. Em redor, dolente e negro, rumorejava um pinheiral. O 
Senhor Matias, enfiado, tirou o relógio da algibeira e escondeu-o no cano da bota.
Uma noite, atravessamos uma cidade, onde os candeeiros da rua tinham uma luz jo-

vial, rara e brilhante como eu nunca vira, da forma de uma tulipa aberta. Na estalagem 
em que apeamos, o criado, chamado Gonçalves, conhecia o Senhor Matias; e depois 
de nos trazer os bifes, ficou familiarmente encostado à mesa, de guardanapo ao ombro, 
contando cousas do senhor barão, e da inglesa do senhor barão. Quando recolhíamos 
ao quarto, alumiados pelo Gonçalves, passou por nós, bruscamente, no corredor, uma 
senhora, grande e branca, com um rumor forte de sedas claras, espalhando um aroma 
de almíscar. Era a inglesa do senhor barão. No meu leito de ferro, desperto pelo barulho 
das seges, eu pensava nela, rezando Ave-Marias. Nunca roçara corpo tão belo, de um 
perfume tão penetrante; ela era cheia de graça, o Senhor estava com ela, e passava, 
bendita entre as mulheres, com um rumor de sedas claras...

Continuação na próxima edição

PUBLiCA-SE TODAS AS qUARTAS-fEiRAS

LEiA E DiVULGE O NOSSO JORNAL

Urdimaças
“(...) a política é movida por cordéis 

tão sórdidos, que tudo é possível, 
desde que não faltem as mãos sórdi-
das para os puxar”.

Não é a primeira vez que recordo 
esta expressão do grande Eça 

de Queirós afirmando, em cada uma 
delas, que nunca esse pensamento do 
mestre seria mais adequado. Corren-
do o risco de me fazer colar o epíteto 
de repetitivo o certo é que, mais uma 
vez, a expressão está cheia de sentido 
e serve igualmente para assinalar a 
inteligência e o profundo espírito de 
análise, do talvez mais brilhante es-
critor português de todos os tempos. 
Porque já dificilmente se encontram 

vocábulos para compor um texto so-
bre a vergonhosa e insultante acção 
da chamada Justiça portuguesa. Ain-
da bem, para ela, que a pobre imagem 
ícone que sobranceia as fachadas dos 
nossos tribunais, tem os olhos venda-
dos…
A teia de protecção urdida pelos mais 

altos responsáveis da magistratura, à 
volta dos casos envolvendo declara-
das responsabilidades de influências 
do PM Sócrates que passam, por 
suspeitos benefícios e corrupções, 
ultrapassam as nossas fronteiras e 
alargam-se pela Europa. Levando na 
enxurrada o pouco de credibilidade 
que resta ao nome Português. 
O caso Freeport volta às páginas 

frontispícias dos jornais, divulgando 
sempre cada um deles, mais um caso 
demasiado suspeito para poder conti-
nuar impune. A acção do PGR, Pinto 
Monteiro, levanta sérias questões de 
falta de isenção para ocupar o cargo e 
é, por todas as razões inerentes, con-
siderado pelos comentadores e pro-
curadores do processo, inabilitado a 
manter-se no lugar. 
Os seus próprios adjuntos, que de-

veriam portanto ser os primeiros a 
creditá-lo em honorabilidade, duvi-
dam dele. 
A Directora do Departamento Cen-

tral de Investigação, segunda na hie-
rarquia, que negociou a não inquiri-
ção do primeiro-ministro e ministro 
da presidência, com a inclusão de 
27 questões no despacho final do 
processo como moeda, como con-
trapartida, foi agora atingida com as 
tão contestadas declarações do PGR, 
que procura isentar-se das suas res-
ponsabilidades e ao mesmo tempo, 
faz diversão para dispersar as linhas 
da teia sordidamente urdida. Já em 
2009, os procuradores do processo, 
Vítor Magalhães e Pães de Faria, ti-
nham manifestado a Lopes da Mota, 
o representante português na Euro-

just, nas vésperas duma reunião com 
as autoridades inglesas realizada em 
Haia, “a falta de confiança na hie-
rarquia do Ministério Público” e que 
como tal, preferiam que a Directora 
do DCI não estivesse presente. De-
fendiam antes as presenças das ad-
vogadas Carla Gomes e Maria Alice 
Fernandes, profundas conhecedoras 
do processo, mas que foram afasta-
das por ordem de Cândida Almeida, 
ela própria apenas preocupada com a 
não inquirição do PM. De resto, num 
documento escrito pelos ingleses do 
SFO (Serious Fraud Office) sobre a 
tal reunião em Haia, que contou com 
as presenças dos enviados do MP 
português, Cândida Almeida, Vítor 
Magalhães, Pães de Faria, Pedro do 
Carmo e Moreira da Silva, consta: 
“os magistrados portugueses estão 
a bloquear o rumo das investigações 
que a PJ pretendia”... E que termi-
nou, como conhecido, com a decisão 
de encerramento do processo, iliban-
do Sócrates, por despacho final or-
denado pelo PGR, alegando falta de 
provas e apenas apontando para uma 
tentativa de extorsão dos dois mais 
pequenos envolvidos… A declaração 
de Pinto Monteiro, afirmando que os 
procuradores não ouviram o PM por-
que não quiseram foi, para além do 
desmentido público, a gota de água 
que fez transbordar o copo da paciên-
cia do sindicato da magistratura e dos 
elementos da oposição. 
A vice-presidente do PSD disse cla-

ramente que “Ou (Pinto Monteiro) dá 
explicações ou tira as consequências 
de tudo isto”, numa directa sugestão 
à demissão do PGR. Numa sondagem 
terminada domingo, à questão posta 
neste termos: “Acha que o PGR tem 
condições para continuar no car-
go?”- as respostas foram 76,1% ne-
gativas.
A situação tornou-se insustentável 

com a declarada falta de confiança 
dos magistrados e do público na hie-
rarquia da Justiça Portuguesa, consi-
derando que um Estado de Direito só 
poderá funcionar se a Justiça funcio-
nar. 
E o caso Freeport— que parece ir 

renascer para inquérito completo— é 
apenas um entre outros. 
Muitos.
Torna-se necessária, oportunamen-

te, a intervenção do Presidente, como 
figura máxima dos órgãos de sobe-
rania, a fim de encontrar o caminho 
para o restabelecimento da confiança 
que falta na Justiça portuguesa, asse-
gurando assim a salvaguarda da de-
mocracia nacional.

Raul Mesquita
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Starting: Fall 2010

5205 Parthenais Street 
 Laurier  27 or 47

514 596-4590
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E, simplesmente encantadora, a sessão 
de cantigas ao desafio que se seguiu, 
protagonizada por Maria José Benevi-
des, Manuel Fátima e alguns músicos 
do “Xpressions”.

Bebi hoje água na fonte
que Nossa Senhora fez brotar
do seu alto e íngreme monte

para a todos abençoar.

Graças a Deus que ainda se realiza-
ra a tempo e horas a vistosa procissão 
em honra de Maria, acompanhada pela 
Filarmónica do Divino Espírito Santo 
de Laval e da Banda de Nossa Senhora 
dos Milagres, e cujo trajeto compren-
deu as ruas Rachel, Clark, Marie Anne, 
Saint-Urbain, Duluth, Clark e Rachel.

“ À vossa direita, Senhor/ a rainha do 
céu/, adornada do ouro mais fino”.
Previamente no dia, a entrada do meu 

salmo preferido, interpretado pelo Co-
ral de Santa Cruz, sob a direção de Inês 
Gomes, anunciava o início da celebra-
ção eucarística, presidida pelo padre 
Francisco Caldeira, tendo como conce-
lebrantes os padre José Maria e o padre 
Lourenço, coadjuvados pelo diácono 
António Ramos.
Tal como fizera antes, o responsável 

da Missão aproveitou o ensejo para ler 
a carta de agradecimento que o Bispo 
da Madeira lhe enviara previamente, 
pelo bonito gesto de solidariedade que 
a nossa comunidade mostrara com os 
seus donativos de 35 mil euros em vir-
tude das desastrosas  enxurradas ocor-
ridas na Madeira em 20 de fevereiro 
passado.
Para o padre Caldeira, que se revelou 

de grande orador na sua homília focan-
do esta tradição originária da Madeira, 
por terras do Canadá, África do Sul e 
Venezuela, “Maria  é aquela que nos 

Festa de Nossa seNhora do MoNte

Um acontecimento
sempre muito esperado

Continuação da página 1
leva a Jesus”. E da sua presença entre 
nós, disse que “Há muito tempo que 
não viviamos momentos tão agradá-
veis”.
Em geral, o sábado foi o mais bri-

lhante dos três dias, em termos de bom 
tempo e de participação. Até a missa da 
festa, foi mais participada do que a do 
domingo, dia maior. 
Acompanhada pelo Coral do Senhor 

Santo Cristo dos Milagres, dirigido por 
Filomena Amorim, foram celebrantes 
o padre José Maria Cardoso, respon-
sável desta Missão, e o padre convida-
do, Francisco Caldeira, natural de São 
Jorge, Madeira, mas a prestar serviço 
em Câmara de Lobos, também daquela 
região.
Durante toda a tarde e serão desse sá-

bado, milhares de pessoas concentra-
ram-se no recinto festivo, ora em linha 
de espera para adquirirem o famoso 
bolo do caco a ser degustado com as 
espetadas, ora entreti-
das nas tendas do bazar, 
do jogo do rabaneto 
(ratinho), de artesana-
to madeirense, outras 
tasquinhas de comes e 
bebes, etc.
No entretenimento, 

não chegámos a ver ac-
tuar o jovem e talentoso 
Alex Câmara, que é sempre uma pre-
sença muito agradável nas atividades 
profanas desta solenidade e para a qual 
tem colaborado deste há anos, sempre 
com muito agrado. Em vez, foi outro 
grande artista comunitário, o Eddy 
Sousa, com o apoio sonoro do exce-
lente DJ-Xmen, que teve a honra e o 
talento de fazer reunir à volta do palco 
ao ar livre, centenas e centenas de fes-
tejantes. Mais tarde, seriam também a 
actuar o Victor Martins, de Toronto, e 
o Rancho Folclórico da Boa Nova. No 
subsolo do templo, exibir-se-ia mais 
tarde o popular conjunto “Xpressions”.
É incrível como esta Nossa Senhora 

faz sempre atrair uma tal diversidade 

cultural a Santa Cruz! Talvez que para 
o próximo ano se pudessem colocar 
mais algumas mesas, pois comer uma 
espetada, com bolo do caco e um copo 
de vinho ou cerveja, sempre cai melhor 
sentado a uma mesa do que de pé. Sim, 
porque houve algumas lamentações.
Uma excelente festa, seja como for.
Parabéns à Missão, na pessoa do seu 

responsável, e à Comissão da Festa, de 
que António Ferreira é presidente, as-
sim como a todas as pessoas e grupos 
afetos à paróquia..

António Vallacorba
fotos de Miguel Félix
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10 de agosto de 2010
1 euro = caD 1.365240

2:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 GERAÇÃO CIENTISTA
09:30 HÁ VOLTA  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 FUTEBOL: SELECÇÃO
           NACIONAL (SUB 21)
           CAMPEONATO EUROPA 2011
           Lituânia vs Portugal
16:00 TELEJORNAL  
16:45 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
17:30 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
18:00 A VOZ DA SAUDADE   
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O MELHOR DA SEMANA DA CPLP
21:45 OLHARES
22:00 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO(R/)   
22:30 VERÃO TOTAL(R/)   
00:00 REPÓRTER ÁFRICA  
00:30 EURONEWS
01:00 ZIG ZAG  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 Programa a designar
09:30 HÁ VOLTA  
11:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
12:00 O OLHAR DA SERPENTE
15:00 TELEJORNAL  
16:00 LÁ E CÁ  
16:30 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
17:30 NOBRE POVO
18:00 PONTAPÉ DE SAÍDA  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 AS ILHAS DESCONHECIDAS  
09:00 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO  
09:30 VERÃO TOTAL(R/)   
00:00 REPÓRTER ÁFRICA  
00:30 EURONEWS
01:00 ZIG ZAG  

             qUARTA-fEiRA                           qUiNTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SáBADO                                       DOMiNGO                                SEGUNDA-fEiRA                             TERÇA-fEiRA

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 MISSA: PEREGRINAÇÃO
           INTERNACIONAL DO
           MIGRANTE EM FÁTIMA
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 Programa a designar
10:30 HÁ VOLTA  
14:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
15:00 O OLHAR DA SERPENTE
16:00 TELEJORNAL  
17:00 O DIA DO REGICÍDIO   
17:45 GRANDE NOITE DO
           FADO DE LISBOA 2006
17:45 RECANTOS
18:15 Programa a designar
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BIOSFERA  
20:30 A HORA DE BACO  
22:00 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
22:30 TOADAS DO MAR E DA TERRA
22:45 FESTIVAL INTERNACIONAL
           DE FOLCLORE
00:00 REPÓRTER ÁFRICA  
00:30 EURONEWS
01:00 ARQUITECTARTE  
01:30 FILHOS DA NAÇÃO(R/)  

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 RUMOS
03:00 BOM DIA PORTUGAL
           FIM-DE-SEMANA  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 JÁ SEI COZINHAR  
05:30 A ALMA E A GENTE   
06:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:15 HÁ VOLTA  
12:45 NOS PASSOS DE MAGALHÃES(R/) 
13:30 MAGAZINE EUA
          CONTACTO - CALIFÓRNIA  
14:00 DE SOL A SOL(R/) 
14:30 RECANTOS (R/) 
15:00 TELEJORNAL  
16:00 CARREGA NO BOTÃO  
17:30 Programa a designar
18:00 BOMBORDO
18:30 XI FESTIVAL ANGRA JAZZ 2009
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A DE AUTOR
21:00 MAGAZINE EUA
          CONTACTO - CALIFÓRNIA(R/)   
21:30 ATLÂNTIDA (AÇORES)
23:00 VIDA POR VIDA  
23:45 INICIATIVA  
00:30 EURONEWS
01:00 MÚSICAS DE ÁFRICA 

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
           FIM-DE-SEMANA  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 SOLENIDADE DA ASCENÇÃO
           DO SENHOR
06:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 HÁ VOLTA  
13:00 LÁ E CÁ (R/)   
13:30 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
14:00 ENTRE PRATOS
14:30 DOCUMENTÁRIO
15:00 TELEJORNAL  
16:00 CIDADE DESPIDA    
16:45 DÁ-ME MÚSICA  
18:00 CASAS COM HISTÓRIA(R/) 
18:30 JANELA INDISCRETA
           COM MÁRIO AUGUSTO   
19:00 NOTÍCIAS
20:00 HÁ CONVERSA
21:00 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
21:30 CANTAR MONIZ PEREIRA  
23:15 JANELA INDISCRETA
           COM MÁRIO AUGUSTO(R/)    
23:45 NÓS   
00:30 EURONEWS
01:00 ZIG ZAG  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
08:30 ZIG ZAG  
09:00 AQUI PORTUGAL  
09:30 CICLISMO: 72ª VOLTA
           A PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GOSTOS E SABORES  
16:30 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. JERSEY  
17:15 SÓ VISTO!(R/)    
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:10 NOTÍCIAS
20:00 Programa a designar
21:04 TELEJORNAL MADEIRA  
21:41 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE EUA
          CONTACTO - N. JERSEY  
22:15 NO DIA EM QUE...   
23:00 TRIBUTO A...
00:30 A HORA DE BACO  
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 AQUI PORTUGAL  
09:30 CICLISMO: 72ª VOLTA
           A PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 RUMOS
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO  
17:00 A HORA DE BACO(R/)   
17:30 NOBRE POVO
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 Programa a designar
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO  
22:15 EI-LOS QUE PARTEM - 
          HISTÓRIA DA EMIGRAÇÃO 
          PORTUGUESA
23:30 NOME DE CÓDIGO: SINTRA  
00:00 XI FESTIVAL ANGRA JAZZ 2009
00:30 DE SOL A SOL
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

* HORA DE MONTREAL                             ** HORáRiO sujEiTO A MODifiCAçõEs

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Auberge Transition           514.481.0495
Casamentos civis      514.393.2113
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
                         1.800.277.9915
Protecção ao consumidor

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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

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

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
BANCOs
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
CONTABiLisTAs
ANÍBAL AfONsO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTisTAs
DR. THuY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELECTRiCiDADE
ELECTRO-LusO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
fARMáCiAs
fARMáCiA RiTA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
fuNERAis
ALfRED DALLAiRE|MEMORiA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENs
ALBERT sTATiON sERViCE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARiA
sá & fiLHOs
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONuMENTOs
GRANiTE LACROiX iNC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTáRiOs
Me. LuCiEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDuARDO DiAs
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OuRiVEsARiAs
ROsAs DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
REsTAuRANTEs
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
sOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANsPORTEs
TRANsPORTEs BENTO COsTA

514.946.1988

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

CaNtINho da poesIa Dâmaso Vallacorba
1955 - 2010

Faleceu recentemente em Lisboa Dâmaso 
Vallacorba, 55 anos, durante intervenção 
cirúgica.
Natural das Lajes, Ilha Terceira, onde se 
notabilizou como empresário da constru-
ção civil durante a reconstrução de Angra 
do Heroísmo aquando do terramoto de 1 
de Janeiro de 1980, deixa na dor um filho, 
Dâmaso, e duas filhas: Tânia e Vânia; as-
sim como um irmão, António, e três irmãs: 
Vitalina, Laura e Clotilde.
Paz à sua alma.

† Laura Meneses Machado
13-01-1950 - 31-07-2010

Faleceu em Cima de Vila São Jorge, Minho, 
Portugal, no dia 31 de Julho de 2010 com 60 
anos de idade, Laura Machado, natural de 
Cima de Vila Sao Jorge, Minho, Portugal.
Deixa na dor o seu marido Francisco Macha-
do e seu filho François e nora Susanna, suas 
irmãs, cunhadas e cunhados, sobrinhas e 
sobrinhos, assim como restantes familiares 
e amigos.
O funeral decorreu terça-feira dia 3 de Agos-
to em Cima de Vila Sao Jorge, Minho, Por-
tugal.
 A familia vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se dignaram tornar parte 
na cerimónia de sétimo dia que decorreu sexta-feira dia 6 de Agosto 
ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor.
A todos Obrigado e Bem-Hajam.

provIsões da dIoCese de aNGra

padre Jacinto Bento na
Missão católica de londres
O Padre Jacinto Bento, antigo pároco de S. Sebastião, 

foi enviado para a Missão Católica de Londres, no 
Reino Unido, ao serviço pastoral junto dos emigran-
tes portugueses, com possibilidade de prossecução em 
estudos teológicos, de acordo com a lista de provisões 
2010 da Diocese de Angra. No que à ilha Terceira diz 
respeito, as nomeações diocesanas 2010 elegeram o FR. 
Mário Barbosa para o cargo de pároco de Santa Luzia de 
Angra, o Padre Adriano Borges para S. Pedro, o Padre 
Domingos Faria para a paróquia de S. Sebastião, como 
Vigário Paroquial de S. Mateus da Calheta o Padre Pe-
dro Mendonça e na Nª. Sª. da Conceição, Lameirinho, 
foi nomeado Vigário Paroquial o Padre José Carlos da 
Costa. Ainda no concelho de Angra, o padre Manuel 
Carlos foi reconduzido como Pároco da Serreta. No 
concelho da Praia, para o Porto Martins foi nomeado o 
Padre José Francisco de Sousa, igualmente reconduzido 
para a paróquia da Fonte do Bastardo. O Bispo de Angra 
nomeou como Juízo do Tribunal Eclesiástico e Profes-
sor de Direito Canónico do Seminário Episcopal de An-
gra o Padre Hélder Alexandre. Em relação às restantes 
ilhas do Arquipélago, em S. Jorge, o padre José Manuel 
Machado é o novo Pároco de Rosais e Santo Amaro, na 
Graciosa o Padre Sérgio Durval Mendonça foi nomeado 
Pároco de Santa Cruz, em Santa Maria o Padre Hermí-
nio Mendes foi colocado na paróquia de Vila do Porto e 
no Faial os Padres Marco Carvalho, Richard Narciso e 
Tomás Brito forma nomeados Párocos «in solidum» da 
Matriz, Angustias, Feteira e Pedro Miguel. Na ilha de S. 
Miguel, as provisões diocesanas 2010 colocaram Mon-
senhor Augusto Cabral como Capelão do Santuário do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, 
o Padre José de Medeiros Pároco da Covoada e recon-

duzido para a paróquia da Relva, Ouvidoria de Ponta 
Delgada, o Sacerdote Norberto Brum na paróquia de 
Santa Clara, o Padre João Luciano Rodrigues foi no-
meado primeiro Vigário Paroquial do Lajedo (Nª. Sª. de 
Fátima), como Curato Independente da Paróquia de São 
José, Padre Pedro Carreiro Vigário Paroquial da Matriz 
de São Sebastião e os Padres Marco Tavares, Maximino 
Medeiros e José da Encarnação Cabral, Párocos «in so-
lidum» de Mosteiros, Sete Cidades, Candelária, Feteiras 
do Sul e Ginetes, com o Curato da Várzea. Na Ouvido-
ria das Capelas, as mudanças passam pela nomeação do 
Padre José Maria de Melo como Pároco de Nª. Sª. dos 
Remédios, da Ajuda e do Pilar da Bretanha, o Padre Rui 
Silva para a paróquia da Matriz das Capelas, o Padre 
David Botelho do Couto reconduzido como Pároco de 
Santo António e Santa Bárbara, auxiliado pelo Diácono 
Horácio Alves. Na Ouvidoria da Lagoa, e os Sacerdo-
tes José Braga, Eduardo de Sousa e Agostinho Mendes 
foram indicados Párocos “in solidum” do Livramento e 
Atalhada, o Padre João Furtado nomeado Pároco da Ri-
beira Chã e reconduzido na Água de Pau. No Nordeste, 
o Padre Leonardo Cabral foi indicado como Pároco da 
Fazenda, Algarvia e S. Pedro do Nordestinho.
Finalmente, na Ouvidoria de Fenais da Ajuda, os pa-

dres Jorge Ferreira e Bruno Rodrigues foram nomeados 
Párocos “in solidum” da Maia, Lomba de Maia, Porto 
Formoso e São Brás, incluindo os Curatos da Ribeira 
Funda e Lombinha da Maia. O Bispo de Angra dispen-
sou dos ofícios onde para que estava nomeado o Padre 
José Paulo Machado, a afim que possa prosseguir os 
estudos em Comunicação Social, em Lisboa, onde vai 
colaborar pastoralmente na paróquia de Santo António 
do Estoril. AUNIAO.COM

papai
Pai é este ser maravilhoso

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

Para trazer para casa algum dinheiro.

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

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

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

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

Vivaldo Terres

Uma flor e um sorriso
São trilhos do Paraíso
Como dádiva Divina

Que acendem nas nossas vidas
Emoções enternecidas

Que as orna e ilumina !...

Quando nasce uma flor
Adita ao mundo mais cor

E nesse instante preciso...
Como enigma e alegria
Faz nascer em sintonia

Em cada boca um sorriso.

Será que uma flor sente 
Ou terá alma de gente

Sem nunca se revelar ?...
E que em silêncio exprime
Seu dote assaz sublime
Para o sorriso inspirar !...

Flor imagem da beleza
Sorriso é subtileza

Que nos fascina e transcende
Com seu mistério e essência
Dão à vida a transparência

Que a ela tanto nos prende !...
Euclides Cavaco

Uma flor...Um Sorriso
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2 máquinas de costura industrial. 1 
overlock (5 fios) e 1 plain de marca 
Singer com todos os acessórios 
incluídos. 

450-665-8629

COLABORE
COM O

NOSSO JORNAL

veNDe-Se

aNúNCIos a partIr de $9.00*
*A PARTiR DE $9.00 POR sEMANA. TAXAs NãO iNCLuÍDAs. APLiCáVEL A NOVOs ANúNCiOs uNiCAMENTE.  TODOs Os ANúNCiOs DEVEM sER PAGOs COM ANTECEDÊNCiA, VisA Ou MAsTERCARD - DiNHEiRO, PAssAR NA REDACçãO.

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. Salário conforme experiên-
cia. Contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

Companhia de paisagismo procura 
homens para trabalhar nos jardins, 
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom 
salário. Ligue já. Sr. fernandes: 
514-554-0213 ou 450-641-7389 St-Léonard, grande 4½ com 

grande terraço e estacionamento 
subterrâneo privado. 

514-728-6831

Agência de viagens procura agen-
te de viagem que fale português, 
francês, inglês, com formação tu-
rística. Boas regalias sociais. Sa-
lário conforme experiência. Enviar 
CV por e-mail: 
travelagency09@hotmail.com

PROBLEMAS COM O COMPUTADOR
No seu dia-a-dia profissional e pessoal, tem 
sido prejudicado a nível de problemas de 
computador? Se a resposta é afirmativa, 

posso encontrar a solução ideal para as suas 
necessidades e resolução de todo o tipo de 

problema. 
514-299-2966 - DEPOiS DAS 18H

SeRviÇoS

aRReNDa-Se

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

Senhora para trabalhar ao balcão, 
que fale francês e inglês. 

Contactar João (Jean) 
514-842-3558

Chauffeur et homme 
à tout faire recherché, 

30 à 40 ans, célibataire. 
Appartement privé, 

meublé et chauffé fourni. 
Bonne rémunération. 
À 1 heure au nord de 
Montréal. Références 
requises. Envoyez CV 
avec photo récente à : 
C.P. 27503, franchise 

Pont-Viau, Laval (qC), 
H7G 4Y2

eMpReGoS

coNTeNToReS
Procura-se espaço em contentor 
para Portugal. 

514-744-1482
depois das 18h

Empregada de balcão para paste-
laria. Tempo inteiro ou parcial. 

514-281-6947

Revelação no pomar do espírito
Sobre o tema da razão e da lógica, no campo da teologia, muitos estudantes nos perguntam: --“Por 

que não tem a Bíblia um livro onde se prove a existência de Deus e, dessa prova se conclua positi-
vamente uma Crença única? Talvez se evitasse tanta controvérsia...”
Quase sempre mestres e alunos se embrulham em 

discussão multipartida de conceitos ou hipóteses 
sem premissas válidas para conclusão da evidência 
exacta. Quanto a nós sempre sorrimos um pouco e, 
também perguntamos: -- De qual deus há necessi-
dade de existir e, nesse caso, de uma demonstração 
para crer?—Na maioria dos casos a resposta é: -- 
“Do Verdadeiro e único”, e assim temos a possibi-
lidade de advertir:
-- Desse Deus, sendo o primeiro de tudo, e de to-

dos os princípios, há, simplesmente, a necessidade 
de crer em consciência. Ele existe por si mesmo 
visto não haver nada, nem ninguém, para demons-
trar a sua existência desde o princípio da sua eter-
nidade, sem cair num paralogismo doentio. Onto-
logicamente, e em si mesmo, Deus é a primeira 
verdade, e do mesmo modo o primeiro princípio 
de todo o ser existente. Como nada o antecede, e 
a ordem do conhecimento não é a mesma que a da 
existência, pois que, logicamente não conhecemos 
a causa senão depois do efeito, temos de concluir 
que a demonstração tem outro processo.
Há, efectivamente, necessidade de uma intuição 

distinta, na pessoa humana, e uma demonstração 
para vir a conhecer Deus e ter relação com Ele. A 
crença é uma adesão a alguma coisa, ou a alguém 
que nos pareça verdade. Sem um princípio que guie 
essa intuição, corre-se o risco de crer num grupo 
cujo sufrágio nos pareça unânime, e daí o abalo 
que sofremos quando nos aparece o falso oposto 
ao verdadeiro. Crença necessita duma  experiência 
vinda duma autoridade, ou dum testemunho, divi-
no ou humano, que resultará no valor a que chama-
mos fé. Mas a autoridade dos homens tem  falhado 
muitas vezes, e a da ciência repousa na experiência 
renovada pelo conhecimento das coisas criadas, e 
a fé, daí derivada, é imperfeita.
A quem nos diga “eu tenho o meu deus e a mi-

nha fé”, sempre respondemos sem ofender: --“Nós 
também!”--E continuamos, visto que Deus tem um 
propósito diferente do nosso: --Não podemos de-
monstrá-lo; mas indagamos sobre a existência do 
mundo, e não encontramos outro deus que seja o 
primeiro de tudo; pesquisando sobre o movimen-
to dos astros,  não há história que seja completa 
para “princípio e continuidade” senão o Deus com 
quem estamos em relação; interrogando sobre a 

terra, as plantas, a erva e as flores, as árvores, os 
rios e os mares, confundimo-nos com as respostas 
sem prova da existência das cores, dos tamanhos, 
e do valor nutritivo que nos alimenta, também  aos 
animais, às aves e insectos, todos esses seres com 
gestação e vidas diferentes, em maravilhoso misté-
rio de existência e de beleza! Busque tudo isso no 
deus da sua fé e, quando tiver argumentos válidos, 
concretos, liberte-se para subir mais alto, e venha 
estar connosco para testemunhar desse caminho e 
subirmos juntos... Por enquanto, o Deus que des-
conhecemos é o Criador! A Bíblia não necessita 
de mais um livro. Os homens têm querido aumen-
tar mais alguns, mas, há um factor que se chama 
Revelação, e esses livros espúrios não o contêm. 
Entre Deus e nós há um abismo que não podemos 
transpor, a menos que Ele tome a iniciativa de re-
velar-se, e guiar-nos. É o que Ele faz, muitas ve-
zes. O apóstolo Paulo já o dizia aos romanos, que 
tinham deuses para tudo: --“Àquele que é poderoso 
para vos confirmar segundo o meu evangelho e a 
pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação 
do mistério guardado em silêncio nos tempos eter-
nos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado 
a conhecer” (Rom.16:25). “Entretanto, expomos 
sabedoria entre os experimentados; não a sabedo-
ria deste século, nem a dos poderosos desta época, 
que se reduzem a nada” (idem: cap.2:6). O mundo 
criado é uma revelação visível do Deus invisível; 
tem sido chamada “revelação natural”; porém há 
também “revelação sobrenatural”, e está escrito: 
--“Por esta razão importa que nos apeguemos às 
verdades ouvidas, para que delas jamais nos des-
viemos; (...)dando Deus testemunho por sinais, 
prodígios e vários  milagres, e por distribuições do 
Espírito Santo, segundo a sua vontade”(Hebreus 
2:1,4). O interessante é saber que Deus também 
se dirige directamente em palavras que entende-
remos intimamente: --“Ouvi a palavra do Senhor, 
vós, príncipes de Sodoma”(Isaias 1:10); “Eu sou 
o Deus todo poderoso” (Gén.35:11); “EU SOU O 
QUE SOU” (Êxodo 3:14)! 
Então, por quem substitui-lo?!
Todavia, no Pomar do Espírito Ele se 

revela. Vamos até lá?!
J.J. Marques da Silva

Senhora responsável, com experi-
ência, cuida de crianças em casa. 

Para informações:
514-273-3496

Senhora para cuidar de adolescen-
te com deficiência e para trabalhos 
domésticos. 2ª à 6ª, das 6h30 às 
10h30, em Rosemère (próximo de 
Sainte-Thérèse). 11$/hora. 

514-262-5608
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BoCa do INFerNoaNedota

8 dIFereNÇas

Ricardo Araújo Pereira

palavras CrUzadas

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Última actualização do dicionário de lingua portuguesa - novas 
entradas. Aprovado pela ministra do SABER: 
Abismado: Sujeito que caiu de um abismo
Pressupor: Colocar preço em alguma coisa
Democracia: Sistema de governo do inferno
Barracão: Proíbe a entrada de caninos
Padrão: Padre muito alto
Homossexual: Sabão em pó para lavar as partes íntimas
Ministério: Aparelho de som de dimensões muito reduzidas
Detergente: Acto de prender seres humanos
Eficiência: Estudo das propriedades da letra F
Conversão: Conversa prolongada
Halogéneo: Forma de cumprimentar pessoas muito inteligentes
Expedidor: Mendigo que mudou de classe social
Cleptomaníaco: Mania por Eric Clapton
Tripulante: Especialista em salto triplo
Contribuir: Ir para algum lugar com vários índios
Aspirado: Carta de baralho completamente maluca
Assaltante: Um ‘A’ que salta
Determine: Prender a namorada do Mickey Mouse
Ortográfico: Horta feita com letras
Pornográfico: O mesmo que colocar no desenho
Coordenada: Que não tem cor
Presidiário: Aquele que é preso diariamente
Ratificar: Tornar-se um rato
Violentamente: Viu com lentidão

HORiZONTAiS: 1. Cortês. Unidade monetária da África do Sul e da 
Namíbia. 2. Ovário dos peixes. Nome da letra N. 3. Recipiente cilíndri-
co que acondiciona alimentos ou refrigerantes. Medida-padrão. 4. Ele-
mento de formação de palavras que exprime a ideia de azedo, vinagre. 
Unidade binária de quantidade de informação. Face inferior do pão. 5. 
Instrumento cirúrgico que produz revulsão na pele. A ti. 6. Pref. que 
exprime a ideia de ouvido. Curso de água natural. 7. Preposição. Falta 
de formação do quimo. 8. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas. Traja. Possuir. 9. Com veios semelhantes aos da ágata. 
Variedade de vespa. 10. Claridade que o Sol envia à Terra. Assim, tal 
e qual. 11. Ligar. Querida.
VERTiCAiS: 1. Elevação de temperatura de um corpo. Diário. 2. Pe-
queno ferimento. Unidade de trabalho em todas as suas formas. 3. 
Oferecido em satisfação de um voto. Funcionário muçulmano com 
atribuições civis e religiosas. 4. Acrónimo de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado. Joeira. Irmã dos pais ou dos avós. 5. Variante enclítica 
do pron. pess. compl. a. Pôr bloqueio a. 6. Outra vez. Costume. 7. Re-
partição do reitor. Sociedade Anónima (sigla). 8. Antigo (abrev.). Órgão 
excretor que tem a função de formação da urina. A minha pessoa. 9. 
Neologismo (abrev.). Cápsula quitinosa em que estão encerrados os 
ovos de certos insectos ortópteros. 10. Latitude (abrev.). Ter a natureza 
de. 11. Cais. Lagarta da hortaliça.

o que há num Sócrates
“O que há num nome?”, perguntou Shakespeare 

pela boca de Julieta - prática que, a propósito, pare-
ce ser extremamente anti-higiénica. Uma rosa, dizia 
a rapariga que, certamente por perfeccionismo, pri-
meiro fingiu matar-se e só depois se matou mesmo, 
teria igual beleza e o mesmo cheiro caso tivesse outro 
nome. É verdade. Se a rosa se chamasse, digamos, 
bidé, seria igualmente bela, por muito que pudesse 
ser um pouco embaraçoso oferecer a alguém um lin-
do ramo de bidés. Mas o Bardo refletiu apenas acer-
ca do objeto que, mudando de nome, mantém as ca-
racterísticas. Por esquecimento ou preguiça, não se 
debruçou sobre os objetos que, tendo características 
diferentes, partilham o mesmo nome. Por exemplo, 
o que há num Sócrates? Será possível que dois Só-
crates diferentes encontrem, no entanto, o mesmo 
destino? Não deixa de ser inquietante que Julieta não 
tenha colocado esta questão a Romeu, tendo preferi-
do entreter-se com considerações sobre rosas. Mais 
sobra para nós, amigo leitor, meditarmos.
O que começa por ser curioso na comparação en-

tre o Sócrates grego e o Sócrates português é o facto 
de as próprias diferenças os aproximarem. Repare: 
o Sócrates grego nunca disse ser sábio. Ao Sócrates 
português, até lhe atestaram a sabedoria ao domingo 
- facto que leva muitos a desconfiarem de que, na ver-
dade, ele não é sábio. Cá está: ainda que percorram 
caminhos diversos, confluem num destino comum.

O Sócrates grego era abordado pelas pessoas, na 
rua, que ficavam a interrogá-lo durante horas. Ao 
Sócrates português, nem os magistrados do Ministé-
rio Público conseguem interrogar durante cinco mi-
nutos que seja. Os gregos queriam fazer a Sócrates 
perguntas tais como: “O que é a virtude?” Os portu-
gueses querem perguntar a Sócrates se ele foi virtu-
oso, o que, sendo um pouco mais específico, acaba 
por ser mais ou menos a mesma coisa. Mas o fac-
to de uns conseguirem fazer perguntas e outros não 
constitui uma diferença importante. No entanto, os 
gregos anónimos e os magistrados portugueses fica-
ram igualmente mais perto da verdade: os primeiros 
porque o Sócrates grego lhes respondia às perguntas 
com outras perguntas; os segundos porque, uma vez 
que não perguntaram nada, também não obtiveram 
resposta nenhuma - o que não deixa de ser justo.
O Sócrates grego - e esta será, talvez, a diferença 

principal - acabou por ser julgado. Inventaram um 
pretexto para o julgar e conseguiram levá-lo a jul-
gamento. O Sócrates português nunca entrou num 
tribunal. E não tem faltado imaginação para inventar 
pretextos. Mas uma coisa parece certa: ambos os ca-
sos terminarão em morte. O Sócrates grego morreu 
depois de condenado a beber cicuta, e 
nós morreremos todos antes de conhecer 
o fim destes processos judiciais.

Divórcio / casa de morada de família
O que é casa de morada de família?
É aquela que constitui residência permanente da fa-

mília, onde está o centro da vida familiar e social e da 
economia doméstica. É o local onde a família come, 
dorme , e convive com os amigos.
Numa situação de divórcio a quem  deve ser atri-

buída a casa de morada de família?
A quem mais dela precisar, ou seja é necessário uma 

avaliação ponderada dessa necessidade. 
Como é que se avalia quem precisa mais da casa 

de morada de família?
Deve ver-se desde logo a  situação patrimonial dos 

cônjuges e o interesse dos filhos. Quanto á situação 
patrimonial há que avaliar os rendimentos dos cônju-
ges, deduzidos dos  respectivos encargos. Quanto ao 
interesse dos filhos há que apurar com qual dos côn-
juges os filhos menores ficaram a viver e se é do seu 
interesse viverem na casa de morada de família. 
E no caso da casa ser arrendada?
Se a casa é arrendada a regra é a transmissão ao côn-

juge a quem se destinar a casa. (art.º 84 RAU)
Quem passa a ser responsável pelo pagamento 

da renda?
É o novo arrendatário. Todavia poderá dar-se o caso 

de, por acordo, o pagamento ser efectuado pelo outro 
cônjuge.
E se a casa for propriedade de ambos?
Aqui poderemos estar perante duas situações:
A-Se a casa é de ambos os cônjuges e está integral-

mente paga. Podem encarar-se as hipóteses de manu-
tenção compropriedade com a cedência do gozo do 
imóvel a um dos cônjuges por via de arrendamento.
B- Se a casa é de ambos e não está integralmente 

paga, podem encarar-se as hipóteses de manutenção 
compropriedade com a cedência do gozo da coisa 

imóvel a um dos cônjuges por via da constituição de 
direito de habitação ou da celebração de arrendamen-
to, convencionando-se que o cônjuge não habitante 
passará a pagar a totalidade da prestação devida ao 
banco, ou só uma parte, neste caso fazendo repercutir 
esse encargo p.ex. na situação de alimentos.
C- Se a casa é de ambos os cônjuges esteja ou não 

integralmente paga, pode operar-se a venda da quo-
ta da compropriedade de um ao outro cônjuge. E no 
caso da casa ser propriedade de um dos cônjuges.
Se a casa for destinada ao cônjuge proprietário, ne-

nhum problema se levanta. A casa pode ser destinada 
a morada do outro cônjuge e dos filhos, tanto pela 
constituição de um direito de habitação como por ar-
rendamento, podendo convencionar-se que uma par-
te da renda não seja paga, por ser compensada por um 
débito de alimentos.
O facto de um dos cônjuges ter saído de casa com 

os filhos exclui a hipótese de atribuição da  casa de 
morada de família?
Não. O que está em causa não é apenas se os côn-

juges precisam ou não da casa de morada de família 
para habitar, em regra até precisam ambos, mas antes 
quem precisa mais.
Onde deve ser efectuado o pedido de atribuição 

da casa de morada de família?
No Tribunal no caso de divórcio sem o consenti-

mento de um dos cônjuges. Igualmente no Tribunal 
no caso de divórcio por mútuo consentimento, mas 
em que não foi possível chegarem a 
acordo quanto ao destino da casa de 
morada de família. Na Conservatória 
do Registo Civil desde que o pedido 
não seja cumulado com outros pedidos 
no âmbito da mesma acção judicial. 

António A. Archer Leite
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Foto da seMaNa

reCeIta da seMaNa

Bacalhau à Brás light

Dificuldade: 
Preço:
Origem: Portugal

ingredientes:
Migas de bacalhau demolhadas e 
cozidas; 1 couve coração cortada em 
juliana; 2 alhos franceses fatiados; 
Azeite; Alho em pó desidratado; Mis-
tura de louro e pimentão doce; Salsa; 
Azeitonas; 4 ovos; Pimenta.

Preparação:
Salteie o alho francês no azeite. Depois de quebrado, junte a couve e 
deixe saltear bem. Acrescente o alho em pó desidratado e a mistura 
de louro e pimentão doce. Depois de cozer o bacalhau, junte-o à mis-
tura anterior e coloque uma concha da água onde o bacalhau cozeu. 
Deixe tomar gosto. No final, juntar os ovos previamente batidos com 
pimenta e salsa picada. Sirva com umas azeitonas pretas a enfeitar.

Parabéns Carina Rodrigues e Edgar dos Santos
pelo vosso enlace matrimonial

9 8 6 5

1
3

9

Horizontais: 1. Civil, Rand. 2. Ova, Ene. 
3. Lata, Bitola. 4. Oxi, Bit, Lar. 5. Revulsor, 
Te. 6. Oto, Rio. 7. De, Aquimose, 8. IRC, 
Usa, Ter. 9. Agáteo, Meru. 10. Dia, Sic. 11. 
Liar, Amada. 
VERTiCAiS: 1. Calor, Dial. 2. Axe, Erg. 
3. Votivo, Cádi. 4. Iva, Uta, Tia. 5. La, Blo-
quear. 6. Bis, Uso. 7. Reitoria, SA. 8. Ant, 
Rim, Mim. 9. Neol, Ooteca. 10. Lat, Ser. 11. 
Gare, Eruca.

DifERENÇAS:

A nuvem está mais à esquerda; Apareceu mais uma montanha; Há 
mais um edifício; A árvore é mais baixa; Os senhores estão mais juntos; 
A blusa é diferente; O chicote é maior; Faltam as pedras do chão.

SUDOKU:

combata o efeito ‘barriga de balão’
Para um ventre liso, aqui ficam conselhos que pode 

levar a cabo no dia-a-dia, sem grandes esforços.
O segredo para um ventre liso é eliminar os alimen-

tos de digestão difícil e que fermentam. Mesmo tendo 
poucas calorias, causam enfartamento, gases e prisão 
de ventre, além de tornarem a barriga 
parecida com um balão...
Diga NÃO a...
•Couve-flor, rabanete e pimentão, por-

que fermentam no estômago.
• Refrigerantes: O gás  e os edulcoran-

tes são uma combinação mortífera.
• Leite inteiro. A lactose é frequente-

mente mal digerida.
• Café: Porque tem um efeito irritante 

no estômago.
• Pastilhas, mesmo sem açúcar, facili-

tam a entrada de ar.
• Carnes gordurosas e molhos.  O ex-

cesso de gordura obriga o estômago a 
um trabalho extra.
Diga SIM a...
• Chá verde. Estudos recentes têm vindo a mostrar 

que as catequinas contribuem para uma melhor dis-
tribuição da gordura no corpo e para a redução  do 
perímetro abdominal.
• Probióticos. O nosso intestino é povoado por mi-

lhares de bactérias probióticas e lactobacilos que são 
fundamentais à digestão e contribuem para a imuni-
dade. Encontram-se naturalmente nos iogurtes e no 

kefir e também já existem em forma de suplemento 
alimentar, à venda em farmácias e lojas naturais. Os 
antibióticos são um dos medicamentos que diminui 
a flora intestinal, sendo aconselhável a sua reposição 
em caso de toma prolongada.

• Prebióticos. São bactérias e levedu-
ras que estimulam o  desenvolvimen-
to dos probióticos no intestino. Estão 
presentes  na banana, no alho e na ce-
bola,  na cevada, no mel, nos espargos, 
no tomate e na alcachofra.
• Carnes e peixes brancos e marisco. 

São ricos em proteínas e pobres em 
gorduras.
• Água mineral. Os sais minerais que 

contém ajudam a regular o trânsito in-
testinal.
• Raiz de alcaçuz. Protege o estôma-

go e ajuda a prevenir indigestões gra-
ças às suas propriedades suavizantes  

e cicatrizantes. Pode fazer-se chá da raiz ou comprar 
cápsulas.
• Hortelã. É uma das plantas medicinais que mais 

ajuda a digestão. O ideal é fazer uma infusão com as 
folhas frescas  ou secas, deixando repousar dez mi-
nutos na água fervente. Depois coe e beba um pouco 
depois das refeições.
Boa ideia: leve o chá para o trabalho num termo!

Bárbara Bettencourt
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Daltonismo
O daltonismo (também chamado de discroma-

topsia ou discromopsia) é uma perturbação da 
percepção visual caracterizada 
pela incapacidade de diferen-
ciar todas ou algumas cores, 
manifestando-se muitas vezes 
pela dificuldade em distinguir 
o verde do vermelho. Esta 
perturbação tem normalmen-
te origem genética, mas pode 
também resultar de lesão nos 
órgãos responsáveis pela visão, 
ou de lesão de origem neuroló-
gica.
O distúrbio, que era desco-

nhecido até ao século XVIII, 
recebeu esse nome em home-
nagem ao químico John Dal-
ton, que foi o primeiro cientista 
a estudar a anomalia de que ele 
mesmo era portador. Uma vez que esse problema está 
geneticamente ligado ao cromossoma X, ocorre mais 

frequentemente entre os homens (no caso das mulhe-
res, será necessário que os dois cromossomas X con-

tenham o gene anómalo).
Os portadores do gene anóma-

lo apresentam dificuldade na 
percepção de determinadas co-
res primárias, como o verde e o 
vermelho, o que se repercute na 
percepção das restantes cores 
do espectro. Esta perturbação é 
causada por ausência ou menor 
número de alguns tipos de co-
nes ou por uma perda de função 
parcial ou total destes, normal-
mente associada à diminuição 
de pigmento nos fotoreceptores 
que deixam de ser capazes de 
processar diferenciadamente a 
informação luminosa de cor.
Os daltónicos são incapazes 

de discernir as sete cores de um arco-íris.

fergie lança perfume super sensual
Outspoken by Fergie é o nome da fragrância 

lançada pela cantora dos Black Eyed Peas.
Fergie, a mundialmente conhecida vocalista dos 

Black Eyed Peas, tem a sua própria fragrância, bati-
zada Outspoken by Fergie, da Avon. Fazendo justiça 
à sua imagem ousada e sensual e angelical, a cantora 

surge em fotografias sexy ao lado do perfume a que 
dá o nome, uma fragrância floral-frutada com um fi-
nal audaz, confiante e sexy, inspirada no seu talento 
e espontaneidade.

“Da minha música ao meu guarda-roupa, o meu es-
tilo revela a minha personalidade e desejo de marcar 
a diferença. Por esta razão, a minha 1ª fragrância 
transmite independência. 
Outspoken, definitivamen-
te, desperta sensações e 
deixa a sua verdadeira 
personalidade brilhar”, 
disse Fergie a propósito do 
seu perfume.
O frasco, em vidro preto 

translúcido, de Outspoken 
by Fergie foi inspirado na 
luxuosa decoração da sui-
te nupcial da Fergie no dia 
do seu casamento. Fergie 
pretendia um design clás-
sico e elegante reflectido na sua primeira fragrância. 
O frasco é inspirado num decanter de cristal e a tam-
pa num diamante facetado, simbolizando a confiança 
do perfume e feminilidade da fragrância.

Catarina Fonseca
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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o cônsul desejado
Há os que esquecemos facilmente, 

mas há outros que ficam gravados 
nas nossas memórias para sempre. É o 
caso do Sr. Embaixador de Portugal, Luís 
Gaspar da Silva, ex-Cônsul geral de Por-
tugal em Montreal em 1970. Certamente, 
muitos compatriotas ainda se lembram 
deste Cônsul-geral a quem o jornal A Voz 
de Portugal prestou homenagem num arti-
go publicado em 18 de Setembro de 1970 
e no qual lhe deu o sobrenome de Côn-
sul Desejado. Uma faceta menos conhe-
cida do Sr. Embaixador Gaspar da Silva 
na nossa comunidade, mas muitas vezes 
realçada por críticos literários portugueses 
é o talento fabuloso deste poeta. Um dos 
primeiros livros publicados, foi o “Poema 
dos mil dedos”. Esta sua obra, inspirou-me 

para musicar os temas “Parábola’’ e “Que 
é da minha noiva?”  Ambos foram divul-
gados pela televisão da Rádio Canadá e 
gravados num CD “Ontem e hoje’’. Com 
grande satisfação, acabo de receber um 
novo poema do Poeta Diplomata, desta 
vez em homenagem a Aristides de Sousa 
Mendes, personagem histórica que salvou 
a vida de centenas de judeus, enquanto 
exercia as funções de Cônsul-geral de 
Portugal na cidade francesa de Bordéus, 
durante a última guerra mundial. É com 
muita satisfação que levo ao conhecimen-
to dos leitores da Voz de Portugal esta úl-
tima criação do Poeta e ex-Cônsul sempre 
desejado, Luís Gaspar da Silva.

Germano Rocha

profeta bíblico

Em 1971, o Cônsul-Geral de Portugal, em Montreal, Canadá, convidado pelo 
Círculo Judaico desse país, apoiou e presidiu a uma homenagem pública a 
Aristides Sousa Mendes

França, mil novecentos e quarenta 
Horror, tortura, suores carnívoros 
Enchem mundos, sem esperança 

Intensos silêncios, tenebrosos
Em partes desiguais, opiniões diversas 
Não compreendendo, mas aceitando 
Lamentações por Deus esquecidas 

De um etos, seu afim oficial
Resta nos humanos, penetra mares 

Contra a submissão essencial 
Da divina razão, espírito alcança

Ao mesmo tempo gentes convertidas
Com Cristo, Pascal, Francisco d’Assis, Platão 

Solidariedade religiosa, laica, que lança 
Baptismos salvadores como risos em criança 

Temperamentais, sem limites, expressão 
Filosófico juízo tenta limpar culpabilidade 

Do ditador responsável, noções hitlerianas 
Torcionários pensamentos, realidades desumanas

Aristides de Sousa Mendes
Então Cônsul português na Provença 

Licenciado na faculdade humana 
Profeta bíblico, profissional, 

Instruções esquecidas, avança 
Contra misérias e impiedades 

Considera condenável a herança 
Reage, é vigário contra tirano 
Salomão, qualificação moral 

Digno, autónomo, vital
“Vistos” pra perseguidos judeus 

Universo com calor nos céus 
Espíritos éticos no espaço lusitano

Tolerância, nesse tempo 
Fazia no homem, solidão. 

Energia em cada momento 
Antiácida era tendência 

Laico-religiosa, consciência 
Motivação bem decisiva 

Responsabilidade individual 
Que não sendo colectiva 

E cumplicidade moral

A fascinante obra de Mendes
Imperador da diplomacia portuguesa 

Defendeu e encarnou a certeza
Politica independência daqueles 

Ligados intimamente a convicções 
Ser diferente da padronização

De injustiças, espólios, opressões 
Violentas, primitivas, reaccionárias 

Estruturas de propaganda, civilização 
Pura lógica de doutrinas torcionárias

Sousa Mendes
Homem entre duplicidades
Agiu, libertou humanidades 

Suprimidas por aqueles
Pra quern, liberdade, igualdade 
Não agrada, tirânica vontade 

Abissal, sem sentidos
Sem paz, sem amor
Cúmplices recolhidos

Na teologia da dor
Mendes,

Foi tempo franciscano
Poeta, sem limites no humano 

Acusado por tal crime
Lúcida Verdade o redime

Graça de honra na memoria
O glorifica no tempo, na Historia

Gaspar da silva

Jorge luís Borges:
o novo Blockbuster
Nil sapientiae odiosius acumine nimio - Edgar Allan Poe

coisas do corisco
Caros amigos leitores, aqui vai um 

ramo de... ia dizer hortênsias. 
Não é, mas façam de contas que é.
Porque se não há estradas com hor-

tênsias no Quebeque como existem nos 
Açores, os Quebequenses querem criar 
galinhas como se fazia lá em São Mi-
guel. Mas da maneira que eu ouvi um 
deles falar numa estação de rádio, a sua 
preocupação não era o mau cheiro que 
os bichos podem vir a dar, ou o que se 
faz quando chegar o Inverno, mas sim, 
se por acaso um galo se mistura com as 
galinhas… 
E aí é que se realiza a ignorância de 

alguns dos nossos jovens.
O animador da dita estação de rádio 

queria saber se a galinha ficasse grá-
vida, o que se havia de fazer com os 
pintos… 
É melhor mudar de flor, ou seja de 

hortênsia.
Conheço alguns artistas da nossa pra-

ça, eu faço parte do grupo, que se vi-
vessem nos Estados Emirados Unidos 
e fossem de religião Muçulmana, pen-
sariam por duas vezes antes de beber e 
depois conduzir. Se forem apanhados, 
são 80 chicotadas, imaginem! 
Mas se for católico, pode beber à 

vontade. Eles têm razão, quando nos 

deixam tomar um copinho, mesmo nas 
nossas Igrejas,  a água de Setembro 
está sempre à mão do sacristão,  mas 
quem bebe é só o padre, e misturado 
com uma “nisquinha d’água”,  ou seja 
no Altar e sacristia. Mas em que é que 
me estou metendo?
Já se for dar um passeio ao Vaticano,  

espero que tenha roupas decentes, ou 
seja nada de calças curtas ou os ombros 
destapados para as mulheres, porque os 
guardas de segurança do Papa decidi-
ram aplicar a mesma regra que se apli-
ca na Basílica de São Pedro.
“Cada povo o seu uso / cada roca o 

seu fuso”, há que respeitar as leis,  mas 
como já falei de partir desta para me-
lhor numa rutilante Harley, e isto sem-
pre no tema de respeitar ou não as leis, 
estes noivos foram contra as autorida-
des públicas e religiosas do Israel. 
YuliaTagil foi casar, não sei se foi para 

melhor ou pior, mas ela casou fora da 
religião, contra corrente, mas a primei-
ra da frente dum cortejo 
de motas. 
Desculpem, mas é como 

fosse uma religião para 
mim, é a minha paixão. 

José de Sousa

O filme mais popular deste verão, 
Inception (A Origem em portu-

guês) é a causa de debates sem fim, 
tanto entre críticos culturais que entre 
amadores da sétima arte; não só no ter-
reno da estética e das suas qualidades 
cinematográficas mas também numa 
óptica metafísica. De facto, sem ser 
uma obra-prima como 2001 - Uma 
Odisseia no Espaço de Kubrick ou O 
Homem elefante de Lynch, esta impor-
tante produção de Hollywood merece 
todo o sucesso que tem, e sem dúvida, 
continuará de ter. DiCaprio continua a 
provar que é um grande actor e a deli-
ciosa (subsidiariamente canadiana) El-
len Page mostra-nos porque é conside-
rada como uma futura grande vedeta. 
Sem querer ser inutilmente minucioso, 
só o comprimento do dito filme me dei-
xou perplexo, algumas cenas sendo um 
bocado estendidas. 
Mas isso talvez já ouviram mil vezes, 

então, não me vou alongar mais. Sem 
pretender ser revolucionário vou tentar 
falar desta obra duma maneira dife-
rente: as suas origens literárias. A tra-
ma do filme é complexa, entrelaçada e 
labiríntica; o tema popular dos sonhos 
ocupa um lugar central mas com uma 
profundeza inabitual para um filme 

“grande público”. O espectador está 
confrontado às suas dúvidas, partilha-
do entre o real (o que parece ser real!), 
e as quimeras oníricas do infinito so-
nhado. Dito assim, pensa-se logo numa 
pálida cópia da Matrix ou mesmo na 
alegoria da caverna de Platão. Duas 
diferenças colossais permitem afastar 
um pouco essas críticas. Primeiro, No-
lan cria uma obra, cuja dialéctica não é 
autónoma, com uma ligação directa ao 
presente e à consciência de quem es-
tiver a ver o filme. Disforma, como o 
fazia graficamente Escher, a materiali-
dade discreta de cada um de nós. A se-
gunda diferença é de ordem estilística: 
o realizador trabalha o seu material de 
base de maneira borgesiana...
Questionado nas suas leituras e nas 

suas inspirações, o realizador Christo-
pher Nolan admitiu ter lido Borges e 
particularmente a sua obra mas conhe-
cida, as Ficções, um conjunto de nove-
las entre a filosofia e o fantástico. Pare-
ce (pelo menos parece-me) trivial dizer 
que Borges inventou o seu próprio es-
tilo; talvez se poderá dizer o mesmo de 
cada artista com um mínimo de talento. 
Acredito, todavia, que alguns artistas 

(poucos) criaram uma obra tão ful-
gurante e original que não podem ser 
classificados de outra maneira. Nada é 
como Finnigans Wake, nada é como O 
Homem sem qualidades e nada é como 
as Ficções de Borges, porque cada um 
deles transcendeu o que era (romance, 
novela, etc.) para se tornar numa curio-
sidade sui generis.
O génio do escritor argentino foi de 

ter tratado os conceitos mais compli-
cados e ocultos (digamos uma certa 
verdade filosófica) em histórias inte-
ressantes, com uma narração precisa e 
um humor subtil. Borges não foi o pri-
meiro a tentar desbravar os paradoxos 
de Zenon (por exemplo no Milagre Se-
gredo) ou as possibilidades da memó-
ria humana (Funes o memorioso) nem 
mesmo o carácter falacioso e influen-
ciado da nossa percepção da realidade 
(Tema do Traidor e do Herói) mas foi 
o que conseguiu levar essas questões 
aos olhos e sobretudo, ao espírito dos 
amantes de literatura e do maravilho-
so. Por aí, fez a demonstração ideal de 
uma função fundamental do artista: dar 
imagens apetitosas da Verdade (a ver-
dade dos filósofos talvez!) porque, para 
ser sincero, as verdades de Kant ou de 
Wittgenstein não são nada apetitosas! 

Assim, não somente o artista diverte o 
seu leitor com histórias num universo 
ficcional rico, ele dá também — e aci-
ma de tudo, ouso dizer — uma noção 
da consciência perdida... esquecida!...  
do mundo, de todas essas hipóteses 
grandiosas que já saíram  da reflexão 
humana. Isso é, para mim, a definição 
mesmo da literatura e, porque não, da 
Arte. 
Finalmente, o mais engraçado é que 

Nolan fez com Borges exactamente o 
que o pai da Biblioteca de Babel fez 
com os outros filósofos. Deu vontade 
aos nossos contemporâneos de mergu-
lhar nesse mundo de dúvida e deslum-
bramento que é a mente, com um mé-
dium contemporâneo: o Blockbuster, e 
ao mesmo tempo, sem copiar o erudito 
sul-americano. Podemos dizer, de ma-
neira mas ligeira, que Nolan, em vez de 
dizer ao público: “Tenho aqui brócolos 
crus, que é bom para a vossa saúde 
intelectual”; meteu direc-
tamente os brócolos numa 
sopa muito mais gostosa!

Tiago Murias
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o mais novo a vencer 
Di MARíA: “NÃO TENHO 
MEDO DE NADA E fOi 
iSSO qUE ME TROUXE 
ATÉ ESTE CLUBE”
O internacional argentino 
Di María está determina-
do a destacar-se no Real 
Madrid e afirmou que a 
sua contratação se expli-
ca por ser um jogador que 
“não tem medo de nada”. 
“Penso que vou ter um 
papel mais ofensivo do 
que tinha no Benfica, mas 
vou habituar-me à minha 
nova posição. Gosto sem-
pre de estar lá na frente, 
não tenho medo de nada 
e foi isso que me trouxe 
até este clube”, afirmou o 
jogador. Apesar das gran-
des ambições, Di María 
reconhece que Cristiano 
Ronaldo “continuará a ser 
o número um” da formação 
“merengue”.

Ao erguer a Supertaça Cândido de 
Oliveira depois de derrotar o Ben-

fica em Aveiro, André Villas-Boas tor-
nou-se o segundo mais jovem treinador 
do futebol português a vencer um tro-
féu. Melhor só Albano Paulo, que, ao 
serviço da Académica, venceu na épo-
ca de 1938/39 a Taça de Portugal com 
31 anos, depois de bater o Benfica por 
4-3 no Campo das Salésias. Villas-Boas 
tem 32 anos. Ainda assim, o treinador 

do FC Porto conseguiu suplantar Juca, 
que, com 33 anos, venceu o Campeona-
to Nacional pelo Sporting na época de 
1961/62. Sendo o mais novo treinador 
do FC Porto de todos os tempos, agora 
Villas-Boas passa a ser também o mais 
novo a vencer um troféu no clube. 
Se Juca venceu no Sporting com 33 

anos, Sven-Goran Eriksson precisou de 

mais dois para ganhar o campeonato e 
a Taça de Portugal no Benfica na época 
de 1982/83. No Benfica, houve ainda 
quem ganhasse com menos idade, mas 
não se tratava de uma competição a ní-
vel nacional. Foi Cosme Damião (um 
dos fundadores do clube), que, com 23 
anos, venceu o Campeonato de Lisboa 
em 1910. Ao vencer a Supertaça, Villas-
Boas bateu Artur Jorge e José Mourinho 
por grande diferença, precisamente os 

dois treinadores do FC Porto que tam-
bém ganharam títulos nos primeiros 
anos de carreira. Artur Jorge venceu 
o Campeonato Nacional em 1984/85, 
com 39 anos, e José Mourinho precisou 
de mais um para vencer o campeonato 
de 2002/03. A mesma idade tinha Pe-
droto quando venceu a Taça de Portugal 
de 1968. 

Breves

CHELSEA ESPERA CON-
TAR COM RAMiRES 
PARA O PRiMEiRO JOGO 
COM O WEST BROM
O treinador adjunto do 
Chelsea, Ray Wilkins, as-
sumiu que Carlo Ancelotti 
espera contar com Ra-
mires no primeiro jogo, 
agendado para o dia 15 
de Agosto, frente ao West 
Brom. “Gostaríamos que 
algo desse género pu-
desse acontecer”, afirmou 
Wilkins, acrescentando: 
“Nada está finalizado, mas 
estamos a movimentar-nos 
nesse sentido. Gostaría-
mos que ele fosse nosso 
jogador e, se tudo correr 
bem, estará connosco mui-
to em breve”.

MUNDiALiTO: PORTUGAL 
PERDE NA fiNAL fRENTE 
AO BRASiL
A selecção nacional de fute-
bol de praia perdeu a final do 
‘Mundialito’ frente ao Brasil, 
ao ser derrotada por 4-0.

Dragões ultrapas-
saram Benfica no 
confronto directo
O 50º título no futebol sénior de Pinto 

da Costa enquanto presidente ser-
viu para desempatar a favor do FC Por-
to o histórico do confronto directo entre 
dragões e águias. O Estádio de Aveiro foi 
palco do 215º clássico entre estas duas 
equipas, tendo o FC Porto alcançado o 
82º triunfo, mais um do que o rival. Refi-
ra-se ainda que no número de títulos con-
quistados, a vantagem do Benfica passou 
para apenas um: 67 contra 66.

propostos 900 000 
por ano a Wesley
A SAD encarnada tem preparada 

uma proposta na ordem dos 900 
mil euros anuais para Wesley, é esta a 
soma que os responsáveis benfiquistas 
estão dispostos a atingir para tentar 
convencer o jogador do Santos a rumar 
à Luz. 
Para além disso, caso a transferên-

cia chegue mesmo a bom porto, tudo 
aponta para que o contrato do jogador 
seja válido para as próximas cinco 
temporadas.

Javi García
surpreendido por 
não jogar Supertaça 
Muitos foram colhidos de surpresa, e o próprio 

também. Javi García não esperava ter ficado no 
banco na final da Supertaça. Quem o confessou foi 
o empresário do médio do Benfica, Manuel García 
Quillón. O agente FIFA revelou que o espanhol con-
tava ser parte do onze inicial, mas a verdade é que 
foi Airton quem assumiu as funções desempenhadas 
com competência pelo espanhol na passada tempo-
rada, na vitoriosa campanha até à conquista dos tí-
tulos de campeão nacional e da Taça da Liga. Pese 
a desdita, o representante do camisola 6 encarnado 
garantiu que não há nenhum mal-estar que conduziu 
ou derivou desta situação. “Falei com o Javi […]. 
Estava surpreendido por ficar no banco. Contava ser 
titular, até porque se tratava de um jogo importante 
para a sua equipa. Era um título que estava em jogo. 
Ele sentia-se triste, como é óbvio, mas principalmen-
te porque o Benfica acabou por perder uma final”, 
admitiu o empresário em conversa.

pedro Mendes regressa 
em duas semanas
Paulo Sérgio não vai poder contar com o motor 

Pedro Mendes, em princípio, nas próximas duas 
semanas, mas respira de alívio ao saber que o regres-
so do médio terá lugar em breve. Mesmo sendo certa 
a sua ausência na estreia na Liga ZON Sagres, contra 
o Paços de Ferreira, e provável no jogo seguinte, com 
o Brondby, a verdade é que o problema não é tão gra-
ve como chegou a parecer.

Élton e felipe chegaram 
para “ser campeões”
Os adeptos do Braga podem dormir descansados, 
porque Felipe e Élton já estão em Portugal. Após 
quase duas horas a tratar de questões burocráticas 
no Serviço de Estrangeiro e Fronteiras do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, os dois brasileiros cruzaram 
finalmente a porta de desembarque e com eles trou-
xeram uma bagagem repleta de esperança. O objecti-
vo é comum e nada modesto.

procura-se extremo
que ganhe o flanco 
A velocidade e capacidade de pene-

tração pelo flanco, sem receio de 
assumir a linha de fundo como zona pri-
vilegiada para servir os avançados, são 
características indispensáveis no extremo 
que a Sporting SAD procura no mercado, 
com o intuito de reforçar o actual plantel, 
carente de atletas com tais características. 
Tal busca tem sido centrada em jogadores 
para o lado direito do meio-campo, onde 
as opções são escassas, sobretudo em 
função dos problemas físicos que Marat 
Izmailov enfrenta no joelho direito, ainda 
que o alvo ideal para os responsáveis leo-
ninos seja um atleta dotado de argumen-
tos válidos para actuar nos dois flancos.  

É que entre as necessidades identificadas 
por Paulo Sérgio no presente plantel, para 
além da ausência de avançado robusto e 
forte no jogo aéreo, salta à vista a ausên-
cia de um jogador, que, pela verticalidade 
dos seus movimentos e velocidade, con-
siga explorar o flanco, abrindo e criando 
desequilíbrios no bloco defensivo contrá-
rio. Aí, a procura da linha de fundo, em 
detrimento dos movimentos interiores, 
ganha preponderância, já que, no presente 
elenco, apenas Yannick Djaló – homem 
que nas últimas temporadas tem actuado 
preferencialmente ao lado de Liedson na 
frente de ataque – detém atributos capazes 
de atenuar essa carência.

vuvuzelas proibidas em alvalade
O Sporting anunciou no sítio oficial 

do clube, que não será permiti-
da a entrada de vuvuzelas no Estádio 
José Alvalade nos encontros que sejam 
realizados no recinto. A decisão dos 
responsáveis leoninos foi tomada por 

estes considerarem que as vuvuzelas 
colocam em causa os principais objec-
tivos que a organização dos desafios 
pretende alcançar, ou seja, a segurança 
e comodidade dos espectadores.

1-Benfica 0
2-Sp. Braga                        0
3-fC Porto                          0
4-Sporting 0
5-marítimo 0
6-V. guimarães                    0
7-Nacional 0
8-Naval 0

9-U. leiria                           0
10-P. ferreira                  0
11-Académica 0
12-rio Ave                      0
13-Olhanense 0
14-V. Setúbal                  0
15-Beira-mar 0
16-Portimonense 0

1ª lIGa - lIGa zoN saGres

1ª JorNada

Sexta-feira 13 de Agosto
Braga | Portimonense                                         15h15
Sábado 14 de Agosto
marítimo | V.Setúbal                                              11h00
Naval | Porto                                    14h15
P. ferreira | Sporting                                       16h15
Domingo 15 de Agosto
rio Ave | Nacional                                              11h00
Beira-mar | leiria                                   12h00
Benfica | Académica                             15h15
Segunda-feira 16 de Agosto
Olhanense | V.guimarães                                 15h15

taÇa da lIGa

grp.C   08/08        e. Praia  1-1  Varzim
grp.A   08/08          fátima  3-3  feirense
grp.C   08/08   Oliveirense  2-1  Santa Clara
grp.D   08/08       Trofense  0-0  leixões
grp.D   08/08    Desp. Aves  3-0  Sp. Covilhã
grp.B   08/08        Penafiel  3-1  Belenenses
grp.B   08/08    freamunde  1-1  Arouca
grp.A   07/08    gil Vicente  3-3  moreirense

Quadro completo (jornada 1)

ÉDER EM DúViDA
PARA A LUZ
A Académica iniciou a prepa-
ração do jogo com o Benfica. 
Éder foi o único jogador au-
sente da sessão de trabalho. 
O avançado, sujeito a avalia-
ção diária do departamento 
médico devido a uma tendini-
te no rotuliano, cumpre treino 
condicionado no relvado. A 
sua presença no arranque 
da Liga, no próximo domingo, 
mantém-se em aberto.

2ª JorNada

Domingo 22 de Agosto
V.Setúbal | Braga                            00h00
Nacional | Benfica                       00h00
V.guimarães | rio Ave                       00h00
leiria | P. ferreira                              00h00
Académica | Olhanense                   00h00 
Porto | Beira-mar                               00h00
Portimonense | Naval                      00h00
Sporting | marítimo                           00h00

Horário a confirmar

eSTejA ATeNTO!
Brasil VS estados Unidos            10/08 20h10 
méxico VS espanha                     11/08 05h00 
lituânia (S21) VS Portugal (S21) 11/08 14h00 
Internazionale VS milan              13/08

Chelsea 1 - 3 man. United
lA galaxy 2 - 3 real madrid

e fOI ASSIm...

R. MADRiD CONTRATA
RiCARDO CARVALHO
O central português che-
gou a acordo com o Real 
Madrid e vai ingressar no 
plantel comandado pelo 
compatriota José Mouri-
nho. Ricardo Carvalho cus-
tará oito milhões de euros 
aos cofres “merengues”, 
de acordo com a imprensa 
espanhola. O defesa che-
ga ao Santiago Bernabéu a 
pedido de Mourinho e fica-
rá pela capital espanhola 
por dois anos, sendo que o 
contrato prevê ainda mais 
um ano de opção.
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