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laval em festa
O Centro Comunitário Português 

de Laval engalanou-se neste últi-
mo fim-de-semana, para receber quase 
uma centena de membros fundadores e 
antigos dirigentes, nas comemorações 
do 35 º aniversário da sua Associação, 
na presença de vários dignitários, por 
entre os quais se destacavam o Senhor 
Cônsul-geral de Portugal, Dr. Fernan-

do Demé de Brito, a Dra. Nathalie 
Sampaio, advogada, comissária da Co-
missão Escolar de Laval e o padre José 
Carlos Dias, o novo pároco da Missão, 
que se dirigiu à assistência num im-
proviso de circunstância, tal como os 
outros componentes da mesa de hon-
ra. O deputado provincial Guy Ouellet, 
retido por outras obrigações, compare-

ceu um pouco mais tarde, tendo parti-
cipado, juntamente com os colegas da 
mesa, na entrega dos certificados e me-
dalhas com que os convidados da noite 
foram contemplados. Presente também 
a deputada federal.
Foi há três dezenas e meia de anos 

que o Governo do Québec por inter-

a realidade
inconveniente
Os leitores mais velhos, e mesmo até 

os que, satisfazendo àquela segun-
da condição, não são leitores mas foram 
espectadores assíduos da nossa RPT, 
lembrar-se-ão da célebre série televisiva, 
COLUMBO, em que o ator principal era 
Peter Falk, que desempenhava o papel de 
detective. A série constituiu-se de umas 
dezenas de episódios, cada um mostran-
do uma história policial, com o seu enre-
do próprio, mas que tinham, com gran-
de frequência, um ponto comum: o que 
importava era descobrir a causa do ilícito 
que constituía o mistério do filme, mau 
grado essa descoberta poder ser conse-
guida por uma via pouco canónica, por-
ventura, mesmo ilegal. Ou seja: existia 
um problema, de que os espectadores to-
mavam conhecimento ao início do filme, 
sendo que o cerne do restante do mesmo 
se traduzia em descobrir a causa daque-
le, ainda que o processo prosseguido por 
Columbo fosse pouco legal, até mesmo 
ilegal. Não raras vezes, os criminosos 
assim desmascarados contrapunham que 
os processos usados por Columbo con-
tinham ilegalidades formais, violando as 
leis ou a própria Constituição dos Esta-
dos Unidos, mas Columbo respondia 
sempre: muito bem, processe-me, mas 
eu agora já sei que foi você que cometeu 
o crime. Bom, não processavam...
Ora, depois de todas estas considera-

ções que acabo de fazer, eu pergunto 
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peNSAmeNTO dA SemANA

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Jantar Natalício
A Associação Portuguesa do West-Island, situada no 4789 Boul. des 
Sources, em Pierrefonds, organiza o “Jantar Natalício” no dia 11 de 
Dezembro pelas 19h00. A animação estará a cargo dos seguintes 
artistas: Sylvie Pimentel, Fernando Pereira e Jorge Pimentel. Haverá 
uma saborosa ementa. 
para mais informações 514-867-6426.

Centro Comunitário Santa Cruz
Para celebrar os 25 anos da construção da Igreja, a missão de Santa 
Cruz organiza no domingo 12 de Dezembro, às 15h00, o segundo con-
certo com o tema “FADOS PARA O MENINO”. Com Carlos e Cristina 
Rodrigues, Vitor Vilela, Francisco Valadas, Roberto Medeiros, Istevan 
Latakos, e o grupo coral infantil. para informações: 514-844-1011.

Aniversário do Clube Oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza uma festa para ce-
lebrar o seu 32º aniversário no dia 11 de Dezembro pelas 19h30. Esta 
festa  será abrilhantada pelo conjunto “Contact”. Haverá também uma 
surpresa. para mais informações ou reservas : 514-342-4373.

a cultura egocêntrica, do “salve-se quem puder”
Mário Vieira de Carvalho, professor catedrático 

(FCSH-UNL), ex-secretário de Estado da Cul-
tura, escreveu um artigo recentemente no “Público” 
que nos faz pensar sobre quem, afinal, provocou a crise 
económica. Com a devida vénia, eis a sua opinião: “O 
escândalo das grandes fortunas à sombra de paraísos 
fiscais passa todas as marcas. Ao ponto de a própria 
habitação aparecer em nome de sociedades em ilhas 
longínquas, talvez até em locais inexistentes. Sedes de 
empresas virtuais em terras virtuais...
A crise financeira que se abateu sobre muitos países, 

incluindo Portugal, resulta em larga medida dessa gen-
te, oportunista e sem escrúpulos. Gente sem princípios 
éticos nem cívicos. Gente de mentira. Pois que não é 
senão mentira criar empresas fantasmas em locais fan-
tasmas, só para escapar a um dever cívico fundamental: 
pagar pontual e escrupulosamente os impostos. Não ad-
mira que o ataque ao Estado venha desses sectores e de 
quem os serve. Não têm vínculos à comunidade, olham 
os seus vizinhos, os clientes das suas empresas, os seus 
empregados, os seus concidadãos, como “o outro infe-
rior”: carne para canhão dos seus jogos especulativos. 
Não lhes interessa uma rede altamente qualificada de 

ensino público a todos os níveis, pois os rendimentos 
fabulosos que amealharam graças à fuga aos impostos 
chegam-lhes e sobram-lhes para garantir aos filhos e de-
mais parentes a educação nos melhores colégios suíços, 
ingleses ou norte-americanos, e um lugar ao sol na ban-
ca ou na alta finança.
Não lhes interessa um sistema público de Segurança 

Social nem um Serviço Nacional de Saúde, pois as suas 
reservas milionárias asseguram-lhes reformas princi-
pescas e o acesso a tratamentos e cuidados de saúde pa-
gos a peso de ouro em clínicas de luxo. Radicalmente 
“heterogéneos” com referência ao comum dos mortais, 

encaram como desperdício terem de contribuir na devi-
da proporção dos seus rendimentos para as receitas do 
Estado e, desse modo, solidariamente, para a robustez da 
Segurança Social e do SNS. Não lhes interessa o inves-
timento reprodutivo no país: por exemplo, numa rede 
de transportes colectivos (incluindo TGV) moderna e 
ligada à Europa, pois bastam-lhes as suas viaturas de 
alta cilindrada, aviões particulares, iates e outras extra-
vagâncias para lhes permitir responder às exigências de 
mobilidade. Alem disso, quanto mais atrasado, menos 
qualificado no seu potencial humano, menos exigente 
no bem-estar e menos integrado nas redes europeias for 
o país, tanto mais este se parece com uma quinta, e tanto 
mais o Estado, divorciado do “bem comum”, se pare-
ce com um capataz: a quinta e o capataz deles. É esta 
cultura egocêntrica, do “salve-se quem puder”, hostil ao 
sentimento de pertença – pertença de uma comunidade 
-, que explica a economia paralela e as monstruosas pro-
porções que ela adquiriu entre nós nas últimas décadas. 
Há quem fale de 25% ou mesmo 30% do PIB! Biliões 
literalmente roubados ao fisco, isto é, à colectividade, ao 
longo de décadas! A difamação sistemática do Estado 
e a ideologia neoliberal banalizaram a prática de fuga 
aos impostos. A economia paralela tornou-se consensu-
al. A comunicação social tolera-a implicitamente como 
código de conduta. O Estado parece impotente para 
combatê-la. E tudo indica que vai continuar a prosperar. 
Quem está a ganhar com a crise foi quem a provocou: 
a banca e os seus famosos “quadros” com regime de 
excepção, especialistas em empresas fictícias e paraísos 
fiscais; especialistas, enfim, na engorda em larga escala 
da economia paralela. Quem perde são os mesmos de 
sempre: os trabalhadores por conta de outrem. Mas per-
de, sobretudo o país. 

Augusto Machado

diretamente ao meu caro leitor: imagine que eu mes-
mo, juntamente consigo, nos determinávamos a escu-
tar certa conversa de dois dos nossos políticos já muito 
veteranos, contemporâneos de Francisco Sá Carneiro e 
de Adelino Amaro da Costa, e que por ela ficávamos a 
saber da existência de certa documentação indiscutível, 
susceptível de provar a causa do atentado de Camarate, 
e ficando a saber a casa onde a mesma se encontrava.
Estudada localização da casa, ficávamos a saber que 

aí trabalhava uma irmã do cunhado do meu caríssimo 
leitor, desde sempre uma grande adepta do PSD. Por-
que não proceder como o Columbo nos tais filmes da 
série atrás referida, tentando entrar na casa, e surripiando 
a documentação em causa, dando-a depois a saber aos 
portugueses por via, por exemplo, da WikiLeaks? Era 
uma ilegalidade? Pois claro que era! Mas a verdade é 
que, por via dela, teríamos resolvido, quase com toda a 
certeza, o mais complexo sistema de equações e/ou ine-
quações jurídico-políticas surgido aos portugueses no 
tempo da III República. Pois, foi isto mesmo, embora 
a uma escala universal, que teve lugar com os sítios do 
WikiLeaks e com as centenas de milhares de documen-
tos dados ao domínio de quem os queira ler, tomando as-
sim conhecimento da sordidez em que se constitui a vida 
política por esse Mundo fora. Mais: muitos daqueles 
documentos, mostrando simples problemas colocados 
pelas autoridades centrais dos Estados Unidos aos seus 
diplomatas em países estrangeiros, mostram a existência 
potencial – mas que é uma realidade – de um vasto leque 
de actividade criminosa ao nível de governantes de paí-
ses os mais diversos. Com um pouco de atenção, e tam-
bém de perspicácia, esta documentação vinda a público 
por via do WikiLeaks, mostra, por exemplo, que não se 
pode, sem mais, acreditar nas explicações do Governo 
de Espanha sobre o caso dos controladores de tráfego 
aéreo, porque também o Iémen sempre garantiu que os 
ataques à Al Qadea feitos no seu território eram das res-
pectivas autoridades militares locais, quando agora se 
veio a saber que eram feitos pelos Estados Unidos, após 
combinata com o Governo do Iémen. A incontornável 
e singular importância histórica da WikiLeaks é que os 
conteúdos ora revelados mostram a fantástica podridão 
moral que percorre as relações entre os Estados, mas 

a realidade inconveniente
também porque dá uma imagem do que cada um pensa 
dos outros, domínio por cujo seio se percebe existir uma 
enormíssima parte de verdade e precisão. Mostra, indis-
cutivelmente, que a ação política assenta na mentira, na 
insinuação, em actividades de natureza criminal diver-
sa, em falsas realidades, em actividades simplesmente 
forjadas, na própria violação de convenções ou tratados, 
por aí fora. Às populações dos diversos países, de prefe-
rência cantando e rindo naqueles dias de eleições (para 
o boneco), dá-se-lhes o tal universal e igual… direito ao 
voto. Em contrapartida, há até situações que, praticadas 
às claras, com lealdade e honestidade, nunca depois vêm 
a ver a luz do dia de um modo capaz na grande comuni-
cação social dita livre. É o caso, por exemplo, da atribui-
ção a Fidel Castro, através de José Ramos Horta, da mais 
alta condecoração de Timor Leste, pelo reconhecimento 
deste país a Cuba, por via do apoio em matéria de saúde 
e de educação. No sentido inverso, Cuba atribuiu a José 
Ramos Horta e Ordem Honorífica, José Martí, à luz das 
razões que justificam a sua atribuição. Tudo comunistas, 
portanto, uns crentes e outros (aparentemente) descren-
tes... Não deixa de ser interessante constatar a terrível 
preocupação desde sempre manifestada pela direita do 
Mundo perante o massacre de Katin, e como essa mes-
ma direita nem uma palavra balbuciou – terá tido um 
infinitésimo pensamento? – em torno do massacre fran-
cês da Gendarmerie sobre magrebinos, nos tempos de 
Charles De Gaulle.  E que dizer do completo silêncio 
sobre os voos da CIA e sobre as torturas que foram bar-
baramente infligidas sobre os seus prisioneiros? Ou do 
silêncio perante a perseguição judicial a Baltasar Gar-
zón ou a Julian Assange? Dentro ou fora da lei, mas no 
estrito aspeto formal, a grande e omnipresente verdade 
é que o WikiLeaks veio mostrar a todo o Mundo – ex-
ceptua-se a classe política – o que, embora sendo desde 
sempre presumido e por evidência forte sabido, se não 
conhecia materialmente. Com um pequeno saltinho, e o 
leitor de imediato poderá agora perceber as mil e uma 
trapaças que por detrás desta crise mundial financeira 
se terão alojado. Temos uma prova circunstancial desta 
realidade: conhece outro nome de um condenado para 
lá de Bernard Maddoff? E acha isso lógico e possível? 
Portanto,… Hélio Bernardo Lopes

1720 - D. João V funda a Academia Real de História.
1792 - Começa a construção do Teatro de S. Carlos, em Lisboa.
1794 - Os girondinos são admitidos na Convenção, assembleia cons-
tituinte francesa.
1910 - Fundação do Clube Desportivo Nacional.
1914 - A armada britânica destrói a força naval alemã ao largo das 
Ilhas Falkland.
1917 - Revolta militar. Sidónio Pais assume a chefia do Governo e 
impõe um regime de ditadura. Afonso Costa, primeiro-ministro da Re-
pública, é preso. Bernardino Machado, o presidente, destituído.
1918 - Os bolcheviques russos tomam a Estónia.
1923 - É fundada a Acção Realista Portuguesa.
1925 - Adolf Hitler publica “Mein Kampf”, na Alemanha.
1930 - Suicida-se a poetisa portuguesa Florbela Espanca.
1933 - Bernardette Soubirous, vidente de Lourdes, é canonizada.
1941 - Entra em funcionamento o campo de extermínio de Chelmno, 
em Lodz, na Polónia ocupada pelas forças nazis. Cinco mil pessoas 
são assassinadas na primeira operação de morte. II Guerra Mundial. 
Os EUA e o Reino Unido declaram guerra ao Japão.
1949 - As Nações Unidas apelam ao reconhecimento internacional da 
República Popular da China. O governo nacionalista muda-se para a 
Formosa.
1956 - Greve geral na Hungria. É estabelecida a lei marcial.
1958 - Começa a Conferência de Acra, conferência de todos os povos 
africanos.
1966 - Os EUA e a URSS definem os termos do tratado que interdita 
qualquer tipo de explosão nuclear no espaço exterior.
1968 - Começam, em Paris, as negociações para o cessar-fogo no 
Vietname.
1970 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova a re-
solução, baseada no relatório da missão especial da ONU à Guiné, 
que condena o colonialismo português, considerando-o uma “ameaça 
à paz e à segurança internacionais”.
1972 - A igreja de S. Jorge de Arroios, em Lisboa, é inaugurada.
1973 - Os oficiais portugueses Vítor Alves, Otelo Saraiva de Carvalho 
e Vasco Lourenço são escolhidos para a direção da Comissão Coor-
denadora do Movimento dos Capitães.
1974 - A Grécia vota a favor da instalação do regime republicano, 
abandonando a monarquia, que vigorava desde 1832.
1977 - O I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, é “chum-
bado” na Assembleia da República.
1980 - O ex-beatle John Lennon, 40 anos, é assassinado à porta da 
sua casa, em Nova Iorque.
1984 - A Comunidade Económica Europeia e 64 países do Terceiro 
Mundo assinam a III Convenção de Lomé.
1987 - O presidente dos EUA, Ronald Reagan, e o dirigente soviético 
Mikhail Gorbachov assinam, em Washington, o tratado para a elimina-
ção das armas nucleares de alcance intermédio.
1988 - O arquiteto português Siza Vieira recebe o Prémio Europeu de 
Arquitetura Mies van der Rohe.
1990 - Morre o cineasta norte-americano Martin Ritt, 70 anos.
1991 - As populações de Vale de Mula, no distrito da Guarda, e de 
Obispo, em Espanha, inauguram a ponte que liga as duas localida-
des, construída à revelia das autoridades dos dois países. A Rússia, 
a Ucrânia e a Bielorrússia formam a Confederação dos Estados Inde-
pendentes, declarando extinta a antiga União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.
1993 – Bill Clinton, presidente dos EUA, sanciona a adesão dos EUA 
ao Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).
1994 - Morre o compositor brasileiro António Carlos de Almeida Jobim, 
Tom Jobin, 67 anos, pioneiro da bossa-nova.
1995 - É inaugurado o aeroporto de Macau.
1996 - Morre o escritor romeno Marin Sorescu, 60 anos, ministro da 
Cultura entre 1993 e 1995.
2001 - A 9ª Sinfonia de Beethoven é considerada património da huma-
nidade, pela Unesco. José Miguel Júdice é eleito bastonário da Ordem 
dos Advogados.
2003 - Fontes militares e da espionagem dos EUA admitem a partici-
pação de Israel em contra-ataques “cirúrgicos” à resistência no Iraque. 
O nome do major-general Manuel Apolinário, anunciado para novo 
comandante da Brigada de Trânsito da GNR, é retirado, depois de co-
nhecida a existência de uma investigação na Polícia Judiciária Militar.
2004 – A publicação do relatório da Unicef atesta a existência de 125 
mil crianças em situação de pobreza, em Portugal. É criada a Comuni-
dade Sul-Americana das Nações.

“cada homem rico, abastado, custa centos de infelizes, de mise-
ráveis”. almeida garrett (1799-1854), escritor e político português.
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Especialidades
Leitão à bairrada (todos os dias)
Frangos (o melhor da cidade)

Coelho no churrasco
e outras especialidades no carvão

Especiais todos os dias
encomendas para todo o tipo de 

festas (casamentos, baptizados, etc.)

Faça a sua encomenda do natal

PREÇOS ESPECIAIS

Chefe Silva Convida toda a comunidade
portuguesa à sua nova churrasqueira

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis

514-504-6464 ou 514-476-1338
www.piri-piri.ca | info@piri-piri.ca

Rôtisserie | Churrasqueira

Piri Piri
“O melhor frango na cidade”

“Le meilleur poulet en ville”

D. Maria e os chefes 
Arlindo e Joaquim 

convidam toda a comunidade

Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos 

especiais do dia

Chefe Silva

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

mariZa receBe
condecoração
o embaixador de França 
em portugal, pascal teixei-
ra da Silva, entrega ama-
nhã as insígnias de cava-
leiro da ordem das artes e 
das letras à fadista mariza. 
a condecoração decor-
re às 18h30 no palácio de 
Santos e homenageia o ta-
lento e a forte presença em 
palco da fadista.

Foguetão e 3
SatéliteS perdidoS
o foguetão russo “Proton-
M”, que transportava três 
satélites do sistema de na-
vegação glonaSS, des-
viou-se da rota e caiu no 
Oceano Pacífico, perto do 
arquipélago do Hawai. os 
três satélites russos deve-
riam juntar-se aos 21 que já 
se encontram no espaço. 
o sistema de navegação 
russo glonaSS, criado 
em 1993, é um análogo do 
sistema norte-americano 
gpS.

53 municípioS Só
com 5.000 peSSoaS
um total de 110 dos 308 mu-
nicípios portugueses tem-
menos de 10.000 habitan-
tes, 93 deles localizados no 
continente, 12 nos açores e 
cinco na madeira. cerca de 
metade (53) destes 110 tem 
5.000 ou menos habitan-
tes. mas, apesar de repre-
sentarem uma população 
reduzida, a maioria destes 
municípios tem, em média, 
uma junta de freguesia para 
menos de 1.000 pessoas. 
distribuem-se especialmen-
te pelo interior do país e em 
zonas já despovoadas.

provas do processo 
desaparecem na pSp
Carlos Pinota garante não ter no com-

putador uma lista de clientes VIP a 
quem arranjava encontros sexuais com 
prostitutas do site Momentos de Prazer, 
mas reconhece ter um “mailing list” em 
que estão nomes de clientes que rece-
bem mails com as novidades - raparigas 
novas. Só que o paradeiro da lista com 
nomes é um mistério, e, do processo em 
que o jornalista da RTP é arguido, desa-
pareceram provas - uma parte do ma-
terial informático apreendido. O DIAP 
de Lisboa quer umainvestigaçãonapró-
priaPSP. A operação de busca a Carlos 
Pinota e alguns dos supostos cúmplices, 
num processo por associação criminosa, 
lenocínio ou tráfico de droga, data de 13 
de Outubro. A PSP fez um auto de apre-
ensão - inventário dos bens retirados aos 
suspeitos para análise e recolha de prova 
- que agora não bate certo com o mate-
rial entregue ao DIAP, onde são feitas as 
perícias informáticas. Das instalações da 
PSP terá desaparecido material, nomea-

damente pens (dispositivos de armazena-
mento de informação), no processo em 
que foram feitas referências a políticos e 
juízes como clientes de prostitutas. Já foi 
extraída certidão para investigar o desa-
parecimento.
Aberto um inquérito para
que a polícia se explique
Gestores ligados à Banca, deputados, 

ex-membros do Governo, juízes, entre 
outras personalidades, serão clientes da-
rede de prostituição em que figura Carlos 
Pinota, gestor do site Momentos de Pra-
zer. Os nomes estarão na lista encontrada 
num computador apreendido, conforme 
fizeram constar investigadores da PSP 
depois da operação de 13 de Outubro. 
Passado um mês, essa posição não era 
assumida e o Ministério Público pediu 
o material informático para que as perí-
cias fossem feitas no DIAP. Ao fim de 
quase dois meses, falta material apreen-
dido - que a PSP diz estar na PJ, o que 
o MP desmente e já foi extraída certidão 
do processo principal para que o desapa-
recimento na PSP seja investigado num 
inquérito à parte.

pormenoreS
1ª diviSão de liSBoa
A investigação da PSP à rede de pros-
tituição esteve sempre a cargo da 1ª 
Esquadra de Investigação Criminal de 
Lisboa.

crimeS poSSíveiS
Os crimes em que incorre quem na po-
lícia tinha de zelar pela guarda das pro-
vas, em caso de acusação, variam entre 
descaminho (desaparecimento), favore-
cimento pessoal ou prevaricação.

períciaS não acaBaram
As perícias feitas pelo DIAP aos mais de 
dez computadores apreendidos continu-
am.

Morreu actor
virgílio Teixeira

O actor Virgílio Teixei-
ra, que contracenou 

com Amália Rodrigues em 
“Fado, história de uma can-
tadeira”, morreu no domin-
go à noite, aos 93 anos, no 
Funchal, depois de doença 
prolongada. Considerado 

um galã do cinema português nos 1940 e 1950, Virgí-
lio Teixeira morreu na sequência de problemas respi-
ratórios. O actor faleceu no hospital João de Almada, 
onde estava internado há vários meses. Com uma longa 
carreira no cinema, começou a carreira em 1943 com 
a participação em ‘Ave de Arribação’ e com uma pe-
quena participação em ‘O Costa do Castelo’. Virgílio 
Teixeira participou em diversos filmes, em Portugal, em 
Espanha e nos Estados Unidos. Em 1948, protagonizou 
o papel de Júlio, um guitarrista por quem a persona-
gem de Amália Rodrigues se apaixona no filme “Fado, 
história de uma cantadeira”, de Perdigão Queiroga. 
Mais recentemente, participou na telenovela “Chuva na 
areia” (1984) e no filme “A mulher do próximo” (1982), 
de José Fonseca e Costa. Virgílio Teixeira nasceu a 26 
de Outubro de 1917 no Funchal, fez cinema em Por-
tugal, Espanha, onde atingiu grande notoriedade, e em 
Hollywood, onde participou em “Alexandre, o grande”, 
de Robert Rossen, e “Doutor Jivago”, de David Lean, 
teve uma breve passagem pelo teatro.
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o DGeQ põe fim ao seu inquérito 
sobre o negócio Bellemare

acordo a respeito dos parcómetros
Um acordo sobre os parcómetros 

interveio entre a freguesia do Pla-
teau-Mont-Royal, os comerciantes do 
sector e a Cidade de Montreal. A tarifa 
dos parcómetros passará efectivamente 
de 2 a 3 dólares por hora, mas o aumen-
to será prolongado sobre dois anos em 
vez de um ano. Os rendimentos gera-
dos por este aumento irão à freguesia, 
o que permite ao presidente da Junta, 
Luc Ferrandez, de abandonar a ideia 

de instaurar uma taxa local. As horas 
dos parcómetros não serão alteradas, 
mas instalar-se-ão contadores suple-
mentares. Os comerciantes tinham-se 
fortemente oposto aos aumentos anun-
ciados. O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Gérald Tremblay, tinha final-
mente decidido anular a transferência 
de responsabilidade dos parcómetros 
às freguesias.

Um só formulário para
simplificar a vida dos pais
A ministra quebequense da Família, 

Yolande James, anun-
ciou a abertura de um bal-
cão único entre Quebeque 
e Ottawa, para a declaração 
de nascimento. O docu-
mento visa facilitar a vida 
dos pais quando um bebé se 
acrescenta à família. Terão 
de preencher um só formu-
lário para beneficiar dos 
serviços dos governos do 
Quebeque e do Canadá. Os 
dados da declaração de nas-
cimento, serão transmitidos 
aos diferentes escritórios 
de serviços do Quebeque e 
de Ottawa. As informações serão, por 
exemplo, transmitidas a Rendimento 

Canadá e aos serviços do seguro de 
doença do Quebeque. No 
ministério da Família ex-
plicam que esta decisão é 
a sequência das consultas 
efectuadas junto de grupos 
de pais, que penavam com 
todos os procedimentos 
administrativos quando do 
nascimento duma criança. 
Os pais deviam com efeito 
preencher vários formulá-
rios para ter acesso aos ser-
viços dos dois governos. A 
ministra James assegurou, 
além disso, que as medidas 
necessárias foram tomadas 

para assegurar a segurança e a confi-
dencialidade destas informações.

O Director Geral das eleições do 
Quebeque (DGEQ) não tem a in-

tenção de prosseguir o seu inquérito so-
bre as alegações do ex-ministro Marc 
Bellemare, sobre o financiamento do 
Partido Liberal do Quebeque. Uma 
decisão que sobressaltou Bellemare. 
Num comunicado publicado sexta-fei-
ra, o DGEQ explica que os encontros 
dos seus investigadores com o senhor 
Bellemare não lhe permitiram recolher 
suficientes “factos que lhe permitam 
continuar o processo de inquérito”. 
“No testemunho do senhor Bellemare, 
não ficou provado nenhuma recolha de 

dinheiro que seria contrária às disposi-
ções da Lei eleitoral. Do mesmo modo, 
não pôde testemunhar nem citar factos 
concretos, que deixassem crer que con-
travenções a esta lei teriam sido come-
tidas. Considerando o que precede, 
nenhuma sequência será dada a este 
processo”, escrevia o DGEQ. Este in-
quérito do Director Geral das eleições 
tinha sido desencadeado após divulga-
ções feitas pelo ex-ministro da Justiça, 
Marc Bellemare, sobre a existência de 
um sistema de financiamento ilegal no 
Partido liberal que implica empresas 
do domínio da construção.

Jean charest renuncia ao seu 
salário anual de 75.000$ do plQ
A partir de agora, o primeiro-ministro 

Jean Charest vê a sua remuneração 
consideravelmente reduzida. Na sequên-
cia da adopção do projecto de lei 48, 
sexta-feira, deve renunciar ao salário 
anual de 75.000 $ que lhe vertia o Parti-
do liberal do Quebeque (PLQ) desde que 
é chefe, em 1998. Deverá “satisfazer-se” 
do seu salário de primeiro-ministro anu-
al de 175.000 dólares. Charest tinha-se 
comprometido a renunciar à porção par-
tidária do seu salário, a partir da adopção 
do projecto de lei, que fará de modo que 
todos os eleitos da Assembleia nacional 
sejam doravante sujeitos a um código de 
ética. Até agora, as normas neste domí-
nio e a sua interpretação eram deixadas 
ao primeiro-ministro. Doravante, ne-
nhum eleito poderá receber, de nenhu-
ma forma, remuneração outra que a que 
provém das suas funções oficiais. A lei 
prevê também a nomeação próxima de 
um Comissário à ética. Facto excepcio-
nal quanto ao processo de nomeação, o 

Comissário deverá ser escolhido pelo 
primeiro-ministro e o chefe da oposição 
oficial, Pauline Marois. Esta escolha de-
verá seguidamente ser ratificada pelos 
dois terços dos eleitos. O Comissário de-
verá assegurar-se que o código de ética 
será aplicado. Terá um poder de inquéri-
to e poderá julgar que um deputado de-
linquente merece uma sanção, podendo 
ir da simples reprimenda à perda da sua 
sede. Contudo, a Assembleia nacional 
terá a última palavra, a de ratificar ou 
não as recomendações do Comissário. 
Além disso, a lei 48, adoptada por una-
nimidade após meses de discussões com 
a oposição pequista, estipula igualmente 
que todos os deputados – e não somente 
os ministros – deverão depositar uma de-
claração de interesses, para eles e a sua 
família imediata. No total, a adopção da 
lei 48 necessitou 60 horas de debates e 
não menos de 155 alterações. O código 
de ética entrará em vigor gradualmente 
em 2011.
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Nunca temos de mais

Todos os minutos
que necessita
(2 000 minutos)
Mensagens texto ilimitadas
incluindo as mensagens internacionais

Agora

por mês

Ademais, economize sobre o seu próximo telemóvel graças aos
Somente Fido oferece tantas maneiras de economizar agora e mais tarde.

www.action-page.com

Mont-Royal
1042, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Le Détaillant Exclusif Fido le plus recommandé au Canada en 2010.
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carta dominante: Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. amor: É possível que reencontre um 
amigo muito chegado que já não via há algum tempo e 
que passem bons momentos juntos.
Saúde: Evite enervar-se demasiado com problemas pou-

co importantes. dinheiro: É possível que durante esta semana sinta 
uma pequena quebra no sector financeiro.
número da Sorte: 75 números da Semana: 4, 5, 9, 7, 3, 6

carta dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Ines-
perada, Amizade. amor: Lute sempre pela sua felicidade, 
não se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que co-
nheça uma pessoa muito especial.
Saúde: Procure estar mais atento aos sinais que o seu 

organismo lhe envia. dinheiro: Todos os projectos que apresentar 
durante esta semana estarão favorecidos. 
número da Sorte: 26 números da Semana: 8, 5, 2, 7, 4, 1

carta dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito 
querido. Saúde: O seu bem-estar físico depende da sua 
disponibilidade para descansar. Cuidado com as corren-
tes de ar. 

dinheiro: Não haverão grandes alterações neste campo. Evite des-
perdiçar dinheiro em coisas que não lhe fazem falta. 
número da Sorte: 28 números da Semana: 26, 3, 41, 10, 25, 5

carta dominante: Ás de Copas, que significa Princípio 
do Amor, Grande Alegria. amor: As crianças da sua famí-
lia necessitam da sua atenção e do seu carinho.
Saúde: O seu organismo poderá ressentir-se de uma die-
ta alimentar desadequada.

dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. 
É uma boa altura para pedir um aumento, não tenha receio.
número da Sorte: 37 números da Semana: 10, 20, 1, 4, 7, 11

carta dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia. amor: Deixe-se levar pelos seus 
sentimentos. Poderão ocorrer algumas mudanças no seu 
relacionamento. Saúde: É provável que se sinta um pou-
co indisposto. dinheiro: Evite falar com os seus colegas 

sobre assuntos que não lhe dizem respeito. Poderá solidificar as suas 
finanças se confiar mais em si.
número da Sorte: 59 números da Semana: 6, 8, 4, 1, 2, 10

carta dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
amor: Durante esta semana vai conseguir colocar as 
suas ideias no lugar. Saúde: Tome conta da sua saúde e 
evite exceder-se. Cuide da sua mente. 
dinheiro: Proteja-se de um colega com más intenções. 

Período de dúvidas profissionais.
número da Sorte: 71 números da Semana: 9, 6, 3, 7, 4, 1

carta dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
amor: Período em que estará mais virado para si. Evite 
ser agressivo e demasiado possessivo com o seu par. 
Saúde: Cuidado com as indigestões. Poderão surgir pro-
blemas digestivos.

dinheiro: Proteja as suas economias. Não efectue gastos supérfluos.
número da Sorte: 45
números da Semana: 33, 36, 39, 28, 27, 40

carta dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
amor: Tenha calma e evite tomar atitudes precipitadas. 
Pense bem antes de entrar de cabeça numa relação.
Saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas a 
nível de saúde. 

dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer com que 
consiga pagar uma dívida. É um bom momento para negócios.
número da Sorte: 19 números da Semana: 9, 8, 1, 2, 5, 22

carta dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
amor: Colabore em actividades familiares. Pense um 
pouco mais na sua relação e reflicta bem se é realmente 
feliz. Saúde: Procure ser mais cuidadoso com o seu sis-
tema gástrico. Evite situações de stress, estas poderão 

trazer-lhe alguns problemas de saúde. dinheiro: Evite deixar-se inti-
midar por ameaças infundadas de um colega. 
número da Sorte: 18 números da Semana: 3, 6, 9, 7, 4, 1

carta dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. amor: A semana promete ser marcada por 
muito romantismo. Saúde: Período sem grandes pro-
blemas ao nível da saúde. dinheiro: Seja ousado e faça 
uma proposta arrojada ao seu chefe. Poderá surgir um 

crescimento inesperado do seu poder material.
número da Sorte: 52 números da Semana: 25, 28, 14, 17, 3, 39

carta dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Fa-
lha. amor: Evite deixar-se abater por uma discussão com 
o seu par. Período em que está muito sensível.
Saúde: É possível que venha a ter alguns problemas ao 
nível ocular. dinheiro: Não se esperam alterações signi-

ficativas. Saiba resolver situações complicadas. 
número da Sorte: 69 números da Semana: 3, 6, 5, 2, 4, 1

carta dominante: A Temperança, que significa Equi-
líbrio. amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-
metade. Cuidado com os falsos amigos.
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina a si próprio. 
Atenção ao excesso de exercício físico. 

dinheiro: Período favorável à concretização de um negócio. O seu 
poder financeiro estará estável.
número da Sorte: 14
números da Semana: 2, 5, 4, 10, 11, 13

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

muITO bONS SOmOS NÓS

conversa de escritor
Aqui há uns tempos, entrevistei um jovem escritor 

português. Desiludido, há muito que não entre-
vistava um escritor – e, não fosse anunciar-se desta 
vez “uma história”, nem me teria ocorrido tal afazer. 
Acontece que o rapaz foi jantar lá a casa e disse coi-
sas mais interessantes do que eu alguma vez o vira 
dizer aos jornais, denunciando inclusive as mais ca-

ricatas regras de engajamento do establishment que o 
consagrara. Não resisti. Perguntei-lhe: “Mas porque é 
que nunca dizes essas coisas nas entrevistas?” E ele: 
“Porque não mas perguntam.” “E, se eu tas pergun-
tasse, dizia-las?”, tornei. “Claro que dizia”, garantiu-
me, todo corajoso (e não foi do vinho, porque ainda 
o jantar ia a meio e já a entrevista estava aprazada).
Foi uma decepção, claro. Quando propus o traba-

lho ao jornal em causa, não ouvi do outro lado senão 
aquilo que já esperava: “O quê? Esse gajo outra vez? 
Está tudo farto dele – e, além disso, não tem nada para 
dizer...” Contrapus: “Confiem em mim. Já sabem que 
não os deixo ficar mal. Isto vai marcar a actualidade 
literária.” Pois não marcou. É óbvio que não marcou. 
Enviadas as perguntas por email, para o moço ter 
tempo de elaborar e tudo, andei a telefonar-lhe como 
um louco até ao último dia do dealine, lembrando-o 
da urgência. Na noite em causa, lá chegaram, enfim, 
as respostas. Eram as mesmas que ele dava em todas 
as entrevistas, independentemente das perguntas. No 
corpo do email, uma nota: “Desculpa, mas, pensando 
bem, é isto que eu acho sobre as coisas.”

Na semana passada, ouvi a escritora francesa Cathe-
rine Clément no programa de Carlos Vaz Marques, 
na TSF – e, ao longo daqueles 50 minutos, não me 
lembrei de outra coisa senão do meu infeliz comen-
sal. Vaz Marques, que actua no domínio das artes em 
geral, é o melhor entrevistador português. Sabe que 
a informação dos nichos se faz assim, doce e coad-

juvante – mas, apesar da doçura, tira mais dos 
entrevistados do que metade dos seus colegas 
juntos. E, porém, nem ele poderia objectar a 
tal formatação. Do ponto de vista do espectá-
culo radiofónico, foi um sucesso: as respostas 
saíam todas disparadas, como se estivessem 
na ponta da língua. A tragédia é que estavam 
mesmo. Clément já as dera noutras entrevistas, 
com aquelas ou com outras perguntas. Todos os 
escritores as deram. Todos continuam a dá-las.
Às vezes, e sabendo que acamarado com fu-

tebolistas, alguém me diz: “Coitado de ti. Nem 
sequer sabem falar…” Parvoíce. Quem acha 
que um futebolista não sabe falar, qualquer que 
ele seja, é porque não está minimamente atento 
à forma como se expressam os portugueses em 
geral (os empregados de café e os funcionários 
públicos, os advogados e até os ministros) – e 
menos ainda está atento às entrevistas dos es-
critores, portugueses ou não. Às entrevistas e, 

aliás, aos debates, às conferências, aos seminários e 
ao que mais proporcione o dito establishment para 
permitir a existência de um escritor para além dos 
seus livros (até apesar dos seus livros).
Dizem os futebolistas: “Vamos levantar a cabeça e 

pensar no próximo jogo”, “Perdemos, mas não nos 
deixamos abater”, “O que eu quero é continuar a tra-
balhar para convencer o mister”. E dizem escritores: 
“Quando estava a escrever, perdi a noção do espaço 
e do tempo”, “Este livro escreveu-se sozinho, eu fui 
apenas um veículo”, “Não quis dizer nada em parti-
cular, o livro dispõe de existência própria e eu não 
tenho o direito de condicionar a forma como o leitor 
o lê”. No fundo, vai dar ao mesmo. À mesma falta de 
subversão. À mesma falta de liberdade de espírito. 
Ao mesmo medo. Com a diferença fundamental de 
que os futebolistas querem sobretudo marcar golos, 
casar com uma loira e ter um descapotável, enquanto 
os escritores não dispensam ser mensageiros de algo 
superior, o que é o mais aborrecido de tudo.
Para mim, que gosto de livros, o pior de tudo são 

quase sempre os escritores. O marketing não é o úni-
co valor deste mundo – e, bem vistas as coisas, ainda 
não conheci um só de cuja obra verda-
deiramente gostasse e a quem, ao fim 
de algum tempo, continuasse a reco-
nhecer o direito de se deixar ver vivo.
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Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Especiais: 1 par de calças por $3.00 

                     1 fato $8.00 • 1 camisa $2.00

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro

• Especializado na reparação de forros 
de casacos de couro e camurça

Temos bons preços
Peter
20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Pins e Duluth)
Montréal (QC) H2W 1L3 Desde 1980

confessionário de José da conceição
Gosta de gastar dinheiro em patuscadas. As cur-

vas são o que ele mais aprecia no sexo oposto.
Caros leitores esta semana o confessado é o poeta, 
José da Conceição, e diz-nos que o seu pior defeito é 
não ter trem de aterragem.
V.P.: Como se define a si próprio? 
J.C.: Uma ave solitária.
V.P.: Qual é a sua melhor virtude?
J.C.: Voar, voar, voar.
V.P.: E o seu pior defeito? 
J.C.: Não ter trem de aterragem.
V.P.: Qual é a sua melhor recordação de infância? 
J.C.: Ver o Mundo sem fronteiras.
V.P.: Quando criança, que profissão sonhava vir 
a ter? 
J.C.: Por definição piloto aviador.
V.P.: O que significa para si a vida? 
J.C.: Um sonho inacabado.
V.P.: Em que época histórica gostaria de ter vivido 
e porquê? 
J.C.: No futuro! O mundo que eu inventei.
V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
J.C.: Aquele que eu inventei.
V.P.: E o pior?
J.C.: Aquele em que vivo.
V.P.: O que é viver imigrado?
J.C.: Fazer filhos em casas alheias.
V.P.: Qual é a viagem mais agradável que fez? 
J.C.: Uma viagem astral.
V.P.: Quais as características que mais admira no 
sexo oposto?
J.C.: Pergunta tendenciosa.... Mas são as curvas, claro! 
Razão pela qual frequento mais as estradas de terceira.
V.P: O que mais o incomoda nos outros? 
J.C.: A indiferença.
V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
J.C.: Viver a vida em poesia.
V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho? 

J.C.: A hora de voltar para casa.
V.P.: O que mais lhe desagrada no seu trabalho? 
J.C.: A palavra “trabalho” quando a ouço, fico 
logo a transpirar.
V.P.: Em que é que mais gosta de gastar di-
nheiro?

J.C.: Em patuscadas.
V.P.: Qual é o seu prato preferido? 
J.C.: Ovos de pombo com moelas de safio.
V.P.: Qual é a sua canção preferida? 
J.C.: “Já estás c’os copos”.
V.P.: Qual é o melhor livro que leu?   
J.C.: “O Despertar da Saudade”, mas detesto o autor.
V.P.: Qual é o melhor filme que viu? 
J.C.: “Desgarga de ovos a forquilha”
V.P: Que notícia gostaria de encontrar ama-
nhã no jornal?
J.C.: Que a estupidez fosse um mito.
V.P: Qual é o seu personagem imaginário pre-
ferido? Porquê? 
J.C.: Tentar tornar-me visível.

V.P: Se fosse invisível para onde iria? Para 
ver e ouvir o quê?
J.C.: O Presidente dos Estados Unidos.
V.P: Qual é a personalidade internacional que 
mais admira e porquê
J.C.: O ilustríssimo Senhor José de Sousa,… oh 
la, la,...
V.P: E qual é a personalidade nacional e porquê? 
J.C.: Se o autor não nascesse, teria que ser in-
ventado.
V.P: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal 
medida que tomaria? 
J.C.: Vivermos todos num mundo imaginário 
que eu inventei.
V.P: Qual é o provérbio em que mais acredita? 
J.C.: Não somos melhor servidos que por nós 
próprios. José de Sousa
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Continuação na próxima edição

a Relíquia (13) eça de Queirós
- Ó minha querida Senhora do Patrocínio, faze que a Adelinha 

goste outra vez de mim!
Depois utilizei o valimento da Titi com os santos seus amigos, 

o amorosíssimo e perdoador São José, São Luís Gonzaga, tão 
benévolo para a juventude. Pedia-lhe que fizesse uma petição por 
certa necessidade minha, secreta e toda pura. Ela acedia, com 
alacridade; e eu, espreitando pelo reposteiro do oratório, rega-
lava-me de ver a rígida senhora, de joelhos, contas na mão, em 
súplicas aos patriarcas castíssimos, para que a Adélia me desse 
outra vez a beijoquinha na orelha.
Uma noite, cedo, fui experimentar se o céu escutara tão valiosas 

preces. Cheguei à porta da Adélia; e bati, tremendo todo, uma 
argoladinha humilde. O Senhor Adelino assomou à janela, em mangas de camisa.
- Sou eu, Senhor Adelino - murmurei abjetamente e tirando o chapéu. - Queria falar à 

Adeliazinha. Ele rosnou para dentro, para a alcova, o meu nome. Creio mesmo que dis-
se o carola. E lá do fundo, dentre os cortinados, onde eu a pressentia toda desalinhada 
e formosa, a minha Adélia gritou com furor:
- Atira-lhe para cima dos lombos o balde da água suja!
Fugi.
No fim de setembro, o Rinchão chegou de Paris; e um domin¬go, à noitinha, à volta 

da novena de São Caetano, entrando no Martinho, encontrei-o, rodeado de rapazes, 
contando ruidosamente os seus feitos de amor e de gentil audácia em Paris. Tristonho, 
puxei um banco e fiquei a ouvir o Rinchão. Com uma ferradura de rubis na gravata, o 
monóculo pendente de uma fita larga, uma rosa amarela no peito, o Rinchão impressio-
nava, quan¬do por entre o fumo do charuto esboçava traços do seu prestígio:
“Uma noite no Café de la Paix, estando eu a cear com a Cora, com a Valtesse, e com 

um rapaz muito chic, um príncipe...” O que o Rinchão tinha visto! o que o Rinchão tinha 
gozado! Uma condessa italiana, delirante, parente do Papa, e chamada Popotte amara-
o, levara-o aos Campos Elísios na sua vitória - cujo velho brasão eram dous chavelhos 
encruzados. Jantara em restaurantes onde a luz vinha de serpentinas de ouro, e os 
criados, macilentos e graves, lhe chamavam respeitosamente Mr. le Comte. E o Alcázar, 
com festões de gás entre as árvores, e a Paulina cantando, de braços nus, o Chouriço 
de Marselha - revelara-lhe a verdade, a grandeza da civilização.
- Viste Vítor Hugo? -- perguntou um rapaz de lunetas pretas, que roía as unhas.
- Não, nunca andava cá na roda chic!
Toda essa semana, então, a idéia de ver Paris brilhou incessantemente no meu espí-

rito, tentadora e cheia de suaves promessas... E era menos o apetite desses gozos do 
orgulho e da carne, com que se abarrotara o Rinchão, que a ansiedade de deixar Lisboa, 
onde igrejas e lojas claro rio e claro céu, só me lem¬bravam a Adélia, o homem amargo 
de capa à espanhola, o beijo na orelha perdido para sempre... Ah! se a Titi abrisse a sua 
bolsa de seda verde, me deixasse mergulhar dentro as mãos, colher ouro, e partir para 
Paris!. Mas, para a senhora D. Patrocínio, Paris era uma região ascorosa, cheia de men-
tira, cheia de gula. onde um povo sem santos, com as mãos maculadas do sangue dos 
seus arcebispos, está perpetuamente, ou brilhe o sol, ou luza o gás, cometendo uma 
relaxação. Como ousaria eu mostrar à Titi o desejo imodesto de visitar esse lugar de 
sujidade e de treva moral?... Logo no domingo, porém, jantando no Campo de Santana 
os amigos diletos, aconteceu falar-se, ao cozido, de um sábio condiscípulo do Padre Ca-
simiro, que recentemente deixara a quietação da sua cela no Varatojo, para ir esposar, 
entre foguetes, a trabalhosa Sé de Lamego. O nosso modesto Casimiro não compre-
endia esta cobiça de uma mitra, cravejada de pedras vãs; para ele, a plenitude de uma 
vida eclesiástica era estar assim aos sessenta anos, são e sereno, sem saudades e sem 
temores, comendo o arrozinho do forno da senhora D. Patrocínio das Neves...
- Porque deixe-me dizer-lhe, minha respeitável senhora, que este seu arroz está um 

primor!... E a ambição de ter sempre um arroz destes, e amigos que o apreciem, parece-
me a mais legítima e a melhor para uma alma justa...
E assim se veio a discursar das acertadas ambições que, sem agravo do Senhor, cada 

um podia nutrir no seu coração. A do tabelião Justino era uma quintazinha no Minho, 
com roseiras e com parreiras, onde ele pudesse acabar a velhice, em mangas de cami-
sa, e quietinho.
- Olhe, Justino - disse a Titi - uma cousa que lhe havia de fazer falta era a sua missa 

na Conceição Velha... Quando a gente se acostuma a uma missinha, não há outra que 
console... A mim, se me tirassem a de Santana, parece-me que começava a definhar...
Era o Padre Pinheiro que a celebrava; a Titi, enternecida, colocou-lhe no prato outra 

asa de galinha; e Padre Pinheiro revelou também a ambição que o pungia. Era elevada 
e santa. Queria ver o Papa restaurado nesse trono forte e fecundo, em que resplande-
cera Leão X...
- Se ao menos houvesse mais caridade com ele! - exclamou a Titi. - Mas o Santíssimo 

Padre, o vigariozinho de Nosso Senhor, assim numa masmorra, em farrapos, sobre 
palha... É de Caifases, é de judeus!
Bebeu um gole da sua água morna, e recolheu-se ao retiro da sua alma - a rezar a 

Ave-Maria que sempre ofertava pela saúde do Pontífice e pelo termo do seu cativeiro.
O Doutor Margaride consolou-a. Não acreditava que o Pontífice dormisse sobre pa-

lhas. Viajantes esclarecidos afiançavam-lhe até que o Santo Padre, querendo, podia ter 
carruagem. - Não é tudo; está longe de ser tudo o que compete a quem usa a tiara; mas 
uma carruagem, minha senhora, é uma grandíssi¬ma comodidade...
Então o nosso Casimiro, risonho, desejou saber (já que todos patenteavam as suas 

ambições) qual era a do douto, do eminente Doutor Margaride.
- Diga lá a sua, Doutor Margaride diga lá a sua! - clamaram todos, com afeto.
Ele sorria, grave.
- Deixe-me Vossa Excelência primeiro, D. Patrocínio, minha senhora, servir-me dessa 

língua guisada, que marcha para nós e que me parece preciosa.
Depois de fornecido, o venerável magistrado confessou que apetecia ser par do Reino. 

Não por alarde de honras, nem pelo luxo da farda; mas para defender o princípio sacro 
da autoridade... - Só por isto - acrescentou com energia. - Porque desejava também, an-
tes de morrer, poder dar, se Vossa Excelência, D. Patrocínio, me permite a expressão, 
uma cacheirada mortal no ateísmo e na anarquia. E dava-lha!
Todos declararam fervorosamente o Doutor Margaride digno desses fastígios sociais. 

Ele agradeceu, seriíssimo. Depois volveu para mim a face majestosa e lívida:
- E o nosso Teodorico? O nosso Teodorico ainda não nos disse qual era a sua ambi-

ção. Corei; e Paris logo rebrilhou ao fundo do meu desejo, com as suas serpentinas de 
ouro, as suas condessas primas dos Papas, as espumas do seu champagne - fascinan-
te, embriagante, e ador¬mentando toda a dor... Mas baixei os olhos; e afirmei que só 
aspirava a rezar minhas coroas, ao lado da Titi, com proveito e com descanso...
O Doutor Margaride, porém, pousara o talher, insistia. Não lhe parecia um desapego 

de Deus, nem uma ingratidão com a Titi, que eu, inteligente, saudável, bom cavaleiro e 
bacharel, nutrisse uma honesta cobiça...

Tradição presente é o lema
do restaurante caravela
Podemos especular se José Manuel 

quer, tão só, afirmar o seu respei-
to pelo nosso passado culinário, ou se 
quer dizer que o seu conceito de “tra-
dição” se associa à contemporaneidade 
da cozinha portuguesa em Montreal.

Parece-me a mim, depois de um al-
moço, que é esta última a escolha e 
conta com a magnífica chefe de co-
zinha, Cristina Silva uma jovem que 
comanda a brigada culinária, com ale-
gria e não defraudou as expectativas de 
quem nela acreditou, desde que provou 
os primeiros pratos da sua autoria.
Caravela, quer pela organização fun-

cional do espaço, decoração discreta e 
valorizadora de ícones marítimos, me-
sas bem atoalhadas, copos adequados, 
uma cozinha que valoriza os produtos 

e tudo flui a bom ritmo.
As referências são portuguesas, os 

aromas e sabores dos produtos acentu-
am a frescura.
Tudo funciona sem atropelos e as vo-

zes não se levantam.

É natural que as ementas estejam 
pensadas para dar toda a liberdade de 
escolha a quem se senta à mesa do 
restaurante Caravela. “Zé Manel” está 
sempre disponível para sugestões de 
vinhos, escolher uma entrada ou alte-
rar um puré por feijão-verde ou sem 
malagueta, para acompanhar lombinho 
de porco ou uma dourada grelhada, en-
cham-lhe a casa, que ele merece.
Caravela a marca de José Manuel, 

3991 Boul. St. Laurent no “Plateau”.
Manuel de Sequeira Rodrigues
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médio do seu Ministério dos Consu-
midores, Cooperativas e Instituições 
Financeiras, emitiu a autorização ofi-
cial de existência da colectividade, em 
nome da Associação dos Paroquianos 
de Nossa Senhora de Fátima de Cho-
medey — como se chamou nessa épo-
ca — a 3 de Dezembro de 1975. Cons-
ta no “libro C-539 e folio 98”, sendo 
requerentes António Benfeito, Luís 

Pavão e João Fernandes. Era preocu-
pação principal dos objectivos enun-
ciados: “Ocupar-se em particular dos 
lazeres dos seus membros, procurando 
fornecer-lhes ocupações e distracções 
sãs e inteligentes”.Foi seu primeiro 
presidente, António Benfeito.

Com o andar dos anos construiu-se o 
actual complexo recreativo e religioso, 
graças ao dinamismo e aos esforços de 
uma população interessada, assim que 
ao impulso de um grande ausente nesta 
noite: o padre António Araújo. Entre-
tanto o nome foi alterado para o actual: 
Associação Portuguesa Nossa Senhora 
de Fátima, embora pense, que ideal-
mente, deveria ser apenas Associação 
Portuguesa de Laval. E nada teria a ver 
com qualquer espírito anti-religioso. 
Somente questão de simplicidade e 
maior representação comunitária.
Simples mas significativo e muito 

bem preparado foi igualmente o se-
rão, onde se notava a intervenção de 
Mike Arruda e de algumas senhoras 
do CA, que teve Natércia Rodrigues 
como mestre de cerimónia, papel que 
assumiu com acerto e equilíbrio. Por 
entre a música que o sempre bem dis-
posto Luís de Melo fazia ouvir e diver-

sas actuações de fadistas locais, foram 
passando pelo palco os 25 fundadores, 
os antigos dirigentes e todos os outros, 
mais recentes, que de um modo ou ou-
tro desempenharam funções directivas, 
nos órgãos associados à Associação, 
dos quais destaco por entre os primei-
ros, o respeitável e respeitado fundador 
João Fernandes, de eterna simpatia e 
activo escultor. Daqueles a quem a As-

sociação muito deve. A todos 
foi entregue um certificado, 
com moldura, e uma ou duas 
medalhas comemorativas, de 
ouro e prata, cujas cores das 
fitas tinham diferente signifi-
cação, consoante o membro 
ter sido dirigente e fundador 
ou apenas dirigente. 
A sala, decorada com es-

mero, encontrava-se repleta. 
Para além dos convidados e 
familiares, o público aderiu 
com entusiasmo a este even-
to tendo o Presidente, Antó-
nio Santos, feito um discurso 
entremeado de evocações do 
passado e os projectos que a 
Associação tem para o futu-
ro, de que será garante um 
presente que tem dado provas 
concretas de capacidades de-
monstradas nos últimos tem-

pos, ultrapassada — creio e espero — a 
tempestade que assolou o organismo. 
Por sua vez, o Senhor Cônsul-geral, 
que foi figura predominante, sobretudo 
nas homenagens prestadas aos convi-
dados da noite, felicitou a Associação 
pelo caminho percorrido e todos quan-

tos benevolamente se têm dedicado à 
colectividade e, ao mesmo tempo, co-
laborado na melhoria de vida dos seus 
concidadãos, anunciando depois ter de-
cidido que no ano que se aproxima, o 
centro das actividades das comemora-
ções do Dia Pátrio, Dia de Portugal, o 
sempre lembrado 10 de Junho, será em 
Laval, para o que conta já com o apoio 
entusiasta da Associação. Será motivo 
de alegria e de orgulho a que todos, na 
medida das suas possibilidades, devem 
participar.
Depois de algumas apreciadas actua-

ções do Rancho Folclórico Estrelas do 
Atlântico a noite continuou alegremen-
te, com música de dança a que grande 
parte da assistência aderiu com agrado.
Será caso para se afirmar, salientando 

o bom serviço de cozinha dispensado, 
que o 35º aniversário da Associação 
Portuguesa, de Laval, foi comemorado 
em grande.

COmuNIdAde

laval em festa
Continuação da página 1

carlos Guilherme, vem a Montreal
Carlos Guilherme, talvez o melhor 

tenor português contemporâneo, 
nasceu na Beira, em Moçambique, 
onde frequentou o ensino liceal e ali 
cumpriu o serviço militar. Na Rodésia 
teve aulas de canto com Greta Muir 
e estreou-se na Companhia de Ópera 
de Salisbury. Em 1976 foi para Portu-
gal, após ter ganho no ano anterior, o 
Concurso Internacional de Eisteddfod. 
Colaborando com John Labarge no 
Conservatório Regional do Algarve, 

foi artista residente no Teatro Nacio-
nal São Carlos de 1980 a 1992 onde se 
estreou na ópera Macbeth. Percorreu o 
mundo convidado a cantar em países 
tais como os Estados Unidos, Brasil, 
Moçambique, Itália, Macau, Bélgica, 
França e Israel.

Cantou na Ponta Delgada e em 2003 
actuou num concerto de José Carre-
ras em Coimbra. De resto, saliente-se 
a sua colaboração com as orquestras 
Sinfónica Emeritus de S. Francisco, a 
Orquestra de Câmara de Pádua, a Sin-
fónica de Budapeste, a Filarmónica de 
Moscovo, a Sinfónica de Israel,a Sin-
fónica de Xangai e a Orquestra Comu-
nale de Bolonha, para além das prin-
cipais Orquestras portuguesas com as 
quais gravou vários CD’s de música 
clássica e música ligeira. Saliente-se 
que o seu vasto reportório inclui 37 pa-
péis principais em 73 óperas, recitais e 
concertos por todo o país.
Virá a Montreal este mês para actu-

ação na APC durante um jantar no 
sábado 18 e almoço no domingo se-
guinte, acompanhado ao piano, onde 
certamente fará valer e mostrar o seu 
talento artístico reconhecido interna-
cionalmente e onde, possivelmente, in-
terpretará alguns dos seus êxitos, como 
“Quando o coração chora”, canção 
ligeira pela qual lhe foi atribuído o 
primeiro disco de platina, tendo pouco 
tempo mais tarde recebido um segundo 
com o álbum “Canções de Amor”.
Assim, pela primeira vez, terá a possi-

bilidade de ver e aplaudir ao vivo este 
extraordinário cantor que é Carlos Gui-
lherme.
Se gosta de boa música, não perca 

esta ocasião.
Raul Mesquita

banda de Nossa Senhora dos milagres

festa dos músicos
Decorreu na sede da Associção Por-

tuguesa do Espírito Santo, a festa 
dos músicos, para celebrar e agradecer 
os músicos da Banda de Nossa Senhora 
dos Milagres, presidida por José Cor-
deiro, assim como os seus familiares. 
Para além dos músicos, comparece-

ram mais de 200 familiares e amigos, 
para demonstrarem o seu apoio. 
O jantar-dançante foi brilhantemente 

animado por Jeff Gouveia, que com 

música variada, encheu a pista de dan-
ça durante toda a noite.
A refeição, deliciosa, foi confecciona-

da por Conceição Couto e a sua equipa 

de cozinha.
Parabéns a todos.

Eduino Martins
Raul Mesquita
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a princesa, de Maquiavel
Acaba de ser publicado, com chancela da Porto 

Editora, um livro que merecia séria recensão nos 
jornais especializados. Infelizmente, e com pena mi-
nha, não há jornais especializados no subgénero em 
que se insere o livro em causa, que é o da literatura 
político-infantil. 
O meu interesse pela literatura político-infantil é 

antigo: nasceu por volta de 2001, quando tive a sor-
te de adquirir, no Hotel Vitória, um pequeno volu-
me intitulado Todos Nós, uma antologia de contos 
infantis editada em 1980 pelo Sector de Informação 
da organização regional de Lisboa do PCP. Além das 
histórias, o livro contém desenhos igualmente infan-

to-ideológicos, como aquele em que as letras A e D, 
passeando lado a lado, avistam a letra L. “Aquela ali 
é a liberdade!”, diz a letra A. “Assim ligadas vocês 
são a vergonha do alfabeto!”, responde a letra L. 
Uma bela parábola alfabético-partidária para todas 
as crianças que não apreciam governos de direita.
É a essa tradição literária que pertence a obra Con-

tos Pouco Políticos, que agora se publica. Escrito por 
16 políticos, a verdade é que o livro não cumpre o 
que o título promete. Bem sei que, tendo em conta 
a atividade profissional dos autores, é muito natural 
que o livro contenha promessas não cumpridas. Mas, 
em literatura, a impostura não leva o nome de vigari-
ce: chama-se figura de estilo. Estamos, então, perante 
um título que só pode ser irónico. Leia-se, por exem-
plo, o conto escrito por Miguel Beleza, que nada tem 
de pouco político. Começa com a frase: “Era uma 
vez um ministro das Finanças de Portugal.” (p. 95) 

Calma, pequeninos! Não se precipitem já para as li-
vrarias. Sei que estão ansiosos por conhecer melhor 
as aventuras do protagonista desta história: Steven-
son fez sonhar os jovens leitores com A Ilha do Te-
souro, Beleza exerce sobre eles um fascínio ainda 
maior com os títulos do tesouro. Qualquer conto que 
comece com a frase “Era uma vez um ministro das 
Finanças” faz com que as crianças pensem, entusias-
madas: “Ui! Temos história de piratas.” É uma das 
mais velhas fórmulas da literatura juvenil.
Também carregado de ideologia está o conto escrito 

por Jerónimo de Sousa. O vilão da história contada 
pelo secretário-geral do PCP é um facho. Juro. “Lá 
em cima no céu havia um facho de fogo muito irre-
quieto” (p. 45). Trata-se de um meteorito que, com o 
mau caráter que é, aliás, próprio dos fachos, vem à 
terra com o objetivo de queimar um castanheiro. O 
objetivo do facho é estragar a amizade entre o cas-
tanheiro e uma cerejeira, mas o leitor infantil mais 
informado não deixará de encontrar na história o 
eco do Caso Portucale: onde se lê “uma cerejeira”, 
leiam-se “2 600 sobreiros”; onde se lê “estragar 
uma amizade”, leia-se “viabilizar a construção de 
um empreendimento turístico”; onde se lê “facho”, 
leia-se, evidentemente, “governo PSD/CDS”.
O conto de Carmona Rodrigues é, pelo menos, tão 

engajado politicamente como os outros. Conta a his-
tória de uma lagoa mágica, que só reflete a imagem 
das pessoas que “contribuem para a conservação do 
ambiente” (p. 30). O João, um rapazinho cuja ima-
gem a lagoa não reflete, resolve “começar a pôr em 
prática” um “conjunto interessante de medidas” para 
agradar à lagoa. Uma delas é “lembrar aos pais que 
devem usar dispositivos redutores de caudal nas tor-
neiras”. Qualquer pessoa escreve uma história para 
crianças com fadas, dragões e princesas. Mas a inclu-
são, no universo infantil, dos dispositivos redutores 
de caudal, é tão tardia quanto pertinente. Se, ao bater 
das 12 badaladas, a Cinderela tivesse perdido, não 
um sapatinho de cristal, mas um dispositivo redutor 
de caudal de cristal, talvez o mundo fosse hoje um sí-
tio melhor. Quando, no dia seguinte ao baile, o prín-
cipe andasse a percorrer a aldeia em busca da torneira 
a que pertencia o dispositivo, não só encontraria o 
amor como pouparia água. Perrault, onde quer que 
se encontre, estará certamente corado de vergonha.
Se o leitor tem filhos pequenos e costuma ler-lhes 

uma história ao deitar, fará bem em ad-
quirir este interessante livro. Sobretudo 
se quiser que os miúdos passem a ador-
mecer mais depressa.

Miséria Global
É tão triste, ver uma criança mendigando

Como é triste, a fome e a miséria que nos desola
É tão triste, ver um mendigo pela rua caminhando

Como é triste, depois de velho a pedir esmola

Errando pela rua, dormem nos bancos e portais
Dispersos, a sua condição tentam esquecer

Errando na vida, terminam na morgue e nos hospitais
Dispersos, esperam que a morte os venha recolher

A sociedade declina a sua responsabilidade generalizando situações
Mas cada pessoa é uma vida, e em cada vida uma história diferente

E infelizmente, nem todos escolheram essas condições
Mas o mentiroso quando fala verdade, todos dizem que mente

Há países, que aos humildes não dão ouvidos
Existem países, que as crianças elimina

Há países, que não ouviram o clamor dos esquecidos
Existem países, onde a elite, sem Deus é quem domina

Por ausência de códigos correctos
As leis em certos países são descartáveis

Gerando assim milhões de analfabetos
 Com a maior multidão de miseráveis

Países, que as suas minorias discrimina
Que as ciências e as artes não respeita

Eles permitem um corrupto em cada esquina
Para que a morte nunca se torne suspeita

São países que já perderam a identidade
 Países onde as leis se tornaram incontestáveis
São países que aderiram à global vulgaridade

Sendo eles, da miséria os responsáveis.
José da Conceição

Natal da amizade
Se construir a amizade

Fosse em nós prioridade
Em vivência fraternal
Havia mais harmonia
E a humanidade vivia

Num permanente Natal !...

Onde cada ser humano
Desse no quotidiano

Amor ao seu semelhante
Ver no próximo um irmão

Sem ter discriminação
Numa amizade constante...

Uma amizade capaz
Que incentive o mundo à paz

Que o Natal nos inspira
Que não permitisse a guerra
Nem o ódio que há na terra
Nem a fome, nem mentira.

P’ra que o mundo turbulento
Fosse menos violento

Com ausência da maldade
Onde os seres fossem iguais

E os dias todos Natais
A comungar a AMIZADE!…

Euclides Cavaco

Natal
Em novembro...

...nós cristãos já começamos a nos preparar.
Pintando nossas casas,

Trocando móveis, enfeitando pinheirinhos...
Para em dezembro comemorar!

Vinte cinco de dezembro comemora-se o natal,
Isso porque é o nascimento de Jesus, o salvador do mundo,

E por isso não existe nada igual.

Essa data tão feliz, e também cheia de amor!
Ela é a data das datas, isso porque nasceu Jesus!

Nosso eterno salvador.
Vivaldo Terres

Dor pungente
Amo-te querida, com este amor louco!
Amo a paixão que em meu peito mora,
Mora comigo devorando todo o peito,
Chegando a ferir-me a alma agora.

Sabes, querida, como dói o amor,
Quando o amor é sincero, puro e leal,
A gente sofre por alguém que ama,

Nunca pensando em lhe desejar mal.

Mas sinto prazer nesta dor pungente,
Que me dói tanto, mas me faz feliz,
Porque eu amo a mulher mais bela!

Não só do meu estado, mas do meu país.

Quando se ama verdadeiramente,
Não se vê mulher mais linda... 

...Do que a mulher amada!
E é por isso que eu te digo querida,

Que desejava, que por mim fosses apaixonada.

Teu corpo lindo, teus cabelos loiros...
Teus olhos castanhos te enchem de luz,
A mesma luz que ilumina teu caminho,

Gostaria que por ela o meu fosse iluminado...
Porque somente assim eu saberia!

Que estaria sempre feliz ao teu lado.
Vivaldo Terres
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1 euro = caD 1.346630

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
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Normas do trabalho                        514.873.7061
Protecção da juventude      514.896.3100
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  514.577.5150
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

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               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
RF. Campinos do Ribatejo   514.353.3577
RF. Verde Minho                  514.768.7634
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

ClASSIFICAdOS / NeCrOlOgIA

ANúNCIOS A pArTIr de $7.97* - Tel.: 514-284-1813
*A PArTir dE $7.97 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 experiência. 
contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

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

viDeNTe
linhas da mão e cartas. viden-
te com dons naturais. resolve 
os seus problemas sem voo-
doo. rosa: 514 278.3956

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
                     514.817.2451dEnTisTAs
dr. ThuY TrAn
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
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

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

mercearia 
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

Super eSpecial
150$ por ano

com o seu logo e
informações

no guia comercial

aRReNDa-Se

Procura-se pessoa com experi-
ência, para cuidar de uma casa 
situada em Outremont. 2 filhos já 
adultos. Deve falar inglês. Boas 
referências necessárias. 

telefone ao 514-830-9791

Zona villeray, 3 1/2 , limpo, chão 
de madeira, entradas máq. lavar 
e secar. armários de cozinha em 
carvalho. corredor e casa de 
banho em cerâmica. varandas 
frente/atrás, porta pátio. 500$/
mês. ideal para pessoa só, não 
fumadora. 

514-728-5075

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

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

VILLERAY

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

ROSEMONT

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

Bom duplex todo renovado

José Montez

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

†

†

†

† rosa do espírito Santo
Faleceu em Montréal no dia 3 de Dezembro 
de 2010, com 82 anos de idade, Rosa do 
Espírito Santo, natural de Remédios, La-
goa, São Miguel, Açores, viúva de Manuel 
da Silva Cabral.
Deixa na dor os seus filhos(as) Humberto 
(Carmen), Maria (João Medeiros), Rosa 
(Alberto Almeida), Rosarinha (Eugénio 
Almeida) e Eugene (Martine Brulé), seus 
netos(as) Mike (Emma), Peggy, Danny 
(Ivete), Kevin (Nathalie), Melissa, Stépha-
nie, Mark, Bryan, Tamara, Vanessa e Enri-
ck, seus bisnetos(as) Leila, Shawn, Alycia e 
Samira, seu irmão Francisco Barbosa que 
reside em São Miguel, suas cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
magnuS poirier inc 
6825, rue Sherbrooke est, montréal
514-727-2847  www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues
O velório teve lugar na segunda-feira 6 de Dezembro 2010, das 14h 
às 22h, e ontem terça-feira 7 de Dezembro, a partir das 9h. Seguiu-se 
o serviço fúnebre às 11h, na Igreja St-Fabien. Foi a sepultar, em cripta, 
no cemitério Le Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

ernesto Branco
Faleceu em Montreal no dia 4 de 
Dezembro de 2010, com 63 anos de 
idade, Ernesto Branco, natural da Ribeira 
Quente, São Miguel, Açores, esposo de 
Fátima Resendes.
Deixa na dor a sua esposa, suas filhas 
Peggy (David Schmidt) e Maggy, seu filho 
Paul, sua neta Brittany Meireles, irmãos 
(ãs), cunhados (as), sobrinhos (as), assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo 
de:
alfred dallaire | memoria
1120, Jean-talon este, montréal
514-277-7778  www.memoria.ca
eduíno martins
O funeral decorreu ontem, terça-feira 7 de Dezembro, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado, em cripta, no 
Mausoléu St-Martin.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
sétimo dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 10 de 
Dezembro, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Jacinta carreiro
Faleceu em Montreal no dia 3 de Dezembro 
de 2010, com 88 anos de idade, Jacinta 
Carreiro, natural do Porto Formoso, São 
Miguel, Açores, viúva de João Raposo.
Deixa na dor os seus filhos (as) Maria de 
Fátima (Adelino Mendonça), Almerinda 
(Mário Miúdo), José (Yvette Almeida), João, 
mãe do já falecido Manuel (Almerinda Melo); 
seus netos (as) Huguette, Sharlie, Nelson, 
Sally, Alex, Marco, Cindi, Mathieu, Michael 
e Thomy e seus cônjuges respectivos; seus 
bisnetos (as) Jessica, Andrew, Vanessa, 
Brenden, Alexia, Jordan, Siena e Maya; 
suas irmãs Patrocínia e Gulhermina, seu 
irmão José Carreiro, sobrinhos (as), assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, Jean-talon este, montréal
514-277-7778  www.memoria.ca
eduíno martins
O funeral decorreu segunda-feira 6 de Dezembro, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
sétimo dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza quinta-feira, 9 de 
Dezembro, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faço todo o género de renovações 
interiores.

Senhor lopes
514-946-2760

ReNovaÇÕeS

dionísio de melo
1931 – 2010

Aide sérieuse demandée pour tra-
vaux ménagers: nettoyage d’une 
résidence, divers.
centre-ville: métro guy, 2 jours 
semaine, environ 10-12 heures. 

références.
514-522-0442. 

problemas com
o computador

No seu dia-a-dia profissional e pessoal, 
tem sido prejudicado a nível de proble-
mas de computador? Se a resposta é 
afirmativa, posso encontrar a solução 
ideal para as suas necessidades e re-
solução de todo o tipo de problema. 

514-299-2966 depois das 18h

Faleceu em Ste-Thérèse, no dia 5 de De-
zembro de 2010, com 79 anos de idade, 
Dionísio de Melo, natural de Santa Cruz, 
Lagoa, São Miguel, Açores, esposo de Ma-
ria Clara. Deixa na dor a sua esposa, seus 
filhos Bernadina, Octavia, Rodolphe, Frédé-
ric, suas netas Béatrice e Lily Rose, assim 
como restantes familiares e amigos.
O velório terá lugar no Salão Funerário 
goyer, situado no 57 turgeon, Ste-thérè-
se, 450-435-3987, amanhã, dia 9 de Dezem-
bro de 2010, das 14h às 17h e das 19h às 
22h, e dia 10, a partir das 9h. 
os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
514-277-7778  www.memoria.ca
eduíno martins
O funeral terá lugar sexta-feira, dia 10, às 11 horas, na Igreja Ste-
Thérèse d’Avila, 10, rue de l’Église, em Ste-Thérèse. Será sepultado, 
em cripta, no Mausoléu St-Martin. A família vem por este meio agrade-
cer as equipas médicas dos cuidados paliativos do Centro Drapeau-
Deschambault, assim como todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes as-
sociaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

HoriZontaiS: 1. Exprime a noção de inferioridade, de dependên-
cia (pref.). Ofensa à dignidade ou à honra de uma pessoa. 2. Projec-
ção de um futuro ideal. Estorvar. 3. Bambo. Casa de pedra (Brasil). 
4. Imputar crime a. Antes de Cristo (abrev.). 5. Curar. Salto brusco. 
6. Tenebroso. Gigante dos contos de fadas que se alimentava espe-
cialmente de crianças. 7. Doutora (abrev.). O m. q. madrepérola. 8. 
Língua falada outrora ao sul do Loire. Aumentado. 9. Espécie de gai-
vina. Agregar. 10. Consente. Larica (pop.). 11. Apregoar ou vender em 
leilão. Relação.

verticaiS: 1. Rego feito pelo arado. Próprio de doge. 2. Joeirar. Mis-
tura usada para estanhar. 3. Jogador de boxe. Nome próprio mascu-
lino. 4. Arvoredo frutífero. Pano branco, inglês, muito usado no Brasil, 
para fatos de homem. 5. Lamento. Zombaria. 6. Lida. Asa pequena. 7. 
Tamanco (prov.). O espaço aéreo. 8. Fazer intumescer. Reprovar num 
exame. 9. Exprime a ideia de novo (pref.). Que ou animal que urra. 10. 
Espécie de clava, usada pelos índios da América. Expressão que se 
diz. 11. Araque. Polipeiro marinho, de que se fazem colares, brincos, 
pulseiras, etc..

esclarecendo
Quando a informação não acompanha qualquer 

acção, a situação presta-se a todo o tipo de ex-
trapolações que na maioria das vezes, estão a léguas 
da realidade.
Refiro-me neste apontamento a um imbróglio que 

não é um, uma vez adquiridas as explicações de 
quem nunca deu razões de dúvidas. Circulavam pe-
las ruas e outros requintados locais do “se calhar”, 
certas interrogações sobre a distribuição dos estornos 
da Caixa Portuguesa. Devo confessar que eu próprio, 
me questionei quando alguém me chamou a atenção 
para o seu caso pessoal.
Formaram-se dúvidas nos espíritos de certas pesso-

as pelo facto, de segundo elas, não terem recebido a 
compensação a que pensam ter direito em função dos 
depósitos que têm na instituição financeira.
Serei um dos que nos últimos anos, tenho mostrado 

mais severidade sobre certas formas de arrogância e 
de actuar do Conselho de Administração actual — e 
digo actual porque, mesmo se muitos dos seus com-

ponentes criticaram a longevidade no passado de al-
guns dirigentes no seio do CA, eles estão presente-
mente a bater recordes de presença…— a confirmar 
a necessidade de, senão voluntariamente, se imporem 
máximos de permanência, idealmente não mais de 
dois mandatos consecutivos, para evitar aparências 
de postos vitalícios que muitas vezes, se podem tor-
nar suspeitos para muita gente. Com ou sem razão. 
Isto porque devemos ter sempre presente— e isso de-
veria ser compreendido por toda a gente — de que a 
Caixa não é pertença de ninguém em particular. Ela 
pertence aos membros. 
Á Assembleia-geral. Que tem sido muito ostracisa-

da, diga-se de passagem.
Ora, a fim de obter esclarecimentos sobre a espi-

nhosa questão da situação acima citada, pedi à Di-
rectora-geral, D. Jacinta Amâncio, alguns minutos 
para me explicar o que havia de verdade ou falso nas 
inquietações afirmadas. Jacinta, uma licenciada em 
História que não reivindica o tratamento— um tanto 
abandonado pelos verdadeiros— de “doutora”, que 
se tornou uma activa e eficaz gerente de actividades 

financeiras, acedeu gentilmente como é seu hábito e 
por mim conhecido desde há muitos anos.
Sem dúvida que a resposta é extraordinariamente 

simples. 
Mas para melhor compreensão, juntou-se um exem-

plo. Vejamos.
O que é o estorno? É a percentagem dos lucros ob-

tidos num ano, decidida na Assembleia-geral, sob re-
comendação do Conselho de Administração, que se 
dá aos membros depositantes ou que têm emprésti-
mos pessoais ou hipotecas na Caixa. O que despoleta 
o estorno são os juros pagos ou recebidos constando 
nas despesas de funcionamento das contas dos mem-
bros. A Caixa dá estorno sobre os juros que paga nos 
depósitos a prazo dos membros e os juros recebidos, 
são os juros que os membros pagam nos empréstimos 
contraídos.
Uma instituição financeira como a Caixa, vive das 

taxas de serviços e dos depósitos a prazo que utiliza 
nos empréstimos e hipotecas que acorda aos mem-
bros. A taxa de pagamento é, logicamente inferior, à 
dos empréstimos que concede. A diferença entre os 
dois casos, é a margem de lucro da instituição.
Assim. Se um membro tem, por exemplo, um depó-

sito a prazo por 5 anos, os juros a quem tem direito 
ser-lhe-ão pagos no ano seguinte ao final do contrato 
de depósito. Ou seja, como habitualmente a Assem-
bleia-geral é realizada no mês de Abril, só depois 
desta ter decidido a percentagem de estorno a distri-
buir em função dos resultados financeiros obtidos, só 
a partir de Maio eles serão pagos com cumulativos e 
depositados nas contas dos membros. Ou seja, no 6º 
ano.
Porém, fiscalmente, o Governo exige que todos os 

anos, o membro declare nos seus impostos os juros 
corridos durante o ano, mesmo se não pagos pela ins-
tituição, a fim de evitar uma maior fatia de taxação, 
caso declarasse os juros apenas no final dos 5 anos 
do depósito. É por assim dizer, um “juro virtual”. 
Deste modo, o pagamento é dividido por 5 anos e 
torna-se mais rentável para o depositante. Como se 

compreende, esta situação acontece somente no caso 
de depósitos a mais de um ano. Todavia, o membro, 
pode, se assim o entender, exigir o pagamento real 
anualmente. 
Apenas, neste caso, a taxa de rendimento será, natu-

ralmente, inferior. Menos compensatória.
Face a esta explicação, creio que as dúvidas se des-

fazem e só restava agradecer à Jacinta a sua amabili-
dade e atenção. E foi o que fiz.

Raul Mesquita

vidente médium alhadj
com 32 anos de experiência. ele pode 

ajudar a resolver todos os vossos 
problemas, mesmo os casos mais 

desesperados. Amor, infidelidade, sorte, 
protecção e desesperanço, etc.

100% garantido
tel.: 514-553-5975

pagamento após resultados

Estava um homem num bar a beber uns copos quando, de repente, 
aparece um amigo e diz-lhe:
- Ouve lá quando vinha a entrar vi a tua mulher com outro!
- Não pode ser!!!
- A sério vai lá ver!
E assim foi, o homem saiu disparado do bar e passado um bom boca-
do entra novamente no bar e o amigo volta a insistir:
- Então tava ou não tava com outro!
- És maluco! Era o mesmo!

O Benfica vai contratar um novo reforço para o seu 
plantel. É chinês e chama-se: Xao Xao Taça.

Diz uma criança de 5 anos para o seu amigo:
- Que idade tem o teu irmão?
- Tem 18 meses.
- Como é possível, um ano só tem 12 meses.
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comentário Semanal
de economia e mercados

BCE confirmou que irá manter o cariz 
excepcionalmente acomodatício da política 
monetária no decorrer dos próximos meses

Na última Reunião do Conselho de Governadores 
do Banco Central Europeu (BCE), que decorreu no 
passado dia 2 de Dezembro, a Autoridade Monetária 
decidiu manter inalterada a taxa de juro de referência 
na Zona Euro, a Refi Rate, em 1.00%, nível em que 
se encontra desde Maio do ano passado e em que 
deverá permanecer nos próximos meses. Tendo em 
consideração a informação disponibilizada desde a 
reunião anterior (4 de Novembro), o BCE considerou 
que este continua a ser o nível de juros apropriado. 
Relativamente à evolução da Actividade Económica, o 
Presidente do BCE, Jean-Claude Trichet afirmou que 
os dados macroconómicos recentemente conhecidos 
são consistentes com uma continuação da recuperação 
económica em curso, embora a incerteza que rodeia o 
actual panorama económico permaneça elevada. As 
Exportações da Zona Euro deverão continuar a ser 
beneficiadas pela recuperação económica global, ao 
mesmo tempo que a Procura Interna deverá aumentar 
o seu contributo para o crescimento económico, 
suportada por uma Política Monetária acomodatícia e 
pelas medidas adoptadas com o intuito de restaurar 
o funcionamento do sistema financeiro. No entanto, o 
BCE considera que a retoma económica deverá ver-se 
condicionada pelo processo em curso de ajustamento 
dos balanços em diversos sectores, designadamente 
no público. Relativamente aos Preços, a Inflação deverá 
flutuar, nos próximos meses, à volta dos actuais níveis 
(+1.9%, em Novembro), devendo abrandar, novamente, 
no próximo ano, tendo o BCE reiterado que esta deverá 
permanecer moderada. A Autoridade considera que 
as expectativas de Inflação permanecem firmemente 
ancoradas ao objectivo de médio-prazo de manter a 
Inflação abaixo, mas próxima, dos 2.0%, considerando 
que os riscos se encontram balanceados e continuando 
a destacar como riscos ascendentes, nomeadamente, 
a evolução dos preços das commodities e a subida 
dos impostos indirectos em alguns países. Por outro 
lado, a Análise Monetária confirma que as pressões 
inflacionistas a médio-prazo permanecem contidas, 
como sugerem os fracos crescimentos da Moeda e do 
Crédito. Ao nível da Política Monetária, o BCE confirmou 
que irá manter o cariz excepcionalmente acomodatício 
da Política Monetária no decorrer dos próximos meses, 
tendo anunciado, inclusivamente, que os leilões a uma 
semana, a um mês e a três meses irão continuar a 
funcionar num regime de full allotment até, pelo menos, 
ao final do primeiro trimestre do próximo ano (mais 
concretamente, até dia 12 de Abril). Trata-se, assim, 
de um inversão face ao discurso que vinha a ser feito 
nos últimos meses, mas que correspondia, no entanto, 
às expectativas do mercado, atendendo ao recente 
agravamento da Crise da Dívida Soberana. Com efeito, 
e tal como havíamos referido em anteriores comentários, 
o anúncio da retirada destas medidas a breve trecho 
apenas iria contribuir para uma intensificação da 
pressão dos mercados sobre os países da periferia da 
Zona Euro. É verdade que o BCE pretende, logo que 
possível, prosseguir com o processo de normalização 
da sua Política Monetária, interrompido, algures, 
aquando do espoletar da Crise da Dívida Soberana. 
Mas também é verdade que essa cedência de liquidez 
é de extraordinária importância para os referidos países 
da periferia, mesmo sabendo que, neste momento, esta 
cedência de liquidez de uma forma quase ilimitada está 
a beneficiar, provavelmente de uma forma excessiva, 
os países que estão a passar relativamente impunes a 
esta Crise da Dívida Soberana. Adicionalmente, Trichet 
confirmou que o BCE irá manter activo o programa 
de compra de obrigações governamentais dos países 
periféricos da Zona Euro no decorrer dos próximos 
meses, tendo em conta que ainda subsistem muitas 
tensões nos mercados financeiros internacionais. Ainda 
a este respeito, Trichet voltou a afirmar que a provisão 
de liquidez e a alocação dos fundos serão ajustados 
de acordo com o apropriado, tendo em conta que as 
intervenções no Mercado Monetário e no mercado da 
Dívida Soberana estão perfeitamente dentro do seu 
mandato, sendo, ademais, por natureza, temporárias. 
Em resultado desta postura acomodatícia por parte 
do BCE, e das notícias que foram surgindo de que a 
Autoridade Monetária estaria a comprar com grande 
intensidade títulos de Dívida da Irlanda e de Portugal, 
o diferencial entre as taxas de juro portuguesas a 10 
anos e as respectivas taxas alemãs caíram cerca de 
120 pontos base, ficando na ordem dos 310 pontos 
base, valores que já não se observavam desde o final 
de Agosto.  

rui Bernardes Serra
José miguel moreira Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Depois da gravidez: “Quero
o meu corpo de volta!” (1)
Depois da gravidez é normal que sinta o dese-

jo de voltar à sua antiga forma. Recuperar a 
silhueta é legítimo, mas tenha noção de que o cor-
po demora o seu tempo para voltar ao normal. Se 
esteve nove meses a crescer, não espere perder os 
quilos acumulados num abrir e fechar de olhos.
Foram nove os meses em que viu o seu corpo ga-

nhar novas formas e contornos, todas as mães dese-
jam desesperadamente perder o peso adquirido du-
rante a gravidez.
Mas o desejo não se sobrepõe à natureza e o corpo 

necessita de um período de tempo para recuperar e 

voltar ao que era. Nem sempre é fácil, e é preciso 
ter em mente que nem sempre se consegue - o que é 
motivo de frustração para muitas mães.
Ver as ancas, o abdómen, as pernas e os seios, au-

mentarem quase para o dobro é por vezes difícil de 
aceitar, principalmente quando somos bombardeadas 
diariamente com imagens de famosas que acabaram 
de ser mães e cuja forma física já foi rapidamente 
recuperada. Na vida real as coisas não são assim tão 
fáceis. É necessário dedicação, empenho e acima de 
tudo, perseverança para não desanimar nesta cruza-
da. Se seguir alguns conselhos essenciais conseguirá 
dar os primeiros passos para atingir o tão desejado 
objectivo. O principal é não cruzar os braços.
Como lidar com a rotina
Com a chegada do bebé a vida no lar e da própria 

mãe desorganiza-se. Quando se trata do primeiro fi-
lho é ainda pior. Existem muitas dúvidas, incertezas 
sobre o que se deve ou não fazer, há rotinas diárias 
para cumprir e às quais terá de se habituar, e geral-
mente a última coisa em que pensamos é em nós pró-
prias. É normal que custe ver-se ao espelho e achar 
que já teve melhores dias, mas também é normal que 
não faça disso prioridade na sua vida nesse momento. 
Como refere a fisioterapeuta Teresa Garcia, do Cen-
tro Clínico Santa Teresa de Jesus em Oeiras, “Há um 
grande choque hormonal com o nascimento do bebé 
e é normal as mães sentirem-se um bocadinho per-
didas. Mesmo quando já tiveram anteriormente um 

bebé, há uma grande desorganização e ficam muitas 
vezes sem saber o que fazer, o que na literatura médi-
ca é descrito como o baby blues.
É natural que sinta um forte desejo de começar a 

fazer algo que a ajude a eliminar a nova forma entre-
tanto adquirida, mas com a chegada de um bebé, o 
tempo que tem para si mesma é quase nulo. Convém 
ter em mente que, consoante o tipo de parto por que 
passou - normal ou cesariana -, há um determinado 
período de descanso a respeitar: três ou seis semanas, 
respectivamente. E isto aplica-se não só ao regresso 
de uma actividade física regular, como à iniciação da 
recuperação pós-parto.
O corpo a seguir à gravidez
Útero - Imediatamente a seguir ao parto há um pro-

cesso de inversão do útero para retomar à sua antiga 
forma, mas esse efeito não é imediato. Afinal, trata-se 
do órgão que mais sofreu com a gravidez, tendo au-
mentado de volume cerca de 30 a 40 vezes, quando 
o seu tamanho normal é mais parecido com o de uma 
pêra. Como diminui cerca de um centímetro por dia, 
demorará, em média, três.
Abdómen - Aqui o problema mais comum são as 

inestéticas estrias, e é por isso essencial atacá-las du-
rante a gravidez. O aumento de volume e de peso, 
leva a pele a esticar, sujeitando-se a uma pressão 
maior do que aquilo que lhe é habitual. Como não 
consegue aguentar, chega a um ponto em que estala 
e ‘parte’, criando os inestéticos sulcos visíveis a olho 
nu. O uso de cremes específicos é a medida mais uti-
lizada para as combater a perda de elastina da pele, 
mas nem sempre com grande sucesso.
Seios - È outra parte do corpo particularmente cas-

tigada com a gravidez. Aumentam de volume e têm 
tendência a ganhar estrias. No pós-parto ficam geral-
mente partidos e flácidos. Os elevados níveis hormo-
nais que recebem durante a gravidez provocam um 
escurecimento do mamilo, que a partir do terceiro 
mês após o parto tende a atenuar, mas cuja cor nunca 
mais volta à original.
Pernas - O risco de aparecimento de varizes durante 

a gravidez é maior devido ao aumento de peso. Se 
tem problemas de má circulação as probabilidades 
aumentam. O uso recorrente de meias de descanso 
poderá dar-lhe uma ajuda, assim como a aplicação de 
cremes específicos estimuladores da circulação.
Pele - É comum a pele sofrer alterações devido às 

grandes doses hormonais que o organismo fabrica 
durante a gestação. O aparecimento de manchas na 
pele - cloasma  gravídico - ou ‘pano’, como é vul-
garmente conhecido, é bastante comum. Manchas 
acastanhadas, que assumem diferentes proporções 
podendo inclusive atingir a zona do rosto, ou o apa-
recimento de acne, são alguns dos sintomas mais co-
muns ao nível da pele.
Amamentar ajuda a recuperar a forma
Ficou surpreendida? Mas é verdade, dar de mamar 

ao bebé contribui para o regresso da boa forma mais 
rapidamente, para além de fazer bem à saúde o do re-
cém-nascido. Como refere a terapeuta Teresa Garcia, 
‘A amamentação além de ser benéfica para o bebé, 
ajuda a mãe a recuperar o seu peso mais rapidamen-
te, pois exige uma perda calórica grande, o que pode 
favorecer o emagrecimento.’
Segundo a recomendação da Organização Mundial 

de Saúde, a prática da amamentação exclusiva duran-
te seis meses, contribui para uma perda de peso por 
parte da mãe, de forma mais rápida e saudável: cerca 
de 500g por semana entre a 4.ª e a 14.ª semana pós-
parto, o que equivale a uma perda de 5kg.
Caso note num aumento de apetite, não entre em 

pânico. Como está a perder muitas calorias, é normal 
que sinta mais fome. O que deve fazer? Tenha apenas 
cuidado com a alimentação (o que não é sinónimo 
de dietas malucas!) mas coma saudavelmente quando 
sentir vontade. Catarina Fonseca
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resultado da liga dos campeões: benfica 1-2 Schalke 04
próximo jogo da liga dos campeões: Shakhtar donetsk 08/12 Sp. braga
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resultado da liga europa
Sporting 1-0 lille

rapid vienna 1-3 Fc porto

Venham festejar connosco
24 de Dezembro - horário normal

Danças de Carnaval 
brasileiras

Passagem de ano
31 de Dezembro a partir das 19h00

Música e DJ da casa
Jantar 4 serviços

À meia-noite, champanhe e sandes

1851 Ontario Este
Tel. 514.563.1211

RESERVEM OS SEUS LUGARES

www.aquinta.ca

f1: prémio «rookie do ano»
vai para... Kamui Kobayashi
Criticado por muitos, 

aplaudido por outros, 
Kamui Kobayashi foi distin-
guido como “Rookie do ano”, 
pela britânica Autosport 

como prémio pela sua irre-
verência e estilo aventureiro 
que demonstrou em muitas 
corridas na última temporada 
de Fórmula 1.

análise da jornada
Benfica-Olhanense, 2-0

O Olhanense apresentou-se perigo-
so nos momentos iniciais na Luz. 

A equipa vinha de cinco jogos sem 
ganhar e queria inverter a tendência. 
Primeiro Roberto não deixou, depois 
o Tacuara Cardozo resolveu e entrou 
directamente para a História do Benfi-
ca, com a ajuda grande de Moretto. No 
dia em que regressou à Luz, o guarda-
redes foi pouco feliz. Talvez nas ban-
cadas poucos o estranhassem, de facto, 
porque o brasileiro nunca foi consen-
sual por estas bandas.
Pouco consensual foi (ainda é?) tam-

bém Roberto, que brilhou em lance na 
cara de Carlos Fernandes e depois a 
livre de Jorge Gonçalves. O «portero» 
segurava o nulo; o ritmo que o Ben-
fica metia no encontro também. Não 
havia desequilíbrios de Coentrão, não 
havia ligação de Saviola com Aimar, e 
ora havia Gaitán, ora não. O que havia 
era David Luiz na defesa, a segurar o 
que de bom o Olhanense construía. O 
primeiro tempo terminou com 1-0 no 
marcador, mas o destaque na Luz era 
o pouco público, que não se cansou 
de apoiar uma equipa que tinha menos 
jogo que aquele que lhe é exigível.
Golo anulado e tremer sem ser do 

frio
Dados iniciais do segundo tempo: 

Carlos Martins entrou para o lugar de 
Gaitán e Paulo Sérgio marcou. O ca-
misola 23 do Olhanense sorria, sorria 
e sorria de alegria, mas a bola já se jo-
gava no meio-campo algarvio, porque 
o golo fora anulado. E bem, porque 
Paulo Sérgio tinha o corpo à frente da 
defesa encarnada. O Benfica tremeu 
nesse instante. O poste do Olhanense 
estremeceria depois.
Portimonense-Sporting, 1-3
Paulo Sérgio voltou a um palco em 

que viveu uma das maiores alegrias 
como treinador de futebol. Foi a 2 de 
Maio de 2004 que, no recinto algarvio, 
deu um passo decisivo para subir o 
Olhanense à Liga de Honra, na primei-
ra experiência como treinador. Agora 
voltou a sorrir, numa vitória do Spor-
ting sobre o Portimonense. Postiga, 
Maniche e André Santos marcaram os 
golos e Pires apontou o tento da equipa 
de Litos.
Aos dez minutos de jogo, Paulo Sér-

gio chamou André Santos e deu-lhe in-
dicações. Um momento determinante 
para o Sporting pegar no jogo, com as 
instruções do treinador leonino a indi-
car troca de posição entre Maniche e 
André Santos. Este andou dez minutos 
à deriva, num lugar que não era carne 
nem peixe, muito metido em zonas in-
teriores do meio-campo, quase estáti-

co, numa estratégia que prescindia de 
extremo-direito, fazendo João Pereira 
todo o corredor. Apesar de também 
não se ter encostado à linha, Maniche 
soube ocupar melhor os espaços, e su-
bia mais vezes, permitindo a Liedson 
descair para a ala, surgindo o médio le-
onino muitas vezes na zona do ponta-
de-lança.
Esse reposicionamento do Sporting 

aproximou a equipa da baliza adversá-
ria, e a estar mais perto do golo. Lied-
son foi a primeiro a ter oportunidade 
de festejar, mas o chapéu (10 minutos) 
saiu curto para as mãos de Ventura. No 

mesmo minuto, Lito apare-
ceu também na cara de Rui 
Patrício, mas rematou fraco, 
à figura, num dos raros mo-
mentos em que os algarvios 
incomodaram.
F.C. Porto-V. Setúbal, 1-0
Dolce fare niente, o F.C. 

Porto de pijama e pantufas 
numa noite caseira, um vi-
sitante chato que ameaçou 
estragar a noite. Os dragões 
contentaram-se com uma 
refeição ligeira, entrega ao 
domicílio, sem imaginar o 

risco de indigestão. Hulk marcou o seu 
castigo máximo (1-0), Jaílson atirou 
para o céu e motivou o maior festejo 
da noite.
O Vitória esteve em jogo até ao final, 

não quebrou com uma grande pena-
lidade duvidosa e espreitou o empate 
com outra. Elmano Santos mandou o 
sadino repetir, à segunda nem acertou 
na baliza, Jaílson disparatou e o Dra-
gão, cansado pela noite europeia, agra-
deceu.
As trombas de água deste início de 

Dezembro puxam para o aconchego, 
lareira acesa, chocolate quente, dor-
mência sob um longo cobertor. Os 
adeptos do F.C. Porto trocaram o está-
dio pelo sofá. O líder da Liga sentiu-se 
tentado a fazer o mesmo.
O V. Setúbal lançou o engodo. Com 

jogo lento, repleto de trocas de bola, 
passes curtos a aconselhar uma desace-
leração generalizada. Algo como o co-
bertor que nos envolve, desaconselha 
movimentos bruscos, promete levar-
nos pela noite fora, sem sobressaltos, 
com contínua sensação de conforto.
Chegar a casa para o conforto
À meia-hora, os homens de André 

Villas-Boas pareciam convencidos. O 
Vitória atacava pouco ou nada, recebia 
a bola e circulava sem subir, perdia a 
bola e fechava-se em concha.
O F.C. Porto, que até chegara a casa 

com entusiasmo, deixou-se vencer pela 
inércia e acomodou-se. Ocupou o sofá 
e limitou-se a esperar, a longa espera 
por um momento de real entusiasmo 
numa noite fria.
Rodriguez, esforçado, viu Diego voar 

para lhe negar um golo feito. Antes, já 
o redes do Vitória defendera uma bola 
de Guarín. E mais outra de Moutinho, 
cada vez maior.
Tudo isto, compilado, parece sufi-

ciente. 19 mil almas, numa das piores 
assistências do Dragão, esperavam 
mais. Esperaram, esperaram, foram 
esperando até ao minuto 40, quando a 
trave devolveu o remate de Belluschi e 
anunciou o golo inaugural.
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