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Casa De Câmbio
Ville St. Laurent | 2089 Bl. Marcel-Laurin Westmount | 1336 Greene Ave.

     Laval | 1545 Boul. Le Corbusier  Longueuil | 2877 Chemin Chambly

514.933.2555      www.globex2000.ca

em destaque

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------

P.5

mais de meio milhão na
rua contra a austeridade

Encontrámos recentemente o nosso cola-
borador e conterrâneo Frank rocha, cozi-
nheiro no no famoso restaurante do Centre-
-Ville “Douze Vingt et Un”, situado no 1221 
boulevard rené Levesque, oeste.

Cozinha à Portuguesa
no mundo do “steak”

12

Conversa com o
“Fadista Camané’’

O Fadista Camané radicado em 
Portugal, será nos dias de hoje, 
um dos fadistas mais conhecidos, 
ouvidos, e falados a nível nacional 
e internacional. Quem melhor que 

o próprio para nos falar e pôr ao corrente de 
certas curiosidades sobre ele mesmo? 13
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CAVAlA RECHEADA à MODA DA CAsA
AbERtO tODOs Os DiAs, 

CARtAs, DóMinó
futEbOl PORtuguês EM DiRECtO

REsERVEM O sEu lugAR

Jantar dançante
O Clube Oriental Português de Montreal organiza um 
jantar dançante em homenagem à marcha do Clube 
Oriental no sábado dia 29 de Setembro pelas 19h30. 
Haverá a presença da atleta olímpica Meaghan Ben-
feito. Para animar esta festa, Brian Ferreira, DJ Beatz. 
Para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

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 desespero, etc.

100% garantido

tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

Festa de são miguel, 
Festa da unidade 
A Missão de Nossa senhora de Laval organiza no dia 
27, 28 pelas 19h00 e no 30 de Setembro ao meio-dia 
uma exposiçao de artigos Regionais ‘’Ilha Sao Mi-
guel’’. No dia 29 de Setembro, Jantar Dançante pelas 
19h00, pela primeira vez em Laval, o Eddy Sousa et 
DJ X-Men, junto com o Arlindo Andrade dos Estados 
Unidos. Reservaçoes: Lina Pereira 514 296 4597 ou 
Crisantina Moniz 450 688 8260.

Filarmónica Portuguesa de montreal
A Filarmonica Portuguesa de Montreal deseja informar a 
comunidade que podem alugar a sala da FPM para bap-
tizados, aniversários, showers ou outras festas. Informa-
mos que as inscrições para a escola de música da FPM 
estão abertas. Para se inscrever, telefonar para a FPM: 
514 982-0688 e deixe o seu nome. A escola será: terças 
e quintas na FPM. A Filarmónica Portuguesa de Montreal 
organiza no sábado 3 de Novembro uma grandiosa festa 
para os seus 40 anos de existência no salão da igreja 
Santa Cruz. Para comprar ou reservar leonardo Ri-
beiro: 438-876-4220.

Portugalíssimo

1280am

Produtora: 
Rosa Velosa

linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca

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.

Augusto machado

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

a amizade

No mundo da psicologia a amizade é um senti-
mento complexo, no qual se entrelaçam diver-

sas emoções e onde os encontros e os intercâmbios 
acontecem quer por motivações afetivas, quer por 
via racional. 
A amizade nasce da comunhão de interesses, de um 

projeto, de uma experiência, e alimenta-se desde o 
confronto de opiniões, emoções, até à comunicação 
dos acontecimentos pessoais, mesmo os mais ínti-
mos.

Segundo um estudo, o sentimento da amizade ma-
nifesta-se na vida da criança depois dos três anos, 
quando tem as primeiras experiências de socializa-
ção escolar, depois de ter havido uma primeira e im-
portante desvinculação da mãe. Até à adolescência, a 
amizade é solidamente dual, com rapazes/raparigas 
do mesmo sexo, com os quais partilham interesses 
comuns. 

No decurso da puberdade, a amizade estende-se 
ao grupo, onde muitas vezes está a figura do melhor 
amigo, com a qual se estabelece uma relação privile-
giada e exclusiva. 

A amizade é o sentimento que, mais do que qual-
quer outro, implica a aceitação e a compreensão do 
outro, na sua realidade. No passado atribuía-se à ami-
zade um grande valor, porque fornecia uma resposta 
a duas necessidades humanas fundamentais: desfru-
tar de um ambiente protegido, onde se pode viver as 
próprias fraquezas, e solidarizar-se com o outro no 
projeto comum de perseguir certos objetivos que nos 
impomos, de vez enquanto, para satisfazer desejos ou 
exigências vitais. 

A aceitação do outro implica aquela que sempre foi 
a melhor característica da amizade: a ajuda mútua. 
Ao amigo recorre-se no momento em que se preci-

sa, visto que sabemos que seremos sempre aceites, 
mesmo que não sejamos perfeitos, nos momentos de 
sucesso, e também nos momentos de dificuldade. 

Na amizade, conta a partilha de ideais importantes: 
este é, um aspeto que, por vezes, é inicial também no 
amor, mas nem sempre se mantém constante na evo-
lução do casal. Na sociedade contemporânea a ami-
zade é um sentimento comprometido. Na verdade, é 
dominante, entre os atuais valores, o fechamento de 
si mesmo, a auto-realização, tudo manifestações de 
individualismo. 

Cuidar da própria imagem, por exemplo, é certa-
mente uma forma de narcisismo. Prestamos excessi-
va atenção a nós mesmos, à auto estima, e esquece-
mo-nos de auscultar o mundo à nossa volta. 

Falta, pois, aquela disponibilidade afetiva que está 
na base da relação de amizade e não aquilo que hoje 
mais se vê: aquele que apenas procura satisfazer as 
suas próprias necessidades e alcançar as metas a que 
se propôs e que, acaba por instrumentalizar os outros 
para seus fins pessoais. 

Se noutros tempos a amizade era considerado fun-
damental o saber arriscar algo de si pelo próximo, 
hoje, a carência de uma cultura de dor, enfim, torna 
difícil cultivar a relação de amizade. Defendemo-
-nos do sofrimento, e desenvolveram-se estratégias 
de afastamento da dor, pois não possuímos os instru-
mentos para suportar o seu impacto. E assim recu-
samos o encontro com quem sofre e com quem vive 
momentos de amargura e de dificuldade. Tudo isto 
impede, também, a solidariedade com pessoas vizi-
nhas e longínquas: tal como os povos pobres do mun-
do ou os que são atormentados pelas guerras.

Recordo o lugarejo onde fui criado nos anos 40 e 
50 onde a pobreza era generalizada – partilhava-se o 
pouco que havia - porque havia AMIZADE entre as 
pessoas que moirejavam de sol a sol aquelas leiras 
áridas. 

Não havia psicólogos nem psiquiatras para lhes 
prestar apoio psicológico, havia, isso sim, a ami-
zade entre as pessoas que desabafavam e partilha-
vam as suas angústias.

Festa de são Paulo
A Associação Saudades da Terra QuebeQuente organiza 
no dia 6 de Outubro pelas 19h00 e na igreja St-Enfant 
Jésus situado no 5039 St-Dominique o 15º aniversário 
da Festa de São Paulo. Animado pelo conjunto Mexe e 
Mexe e DJ XMEN.
Para mais informações ou reservas: Roberto Carva-
lho 514-237-3994.
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2013: o ano maldito
Os portugueses ainda não sabem qual o ren-

dimento que perderão no próximo ano, uma 
vez que haverá alterações nos escalões de IrS. O 
certo é que os salários vão encolher.    
Impostos do luxo... e não só
• O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anunciou, 

na terça-feira, novos impostos para tributar alguns lu-
xos. Mas as poupanças dos portugueses também vão 
sofrer.
• Tributação sobre imóveis de luxo, com valor patri-

monial igual ou superior a um milhão de euros, através 
do lançamento de uma nova taxa, em sede de Imposto 
de Selo. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
esclareceu que o valor a tomar em consideração pelo 
fisco é o que consta da matriz de 2011, anterior à ava-
liação geral de prédios urbanos em curso neste mo-
mento. A essa tributação especial, acresce o aumento 
de IMI aplicável a todos os imóveis em 2013
• O imposto sobre carros de alta cilindrada, embar-

cações de recreio e aeronaves particulares também 
sofrerá “um novo aumento significativo”, antes do 
final de 2012
• O imposto sobre rendimentos de capital é agrava-

do ainda este ano, subindo de 21,5% para 26,5 por 
cento. Em causa estarão os juros dos depósitos, divi-
dendos, royalties (direitos) e as mais valias resultan-
tes da venda de participações mobiliárias (acionistas)
• O Governo prometeu, ainda, agravar o imposto so-

bre os lucros dos grandes grupos económicos, refor-
mar o regime de faturação para combater a economia 
paralela e tributar, de forma mais pesada, as transfe-
rências para paraísos fiscais
As contas da luz e do gás
• Mais uma imposição da troika: a entrada da eletri-

cidade e do gás no mercado liberalizado foi antecipa-
da para o início de 2013. O que acontece aos preços? 
São ditados pelo mercado (e não fixados pela Enti-
dade Reguladora dos Serviços Energéticos, como até 
aqui) e, dita o bom senso, quando há concorrência 
os preços tendem a baixar, para benefício do clien-
te. Mas, em Portugal, as boas regras económicas en-
contram terreno para as exceções. Com o mercado 
livre, os aumentos, na conta da luz e do gás, parecem 
inevitáveis. Até porque a subida dos custos das maté-
rias-primas (petróleo, gás natural e carvão) assim tal 
parece indicar.
O reembolso do IrS
• No próximo ano, quando entregar a sua declara-

ção de IRS relativa a 2012, já existe uma certeza: vai 
receber muito menos dinheiro de reembolso. Os te-
tos das deduções e dos benefícios fiscais serão muito 
mais reduzidos, uma medida que já fora inscrita no 
último Orçamento do Estado. Quem ganha até €7 
410 brutos anuais (ou seja, até €529 mensais) con-

tinua a não ter limites às despesas apresentadas. Já 
quem ganha mais de €66 045 brutos anuais (€4 717 
mensais) deixa de ter direito a qualquer dedução à 
coleta. Para os rendimentos intermédios, aqui ficam 
os novos limites:
Saúde
• 10% das despesas até ao limite de €838,44, isentas 

de IVA ou com taxa reduzida. Havendo três ou mais 
dependentes, o limite é aumentado em €125,76 por 
cada um 
Juros e amortização de habitação
• 15% apenas dos juros, com um limite de €591
Prémios de seguros (exclusivamente riscos de saúde) 
• 10% dos prémios, com um limite de €50 para os 

não casados e de €100 para os casados. Em ambos os 
casos acrescem €25 por dependente 
Educação
• 30% das despesas com um limite de €760. Se hou-

ver mais de três dependentes, acrescem €142,50 por 
cada um, desde que haja despesas relativas a todos eles 
Pensão de alimentos
• 20% dos encargos com pensões até um máximo de 

€419,22 mensais por dependente 

Encargos com lares
• 25% das despesas com um limite de €403,75. No 

entanto, os ascendentes não podem auferir rendimen-
tos superiores ao salário mínimo nacional (€485) 
Indemnizações mais baratas
• Ainda não passaram dois anos desde que o Go-

verno (na altura de José Sócrates) baixou o valor 
das indemnizações por despedimento de 30 dias por 
cada ano de antiguidade para 20 dias (com um limite 
máximo de 12 meses). Mas já está agendada para o 
próximo mês de novembro a entrada em vigor de um 
novo regime: as indemnizações passarão a ficar ali-
nhadas com a média europeia, o que pode significar 
uma descida para oito a doze dias de salário por cada 
ano de antiguidade. 
Subsídio de desemprego e prestações sociais
• Nos primeiros sete meses de 2012, a despesa da 

Segurança Social com o subsídio de desemprego au-
mentou 22,6% em relação ao período homólogo de 
2011. A elevada taxa de desemprego é o principal 
argumento do Governo para diminuir a Taxa Social 
Única a pagar pelas empresas - e, consequentemen-
te, aumentá-la para os trabalhadores. No entanto, os 
futuros beneficiários do subsídio podem sair prejudi-
cados. É que o montante das prestações a receber é 
calculado com base no ordenado líquido que se rece-
bia antes da situação de desemprego. Com o aumen-
to da TSU para 18%, os salários dos trabalhadores 
diminuem, o que irá afetar, para pior, o cálculo do 
subsídio a receber em caso de desemprego. 
• Mas este não é o único aspeto a reter quanto ao 

subsídio. O ministro das Finanças foi vago, mas dis-
se que o Governo iria alterar as regras desta presta-
ção social. Na última alteração, em abril deste ano, 
o montante das prestações foi reduzido, bem como 
o período durante o qual se recebe o subsídio de de-
semprego. Foram, no entanto, salvaguardados alguns 
direitos adquiridos, o que permitiu, em certos casos, 
ir além do limite de 18 meses a receber as prestações, 
algo que não agrada à troika. O mais certo, portanto, 
é que, até ao final deste ano, sejam aprovadas novas 
regras mais restritivas.
• O mesmo se pode dizer em relação a outras pres-

tações sociais, entre as quais Vítor Gaspar destacou 
o Rendimento Social de Inserção. Aqui, irão ser in-
troduzidos “critérios mais exigentes”, mas tudo isso, 
prometeu o ministro, será discutido com patrões e 
sindicatos em sede de concertação social.
O peso da propriedade
• Ter uma casa em nome próprio é cada vez mais 

um “luxo”. O Estado andou todo este ano atarefa-
do a reavaliar os imóveis para atualizar os valores 
patrimoniais tributáveis, sobre os quais incide o Im-
posto Municipal sobre os Imóveis - IMI, em prédios 
que não tenham sido transacionados depois de 1 de 
dezembro de 2003. Alguns portugueses viram esse 
valor aumentar em percentagens astronómicas, que 
chegam aos 700 por cento. Em 2013, quando se pa-
gar o IMI relativo a este ano, é que se sentirá o gran-
de choque. Ainda assim, o aumento será progressivo, 
até 2015, ano em que se pagará a taxa total, para que 
o rombo nos orçamentos das famílias não seja tão 
violento. Isto é, no próximo ano, ainda não se pagará 
a totalidade do novo IMI, mas um valor que não pode 
ultrapassar €75 em relação ao IMI de 2012 (ou um 
terço da diferença entre o IMI antigo e o novo). As 
taxas do imposto a aplicar pelas câmaras municipais 
também aumentaram: o intervalo é de 0,3 a 0,5 para 
imóveis reavaliados ou transacionados desde 2004 e 
de 0,5 a 0,8 para os prédios mais antigos.
Cortes nas pensões
• Era uma vez... o PEC IV. Lembra-se do Programa 

de Estabilidade e Crescimento de José Sócrates que, 
chumbado no Parlamento pelo PSD, fez cair o Go-
verno PS? Pois esse PEC previa que os pensionistas 
levassem nas pensões os mesmos cortes que os fun-
cionários públicos levaram nos salários: entre 3,5% 
e 10% para ordenados acima dos 1 500 euros. Vem 
o novo Governo e Pedro Passos Coelho “salva” os 
pensionistas: as pensões não foram cortadas; ficaram 
“apenas” sem os subsídios de férias e de Natal, neste 
ano de 2012. Agora, o primeiro-ministro recupera a 
medida de José Sócrates e os reformados que rece-
bem acima de €1 500 vão mesmo ver reduzidas as 
suas pensões. Um corte que se junta ao desapareci-
mento dos subsídios, medida a manter. Veja a tabe-
la de cortes da função pública que será aplicada aos 
pensionistas:
E os salários?
• Congelados e diminuídos. A CGTP quer aumentos 

na ordem de 4% e a UGT de 3%, mas esses núme-
ros parecem hoje existir apenas num mundo utópico. 
Funcionários públicos e trabalhadores do privado 
vão mesmo ganhar menos. Sobre os primeiros, aliás, 
pesa ainda outra ameaça do Governo, interessado em 
rever as tabelas salariais para as aproximar às do se-
tor privado, que são mais baixas.

sR.fARO
gRAnDE MEDiuM E ViDEntE AfRiCAnO

Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resol-
ve todos os seus problemas, posso fazer com que um 
homem seja muito querido e amado por uma mulher e 
vice versa.
Especialista em trabalhos de culto. Retorno imediato do 
ser amado. Protecção, Mau olhar, Exames, sucesso nos 
negócios. Resultados rápidos, eficazes e garantidos a 
100%.

Pagamento depois dos resultados.

514-442-1368
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berta Cabral/Vasco Cordeiro: a 
quem compraria um carro usado?

Os açorianos vão ser chamados a decidir, a 14 
de Outubro, quem vai dirigir os destinos do 

arquipélago nos próximos quatro anos. 

Serão 225.211 eleitores para eleger 57 deputados 
para a Assembleia Legislativa.
A lista oficial, recentemente divulgada pelo Tribu-

nal Constitucional, inclui 12 forças políticas em dis-
puta: PS, PSD, CDS-PP, PPM, PCP e BE, que estão 
actualmente representados no parlamento regional; 
mas também o PCTP/MRPP, PDA, MPT, PTP, PAN 

e Plataforma de Cidadania, que foi constituída pelo 
PPM e pelo PND. 
Apesar de termos tantas forças políticas, e de acordo 

com a maior parte das opiniões de pessoas amigas 
que temos auscultado (e sem seguir qualquer crité-
rio), parece que dois candidatos têm forte possibili-
dade de vencer: Berta Cabral, apoiada pelo PSD; e 
Vasco Cordeiro, apoiado pelo PS. Em abono da ver-
dade, e se nos é permitido, também temos de referir 
que existe, no conjunto das opiniões que ouvimos, 
vantagem para Berta Cabral. 
Contudo, e a um mês das eleições, a pergunta que 

todos colocam é simples: em quem confiar o voto?
É esta a interrogação do presente e que decidirá o 

futuro da região para os próximos 4 anos! 
Assim, e com vista a contribuir para ajudar os elei-

tores a decidir qual a melhor (ou a «menos má») op-
ção, aqui segue uma pequena e simples história. 
Corria o ano de 1960. Disputavam-se as eleições 

presidenciais americanas entre John Kennedy (Parti-
do Democrata) e Richard Nixon (Republicano). 
Nixon, e de acordo com algumas pessoas, era co-

nhecido como um grande mentiroso. Porém, o dilema 
que se colocava era este: como dizer isso sem ofen-
der e desrespeitar o candidato e o povo americano?
E o que podiam fazer, então, os democratas? Numa 

táctica de marketing político, inteligentemente orga-
nizado, espalharam pelos Estados Unidos cartazes 

com a foto de Nixon e a frase: «você 
compraria um carro usado deste ho-
mem?» (Would YOU by a used car 
from this man?).
Os analistas políticos afirmam que 

esta campanha causou grande estrago 
na candidatura de Nixon, pois colocou 
o eleitor a reflectir na importância de 
se apoiar um candidato honesto. Re-
sultado: Kennedy ganhou as eleições! 
Porém, e em abono da verdade, tam-
bém temos de dizer que Nixon seria 
eleito presidente em 1968 e reeleito 
em 1972. 
Mas, e a que propósito se conta esta 

história? É simples: por muitos dos 
nossos amigos que são eleitores acu-
sarem os políticos de «mentirosos», 

«aldrabões» e «manipuladores». Políticos que em 
campanha eleitoral prometem uma coisa e depois fa-
zem outra. Porque temos políticos que prometem e 
não cumprem a palavra dada. 
É por esta razão que todos nós, caros (e)leitores, 

devemos colocar a mesma pergunta: «Berta Cabral/
Vasco Cordeiro: a quem compraria um carro usado?
Tire as conclusões da sua resposta e pode ser que 

encontre a pessoa certa (ou a «menos má») em quem 
votar. E não se esqueça que tem, além destes dois 
candidatos aqui referidos, mais uma dezena… 
Vale a pena pensar nisto!
Post-Scriptum – conte esta história a quem está 

indeciso e, principalmente, a quem já está decidido!

José Carvalho
Professor e Investigador de História

Ps votará contra orçamento 
do estado e ameaça com
moção de censura

O secretário-geral do PS anunciou que os socia-
listas votarão contra a proposta do Governo 

de Orçamento do Estado para 2013 e que apresen-
tará propostas de alteração. 
A posição de António José Seguro foi transmitida 

numa declaração a partir da sede nacional do PS em 
reação às medidas de austeridade anunciadas pelo 
Governo nos últimos dias.
“Nunca mas nunca serei cúmplice desta política do 

Governo”, declarou António José Seguro.
Ameaça de moção de censura 
O secretário-geral do PS afirmou hoje que apre-

sentará uma moção de censura ao Governo caso não 
seja retirada a proposta que baixa a taxa social única 
(TSU) às empresas e agrava as contribuições dos tra-
balhadores. 
A advertência de António José Seguro foi transmi-

tida numa declaração a partir da sede nacional do PS 
em reação às medidas de austeridade anunciadas pelo 
Governo nos últimos dias.
“Tudo faremos para impedir que o Governo retire 

dinheiro aos trabalhadores para dar às empresas. O 
aumento da TSU dos trabalhadores em sete pontos 
percentuais, que retira mais do que um salário por 
ano a cada trabalhador, é uma decisão que nos indig-
na profundamente”, declarou o líder socialista.

Cavaco silva convoca
Conselho de estado
“Quero ouvir os meus conselheiros.” Foi a única expli-

cação dada pelo Presidente da República para justificar 
a convocatória para a próxima sexta-feira, cuja tema 
será a “Resposta europeia à crise da Zona Euro e a si-
tuação portuguesa”. O Presidente da República, Cavaco 
Silva, convocou hoje o Conselho de Estado para o dia 
21 de setembro, a próxima sexta-feira. “A reunião do 
Conselho ocorrerá no próximo dia 21 de setembro, às 
17h00 horas, e terá como ordem de trabalhos o tema 
‘Resposta europeia à crise da Zona Euro e a situação 
portuguesa’”, lê-se numa nota no site da Presidência 
da República. O Presidente da República escusou-se a 
responder a questões dos jornalistas sobre a reunião do 
Conselho de Estado na próxima sexta-feira, explicando 
apenas que convocou este órgão porque quer “ouvir os 
conselheiros”. Cavaco Silva presidiu hoje à entrega do 
Prémio Champalimaud 2012 e, no final da cerimónia, 
questionado pelos jornalistas sobre o motivo pelo qual 
convocou o Conselho de Estado, respondeu apenas: 
“Porque quero ouvir os meus conselheiros”.

Parceiros sociais em
belém para dizer a
Cavaco que “assim não”
Após um encontro com o Presidente da República, 

patrões a UGT frisaram que é impossível aceitar 
as alterações à TSU, mas sublinham que não há ra-
zões para criar uma crise política. Os patrões e a UGT 
consideram que as alterações à Taxa Social Única 
propostas pelo Governo não podem ir para a frente e 
esperam que o Executivo reconsidere a bem da estabi-
lidade política e do acordo de concertação social. Ape-
sar disto, os parceiros sociais que assinaram o acordo 
de concertação social consideraram que não há razões 
para rasgar este documento e que não faz sentido criar 
uma crise política que leva a eleições. Contudo, o pre-
sidente da CIP lembrou que o Governo «deve retirar 
ilações» da «comunicação e da forma errada» como 
foram anunciadas as alterações à TSU, bem como os 
efeitos sociais e políticos desta medida. Após um en-
contro com o Presidente da República, António Sarai-
va chamou ainda à atenção para o facto de esta medida 
ter «provocado uma enorme manifestação de indigna-
ção a que assitimos no sábado por todo o país». O “pa-
trão dos patrões” recordou ainda que o Governo tem 
de atalhar pelo lado da despesa, sobretudo através das 
privatizações, e frisou que é necessário reduzir a TSU, 
mas de uma forma diferente.

VENTE D’ENTREPÔT
WAREHOUSE SALE

TOUS LES SAMEDIS
EVERY SATURDAY 

9:00 - 12:00

SOYEZ ÉLÉGANTE TOUT EN ÉPARGNANT

LOOK GOOD, STAY WARM AND SAVE

 NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE / HIVER 
NEW FALL / WINTER SELECTION

1200 Jules-Poitras
(coin/corner Côte-Vertu), Saint-Laurent
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mais de meio milhão na
rua contra a austeridade
Terá sido o maior conjunto de manifestações algu-

ma vez visto em Portugal. Mais de 500 mil pessoas 
sairam à rua em todo o país. Em Lisboa, os protesttos 
terminaram à porta do Parlamento
Pelo menos três pessoas foram detidas este sábado 

em frente à Assembleia da República, em Lisboa, 
onde estão concentradas milhares de pessoas em pro-
testo contra as medidas de austeridade do Governo. 
Depois da ação da polícia, cerca das 23h00, os ma-

nifestantes começaram a arremessar pedras e vários 
objetos para as escadarias, onde estão vários agentes 

policiais. 
O mesmo tinha acontecido pelas 21h30, altura em 

que também foram atirados alguns petardos.
Pelo menos três petardos rebentaram em frente à 

Assembleia da República. A Lusa constatou no local 

que, pouco depois das 21h00, rebentaram três petar-
dos e começaram a ser arremessadas garrafas e to-
mates para a escadaria da Assembleia da República, 
onde se encontram vários agentes da polícia. 
O trânsito está cortado na Calçada da Estrela e na 

Rua de São Bento.

«saída do euro não é 
uma opção para nós

Primeiro-ministro grego determinado em apli-
car reformas dolorosas no país. 

O primeiro-ministro grego, Antonis Samaras, dis-
se, em entrevista divulgada na noite de sábado, que 
a saída do euro «não era uma opção» para a Grécia e 
garantiu estar determinado em aplicar reformas do-
lorosas no país. «Temos de ter a certeza que iremos 
cumprir o que assinamos porque acreditamos que o 
que eles chamam de Grexit - à saída da Grécia da 
Zona Euro - não é uma opção para nós», afirmou An-
tonis Samaras, em entrevista ao «Washington Post». 
O chefe do Governo de Atenas considerou também 
que «seria uma catástrofe» a saída do grupo de países 
que adotaram a moeda única.

maomé/Filme: movimento 
Hezbollah apela para 
manifestações
O líder do movimento xiita libanês Hezbollah ape-

lou hoje para a realização de manifestações em 
todo o país contra o polémico filme que ridiculariza 
o Islão divulgado nos Estados Unidos, mas pediu que 
não se ataquem as embaixadas estrangeiras.

mau tempo até à
madrugada de 2ªfeira
As ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores vão 

continuar sob chuvas fortes e trovoadas até às 03:00 
da madrugada (23:00 de Montreal) de domingo, alertou 
hoje a Proteção Civil. Num aviso emitido hoje à tarde, 
o Serviço Regional de Proteção Civil recomendou, por 
isso, às populações das ilhas de S. Miguel, Santa Ma-
ria (Grupo Oriental), Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico 
e Faial (Grupo Central) a tomada das “precauções habi-
tuais em situações dessa natureza”. Aconselhou em par-
ticular os automobilistas a “redobrarem os cuidados na 
circulação” nas ilhas atingidas pelo mau tempo.
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CARnEiRO
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Pros-
peridade. Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e 
faça esforços para travar novos conhecimentos.
saúde: Período propício a uma consulta de oftalmologia. Não 
descure a sua visão. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de tra-

balho. A sua presença será importante para desenvolver um projeto. Está 
preparado para realizar os projetos a que se propõe, e para chegar onde 
está já superou muitas provas.
números da sorte: 10, 4, 5, 45, 2, 6

tOuRO
Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, 
Colapso. Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de 
uma pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras. Convi-
de um amigo para uma saída especial. Dance, vá ao cinema, 
aproveite aquilo que a vida tem para lhe dar. saúde: Tendência 

para andar um pouco descontrolado. Tente relaxar. Dinheiro: O seu es-
forço no trabalho poderá vir a ser recompensado. Acredite mais nas suas 
potencialidades. números da sorte: 3, 36, 6, 9, 8, 5

gÉMEOs
Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: 
Poderá ter de enfrentar um desentendimento com um amigo 
muito especial. Mantenha a calma!  saúde: Controle as suas 
emoções e procure ser racional. Não se preocupe tanto com 
aquele problema que o tem vindo a afetar. Vai perceber que afi-

nal não era nada assim tão grave. Dinheiro: O seu orçamento poderá 
sofrer um acréscimo significativo. Porém, seja contido nos gastos. 
números da sorte: 2, 4, 1, 15, 14, 18

CARAnguEJO
Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso. Amor: 
Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa amada. 
Seja mais cuidadoso. saúde: Procure não exagerar no exercí-
cio físico, pois poderá magoar os seus músculos. Dinheiro: É 
possível que durante esta semana se sinta um pouco desmo-

tivado. Trace objetivos para o seu trabalho, vai ver que conseguirá obter 
melhores resultados. números da sorte: 10, 20, 3, 9, 41, 44

lEãO
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sin-
cera. Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe in-
fluenciar por terceiros. Não se deixe dominar pela insegurança. 
Converse mais com o seu companheiro e tenha mais confiança 
nele. saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle muito bem 

a sua alimentação. Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas suas 
compras, pois poderá gastar mais do que as suas possibilidades. núme-
ros da sorte: 6, 9, 7, 40, 30, 20

ViRgEM 
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante 
e Atento. Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. 
Os atos de ternura são importantes para revigorar a relação. 
saúde: Evite enervar-se em excesso. As preocupações podem 
trazer sérios problemas ao nível cardiovascular. Poderá sentir-

-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar um banho relaxante.  
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais comedido para 
não ter surpresas desagradáveis. números da sorte: 22, 5, 41, 14, 12, 21

bAlAnçA 
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Ma-
terial e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Confie mais na 
pessoa que tem a seu lado. A confiança e o respeito são es-
senciais numa relação. saúde: Tendência para apanhar uma 
grande constipação. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Não se deixe 

abater por uma maré menos positiva nesta área da sua vida. Analise as 
suas poupanças. Poderá sentir necessidade de mudar de emprego ou de 
atividade profissional. Pense bem no que é melhor para si. números da 
sorte: 9, 6, 3, 2, 25, 45

EsCORPiãO
Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. 
Amor: O encontro com um desconhecido e uma insinuante 
troca de olhares podem ser o ponto de partida para algo mui-
to prometedor. A felicidade e a paixão poderão marcar a sua 
semana. Aproveite muito bem esta fase. saúde: Cuidado com 

as correntes de ar; durante esta semana poderá constipar-se facilmente. 
Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar uma tarefa 
importante. Não tema pedir apoio. 
números da sorte: 2, 25, 14, 17, 18, 19

sAgitáRiO
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Pode-
rá encontrar um amigo que já não via há muito tempo. Coloque 
a conversa em dia. Saúde: Procure não abusar em refeições 
muito condimentadas. Dinheiro: Não influencie as ideias dos 
outros. Permita que cada um pondere por si. Aceite críticas 

construtivas feitas por alguém que tem mais experiência. Não as encare 
como algo negativo, mas sim como forma de melhorar o seu desempe-
nho. números da sorte: 6, 45, 40, 20, 30, 4

Capricórnio
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: 
Período marcado pela harmonia familiar. Organize um serão di-
vertido em sua casa. Poderá viver momentos confusos e agita-
dos a nível amoroso. Não se descontrole e tente encontrar solu-
ção para os seus problemas. saúde: Tendência para problemas 

de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana propícia ao investimento. 
Aconselhe-se com o seu gestor de conta. A sua vida profissional vai exigir 
de si um desgaste redobrado de energias.
números da sorte: 1, 5, 45, 4, 7, 6

AquáRiO
Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressenti-
mento. Amor: Esteja alerta, o amor poderá surgir em qualquer 
lugar. Deixe-se ser amado. saúde: Pratique uma atividade físi-
ca que lhe dê bastante prazer. 
Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar significati-

vamente. Continue a demonstrar o seu dinamismo. Não adie decisões 
importantes e urgentes. Seja firme.
números da sorte: 5, 6, 16, 14, 15, 40

PEixEs
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. 
Amor: Período favorável à conquista. Encha-se de coragem e 
diga aquilo que sente. Siga em frente e lute para alcançar os 
seus objetivos.
saúde: Cuidado com alergias, pois o seu sistema respiratório 

poderá estar muito frágil.
Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas. 
Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional.
números da sorte: 20, 10, 3, 6, 45, 44

Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo 
(00 351)  21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

Se quiSer deSabafar ou ouvir 
uma palavra amiga faça uma 

conSulta de tarot comigo!

Consultas por telefoneTAROT

1-514-461-7285 USA/CANADA 
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)
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AMOR, 
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DINHEIRO, 
TRABALHO

SAIBA TUDO:
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SAÚDE, 
AMOR, 

FAMÍLIA, 
DINHEIRO, 
TRABALHO

SAIBA TUDO:

Vê nas estrelas, revela o teu passado e o futuro. Espe-
cialista em reunificacão do ser amado e expulsão de 
maus espíritos.
Ama alguém de quem não se consegue aproximar? E 
envergonhado? Quer paz na sua família? 
Esta senhora, dotada de poderes extraordinários, pode 
ajudá-lo. Consegue, lá onde os outros falham. satisfa-
ção garantida ou dinheiro devolvido.
Mais de 20 anos de experiência no mundo do Psíquico.
tem ajudado milhares de pessoas. Escritório privado. 
ficará deslumbrado com as suas predições.

sómente por apontamento.
tel:514-559-3079

Marina
Psíquica Europeia

Especializada em leitura da palma da mão, 
cartas tarot e leitura psíquica.

Hélio bernardo Lopes

em menos de um ano

No passado dia 16 de Janeiro escrevi um texto, in-
titulado, JOGANDO COm EStImAtIVAS, onde 
estimava que o verdadeiro valor do desemprego 
em Portugal deveria já andar ao redor de um mi-
lhão e duzentos mil desempregados. Uma estima-
tiva feita por um método simples, suportada nos 
dados vindos a lume em Espanha e que haviam 
deixado mariano rajoy boquiaberto.
Um mês e um dia depois, voltei a escrever novo tex-

to, com o título, FALHEI OU ACERTEI?, fazendo-
-me eco dos resultados do Instituto Nacional de Esta-
tística, (INE), vindos a lume, se acaso não erro, nesse 
mesmo dia ou na véspera. Dados que levaram a que 
o Diário de Notícias usasse como grande manchete, 
precisamente, o número, 1 200 000.
Ora, neste segundo texto eu salientava que, por via 

do conhecimento da sociedade portuguesa e em face 
da política que estava a ser seguida pelo atual Go-
verno, o valor do desemprego deveria vir a atingir, 
pelo final deste ano, um milhão e trezentos mil de-
sempregados, embora com maior probabilidade para 

um milhão e quatrocentos mil.
Aí estão, pois, os mais recentes dados publicados 

pelo INE. Dados oficiais, mas em redor dos quais se 
conhece a restante realidade do desemprego. Hoje, 
uma estimativa absolutamente aceitável desta horro-
rosa variável deverá já ter ultrapassado o tal milhão 
e trezentos mil desempregados, sendo assim perfei-
tamente expectável que se atinja a cifra negra de um 
milhão e quatrocentos mil pelo final deste ano de 
2012.
Esta evolução, como se sabe bem, desenrolou-se em 

menos de um ano, sendo algo completamente expec-
tável por via do caminho prosseguido pelo Governo, 
para mais suportado em medidas ainda mais gravo-
sas para a generalidade dos portugueses do que as 
combinadas com a Tróyka. O resultado é o que se 
vê, sendo elementarmente simples, sem nada saber 
no plano técnico, mas tendo alguma experiência da 
vida, perceber a ruína para que os portugueses e Por-
tugal estão a caminhar. Um percurso comandado por 
este Governo de Pedro Passos Coelho, sem dúvida, 
mas agora silenciosamente suportado pelo Presidente 
Cavaco Silva. Uma tragédia!

Dra. maria da Conceição brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

santos, sábios e racionais

Foi a Grécia, foi Portugal, é agora a Espanha. 
Assim vão sendo apanhados um a um os paí-

ses que formam a união europeia numa avalan-
che que parece lenta mas não o é. Assim vai sendo 
desmoronado um projecto grandioso resultado de 
ideais de grandeza e poder mas de sustentabilida-
de duvidosa. 
É sempre difícil a convivência entre pobres e ricos. 

Quando transportamos tal facto das pessoas para 
países a verdade transforma-se num monstro sobre 
o qual o poder do homem é demasiado débil e ig-
norante para que possa haver uma previsão, mesmo 
que muito pequena, sobre as consequências daí re-
sultantes. E, como estamos todos a assistir e a viver 
os resultados de tal projecto que parecia inocente ve-
rificamos que o mesmo se tem mostrado devastador 
para os homens que estão no interior da estrutura que 
foi e ainda dizem ser a união europeia.
Ouvia há dias, em Congresso sério e dito por pessoa 

de credibilidade incontestada, que a França está igual 
ou pior que o nosso País embora sob máscara por 
cair. Acreditei. E como estarão os outros países dos 
quais ninguém fala? 
Perante tais razões, diante de tão grave situação é 

possível continuar a caminhar e acreditar que somos 
Europa? Ou afastamo-nos deste monstro para conse-
guirmos encontrar a nossa identidade e refazermos 
Portugal? 
Não sou contra o projecto europeu tal como foi con-

cebido em mentes atentas e estudiosas de fenómenos 
políticos e sociais, se estes dois termos podem disso-
ciar-se quando deles falamos ou sob a sua interpreta-
ção queremos trabalhar. Estou somente a raciocinar 
a propósito dos resultados que nos vão chegando ao 
conhecimento através do caminho que a História vi-
vida no momento por nós - os viventes deste tempo 
que passa por nós e por dentro das nossas vidas - e 
que são desanimadores e destruidores de qualquer es-
perança presente ou futura.
Reformular tudo? Nunca foi nem poderá ser esse 

o melhor e mais adequado caminho a seguir. Houve 
e há muitas modificações que se transformaram em 
mais-valias para o povo que pertence ao continen-
te europeu bem como para os que optaram por nele 
viver. Há, sim, que parar para pensar, para reflectir. 
Não em cimeiras e demais reuniões magnas que nada 
resolvem. Já muito tempo foi perdido nesses espa-
ços onde quem entra sai as mais das vezes de mãos 
vazias e com o pensamento embutido por conversas 
das quais pouco ou nada se sabe do lado de fora. A 
paragem para reflexão a que faço referência deveria 
ser feita por outra gente, ou melhor dizendo, por ou-
tro modelo de gente.
Intrigados ficarão os meus leitores sobre o que pre-

tendo dizer com a afirmação de “outro modelo de 
gente”. Passo a explicar: os líderes dos países eu-
ropeus mais ricos, ou como os queiram chamar, re-
presentam interesses que não contemplam os países 
mais pobres ou empobrecidos pela voracidade com 
que levianamente entenderam poder ascender a uma 
situação de desenvolvimento para a qual não estavam 
preparados nem reuniam condições internas que os 
sustentassem em tal pretensão. Receberam milhões 
de euros que nunca poderiam pagar; gastaram esses 
mesmos milhões de forma leviana e pouco ou nada 
atenta à prioridade essencial que era e é sempre criar 
riqueza a partir do dinheiro que temos em mãos. 
Com este panorama no terreno em vários países da 

UE, incluindo o nosso, e com a impossibilidade de 
pagar o que indevidamente foi gasto (o que se está 
a fazer em Portugal está errado e não leva a lado ne-
nhum) compreende-se que eu diga que é urgente ha-
ver “outro modelo de gente” a estudar e a pôr rapida-
mente em funcionamento uma outra forma de actuar. 
Quem? 

tenho resposta rápida para tal questão: Santos, 
Sábios e racionais. Acrescento: nenhum político, 
nenhum político. E onde estão estas pessoas? Há 
grandes homens na Europa e em Portugal. E che-
gou o tempo de os ir chamar. 
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Combine um telefone e um pacote entre os nossos três tipos de combos 
para obter a melhor combinação qualidade-preço. Aprecie as chamadas 
e textos à preço acessível nos pacotes abaixo. Descubram-os na loja.

É tempo de mudar.

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Textos e

chamadas
pacotes a partir de

20$
por mês1

adicione um outro telefone 
a partir de 0$
com entendimento Fido de 2 anos2

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------

Prémio duma ajuda

A maioria dos cristãos conhece as citações bíbli-
cas que versam o constrangimento aplicado 

pelos soldados romanos a Simão, cireneu, que cir-
culava em Jerusalém, e foi obrigado a levar a cruz 
que Jesus carregava a caminho do Gólgota. São 
muitíssimas as histórias, e as afirmações chegam 
a confundir a realidade do suplício de Jesus. Que 
diremos nós?
Em primeiro lugar cumpre-nos dizer que a partir 

das guerras púnicas (entre Roma e Cartago, 264-146 
a.C.) os romanos empregavam a crucificação para 
punição de rebeldes, escravos e criminosos, da clas-
se baixa, e o sofrimento durante o tempo que per-
maneciam crucificados era horrível! Além de Flávio 
Josefo tem havido escritores que dizem algo, mas de 
Simão, o cireneu, como diz o povo, têm sido “mais 
as vozes do que as nozes”… Todavia é fácil de calcu-
lar que ele era oriundo de Cirene, cidade helenística 
situada na costa norte de África, povoada em parte 
por judeus. Talvez por isso houve quem o supusesse 
de raça negra, e muitos pregadores têm afirmado que 
foi esse o motivo da sua humildade levando a cruz 
de Jesus…
O evangelista Mateus escreve simplesmente:--“Ao 

saírem (do pretório) encontraram um homem, cha-
mado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de 
Jesus” (cap.27:32). Marcos é igualmente lacónico: 
--“E obrigaram certo Simão, cireneu, pai de Alexan-
dre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, 
a carregar-lhe a cruz” (cap15:21). Em nenhum destes 
versículos se afirma que Simão resistiu à ordem de tal 
obrigação, e daí um feixe de suposições…
   È claro que um soldado romano não se hu-

milharia a carregar a cruz de um condenado… Um 
“cavalheiro” notável também não aceitaria, nem se-
ria vítima de uma tal ordem, sem oposição. Embo-
ra esteja escrito “obrigaram certo Simão”, também 
há quem julgue descalabro a linguagem dos solda-
dos, vendo as dificuldades de Jesus, sem força para 
o transporte do madeiro, considerando “maldito de 
Deus quem fosse pendurado nele”, pois contaminava 
a terra do Senhor…(Deut. 21:22-23)    Não se exclui, 
portanto, que alguém aceitasse ajudar Jesus, e podia 
ser Simão, cireneu, pai de Alexandre e Rufo, que vie-
ram a ser cristãos, segundo as escrituras. Já lemos 
afirmação de alguém, talvez imaginária, que Simão 
também tinha uma filha e, na altura do suplício de 
Jesus tinha ido em busca de algo para a confortar, e 
ouvindo o alarido da leva ao calvário, aproximou-se 
e condoeu-se profundamente: 
-- “Este é mais infeliz do que eu!”-- Cruzou o seu 

olhar com Jesus, penetraram-se sentidamente sem 
preguntas nem respostas, e aceitou levar a cruz olvi-
dando a filha.
Tem havido exaltação verbal, para se distinguir a 

informação divina de que “a escolha de Deus” é um 
facto de muitas circunstâncias, conjunto dos fatores 
que explicam a ordem da obediência espiritual nos 
seus serviços, e que os matizes dos nossos desejos 
são classificados pelos ministros da fé. Pensa-se que 
Simão foi uma “escolha de Deus!” 
Em contrapartida, muitos descrentes, hoje mesmo, 

duvidam que Jesus seja Deus, igual ao Pai, e portanto 

omnipotente, e não tenha sido capaz de levar a cruz 
e derrubar todos os soldados romanos!... É-lhes mais 
fácil imaginar que é uma história preparada, e que 
chegou a servir para dizerem que o crucificado foi 
aquele que carregou com a cruz de Jesus… Porém, 
em sentido oposto, muitos crentes arrependidos dos 
seus pecados, confessam: --“O pecado, a maldade, a 
negação, e a mentira com os crimes de todo o mun-
do, mais as minhas faltas, estiveram caindo sobre Ele 
nessa execução cruel! Jesus é o Substituto das nossas 
mazelas; o Salvador das nossas almas: o nosso Liber-
tador! Porque também é omnipresente e omnisciente, 
abraçou toda uma gama de perdição, e transferiu para 
cada um de nós, renascidos, a Graça infinita duma re-
denção sem preço!” Porque Ele é “omni” com o Pai e 
o Espírito Santo, não resta farpa de qualquer madeiro 
da nossa cruz diária, para substituir ou alisar… O seu 
“logicel” de Amor, perdão, e renovação, tem aplica-
ção da eternidade para cada dia, se virtualizarmos a 
relação com Ele.   
 Não há nenhuma contradição. O próprio Je-

texto de J. J. marques da Silva

sus já tinha avisado: --“Se alguém me serve, siga-me, 
e, onde eu estou ali estará também o meu servo. E, 
se alguém me serve, o Pai o honrará” (João 12:26). 
“Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim 
não pode ser meu discípulo” (Lucas 14:27) “E quem 
não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de 
mim” (Mat. 10:38) . A condição está em Jesus; não 
em qualquer núcleo de formação humana. A relação 
com a Trindade tem o prémio da honra, o ensino da 
Graça, o Poder da Unção.  A proteção diária contra o 
pecado está nessa relação se podemos afirmar: --“Já 
estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, 
mas Cristo vive em mim” (Gálatas 2: 20).
 Será interessante finalizar, informando que 

Simão, depois de perguntar quem era a pessoa que  
carregava a cruz que ele transportou, e saber que era 
Jesus de Nazaré , foi para sua casa de mãos vazias. 
Sua esposa ficou triste, mas, de imediato ouviu um 
grito de alegria a comunicar:
--“Paizinho! Já estou boa! A doença partiu!



a Voz de Portugal  |  19 de setembro de 2012  |  P. 8

02:00  BOM DIA PORTUgAL   
05:00  PRAçA DA ALEgRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:21  ZIg ZAg   
 JARDIM DA CELESTE  
09:51  NOVAS DIRECçõES 
10:18  PORTUgAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUgAL EM DIRETO   
14:01  LER +, LER MELHOR
14:09  O PREçO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  O NOSSO TEMPO  
16:32  SABORES DAS ILHAS
17:06  PRÓXIMA PARAgEM
 A MENINA PESCADINHA
17:33  DECISãO FINAL  
18:25  OBRA DE ARTE
18:51  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:16  BAíA DAS MULHERES  
21:07  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:43  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:15  TERCEIRA gERAçãO
 CANADá
23:10  VIAgEM AO CENTRO
 DA MINHA TERRA  
CASTRO MARIM
23:53  24 HORAS(R/) 
00:24  DECISãO FINAL  
01:15  TEC@NET
01:29  O NOSSO TEMPO(R/)  

02:00  BOM DIA PORTUgAL   
05:00  PRAçA DA ALEgRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIg ZAg   
 JARDIM DA CELESTE  
 TIC TAC TALES
 EM DOIS LOCAIS 
     AO MESMO TEMPO
09:53  gENTE DA CIDADE 2012
10:19  PORTUgAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUgAL EM DIRETO   
14:02  LER +, LER MELHOR
14:10  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  DE CARAS  
16:41  SURRENDER
17:41  DECISãO FINAL  
18:33  INgREDIENTE SECRETO  
 FAVAS
19:00  24 HORAS  
20:17  BAíA DAS MULHERES  
21:07  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:45  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:18  INESQUECíVEL COM: 
 MARIEMA E 
 ARMANDO gAMA
23:44  DESTINO: PORTUgAL(R/)
  SANTARÉM   
00:09  24 HORAS(R/) 
00:40  DECISãO FINAL(R/)   
01:32  A HORA DE BACO  

02:00  BOM DIA PORTUgAL   
05:00  PRAçA DA ALEgRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIg ZAg   
 JARDIM DA CELESTE  
09:30  BIOSFERA
10:15  PORTUgAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUgAL EM DIRETO   
14:00  gUIMARãES 2012  
14:15  O PREçO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LINHA DA FRENTE
16:30  Há CONVERSA COM: 
 JOANA TELES 
 E PEDRO gRANgER
17:30  DECISãO FINAL  
18:30  CORRESPONDENTES
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  MATERNIDADE II  ESTREIA    
23:00  ESTADO DE gRAçA  
 BEST OF II SÉRIE
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  DECISãO FINAL(R/)   
01:30  CORRESPONDENTES(R/)  

02:00  BOM DIA PORTUgAL   
05:00  PRAçA DA ALEgRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIg ZAg   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  COM CIêNCIA   
10:15  PORTUgAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUgAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  SEXTA àS 9
16:45  VOO DIRETO(R/)    
17:30  VIVA A MÚSICA  
 REALEJO
18:30  PORTUgAL NEgÓCIOS  
 COM: ANTÓNIO ARAÚJO
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PERCURSOS
23:00  DA RUA PARA O PALCO  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  DECISãO FINAL(R/)   
01:15  LER +, LER MELHOR(R/) 
01:30  PORTUgAL NEgÓCIOS(R/)   
 COM: ANTÓNIO ARAÚJO

02:00  áFRICA 7 DIAS  
02:30  BIg KAHUNA
03:00  BOM DIA PORTUgAL
04:00  ZIg ZAg   
05:00  A VERDE E A CORES
05:30  SABORES DAS ILHAS
06:15  FáTIMA E O MUNDO  
 FáTIMA E A EUROPA
07:15  VELHOS AMIgOS  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIg ZAg   
10:00  ALTA PRESSãO
10:30  PORTUgAL NO CORAçãO   
14:00  PORTUgAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  VOZ DO CIDADãO   
16:15  FUTEBOL: 
 LIgA ZON-SAgRES
18:00  MODA PORTUgAL  
18:30  DESTINO: PORTUgAL
 TOMAR   
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL
21:45  HERMAN 2012  
23:00  PORTUgUESES PELO MUNDO
 COLOMBIA - BOgOTá
23:45  ESCAPE .TV- SIC
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  MUDAR DE VIDA
01:00  EDUARDO BATARDA 
 COMO DEVE SER 

02:00  PEDRAS QUE FALAM
02:30  SÓ ENERgIA  COM: 
 ALBANO JERÓNIMO
03:00  BOM DIA PORTUgAL
04:00  ZIg ZAg   
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
06:00  FUTSAL  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIg ZAg   
10:00  CINCO SENTIDOS  
11:15  SABORES DAS ILHAS
11:45  ATLâNTIDA (MADEIRA)
13:15  MATERNIDADE II(R/)     
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  ESTADO DE gRAçA  
 BEST OF 2ª SÉRIE
17:00  TRIO D´ATAQUE   
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  gRANDES HISTÓRIAS -
  TODA A gENTE CONTA
23:15  VOO DIRETOA VIDA 
 A 900 à HORA   
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  MODA PORTUgAL  
01:00  VIVA A MÚSICA  
 REALEJO

02:00  BOM DIA PORTUgAL   
05:00  PRAçA DA ALEgRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIg ZAg   
 JARDIM DA CELESTE  
  TIC TAC TALES
 CONCURSO DE MAgIA
09:52  FEITOS EM PORTUgAL
10:19  PORTUgAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUgAL EM DIRETO   
14:02  LER +, LER MELHOR
14:10  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  DE CARAS   ESTREIA
16:40  A HORA DE BACO  
17:05  BEST OF PORTUgAL
 PORTUgAL DE EXCELêNCIA
17:34  DECISãO FINAL  
18:27  EUA - NEW JERSEy
 CONTACTO - 2012  
19:00  24 HORAS  
20:17  BAíA DAS MULHERES  
21:07  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:45  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:16  PRÓS E CONTRAS
23:59  24 HORAS(R/) 
00:29  O SEU DINHEIRO
00:48  EUA - NEW JERSEy 
 CONTACTO - 2012(R/)   
01:20  LER +, LER MELHOR
01:28  BEST OF PORTUgAL(R/)

quARtA-fEiRA quintA-fEiRA sExtA-fEiRA sábADO DOMingO sEgunDA-fEiRA tERçA-fEiRA

Programação semanal da rtPi

um PouCo sobre o VinHo

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Vinho do brasil
A miolo assumiu a Almadén. O vinho miolo é 

caro para o consumo diário. O vinho Almadén 
atenderá à demanda por produto de menor valor. 
A Miolo introduzirá algumas modificações básicas 
tanto nos vinhedos como na vinificação para conse-
guir elevar a qualidade do vinho Almadén. O grupo 
passará a ter vinhos da Almadén,  da miolo (o Ses-
maria), diz Adriano miolo, presidente da Vinícola 
miolo (Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 dez. 2009, 
p. b4).
2. A indústria do vinho (continua Adriano Miolo) vive 

uma era de fusões. Só em 2008 foram 700 no mundo. 
As empresas precisam ser grandes para tornarem-se 
competitivas, terem força do mercado, baixarem custos 
de logística e ganharem participação. As empresas mé-
dias terão problemas, mas as pequenas terão caminho 
para crescer, uma vez busquem nichos de mercado e 
mantenham baixos custos.
3. A indústria do vinho nacional precisa retomar o 

mercado perdido. O saudável seria uma divisão de 50% 
com os importados, hoje com 80% de participação.
4. O Brasil caminha para uma melhoria na qualida-

de do vinho fino nacional. A indústria vem envidando 
esforços, nos últimos dez anos, tanto na qualidade dos 
vinhedos como nos equipamentos utilizados. Mas o 
processo não é rápido. Só agora começam a chegar ao 
mercado os primeiros vinhos elaborados com qualida-
de.
5. O espumante nacional já tem o reconhecimento do 

consumidor. Na mesma categoria, o espumante nacio-
nal é superior ao importado. O mercado de espumante 
nacional cresce 20% ao ano e ainda tem muito espaço 
para crescer. Com qualidade boa e preços competitivos, 
o espumante tem tudo para ser a bebida do dia a dia 
do brasileiro. Ainda há desafios para a consolidação 
do mercado: fazer o Brasil reconhecido como terra do 
espumante e montar uma padronização do produto (re-
giões produtoras e métodos de elaboração).
6. O vinho para ser aceito no mercado precisa de quali-

dade intrínseca, preço competitivo, segurança alimentar, 
rastreabilidade e, agora, exigência de sustentabilidade.
7. O maior custo da indústria do vinho são, sem som-

bra de dúvida, os impostos. Eles somam 43% para a in-
dústria e 52,5% para o consumidor. No mundo, o vinho 
é visto como alimento. Mas no Brasil (conclui Adriano 
Miolo) é taxado como bebida alcoólica.
8. Uma das maiores concorrentes da Miolo, a Salton 

lamenta a perda da disputa pela Almadén, dona de um 
dos maiores vinhedos da América Latina. Seria interes-
sante ter comprado a Almadén, diz Daniel Salton, presi-
dente da Salton, sediada em Bento Gonçalves, líder do 
mercado nacional de espumantes, com 40% de partici-
pação (Isto É Dinheiro. São Paulo: Três, n. 639, 06 jan. 
2010, p. 69).
9. O projeto ´Wines from Brazil´ (Vinhos do Brasil) 

contratou Angela Hirata, consultora-executiva de co-
mércio internacional da Alpargatas, para promover o 
vinho nacional no estrangeiro. Ela tentará repetir a faça-
nha do sucesso das Havaianas no exterior. Vamos posi-
cionar o produto no melhor ponto de venda e chegar nos 
´sommeliers´ de prestígio. Assim, o vinho será colocado 
no bom hotel ou no bom restaurante, diz Angela Hirata 
(Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 dez. 2009, p. B2).
10. No início, não podemos vender grandes volumes. 

Vamos vender pequenos volumes, mas bem posiciona-
dos. Vamos trabalhar o pico da pirâmide, isto é, colocar 
a marca no top do mercado. A valorização em países 
formadores de opinião vai-se refletir no aumento do 
consumo interno. O maior obstáculo é o paradigma se-
gundo o qual o Brasil não pode fazer vinho de qualida-
de.
11. Três elementos são importantes para o sucesso de 

um negócio: 1º) razão (a empresa deve ter boa rentabili-
dade); 2º) sensibilidade (identificar o produto demanda-
do pelo mercado); e 3º) emoção (a venda é constituída 
em cima de emoção).
12. Os principais concorrentes do vinho brasileiro são 

os do Novo Mundo: californianos, chilenos e argenti-
nos.
13. Rogério Fazano aponta mudança de hábito no gos-

to do brasileiro mais abastado: antigamente, 70% dos 
meus clientes jantavam com uma garrafa de uísque na 
mesa e, agora, 90% jantam com vinho (Veja, São Paulo: 
Abril, n. 2.146, 06 jan. 2010, p. 15).

aliança Xo 40 anos
Aguardentes

Cor: Âmbar
Capacidade: 700 ml
Grau: 40% vol.

Estágio: 40 anos em 
barricas de carvalho por-
tuguês, francês e ameri-
cano.

A Aguardente Aliança 
XO 40 Anos, foi destila-
da em 1963 pelo método 

charentais (2 destilarias) e estagiou mais de 40 
anos em tonéis de carvalho francês, americano e 
português.
Notas de Prova: Cor âmbar. Notas de frutos 

secos e taninos elegantes. Paladar rico, frutado e 
muito aveludado.
temperatura de Serviço: 20ºC.
Gastronomia: Ideal para acompanhar um bom 

charuto.
Prémios Aliança XO 40 Anos
17,5 Pontos REVISTA DE VINHOS Dezembro 

2011
17 Pontos REVISTA DE VINHOS Dezembro 

2005
Acondicionamento: As condições de armaze-

namento ou de guarda das aguardentes são muito 
importantes se pretendermos preservar as suas 
características e garantir uma evolução regular ao 
longo do tempo. O local de armazenamento, deve 
garantir:
- uma temperatura que ronde os 10º-12º;
- com alguma ventilação de modo a evitar a pro-

liferação de fungos;
- ausência de oscilações ou vibrações;
- ausência de odores desagradáveis;
- as garrafas devem estar ao abrigo da luz;
- a humidade relativa deve ser elevada.
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receita da semana

bifanas em molho de
Cerveja e mostarda

INGrEDIENtES:
Bifanas q.b.; 1 colher (sobremesa) de mostarda; 1 cerveja mini; Azeite e margari-
na; Sal e pimenta; Sementes de mostarda; Alho picado; Sumo de limão
PrEPArAÇÃO:
Temperar a carne com sal, pimenta, sementes de mostarda e um pouco de cerve-
ja. Deixe marinar um pouco. Num pouco de azeite e margarina, fritar as bifanas. 
Juntar a mostarda na cerveja e adicionar à frigideira. Deixar ferver, até engrossar 
um pouco. Servir de imediato, acompanhadas, por exemplo, de arroz branco seco.

Agência Algarve
681, Jarry, Este, Montreal 514-273-9638

Passaporte válido necessário

contacto cristina Rocha
514-277-1934

Organiza uma excursão a

nEW YORK
12 de Outubro de 2012

O seu guia acompanhador, tony,
em autocarro de luxo

SuPER ESPEcIAIS
dE OutOnO/HIVERnO

PARtIdAS dE MOntREAl

uMA FORÇA nA cOMunIdAdE

lISBOA 799.00 tx Inc.

PORtO 859.00 tx Inc.

POntA dElGAdA 699.00 tx Inc.

FuncHAl 999.00 tx Inc.

AÇORES | cOntInEntE | MAdEIRA dAtA lIMItE 30 dE nOVEMBRO 2012

luAndA 1699.00 tx Inc.

JOHAnnESBuRG 1199.00 tx Inc.

SAO PAulO   999.00 tx Inc.

FORt lAudERdAlE   399.00 tx Inc.

PREPARE O VOSSO cABAZ dE nAtAl A PARtIR dE 150.00
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Curiosidades

bodas de ouro 
15 septembro 1962-15 septembro 2012 
Fernando e matilde oliveira

aniVersário

Obrigado por degola juntos e serem duas pessoas 
que todos poderiam contar. Muitas mais memórias. 
Parabéns por esta maravilhosa viagem, amorosa-

mente seus filhos Odette, George e Eddie e netos.

a origem do
beijo na boca

Em praticamente todas as cul-
turas, o beijo é considerado uma 
demonstração de afeto. Amigos 
costumam se beijar no rosto 
como um ato de cumprimento ou 
de despedida. As formas de bei-
jar variam de região para região.
O beijo na boca é considerado 

pelos ocidentais um gesto ligado apenas às rela-
ções românticas e sexuais, enquanto que em al-
guns países da Europa é comum o “selinho” en-
tre amigos, até entre amigos de mesmo sexo. No 
estado de São Paulo é comum cumprimentar as 
pessoas com um beijo na face, já no estado do Rio 
de Janeiro o normal são dois beijos, um em cada 
face. E há pessoas que se saúdam com três beijos, 
usando a expressão “três pra casar”. O beijo na 
boca não possui uma origem definida, mas há re-
gistros de sua prática em pinturas datadas de 2.500 
a.C., no templo Khajuraho, na Índia. Sabe-se que 
na Antiguidade o beijo na boca entre homens era 
comum, mas simbolizava um status hierárquico, 
de forma que se um homem fosse considerado in-
ferior, o beijo deveria ser dado no rosto. Muitos 
aspectos sociais e políticos envolveram a práti-
ca do beijo em Roma e na Grécia. Uma variação 
mais sensual é o beijo de língua, difundido entre 
os franceses por volta de 1920

quem inventou a
tv por assinatura?
O sistema de tv por assinatura, via cabos, foi 

implementado nos Estados Unidos já em 
1952 como uma forma de garantir a transmissão 
de tv para localidades com relevo diferenciado, 
como regiões montanhosas, vales e serras. Isso 
foi necessário porque os sinais convencionais de 
transmissão eram em linha reta e não chegavam a 
todas as regiões dos Estados Unidos.
A recepção do sinal era feita por uma antena e a 

distribuição acontecia via cabos apenas no interior 
do país. Em 1971, o país já tinha aproximadamente 
3.000 sistemas de transmissão via cabos, que serviam 
cerca de 6 milhões de residências.
Vendo o potencial comercial do sistema, especialis-

tas de mercado resolveram transformar esse tipo de 
transmissão em televisão fechada. Assim surgiu a tv 
a cabo.
Para atrair os clientes, esses sistemas de tv passaram 

a oferecer canais exclusivos e grande variedade de 
programação. Em 1974, a tv a cabo já recebia sinais 
via satélite.

Hoje, a TV por assinatura nos Estados Unidos conta 
com mais de 75 milhões de assinantes.
No Brasil, as primeiras concessões de tv a cabo 

aconteceram em 30 de Julho de 1990.

a Polêmica do
décimo terceiro signo
Nos últimos tempos, temos visto alguma polêmi-

ca e alguns mal-entendidos no que diz respeito 
aos signos do zodíaco e às constelações que o mesmo 
contém. Na verdade, não devemos fazer confusão 
entre signo e constelação zodiacal. Os signos, em nú-
mero de doze, correspondem cada um à divisão de 
30 graus do círculo zodiacal ( 360 /12 = 30), os quais 
recebem o nome da constelação mais significativa 
daquela região do céu conforme os povos antigos 
que criaram tal concepção de organização estelar, e 
que a Astrologia adotou e ajudou a popularizar.
As constelações sempre tiveram, desde a época das ci-

vilizações mais antigas, a importante função de dar uma 
organização ao céu, facilitando sua leitura e ajudando 
na identificação dos astros. Sempre representaram uma 
verdadeira cartografia do céu. Acontece, contudo, que 
até o início deste século, a delimitação das constelações 
não respeitava um critério padrão, existindo cartas ce-
lestes com limites irregulares, além de arbitrários e ain-
da com algumas linhas curvas. Havia também mapas 
e globos celestes com configurações artisticamente ela-
boradas, sem a precisão do rigor científico, como ainda 
constelações que eram identificadas por linhas arbitrá-
rias que interligavam suas estrelas. Foi a partir de 1922, 
quando da criação da União Astronômica Internacional 
(UAI), que o conceito de constelação começou a mudar 
e surgiu Ofiúco (Ophiucus) como uma 13a constelação 
zodiacal. Durante a assembléia geral da UAI em 1925, 
em Cambridge, foi criado um grupo de trabalho para 
estudar a questão das delimitações das constelações, 
surgindo daí a proposta de criação de regiões na esfera 
celeste, tal como um país dividido em estados. Assim, a 
esfera celeste foi dividida em 88 regiões, também cha-
madas constelações, com tamanhos variados e delimi-
tações bem definidas e retilíneas. Cada região recebeu 
o nome da principal constelação nela predominante e 
todas aquelas cortadas pela linha da eclíptica (linha que 
no céu, vista da Terra, representa o caminho percorri-
do pelo Sol durante o ano) passaram a ser consideradas 
zodiacais. Convém explicar que o zodíaco é um círculo 
ou faixa de 17 graus no céu, que abrange toda a esfera 
celeste e que tem no centro a linha da eclíptica. Foi des-
ta forma, então, que o zodíaco acabou por ser premiado 
com 13 regiões ou constelações, que são: Áries, Touro, 
Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofiú-
co, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Convém 
salientar novamente que para ser considerada zodiacal a 
constelação deve ser atravessada pela linha da eclíptica, 
ou seja, o sol deve cruzá-la ao longo do ano. Acontece 
que depois de passar por Libra e Escorpião, o sol cruza 

Ofiúco de 30 de novembro a 17 de dezembro, antes de 
entrar em Sagitário. Porém, esta passagem do sol por 
Ofiúco não é considerada pela astrologia.
Do modo como foi organizado o céu pela UAI, todas as 

treze constelações ocupam espaços diferentes ao longo 
da linha da eclíptica, o que significa dizer que a divisão 
do zodíaco em doze signos de trinta graus cada um é pu-
ramente arbitrária e segue apenas a tradição dos povos 
antigos. Ofiúco é uma constelação um tanto extensa, 
sendo conhecida também por Serpentário. Na mitologia 
grega, este agrupamento de estrelas estava associado a 
Esculápio, deus da medicina. Segundo a lenda, Escu-
lápio passou a dedicar-se à arte da cura após ver uma 
serpente ressuscitar outra com algumas ervas que trazia 
em sua boca. Esta é, inclusive, a origem do símbolo das 
ciências médicas: duas serpentes enroladas num bastão. 
Ainda sobre esta constelação, diz-nos o saudoso profes-
sor Amaro Seixas Netto: “Em realidade, o Zodíaco atual 
tem treze constelações. Desde 1952, temos adotado esta 
Constelação Zodiacal em nossos estudos, criando assim 
o Zodíaco perfeito e exato sobre a Eclíptica. Esta desco-
berta decorreu duma análise profunda do curso do Sol 
zodiacal, e deste modo propusemos a sua notação na 
Faixa Zodiacal bem como criamos o seu signo, publi-
cado na Imprensa para registro. Pode observar-se que o 
Sol, no Zodíaco, percorre pequena parte do Escorpião 
e logo entra no Ofiuco, para depois ingressar em Sa-
gitário.” SEIXAS NETTO, A. O zodíaco. São Paulo : 
Editora do Escritor, p[agina 60. Para alguns astrólogos, 
a polêmica a respeito da existência de um 13° signo 
não faz sentido, haja vista que não são as constelações 
lá no céu que influenciam os seres aqui na Terra e sim 
energias cósmicas que tomam como referência os sig-
nos tradicionais. Há também opiniões que procuram 
justificar que tanto a cobra (Ofiúco) como o escorpião 
são animais que trocam de pele, indicando uma perso-
nalidade sujeita a grandes flutuações, e que, neste caso, 
Ofiúco vem a ter o mesmo significado astrológico de 
Escorpião. Portanto, apesar de termos 13 constelações 
zodiacais, com a inclusão de Ofiúco, a divisão do zo-
díaco em doze signos, para efeito da astrologia, segue a 
antiga tradição e não precisa levar em consideração as 
mudanças estabelecidas pela UAI, o que muitos astrô-
nomos consideram uma imperfeição. E como a divisão 
do zodíaco em signos não apresenta nenhum interesse 
prático maior para a astronomia, o surgimento de Ofiú-
co como região zodiacal em nada deverá abalar as cren-
ças e os estudos astrológicos, pois os astrólogos sabem 
que suas concepções não partem das constelações e sim 
dos signos, que são meras convenções.
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João Pinto condenado 
por fraude fiscal
O ex-futebolista vai ter de pagar 

uma multa de 169.622 euros e 
outros 508 mil euros ao Fisco.
João Vieira Pinto foi condenado na 

segunda, dia 10, por fraude fiscal e 
branqueamento de capitais. A conde-
nação, de um ano e seis meses de pena 
suspensa, está relacionada com o pro-
cesso da transferência do jogador do 
Benfica para o Sporting. O futebolista 
vai ter de pagar uma multa de 169.622 
euros e outros 508 mil euros ao Fisco, 
verba que devia ter entrado nos cofres 
do Estado na altura do negócio. A defe-
sa vai recorrer.

adriana lima foi
mãe de uma menina

Adriana Lima já foi mãe. Sienna, 
a segunda filha da modelo e do 

marido, o jogador de basquetebol 
marko Jaric, nasceu ontem em Nova 
Iorque. A notícia foi confirmada pela 
top model brasileira através do twit-
ter. “O marko e eu estamos muito fe-
lizes por receber a Sienna na nossa 
família. A Valentina está ansiosa por 
ser uma grande irmã”, escreveu.
Antes do nascimento da segunda fi-

lha, a modelo tinha revelado que ser 
mãe era “o melhor trabalho do mun-
do”. “Nunca pensei que poderia amar 
tanto. Eu sempre pensei, o amor incon-
dicional existe? Agora eu sei que sim 
porque o sinto”, afirmou.
Recorde-se que, Adriana Lima, de 31 

anos, e Marko Jaric, de 33, conhece-
ram-se em 2006 e casaram três anos 
depois. O casal já tem uma filha, Va-
lentina, de dois anos. A modelo anun-
ciou a segunda gravidez no passado 
mês de março.

Hugo sequeira já teve alta
Dois meses depois de ter sido inter-

nado na ala psiquiátrica do Hospi-
tal de Cascais, Hugo Sequeira recebeu 
alta hospitalar e vai agora continuar 
o tratamento em casa. A notícia foi 
confirmada por José Tropa, o médi-
co responsável pelo ator, ao Jornal de 
Notícias. “Posso confirmar 
que ele teve alta”, disse o 
clínico, acrescentando que 
Hugo Sequeira “tem que 
continuar a fazer tratamen-
to em casa e que se apre-
sentar às consultas”.
Recorde-se que o ator 

caiu do segundo andar do 
apartamento onde vivia na 
Parede, na sequência de 
uma crise psicótica, e que 
durante o internamento fez 
duas tentativas para fugir 
do hospital.
Hugo Sequeira, que já par-

ticipou em várias novelas e 
séries da TVI e da SIC, ten-
do o seu último trabalho em 
televisão sido na telenovela 
Laços de Sangue, estará a 
passar por uma fase con-

turbada a nível pessoal e profissional. 
Está sem trabalho há um ano, terminou 
um namoro recentemente e estará em 
litígio com a ex-namorada Dina Félix 
da Costa por causa do filho que têm em 
comum, Xavier, de três anos.

Como fazer exercício
mesmo sem ir ao ginásio!
Após a prática de exercício físico 

o organismo liberta endorfinas, 
hormonas responsáveis pelas sensa-
ções de bem-estar e alegria. Não ad-
mira, portanto, que muitas pessoas 
se viciem em exercício físico. Sem 
cair em exageros, inscreva-se num 
ginásio. Se não puder, pelo menos 
faça o possível por se mexer. Ande a 
pé, de bicicleta ou faça jardinagem, 
por exemplo. Não se esqueça: a prá-
tica continuada de exercício físico 
servirá para melhorar corpo e espí-
rito.
1. Está provado: o exercício é bom 

para tudo! Ajuda a combater o stress, 
melhora a função cardiovascular e res-
piratória, aumenta a funcionalidade do 
sistema muscular e articular, previne 
o envelhecimento precoce e melhora 
a imagem e auto-estima. Sem esque-
cer outro aspecto muito importante: 
ao praticar desportos de equipa pode-
rá fazer novos amigos ou melhorar as 
relações já existentes, através do con-
vívio desportivo. Não é por acaso que 

muitos amigos ou colegas de empresa 
se reunem ao fim de semana para jogar 
futebol ou correr.
Mas não se meta a fazer grandes es-

forços sem consultar um médico e fa-
zer um check-up - obrigatório por lei 
quando o exercício é praticado em ins-
talações desportivas. Tenha em conta a 
sua idade e condição física, de forma 
a escolher o melhor exercício para si.
2. Caso não tenha tempo ou dinheiro 

para se inscrever num ginásio ande a 
pé. O ideal é caminhar em passo mo-
derado, que lhe permita conversar en-
quanto anda. Dois em um: põe a con-
versa em dia e melhora a sua saúde. 30 
minutos por dia são suficientes para se 
sentir melhor e basta sair do autocarro 
uma ou duas paragens antes da habi-
tual ou estacionar o carro um pouco 
mais longe para conseguir essa quota 
diária de caminhada.
3. No caso das mulheres, e como meio 

de evitar a osteoporose, aconselha-se a 
ginástica localizada, a musculação e a 
marcha, uma vez que os ossos respon-
dem a estímulos mecânicos - impacto.
4. Beba água antes, durante e depois 

da prática de exercício físico. Se a 

temperatura do ar ou a humidade fo-
rem elevadas, a reposição de água no 
organismo é ainda mais importante. 
Não se esqueça que 70% do nosso 
peso corporal é água e o bom funcio-
namento do organismo depende da sua 
existência em quantidades adequadas.
5. Estabeleça as suas próprias me-

tas e, logo que as conseguir cumprir, 
tente ultrapassá-las. Mas seja realista. 
Se treinar com demasiada intensidade, 
tornando o exercício um sacrifício, 
poderá ter tendência para desistir fa-
cilmente. Se se sentir tonta ou ofegan-
te, pare. Se não conseguir fazer uma 
aula completa, 15 ou 20 minutos já é 
melhor que nada. À medida que for 
conseguindo atingir os seus objectivos 
ofereça a si própria um presente: vá ao 
cinema, compre uma peça de roupa, 
enfim, o que puder e lhe apetecer no 
momento.
6. Não arranje desculpas para faltar 

às aulas. Planeie os seus treinos como 
se fossem compromissos inadiáveis. 
Uma boa ajuda é arranjar um compa-

nheiro de treinos ou um personal trai-
ner. Assim, nem que seja por vergonha 
de faltar, acabará por ir às aulas.
7. Tente variar o tipo de exercício 

que pratica. Assim poderá trabalhar 
as diferentes partes do corpo e as idas 
ao ginásio não serão tão cansativas e 
monótonas. A não ser que aquilo que 
a faz feliz seja passar todos os dias na 
piscina.
8. Viu uns ténis giríssimos na feira e 

ainda por cima baratos? Primeiro im-
pulso: comprar! Não faça isso. Mais 
vale comprar menos vezes, bom equi-
pamento. Por exemplo, uns ténis que 
não sejam próprios para corrida não 
darão, aos seus pés, o suporte adequa-
do, prejudicando todas as articulações 
dos pés e das pernas.
A não esquecer
. Ande a pé ou de bicicleta para per-

correr pequenas distâncias.
. Finja que o elevador está avariado e 

suba as escadas.
. Quando sai do ginásio sente-se uma 

nova mulher, bem-disposta e revigora-
da? Óptimo! Mas não vá lá todos os 
dias. Treine em dias alternados, para 
dar o devido descanso aos músculos.
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seu menu do dia refeições completas 
de três serviços pelo preço módico de 
25 dollars.
Frank, fez a sua escola culinária no 

Institut de Turisme et Hotelerie du 
Quebec ,porque cozinhar foi sem-

pre a sua paixão. Reunir famílias, ou 
amigos à volta duma mesa e saborear 
uma boa refeição, é a coisa que mais 
prazer e satisfacção lhe dá. Como ele 
próprio diz; são imensas, na história 
da humanidade,as ocasiões onde este 
ritual  marcou para sempre o curso da 
mesma história : A Ceia Grande do Se-
nhor e seus Discipuloss, Os cavaleiros 

da Mesa Redonda, Casamentos, Festas 
de Natal, Páscoa, etc.
Cozinhar,dar alegria e satisfacção 

aos convidados e ser pago ainda por 

tony Saragoça
Director do Jornal

2 pares 
de óculos completos
pelo preço de um!

Escolha na seccção do 2 por 1*

Acontecimento

newlook.ca

26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal • Rosemont • Villeray

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, 
e não pode juntar a qualquer outro artigo em promoção. Armações a titulo indicativo somente. Detalhes na loja.

biJouterie diVa
Place Versailles, 7275 sherbrooke e., prop.: nafissa

- ComPramos ouro e Prata
- noVa ColeCção de Jóias
  em ouro e Prata e 
  também a ColeCção
  CHamilia e zinzi 
- temos os melHores Preços

514-508-3482 | 514-209-6652

Cozinha à Portuguesa no mundo do “steak”

Encontrámos recentemente o nos-
so colaborador e conterrâneo 

Frank rocha, cozinheiro no famoso 
restaurante do Centre-Ville “Douze 
Vingt et Un”, situado no 1221 boule-
vard rené Levesque, oeste.
Pela mesma ocasião tivemos a opor-

tunidade de conversar com os outros, 
importantes membros da equipa que 

trabalham com o Frank. Senhores: Ste-
phane Dumas, o chefe do restaurante. 
Adam director do marketing e Gino o 
director-general.
A entrada do Frank neste restaurante 

da alta cozinha Montrealense, digamos 

de passagem, vizinhos do Centre Bell, 
releva dois pormenores de grande im-
portância.
O primeiro é o facto, de um chefe 

português dar entrada na cozinha des-
te Restaurante e o segundo, e este de 
maior importância ainda é o facto de 
este restaurante, através da expertise do 
Frank, abrir uma grande porta à gastro-
nomia portuguesa.
Famoso pela sua ampla ementa à base 

de carnes,eis que o “Douze Vingt et 

Un” vai agora dar mais lugar aos peixes 
grelhados e a outras especialidades da 
gastronomia típica portuguesa.
Tambem de notar o facto deste 

Restaurante,que para muitos dá aquela 
impessão de ser só para ricos,serve no 

cima,que mais se pode desejar na 
vida…

Parabéns ao Frank por esta entrada no 
mercado da alta gastronomia e pelo seu 
empenho em promover o que de me-

lhor  há na cozinha portuguesa.
Frank convida a comunidade a se-

guir as suas receitas aqui neste mes-
mo jornal, todas as semanas.
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Conversa com o “Fadista Camané”

O Fadista Camané radicado em 
Portugal, será nos dias de hoje, 

um dos fadistas mais conhecidos, 
ouvidos, e falados a nível nacional e 
internacional. Quem melhor que o 
próprio para nos falar e pôr ao cor-
rente de certas curiosidades sobre 
ele mesmo?
Tivemos a oportunidade de conversar 

com o grande fadista “Camané”.
A VOZ DE POrtUGAL: Camané, 

como colaboradora do jornal comunitá-
rio “A Voz de Portugal”, gostaria de lhe 
fazer algumas perguntas, (simples curio-
sidades), em nome deste órgão de infor-
mação.
-Tomado o acordo, para esta pequena 

entrevista, continuei.

- Há quem diga que o seu contacto com 
o fado ocorreu por mero acaso. Sendo do 
nosso conhecimento (público) a grande 
voz que tem, pergunto: Porquê o fado? 
Foi realmente um mero acaso, ou algo já 
o ligava a esta nossa canção nacional?  
CAmANÉ: O meu Bisavô, Avô e meus 

pais ouviam muito fado. O meu pai e avô 
cantavam fado. Eu por minha vez lá em 
casa ouvia muito fado. O ouvido foi-se 
habituando.
AVP: Ainda muito jovem, participou na 

“Grande Noite do Fado” e saiu vencedor. 
O que sentiu naquele momento? Recor-
da-se qual foi o fado que interpretou?
CAmANÉ: Estava muito nervoso, as 

pessoas gostaram muito, fui muito aplau-
dido, mas, na realidade, foi emocionante, 
muito inconsciente, ainda muito menino, 
mas, no fim de tudo senti que podia vir a 
ser um bom fadista. 
AVP: O Camané é um profissional do 

fado. Há quanto tempo canta o fado?
CAmANÉ: Profissionalmente há vinte 

e sete anos. Mas, a cantar o fado, come-
cei aos oito anos.
AVP: Além das diversas casas de fado 

que actuou, espectáculos e tournées, 
também participou em produções de Fi-
lipe La Féria. (Grande Noite) (Maldita 

Cocaína) (Cabaret).
Qual foi a sua preferida? E porquê? 
CAmANÉ: Gostei de todas. Foi um 

início da carreira. Foi muito importan-
te para a minha carreira, fez-me crescer 
no fado, ganhar experiência em palco. 
A partir dos trinta anos comecei a cantar 
mais em casas de fado e a dar continua-
ção à minha carreira.
AVP: Gravou muitos CDs. Ganhou 

discos de prata e de ouro.De todos os 
trabalhos que elaborou ao longo da sua 
carreira, qual o que fez com mais amor 
e sentimento pelo fado? Ao menos um, 
em especial.
CAmANÉ: Todos tiveram o seu tem-

po. Fiz tudo com muita entrega e paixão 
pelo fado. A partir, do terceiro trabalho 
discográfico, senti que estava a avançar 
no caminho que queria, senti mais públi-
co.Passei um pouco de dificuldades até 

alcançar este êxito. 
AVP: O fado já é Património Imaterial 

da Humanidade (declarado pela UNES-
CO). Pensa que este facto trouxe algum 
privilégio para os fadistas? Ou seja são 
vistos com uma profissão de mais pres-
tígio? 
CAmANÉ: Aconteceu, mas, começou 

a haver mais interesse, curiosidade, en-
volvimento de ‘’fora para dentro’’ (inter-
nacionalmente).
AVP: A sua opinião. Em relação à crise 

económica que se está a passar em Por-
tugal, as casas de fado e os fadistas estão 
sendo afectados, por tal?
CAmANÉ: Toda a cultura. O turismo, 

as dificuldades estão lá. Não canto em 
casas de fado há muitos anos.
AVP: Dos espectáculos e digressões 

que fez, nacionais e internacionais, qual 
o momento que mais o marcou? Porquê? 
CAmANÉ: O Ano 2000. Ganhei todos 

os prémios da música. O prémio Blitz, 
uma música a que o fado não estava li-
gado. Ligava-se mais à música rock, 
atraindo assim, a camada mais jovem. 
Aos poucos, atraindo-os assim também 
para o fado. 
AVP: Cantando o fado em tantos paí-

ses, como canta, o Camané, alguma vez 

sentiu, no estrangeiro, se o fado é mais, 
ou menos, apreciado do que em Portu-
gal?
CAmANÉ: Quando estou fora muito 

tempo, sinto saudades de Portugal. Es-
tive na Argentina de férias e senti uma 
emoção enorme ao ouvir uma música 
portuguesa. Longe do nosso país a sau-
dade é maior. 
AVP: Qual o país que mais o impres-

sionou? Lhe tocou na alma? (A nível pú-
blico, claro)
CAmANÉ: Fui sempre bem recebido 

por todos, não tenho na memória ne-
nhum em particular. Recentemente esti-
ve na Polónia, Bilbau, Madrid, América 
Latina Chile e foi muito bom.
AVP: Já esteve no Canadá! Aonde? 

Gostou?
CAmANÉ: Sim. Em Toronto e em 

Mississauga. Gostei.
AVP: Vai estar em Montreal para um 

espectáculo de fado. Conte-nos um pou-
co sobre a sua vinda a esta cidade!
CAmANÉ: Vou estar pela primeira 

vez em Montreal. O espectáculo será um 
apanhado de toda a minha biografia mu-
sical. Estarei em Toronto no segundo dia.
AVP: Fale-nos um pouco de si.Pode ser 

da família, prato preferido, um obi, só 
para satisfazer um pouco a nossa curio-
sidade e a dos nossos leitores. 
CAmANÉ: O meu prato preferido é o 

cozido à portuguesa. Gosto de ouvir mú-
sica.
AVP: Sonhos a realizar? Quais?
CAmANÉ: Preparo uma colectânea 

que vai sair em Espanha de todo o meu 
trabalho. Trabalhar no novo disco. Dar 

continuidade ao fado e cantar até ao fim 
da minha vida. 
AVP: Camané, se possível, antes de 

terminar esta nossa conversa pediria que 
transmitisse uma mensagem a todos os 
fadistas e amantes do fado, em especial 
aos que fazem parte da nossa comunida-
de.
CAmANÉ: Um grande abraço. Espero 

que continuem a promover o fado e espe-
ro que estejam presentes no meu espectá-
culo, que será no ‘’ ThéâtreMaisonneuve 
‘’ na PlacedesArts, o 5 de Outubro de 
2012 às 20.00 horas. Brevemente estare-
mos juntos.
AVP: Camané em meu nome e de toda 

a equipa do jornal “ A Voz de Portugal” 
os nossos agradecimentos pelo tempo 
que nos dispensou, uma boa estadia em 
Montreal, (está próximo)muito sucesso 
e que todos os seus sonhos se realizem, 
tanto a nível profissional, como pessoal. 
CAmANÉ: Obrigada e até breve.
Pois, senhores leitores, foi algo de ex-

traordinário, falar com este fadista. A sua 
voz não encanta só quando canta, quando 
fala é como se houvesse música na sua 
voz. Simpático, sereno e podia-se sentir 
a naturalidade e o profissionalismo com 
que se empenhou nesta conversa. 
Não percam esta grande noite de fado 

com o príncipe do fado,Camané, (assim 
lhe chamam os organizadores desta noite 
de fado) acompanhado à guitarra portu-
guesa por José Manuel Neto, à viola Car-
los Manuel Proença e no baixo Paulo Paz. 
Na sua proximidade com o fado, desde 
sempre, Camané tem o fado no corpo, nas 
veias, no coração e sai-lhe na voz.   

Elisa rodrigues
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todos são unânimes: os portugue-
ses ainda são tradicionais e con-

servadores, as famílias são grandes e 
os seus elementos apoiam-se mutua-
mente. Não se sabe há quanto tempo 
é que os senhores que fornecem es-
tas informações não vêm a Portugal, 
mas já deve ser considerável.
A ideia das famílias à italiana transbor-

da para o trabalho. Em www.quintessen-
tial.co.uk diz-se mesmo que dar emprego 
a pessoas conhecidas (vulgo ‘cunha’) 
é bem visto porque é um sinal de con-
fiança. Aqui também se diz que os por-
tugueses são formais e conservadores, 
e que ligam muito às aparência. Não só 
respeitamos como adoramos hierarquias, 
os chefes são autoritários, e há geralmen-
te uma pessoa que acumula o poder, sem 
respeito pelas decisões dos outros. O 
mais engraçado é que depois nos ofen-
demos quando usam “tácticas de negó-
cio agressivas.” Mas se tiver negócios a 
tratar com um português, é aconselhável 
fazê-lo cara a cara: os portugueses não se 
dão muito bem com mailes e telefones. 
“Embora honestos, não dão informações 
a não ser que lhes peçam, principalmen-
te se têm interesse em ficar calados” – 
pois… mas será que os ingleses, alemães 
e russos falam pelos cotovelos quando é 
do seu interesse ficarem calados? Misté-
rio… Honestos mas não tanto: “Não se 
espante se os seus colegas portugueses 
não cumprirem as promessas que lhe fi-
zeram.” Ah, e também não se admire se 
não chegarem a tempo às reuniões: “Têm 
uma atitude relaxada em relação ao tem-
po e não acham cruciais os prazos e ho-
rários.” Depois espantem-se.

E saiba que no fim da refeição é de bom 
tom dizer: “Bon apettito.” He he. Só se 
estiver naquela parte de Portugal onde se 
fala italiano…

Simpáticos mas desorganizados
Em www.executiveplanet.com  são 

mais tolerantes connosco: acham que so-
mos delicados, que não nos ofendemos 
facilmente, falamos inglês, e não nos 
preocupamos muito com pormenores 
(tais como chegar a horas). Mas não gos-
tamos de mergulhar logo de cabeça nos 
negócios (temos isso em comum com os 
orientais, deve ser das viagens que fize-
mos ao Japão no século XVII) e portan-
to, para quebrar o gelo, nada melhor que 
uma boa conversa. “Geralmente é preci-
so circunlóquios para chegar ao ponto da 
questão”. 
Mas circunlóquios sobre quê? Bem, os 

portugueses gostam de humor e anedo-
tas. Tabus: tudo o que esteja relacionado 

com dinheiro. É bem visto que se fale 
na família e principalmente em futebol: 
“mas não tente outros desportos. Os por-
tugueses são uma monocultura do fute-
bol”. Também gostamos de política “mas 
não tire conclusões sobre os partidos das 
pessoas pelos seus cargos. Claro que 
nem tudo são rosas (ou cravos): também 
nos dizem que as reuniões são mal con-
duzidas, somos desorganizados, temos 
pouco espírito de equipa, gostamos de 
mandar, temos uma burocracia de bra-
dar aos céus, nem sempre usamos ‘se faz 
favor’ e ‘obrigada’, ‘amanhã’ e ‘para a 
semana’ são termos relativos, mas (nem 
tudo é mau) somos flexíveis e gostamos 
de aprender. 
Dou-lhe um beijinho ou aperto-lhe a mão?
Chegou finalmente a ocasião de estar 

cara a cara com um português. Como é 
que o cumprimenta? Na dúvida, dê-lhe 
um aperto de mão. “Aperta-se sempre a 
mão a uma pessoa, mesmo que já se te-
nha estado com ela anteriormente várias 
vezes. As mulheres costumam dar um 
beijinho em cada bochecha tanto a ho-
mens como a mulheres. 
“Dilema: “É muito difícil, mesmo para 

os portugueses, saber quando se aperta a 
mão e quando se dá um beijinho.” 
“Ter curso superior autoriza a chamar 

Dr ou Dra, mesmo que não se seja mé-
dico, a não ser que se seja engenheiro ou 
arquitecto. Pode chamar ‘Senhor Apeli-
do’, mas nunca ‘Senhor Primeiro Nome’, 
que é para inferiores.” Como os ingleses 
não usam ‘Dr’, é aconselhado ao visitan-
te estrangeiro mencionar o curso, como 
quem não quer a coisa. Enfim, uma dor 
de cabeça. E ainda existem vários outros 

tabus sociais. 
bem-vinda à nossa casa
Se conseguiu ser convidada para jan-

tar, acautele-se: vão-lhe aparecer umas 
ferramentas estranhas à frente. “O peixe 
come-se com um garfo e uma faca espe-
ciais”, avisa-se em www.ediplomat.com. 
Ah, e também não deve andar por aí de 
calças de ganga esfarrapadas, pelo me-
nos se for jantar com um português. Os 
portugueses vestem-se tão formalmente 
que praticamente não há diferença entre 
estar em casa ou estar no trabalho.Mes-
mo que adore o bacalhau à Brás, lembre-
-se que é de bom tom deixar alguma 
comida no prato no fim da refeição (este 
‘site’ nunca foi jantar com a maioria das 
avós portuguesas) e é bem visto trazer 
um presente. Dica útil: se não souber o 
que levar, compre um brinquedo para as 
crianças. Nós os portugueses somos lou-
cos por crianças.
Se for mulher e não lhe apetecer ir a jan-

tares de família, nem pense em abancar 
sozinha num bar. Em Portugal, é mal vis-
to. E cuidado com a temível associação 
das esposas portuguesas: se convidar um 
homem para jantar, mesmo que seja seu 
parceiro de negócios, à cautela é melhor 
convidar igualmente a mulher. Também 
se diz que o charme dos homens por-
tugueses não autoriza que uma mulher 
pague a refeição. Coitados… Há mesmo 
muito tempo que não vêm cá...
Ah, e uma dica final: “Atenção: Por-

tugal não é Espanha, os portugueses 
não são espanhóis e a cultura não tem 
nada a ver com a espanhola.” Nunca é 
demais saber isto.

os portugueses vistos pelos sites estrangeiros
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lendas e tradições

lenda da Caparica

lenda das 
obras de
santa engrácia
Simão Pires, um cristão novo, cavalgava todos 

os dias até ao convento de Santa Clara para se 
encontrar às escondidas com Violante. 
A jovem tinha sido feita noviça à força por vontade 

do seu pai fidalgo que não estava de acordo com o 
seu amor. Um dia, Simão pediu à sua amada para fu-
gir com ele, dando-lhe um dia para decidir. 

No dia seguinte, Simão foi acordado pelos homens 
do rei que o vinham prender acusando-o do roubo 
das relíquias da igreja de Santa Engrácia que ficava 
perto do convento. Para não prejudicar Violante, Si-
mão não revelou a razão porque tinha sido visto no 
local. Apesar de invocar a sua inocência foi preso e 
condenado à morte na fogueira que se realizaria jun-
to da nova igreja de Santa Engrácia, cujas obras já 
tinham começado. Quando as labaredas envolveram 
o corpo de Simão, este gritou que era tão certo morrer 
inocente como as obras nunca mais acabarem. 
Os anos passaram e a freira Violante foi um dia cha-

mada a assistir aos últimos momentos de um ladrão 
que tinha pedido a sua presença. Revelou-lhe que ti-
nha sido ele o ladrão das relíquias e sabendo da re-
lação secreta dos jovens, tinha incriminado Simão. 
Pedia-lhe agora o perdão que Violante lhe concedeu. 
Entretanto, um facto singular acontecia: as obras da 
igreja iniciadas à época da execução de Simão pare-
ciam nunca mais ter fim. De tal forma que o povo se 
habitou a comparar tudo aquilo que não mais acaba 
às obras de Santa Engrácia.

Há muitos, muitos anos, 
quando a Caparica era 

apenas um local ermo, com 
meia dúzia de casas, apare-
ceu uma criança muito boni-
ta, pobremente vestida que 
ninguém sabia donde vinha. 
Um velho da freguesia da Se-

nhora do Monte tomou conta 
dessa menina que não sabia nada sobre a sua origem, 
apenas sabia que possuía aquela capa que trazia. O 
velho reparou que a capa, apesar de muito velha, era 
uma capa de qualidade, provavelmente pertencente a 
uma família rica ou mesmo nobre. Passaram-se mui-
tos anos até que a menina se tornou numa bela jovem. 

Estando o velho às portas da morte pediu-lhe, como 
última vontade, que pusesse a sua capa por cima dele 
para o aquecer naqueles últimos momentos, dizendo 
à jovem que aquela capa velha era uma capa rica. A 
jovem fez-lhe a vontade e, quando o velho morreu, 
juntou o pouco dinheiro que restava para lhe dar uma 
sepultura digna. Passou dias sem comer e noites sem 
dormir mas tinha a consciência tranquila de ter re-
tribuído tanto em vida como na morte a bondade do 
velho. A jovem ficou naquele casebre e envelheceu 
sozinha. 
O povo, que a achava estranha e lhe chamava bru-

xa, reparou que ela tinha o ritual de subir ao alto do 
monte e, num ar de êxtase, rezava a Deus pedindo-
-lhe que quando morresse o Manto Divino de Nossa 
Senhora do Monte cobrisse com a Sua benção todos 
aqueles que naquela localidade A veneravam. Ao ter-
minar aquelas palavras ela pegava na sua capa velha 
e erguia-a ao céu. 
Este estranho comportamento chegou aos ouvidos 

do rei que a mandou vir à sua presença, acompanhada 
da famosa capa que todos diziam ter feitiço. A velha 
senhora disse ao rei que nada tinha a ver com bruxe-

dos e que o que fazia era apenas rezar a Deus. Como-
vido, o rei mandou-a embora com uma bolsa de di-
nheiro e a velha continuou a sua vida solitária até que 
um dia morreu. Junto do corpo da Velha da Capa, que 
era como o povo a designava, encontraram uma carta 
dirigida ao rei. A Velha da Capa tinha descoberto na 
hora da sua morte que a capa era afinal uma capa 
rica porque tinha encontrado uma verdadeira riqueza 
escondida no seu forro. Pedia ao rei que utilizasse 
aquele tesouro para transformar aquela costa numa 
terra de sonho e maravilha onde houvesse saúde e 
alegria para todos. Reza a lenda que foi assim que 
surgiu a Costa da Caparica, em homenagem de uma 
menina de origem desconhecida que tinha como úni-
co bem uma capa velha que afinal era uma capa rica.

Podemos esmagar
aqui as suas uvas

Em utensílios
ultra modernos

em aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

IMPORtAtIOnS

iTALPLUS
          iMPORTATiONS inc
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No século XV, as navegações portuguesas ao 
longo da costa africana respeitavam as con-

cepções medievais acerca do mar e do mundo. tais 
ideias deviam estar difundidas entre indivíduos de 
cultura média, formados nas escolas onde predo-
minava a cultura clerical. Contudo, não se sabe se 
seriam partilhadas por gente habituada ao mar, 
que fazia da pesca ou do comércio marítimo, o seu 
modo de vida. A aventura aqui teria como base a 
indiferença.
Na verdade, verificou-se, através de várias obras, 

anteriores ao século XIII, que os povos mais em con-
tacto com o mar reflectem conhecimentos mais exac-

tos e menos preconceituosos acerca da terra firme e 
das ilhas do oceano, de que os mestres responsáveis 
pelo ensino vulgar da geografia e da cartografia.
Dada a grande extensão do litoral na época medie-

val, os contactos da gente das áreas costeiras com o 
Atlântico são consideráveis. Muitos extraem do mar 
os alimentos fundamentais da sua subsistência como 
o sal e o peixe, ou, por outro lado, tiram proveito dos 
conhecimentos da navegação para a prática do co-
mércio.
Saliente-se, porém, igualmente, a violência pratica-

da pelos povos da Normandia que atacaram as costas 
marítimas portuguesas nos séculos X e XI. Vieram 
nos seus barcos, imortalizados por odes à árvore, pela 
comparação, metáfora e alegoria. Em alguns poemas 
da Edda Poética, do século XIII: no Lokasenna, es-
trofe 42, parece ser uma floresta que separava o mun-
do dos deuses do dos gigantes. No início do Volunda-

rkiòa, é o bosque sobrevoado pelas mulheres-cisne.
Noutros, trata-se de uma floresta atravessada por 

dois guerreiros a caminho da batalha, ou é um men-
sageiro que tem de atravessar o bosque negro. Surge, 
porém, igualmente como um dos territórios ofereci-
dos a Gunnar. Por outro lado, um Kenningar é uma 
perífrase característica da poesia skáldica. Há poetas 
que utilizam referências como: governador/senhor da 
floresta (a árvore); as algas da encosta da colina, ou 
seja a floresta; o carvalho do anel do engano, isto é, 
o navio; o carvalho das ondas, de novo, o navio; e, 
ainda, com este significado, a longa árvore do mar e 
a terrível árvore fria da onda, o barco (Hélio Pires).

Ainda pelos piratas sarracenos, nos séculos XI a 
XIV, que se transformaram em obstáculos ao desen-
volvimento destas actividades, nas que contam no 
Alcorão com metáforas idênticas.
No século XIII, verifica-se o repovoamento intensi-

vo do litoral e a intensificação da pesca, resultante da 
diminuição da pirataria muçulmana, depois da des-
truição dos seus portos de abrigo no Algarve, com a 
conquista portuguesa, terminada em 1249. Nas últi-
mas décadas do século XIII, houve, na costa próxima 
de Lisboa, intensos combates marítimos1.
Segundo historiadores árabes, os ataques dos bar-

cos almóadas que destruíam os barcos portugueses 
e assolavam as costas, foram intensamente comba-
tidos pela frota nacional. Depois da tomada de Faro, 
os ataques dos piratas sarracenos não terminaram. 
Existem numerosas menções dos seus roubos e des-
truições nas aldeias próximas da costa e da fronteira 
com Castela:

“Destarte Afonso, súbito mostrado
Na gente dá, que passa bem segura,

Fere, mata, derriba, denodado;
Foge o Rei Mouro, e só da vida cura.
Dum Pânico terror todo assombrado,

Só de segui-lo o exército procura,
Sendo estes que fizeram tanto abalo
No mais que só sessenta de cavalo”

Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto III, estr. 67

Se a pesca implicava hábitos de navegação costeira, 

o comércio marítimo com regiões distantes obriga-
va a ter barcos maiores, e mais bem apetrechados e 
conhecimento de melhores técnicas de navegação. O 
desejo do lucro foi, como é óbvio, o grande impul-
sionador. No século XIV, usavam-se principalmente 
a nau e a galé. Ambas serviam o comércio e a guerra, 
se bem que a primeira conviesse mais a fins mercan-
tes e a segunda a objectivos bélicos. Muitos outros ti-
pos de embarcações sulcavam os rios e os mares por-
tugueses, nessa mesma centúria. Eram quase todas 
de pequeno porte e apenas tinham capacidade para 
um pequeno número de tripulantes, dedicando-se, de 
preferência, à pesca e ao tráfico de cabotagem: o bai-

xel, a barca, o batel, o bergantim, a caravela moura, 
a pinaça.
Com o novo século, a partir de 1401, surge a cara-

vela menos pesada e, com o Infante D. Henrique, o 
modelo que vai traçar os oceanos, o navio, a barca, 
o barinel, a nau, a urca, as “galeotas, fustas e taforei-
ras”, como o refere a documentação de Quatrocentos,
Quanto a técnicas, a agulha de marear, a bússula, o 

portulano, o astrolábio, quadrante e sextante, o cro-
nómetro, as tábuas solares, a vela latina, o relógio 
mecânico, o nocturlábio, a toleta de manteloio (uma 
tabela numérica) …
Se a pesca implicava hábitos de navegação costeira, 

o comércio marítimo com regiões diversas e distan-
tes obrigava a ter barcos maiores e mais bem ape-
trechados e conhecimento de melhores técnicas de 
navegação. O desejo do lucro foi, como é óbvio, o 
grande impulsionador.
Em 1203, o soberano inglês, João I, o Sem Terra 

(1199-1216) deu carta de segurança a todos os mer-
cadores portugueses que exerciam as suas activida-
des no seu reino. Dois anos mais tarde, o mesmo rei 
garantia-lhes segurança maior.
Em 1266, o seu sucessor, Henrique III (1216-1272), 

concedeu mais de cem salvo-condutos a mercadores 
portugueses e, no ano anterior, tinha sido confiscado 
um navio português carregado de produtos de expor-
tação com 30 marinheiros.

Continuação na próxima edição

a expansão portuguesa no século XV (3)
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40º Festival do Outono em Portugal
no Velho Montreal no restaurant

Para mais informações: tel.:514-861-4562 | Fax :  514-878-4764
Site web: www.solmar-montreal.com                  E-Mail: info@solmar-montreal.com

22 DE SETEMBRO AO 22 DE DEZEMBRO
111 St-Paul Este, situado no Velho-Porto de Montreal

info@solmar-montreal-com | www-solmar-montreal.com
SOLMAR

O Grande artista Convidado: Toy
O Restaurante Solmar do Velho Montreal festeja 
o seu 40º Festival do Outono em Portugal no velho 
Montreal. 
Consta na ementa novas e atraentes sugestões dos 
nossos chefes, variados pratos de grelhados na 
chama à vossa mesa, enquanto se deixam embalar 
ao som do Fado, todos os fi ns-de-semana. 
Durante este 40º Festival do Outono em Portugal 
do Restaurante Solmar, poderão ouvir José João, 
Cathy Pimentel, Jo Medeiros e vários outros artistas 
portugueses. 
Venham constatar porquê, desde há 40 anos, o Res-
taurante Solmar é o padrinho das mais belas saídas 
nocturnas no Velho Montreal, 7 noites por semana. 

A descobrir também os especiais das 12h às 23h incluindo caça canadiana na Sauvagine - 115 rua St-Paul 
E. Rés-do-chão e esplanada exterior, todos os dias. 

PODERÃO OUVIR NO OUTONO
TODOS OS FINS-DE-SEMANA ARTISTAS DIFERENTES:

21-22  SETEMBRO | CATHY PIMENTEL, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

28-29  SETEMBRO | MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

  5-  6  OUTUBRO | JORDELINA BENFEITO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

12-13  OUTUBRO | MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

19-20  OUTUBRO | CATHY PIMENTEL, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

26-27  OUTUBRO | MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

  2-  3  NOVEMBRO | CATHY PIMENTEL, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

  9-10  NOVEMBRO | MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

15-16-17  NOVEMBRO | TOY, CATHY PIMENTEL, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

23-24  NOVEMBRO | MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

30 NOV 1-2  DEZEMBRO | CATHY PIMENTEL, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

  8-  9  DEZEMBRO | MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

14-15  DEZEMBRO | CATHY PIMENTEL, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

21-22 DEZEMBRO | MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

E OUTROS ARTISTAS A ANUNCIAR
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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 GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

Igreja Baptista Portuguesa  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

IGREJAS

SERVIÇOS cOnSulARES
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
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

ASSOcIAÇÕES E cluBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
ASSISTENTE SOCIAL
LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia 
Portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons 

naturais. Resolve os seus 
problemas sem voodoo. 

Rosa
514 278.3956

VIdEntE

18 de Setembro de 2012
1 Euro = cAd 1.280840

Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no distri-
to de ANJOU. 514-355-1233

infO@PlExOn.CA

EMPREGOS

VEndE-SE

Belo cottage destacado dos dois lados, 
construído em 2003. 3 quartos fechados. 
Chão em madeira. Cave completamente 
acabada. Situado num sítio residencial e 
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio 
industrial convertido em condos em 2007.  
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes 
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada privada 
e em dois andares. Terrasso comun no teto.

VAlE uMA VisitA ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, no 
último andar. 1 quarto fechado. grande es-
planada privada. Chão em madeira. 

Muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. Venham ver! $289,000

Condo completamente renovado com 900 
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado. 
Chão de madeira. Interessante para um ca-
sal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca 
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar condi-
cionado. 2 quartos fechados. A dois passos 
do Metro Montmorency. Inclui os 5 electro-
domésticos. 1075$/mês.

VENDIDO

Boutique lisbonne
à venda

Bom comércio, a mais antiga  “boutique” 
portuguesa desde 1983. Bons rendimentos 

durante o ano.  Ideal para um casal.
Aceita-se sociedade.

contactar Maria de lurdes
514-844-8738

Precisa-se de empregada com 
experiência para ajudante de 
cozinha. Precisa também de 
empregada de balcão para 

pastelaria e café. 
514-927-6940

Vendem-se coelhos criados a 
milho 2 por 25$.
António Pereira

tel.: 514-601-7129
Precisa-se de pessoa ho-
nesta para todo o tipo de 
mão-de-obra, com expe-
riência em trabalhos de 
carpintaria, pinturas, pe-
quenas reparações e etc. 
preferência que também 
fale português. 

Carlos: 514-601-8798

†Procura costureira com experiên-
cia em vestuário. Preferência, sa-
ber cozer à máquina e à mão.

Contactar tina
514-941-4500

Procura-se costureira para 
uma companhia de móveis 
em RDP com experiência.

514-323-0265

 

 

 

 

 
SEFINA INDUSTRIES LIMITED 
ARCHITECTURAL MILLWORK 

 

NOW HIRING 
 

 Cabinet Makers  Finishers (Paint Shop) 
 General Labourers  CNC Programmers 
 Project Managers  Veneer Technicians 
 
Qualified candidates can submit their resume to: 

job@sefina.com 
 
 

750 McArthur Blvd. Saint-Laurent H4T 1W2 
www.sefina.com 

 
SEFINA INDUSTRIES LIMITED 
ARCHITECTURAL MILLWORK 

 

EMPRESA PRECISA 
CONTRATAR 

 
 Marceneiros  Acabadoras (oficinas de pintura)
 Operários Gerais  Programadores CNC 
 Gerentes de Projecto  Técnicos folheado 
 

Candidatos qualificados podem enviar seu currículo para: 
job@sefina.com 

 
 

750 McArthur Blvd. Saint-Laurent H4T 1W2 
www.sefina.com 

Procura-se mulher para limpeza 
semenalmente (de 8 a 10 horas 
por semana). Casa de dois anda-
res e sub-solo em Outremont perto 
do métro Édouard Montpetit.

geneviève Dubuc
514-703-4324

Padaria procura mulher dinámica 
e responsável para trabalhar ao 
serviço ao cliente a tempo inteiro 
ou parcial. URgENTE.

514-812-3683

Caterina Arena
Faleceu em Montreal no dia 12 de Setembro, 
com 43 anos de idade, a senhora Caterina 
Arena, natural de Siracusa, Itália. Esposa de 
João Ferreira de Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, Portugal.
Deixa na dor seu esposo, filho Jonathan e filha 
Jessica, seu pai Vincenzo sua mãe Salvatrice, 
sogra Maria Medeiros. Irmãos guiseppe (Na-
dine) e Antonino (Maria Fiocco), sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

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

Missa do corpo presente, sábado,15 de Septembro 2012, na Igreja 
Notre Dame De La Consolata. Foi sepultada no Cemitério Près du 
Fleuve.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado.

† Maria filomena branco sousa
Faleceu em Laval no dia 13 de Setembro, 
com 88 anos de idade, a senhora Maria Fi-
lomena Branco Sousa, natural de Vila do 
Porto, Santa Maria, Açores. Esposa do já 
falecido Victor Cabral.

Deixa na dor suas filhas Juvenalia (José Fi-
gueiredo), Natalia Olga (Fernando Pires) e 
Juvenalia (João Melo), seus netos/as
 Edward, Ricky (Lucia Bairos), Alex (Julie 
Arsenault), Christine (Michael Mc Dade), 
Suzy (Olivio Di Biasio), Lucie, Sabrina. 
Seus bisnetos gage, Kaya, Damon, Adam, 
Simon e Ryan. Suas cunhadas Alice, Nata-
lia, sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORiA
2159, boul. st-Martin, este, laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins

Missa do corpo presente, segunda-feira,17 de Septembro 2012, às 
13h00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Foi sepultada no Ce-
mitério St-Elzear.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado.

Colabore 
com o

nosso jornal
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quinta-Feira 20 de setembro
- equiPa Pannelinos VenCedora da liga ConCordia

- Homenagem ao eduino martins, Presidente Honorário

  da Festa de nossa senHora dos milagres

sábado 22 de setembro
- Festa do sagrado Coração de Jesus

o FiFa 13 em breve!
“Estamos a aperfeiçoar o melhor jogo de despor-

to do mundo, com inovações que capturam todo o 
drama e toda a imprevisibilidade do futebol mun-
dial”, disse David rutter, produtor executivo do 
FIFA 13. “Estas são as inovações de jogo que vão 
revolucionar a inteligência artificial,odrible, o con-
trolo de bola e as colisões para se criar uma verda-
deira batalha pela posse emtodo ocampo a fim de 
entregar liberdade e criatividade ao ataque.”
A inteligência artificial mais sofisticada já alcançada 

para a sérieFIFA irá levar FIFA 13 às consolas HD e 
PC. Uma Inteligência Atacante (Attacking Intelligence) 
completamente nova permite aos jogadores analisar o 
espaço, trabalhar mais e serem mais inteligentes para 
quebrar as defesas e pensarem duas jogadas à frente. Os 
jogadores agora possuem a inteligência para criar, cur-
var, alterar corridas para potenciaraberturas que possam 
ocorrer, fazer movimentos que desloquem os defesas 
para fora daposição criando linhas de passe para cole-
gasde equipa e para se posicionarem melhor para novas 
oportunidades de ataque.
 Em FIFA 13 cada toque importa com o sistema mais 

completo e intuitivo de drible até então desenvolvido. 
Inspirado no melhor jogador do mundo Lionel Messi, 
o Drible Completo (Complete Dribbling) permite aos 
jogadores enfrentarem os seu adversários e usarem to-
ques de drible precisos combinados com uma verdadei-
ra mobilidade de 360   ° com bola, portanto é mais fácil 

ser mais criativo e perigoso em situações de 1vs1. Os 
jogadores mudam de direcção mais rapidamente, são 
mais explosivosna aceleração com bola e são defesas 
mais eficazes na protecção de espaços mais longos. O 
Controlo de Bola ao Primeiro Toque do FIFA 13 (First 

Touch Control) transforma a maneira como os jogado-
res controlam a bola, eliminando o toque quase sempre 
perfeito, aumentando o realismo e criando variedade e 
incerteza em torno do controle de bola. Factores, tais 
como a pressão defensiva, a trajectória da bola e a velo-
cidade do passe tem agora impacto no domínio ao pri-
meiro toque, criando assim mais oportunidades para os 
defesas ganharem de volta a posse da bola. A segunda 
geração do Motor de Colisão entre Jogadores expande o 
jogo físico de colisõessimples paradisputas ferozes pela 
posse de bola entre os jogadores. Os defesas empurram 
e puxam para ganharem posição e usam o seu tama-
nho e força para ganharem a posição aos adversários ou 
forçam os oponentes a darem toques pobres ou tomar 
decisões erradas antes mesmo da bola chegar. Livres 
Tácticos do FIFA 13 (Tactical Free Kicks) serão a fer-
ramenta ideal para criar jogadas de de livre perigosas e 
imprevisíveis, utilizando os jogadores mais habilidosos 
em campo. Coloca até três jogadores de ataque perto 
da bola e utiliza pistas falsas e mais opções de passe 
para criares pontapés livres elaborados. Os opositores 
podem contrariar-te adicionando ou subtraindo jogado-
res na barreira, arrastando-a para a  frente ou enviar um 
jogador para interceptar o passe ou bloquear o remate.

em 24 horas, foram encomendados 
dois milhões de iPhones 5
Segundo a “marca da maçã”, mais de dois milhões 

de iPhones 5 foram reservados nas primeiras 24 
horas após o lançamento. Uma parte dos telemóveis 
vai ser entregue no dia de lançamento (21 de 
setembro, para os países considerados prio-
ritários), mas há um grande número de con-
sumidores que terá de esperar até outubro 
para ter o iPhone que encomendou, refere 
a Reuters.
Com base no fluxo de reservas no site da 

Apple, os analistas de mercado começaram 
a divulgar estimativas que apontam para a 
venda de 30 milhões de iPhones (iPhones 5 
e modelos mais antigos) durante o mês de 
setembro. Fora da Internet, a corrida aos 
iPhones também já começou a produzir 
efeito: Segundo a imprensa internacional, já 

há filas junto à porta da Apple em Nova Iorque, EUA.
O iPhone 5 chega a Montreal a 21 de setembro.

ipod/ipad

apple airport
utility para ios
Finalmente já pode configurar o seu router Air-

port ou time Capsule da Apple a partir do seu 
dispositivo móvel iOS.

Esta aplicação permite ver um 
esquema das ligações da sua 
rede, saber o que está ligado à 
rede sem fios e também alterar 
todas as configurações como o 
DHCP e actualizar o firmware 
dos routers da Apple.
Esta aplicação funciona como 

diz na embalagem. Permite 
configurar tudo o que tem a ver 
com os dispositivos de rede da 

Apple. O esquema das ligações é mais para efeitos 
recreativos do que realmente úteis.
Se quiser instalar a aplicação directamente pode 

fazê-lo usando o Qr-Code. Para que o seu disposi-
tivo o possa ler tem que descarregar primeiro um 
leitor de Qr-Codes como o 
i-nigma ou qualquer outra 
aplicação que leia estes có-
digos. Depois é só activar a 
aplicação e apontar a câ-
mara para o código para 
que seja transportado di-
rectamente para a página 
de instalação da app.

Windows | PC

norton 360 v6.0
As soluções de seguran-

ça da Symantec, nos 
últimos anos, têm sido con-
sideradas das melhores do 
mercado, pecando apenas 
num ponto fulcral – o eleva-
do preço. Foi exactamente 
por isso que não atribuímos 
pontuação máxima ao Nor-
ton Internet Security 2012. 
Nesta versão, logo para co-
meçar, há uma remodelação 
estética que pretende simplificar o acesso a todas as 
funcionalidades de toda a aplicação. Embora a remo-
delação faça sentido, não é tão apelativa (no nosso 
entender) como o layout dos restantes produtos Nor-
ton (Anti-Virus e Internet Security), já que o Norton 
360 sempre foi o pacote mais completo da gama de 
produtos da Symantec. A nível de funcionalidades, 
tudo o que conheciamos já do Internet Security 2012 
está presente no Norton 360 v6.0, apresentando este 
último um conjunto de aplicações adicionais, como o 
sistema de cópias de segurança e outras para optimi-
zação do PC. 
Se quiser comprar o programa directamente 

pode fazê-lo usando o Qr-Co-
de. Para que o seu dispositivo 
o possa ler tem que descar-
regar primeiro um leitor de 
Qr-Codes como o i-nigma ou 
qualquer outra aplicação que 
leia estes códigos. Depois é só 
o comprá-lo e instalar.
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HORiZOntAis: 1. Cal, Ida, Por. 2. Azar, Aljava. 3. Petiz, goraz. 4. Idem, 
Ser, Rã. 5. Mar, genro. 6. Rasa, Tola, 7. Lorde, Ova. 8. Os, Are, Trem. 9. 
Liado, Miolo. 10. Barata, Asar. 11. Oro, Eia, Ora.VERtiCAis: 1. Capim, Bol-
bo. 2. Azedar, Siar. 3. Lateral, Aro. 4. Rim, Soada. 5. garrote. 6. Da, Se, De, 
Ai. 7. Algente. 8. Jorro, Tia. 9. Par, Oloroso. 10.

solução da semana Passada

Paranorman
temos aqui o tipo de animação que vai agra-

dar crianças e adultos na mesma medida. 
realizada em stop motion digital, ParaNorman 
claramente faz referência à palavra paranormal 
em seu título e conta a história de Norman, meni-
no que vê fantasmas e, por isso, é 
tratado como um estorvo dentro 
da família – exceto por sua mãe 
- e um maluco pelos amigos de 
escola, a não ser pelo colega Neil 
Downe, que por ser gordo e víti-
ma de bullying, se solidariza com 
ele.
Ele tem 11 anos, é fã de filmes 

de zumbi e gosta de assistir TV ao 
lado do espírito da avó. Seu pai, 
Perry, carrega um grande desapon-
tamento por não ter um filho nor-
mal e sua irmã, Courtney, é uma 
adolescente futil que tem vergonha 
dele. Se não bastasse, o valentão da 
escola é seu maior inimigo e não 
perde a oportunidade de pegar no 
seu pé quando o encontra.
Os diretores Sam Fell e Chris Bu-

tler (que trabalhou com Tim Burton em A Noiva Ca-
dáver) se inspiraram claramente em grandes clássicos 
do cinema de horror para realizar essa animação – e 
os pais vão se divertir descobrindo inúmeras referên-
cias a longas como O Exorcista e Poltergeist, entre 
outros. E, apesar de ser uma animação de terror para 
o público infantil, ParaNorman não alivia a carga de 
horror, exibindo uma ambientação e personagens 

bem aterrorizante, se aproximando mais dos longas 
originais em que busca referências do que nos típicos 
filmes para toda a família, que costumeiramente vêm 
milimetricamente dosados para tentar agradar a gre-
gos e troianos.

O longa, no entanto, é bem mais 
que um simples filme de horror 
para crianças. Traz também tam-
bém, embutido em seu enredo, 
uma crítica à sociedade de consu-
mo e lições éticas bem mais pro-
fundas do que costumamos ver em 
filmes voltados ao público infanto-
-juvenil. Tudo convergindo para 
uma bela e tocante sequência final, 
numa história de redenção que fe-
cha o filme com chave de ouro.
ParaNorman traz a sofisticação e 

esmero no jeito de contar uma his-
tória dos velhos filmes da Pixar e 
o humor sarcástico e ambientação 
soturna de projetos de animação 
de Tim Burton. Deixa a seguinte 
mensagem edificante: mesmo que 
as coisas possam parecer realmen-

te ruins e sem esperança, na realidade, até mesmo os 
maiores problemas podem ser resolvidos com um 
pouco de coragem e determinação.
A mensagem pode não ser nova, mas a execução 

dessa animação surpreende pela qualidade e fuga do 
lugar-comum. Indicado para crianças acima entre 5 
anos e 100 anos.

o legado bourne 
Em 2009, o livro A Identidade bourne, de mi-

chael Ludlum - que já havia ganhado uma ver-
são para tV em 1988 - chegou aos cinemas em boa 
adaptação dirigida por Doug Liman e estrelada por 
Matt Damon. O êxito do filme nas telas deu origem 
a duas igualmente boas sequências: A Supremacia 
bourne e O Ultimato bourne, estas dirigidas por 
Paul Greengrass. Já estava de bom tamanho, mas 
resolveram sugar a última gota da franquia e lan-
çar O Legado bourne, com direção de tony Gilroy 
(Conduta de Risco), primeiro filme a excluir o perso-
nagem Jason bourne da trama.
A produção se concentra em Aaron Cross (Jeremy 

Renner), outro agente especial resultado de experimen-
tos científicos assim como Bourne. Depois dos inúme-

ros problemas retratados nos três primeiros filmes, a 
agência secreta responsável pelos agentes decide eli-
minar todos seus recrutas experimentais. Croos está no 
Alasca passando por testes de resistência física e escapa 
da degola por pouco, mas precisa encontrar a Dra. Mar-
ta Shearing (a sempre exuberante Rachel Weisz) para 
conseguir as drogas estimulantes que o mantém vivo.
O que segue então é um corre-corre recheado de re-

viravoltas e cenas de pancadaria sem muito embasa-
mento. Cross e a Dra. Shearing fogem dos algozes que 
querem eliminá-los, mas não há nada aqui comparado 
com a empatia de Matt Damon e da atriz Franka Poten-
te vista nos dois primeiros filmes da série. O Legado 
Bourne tem ótimo elenco, que reúne, além dos bons Je-
remy Renner e de Rachel Weisz, estrelas como Edward 
Norton, Joan Allen, e Scott Glenn e Albert Finney,  mas 
todos mal aproveitados por um roteiro fraco.
O Legado Bourne passa longe da profundidade e in-

triga da trilogia que o antecedeu. Todo o clima de ten-
são e a apreensão pelas descobertas e embates de Jason 
Bourne nos filme anteriores não se transferem para esta 
continuação. Os produtores talvez acreditem que cenas 
de perseguição e do agente demonstrando suas habili-
dades de luta sejam as únicas responsáveis pelo sucesso 
da franquia, quando na verdade foi seu enredo bem-
-elaborado o causador do sucesso. Neste filme não há 
nada para fazer o público pensar, questionar, e sim uma 
confusão de informações e diálogos envolvendo pílulas 
azuis, verdes e siglas com o intuito de deixá-lo confuso.
Como apresenta uma conexão narrativa tênue com os 

filmes anteriores, melhor seria ter reiniciado a série com 
Jeremy Renner no papel principal. Neste sentido, O Le-
gado Bourne nada mais é que um thriller de ação gené-
rico que tenta se sustentar em cima de uma franquia de 
sucesso. De resto sobram cenas de ação – bem filmadas, 
não nego – em cima de uma história pobre.
Como era de se esperar, o filme deixa em aberto uma 

possível continuação, mas a julgar pelo resultado, tra-
ta-se de uma continuação desnecessária. Se fosse um 
filme independente, O Legado Bourne passaria facil-
mente por um thriller de espionagem mediano. Como 
continuação de uma série exitosa, não passa de um ates-
tado de óbito.

HORiZOntAis 1. Qualquer parte do esqueleto dos vertebrados. Mo-
mento. 2. Tribo formada por um grupo de famílias de origem comum. 
Contr. da prep. de com o art. def. a. Que é feito de cobre, de bronze ou 
de arame. 3. Letra do alfabeto arábico. Bruni. Naquele lugar. 4. Cortado 
rente. O espaço aéreo. 5. Cheiro agradável. Instrumento para cavar 
a terra. 6. Aniversário natalício. Sucessão, seguimento de coisas. 7. 
Pedidos de auxílio. Rijo. 8. Seis em numeração romana. Desejaram. 9. 
Passado. Dar asas a. Contr. da prep. em com o art. def. a. 10. Fome 
(pop.). grito de dor ou de alegria. Relação. 11. Medida para secos cor-
respondente ao alqueire. Planta apiácea conhecida por erva-doce.
VERtiCAis 1. Terra chã. Ajustar, conciliar. 2. Serve para chamar ou 
saudar (interj.). Facetar. 3. Pura. Sólido de base circular ou elíptica, 
terminando em ponta. Sufixo diminutivo. 4. Glóbulo duro, brilhante e 
nacarado, que se forma no interior de certas conchas. Aqueles. 5. Per-
fume. Adiciona. 6. Espécie de veado das regiões do Norte. Qualquer 
compartimento de uma casa. 7. Unidade monetária do Japão. Linha 
delimitante. 8. Mulher acusada de um crime. Combinar com oxigénio. 
9. Cólera. Peixe da família dos escômbridas da ordem dos acantopte-
rígios. graceja. 10. Que ou aquele que zela. Contr. da prep. em com o 
art. def. os. 11. Vertigem. Verbal.

Marido chatiado:
Mulher,porque estas a usar a aliança no dedo er-
rado?
Mulher chatiada:
Porque casei com o homem errado...
Iam dois gajos a fazer uma dispu*a, um com um 
Lamborghini, e outro num Ferrari. Entretanto pas-
sam por um padre que ia de bicicleta. Ambos pas-
sam o padre, e o gajo do Ferrari passa o do Lam-
borghini. O tipo do Lamborghini, passa de novo o 
do Ferrari, e para espanto dos dois, vêem o padre 
de bicicleta a ultrapassar os dois. Ambos os carros 
aceleram, e entram em nova dispu*a. Novamente, 
o padre ultrapassa os dois. Os gajos, dispostos a 
deixar o padre para trás, aceleram a sério, 170, 
180, 190, 200, 210, 230, 240, 250,... Quando pen-
sam ter deixado o padre, eis que este os passa de 
novo na sua bicicleta. Os tipos ficam pasmados. 
Entretanto, numa curva o padre espeta-se, e os 
tipos resolvem parar os carros para falar com o 
padre. - Oh senhor padre, o senhor é um espectá-
culo, conseguiu dar pelo menos 270 KM/h numa 
bicicleta. - Que remédio - diz o padre - os meus 
suspensórios ficaram presos num pára-choques.
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As 
pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, nem em 
ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São 
pessoas que foram enganadas e que não con� am em nada. São pessoas 

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
tODOS OS PrObLEmAS tÊm UmA SOLUÇÃO

tODAS AS DOENÇAS tÊm UmA CUrA... 

tEStEmUNHOS rEAIS:

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO, 
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Eu sou um mestre espiritual, um 
xamã mental e metafísico de nas-
cença. tenho poder e capacidade de 
retirar qualquer tipo de bruxedo, 
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido.  Limpo a sua 
casa, carro e negócio.

SEGUrA O tEU AmOr
O ÍNDIO QUE

tudo ia bem na nossa 
família até ao dia em que 
o meu pai descobriu que 
tinha uma doença muito 
grave.Esta notícia terrí-
vel, quebrou nossa felici-
dade. Comuniquei com o 
sHAMAn,que com as suas preces  
e remédios,deu-nos esperança e 
porque se notou um grande ame-
lhoramento, na saúde do meu pai, 
voltaram os sorrisos ao nosso lar. 
Obrigado sHAMAn. sAnDY.

Depois de muito 
lutar para guardar 
minha fi lha, hoje 
estou feliz com ela.
Minha ex mulher, 
estava envolvida 
com alguem que 

cobiçava a sua situiação eco-
nómica, e  infl uência-la contra 
mim,ao ponto  que até a minha 
fi lha fujiu da minha casa,sem 
razão nenhuma. graças ao 
sHAMAn hoje estamos juntos 
e felizes.  luisi.

Durante um ano,o 
meu poder sexual 
esteve tão afetado, 
que até tinha vergo-
nha da minha namo-
rada.tudo por causa 
duma mulher com 
quem tive uma relação e que   
exerceu  magia em mim ao 
ponto de bloquear a minha se-
xualidade.graças ao sHAMAn 
agora estou curado e prepa-
rando o meu casamento com a 
minha amada. MOZARt t.

Depois de estarmos 
à beira do divórcio, 
hoje consideramos-
-nos um casal  cheio 
de sorte.fomo-se 
afastando  um do ou-

tro por causa de pessoas que 
exerciam má infl uênvia nas nos-
sas vidas. Criavam disconforto 
e má infl uência em duas pesso-
as que verdadeiramente se ama-
vam. Obrigado pelos teus con-
selhos sHAMAn.g. V fAMilY.

514-386-0008
7551 St-Hubert

Depois de muito lutar para guardar minha filha,hoje estou feliz com ela.Minha ex 
mulher,estava envolvida com alguem que cobiçava a sua situiação económica,e
influência‐la contra mim,ao ponto que até a minha filha fujiu da minha casa,sem
razão nenhuma Graças ao SHAMAN hoje estamos juntos e felizes LUISIrazão nenhuma.Graças ao SHAMAN hoje estamos juntos e felizes.  LUISI.

Tudo ia bem na nossa família até ao dia em que o meu pai descobriu que tinha uma
doença muito grave.Esta notícia terrível ,quebrou nossa felicidade.Comuniquei com 
S édi do SHAMAN,que com as suas preces e remédios,deu‐nos esperança e porque se 

notou um grande amelhoramento,na saúde do meu pai,voltaram os sorrisos ao
nosso lar.Obrigado SHAMAN. SANDY.

D i d à b i d di ó i h j id l h i dDepois de estarmos à beira do divórcio,hoje consideramos‐nos um casal cheio de 
sorte.Fomo‐se afastando um do outro por causa de pessoas que exerciam má
influênvia nas nossas vidas. Criavam disconforto e má influência em duas pessoas que
verdadeiramente se amavam. Obrigado pelos teus conselhos SHAMAN.G. V FAMILY.g p

Durante um ano,o meu poder sexual esteve tão afetado,que até tinha vergonha da
minha namorada.Tudo por causa duma mulher com quem tive uma relação e que
exerceu magia em mim ao ponto de bloquear a minha sexualidade Graças aoexerceu magia em mim ao ponto de bloquear a minha sexualidade.Graças ao
SHAMAN agora estou curado e preparando o meu casamento com a minha
amada.MOZART T.

SHAMAN ,obrigado por me teres ajudado a vencer o estado emocional de tristeza eSHAMAN ,obrigado por me teres ajudado a vencer o estado emocional de tristeza e 
desespero que estava controlando a minha vida.Hoje sou um ser  forte e cheia de 
confiança .Tenho vontade de viver e com muito empenho no meu trabalho e 
estudos.Obrigado SHAMAN. MEGAN MORGAN. 
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barry allen retorna ao posto de Flash nos quadrinhos

Flash: rebirth #1
chega às lojas nos eua
Primeiro veio uma “confirmação 

duvidosa”, depois a notícia ofi-
cial e esta semana, enfim, chegou 
nos EUA a primeira edição de Flash: 
rebirth, minissérie que plane-
ja colocar barry Allen, o Flash  
mais famoso da história, de 
volta à linha de frente do Uni-
verso DC.
Independente do nome do pro-

jeto e da referência a Green Lan-
tern: Rebirth - a minissérie que 
ressuscitou o Lanterna Verde Hal 
Jordan -, Allen já voltou ao Uni-
verso DC como parte dos even-
tos de Final Crisis. A nova mini 
mostra sua reintegração, um pou-
co conturbada, à “família Flash” 
(Jay Garrick, Wally West, Bart 
Allen e outros) e ao mundo que 
havia deixado para trás.
A proposta da DC é mesmo con-

ceder ao ressuscitado um grande espa-
ço na sua linha de heróis. A editora não 
confirmou, mas provavelmente o herói 
ganhe uma nova série mensal após a 
mini. Rebirth  também deve dar res-
postas sobre o destino dos outros “Fla-
shes” - se terão algum espaço em uma 
nova série ou se terão séries próprias.
Geoff Johns, que assume Flash a par-

tir daqui, diz em entrevista ao IGN 
que há vários desafios em reintroduzir 
Allen à DC: “Você tem que perceber 
que pararam de fazer histórias mensais 

com Barry Allen em 1985. Eu nem lia 
quadrinhos antes de 1985. Ele perdeu 
duas décadas dos quadrinhos moder-
nos. Ele não teve seu Batman: Ano 

Um, seu Homem de Aço, seu Amanhe-
cer Esmeralda ou o tratamento que a 
Mulher-Maravilha ganhou de George 
Pérez. Ele é uma folha em branco, em 
diversos sentidos. Vários leitores nem 
o conhecem.”
Uma das promessas do escritor é en-

trar em assuntos que, até onde ele sabe, 
nunca foram desvendados sobre o he-
rói, como por que ele escolheu a carrei-
ra de perito policial e de onde vem seu 
forte senso de justiça.

MARVEl REVElA O 
PERsOnAgEM quE 
MORRE
A Marvel já divulgou a 

capa de Avengers vs. X-
-Men: Consequences #1, 
parte de minissérie em 
cinco partes pós-saga. 
O personagem caído é 
Ciclope, derrotado pelos 
heróis - mas não necessa-
riamente morto. A Marvel 
Comics divulgou no jornal 
New york Daily News, 
antes mesmo das comic 
shops abrirem e da edição 
digital estar disponível, 
quem é o grande persona-
gem da editora que morre 
em Vingadores vs. X-Men. 

Quem bate as botas é o 
Professor X. E não é uma 
morte qualquer: ele é as-
sassinado por seu primei-
ro aluno, Ciclope, possuí-
do pela Força Fênix. Veja 
a página na galeria. “Ele 
andava sem fazer nada 
nas x-séries, sem aquela 
dignidade que já teve”, de-
clarou o quadrinista Brian 
Bendis ao jornal. Bendis, 
que assina o roteiro da 
edição, diz que reforçou 
entre os colegas roteiristas 
e a Marvel “que ele teria 
mais importância morto”.

Pastor da semana

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

• 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 Napoléon e Roy) Desde 1980
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1-Sporting B 15 6 5 0 1 11 6
2-Belenenses 12 5 4 0 1 9 8
3-Arouca 11 6 3 2 1 11 6
4-Benfica B 10 5 3 1 1 15 6
5-UD Oliveirense 10 5 3 1 1 7 3
6-Leixões 10 5 3 1 1 5 3
7-Desp. Aves 9 5 2 3 0 5 2
8-Trofense 8 6 2 2 2 5 6
9-U. Madeira 8 5 2 2 1 5 5
10-Tondela 8 5 2 2 1 6 5
11-Portimonense 7 5 2 1 2 8 8
12-Penafiel 7 5 2 1 2 4 6
13-Marítimo B 6 5 2 0 3 6 5
14-V. Guimarães B 6 6 1 3 2 3 4
15-Santa Clara 5 5 1 2 2 5 7
16-Sp. Covilhã 5 5 1 2 2 3 4
17-Naval 5 5 1 2 2 3 5
18-SC Braga B 3 5 0 3 2 4 6
19-FC Porto B 3 5 0 3 2 4 8
20-Atlético CP 3 5 1 0 4 2 8
21-Freamunde 2 5 0 2 3 4 8
22-Feirense 1 5 0 1 4 4 10

P Equipa P J V E D GM GS
segunda liga

1-Benfica 7 3 2 1 0 10 2
2-FC Porto 7 3 2 1 0 7 2
3-Moreirense 5 3 1 2 0 5 3
4-P. Ferreira 5 3 1 2 0 4 2
5-Marítimo 4 2 1 1 0 1 0
6-Olhanense 4 3 1 1 1 5 5
7-SC Braga 4 3 1 1 1 5 5
8-Rio Ave 4 3 1 1 1 1 1
9-Académica 3 3 0 3 0 4 4
10-Gil Vicente 3 3 0 3 0 0 0
11-Estoril Praia 2 3 0 2 1 4 5
12-V. Guimarães 2 3 0 2 1 2 6
13-Beira-Mar 2 3 0 2 1 5 7
14-V. Setúbal 2 3 0 2 1 2 7
15-Sporting 1 2 0 1 1 0 1
16-Nacional 1 3 0 1 2 3 8

P Equipa P J V E D GM GS
liga zone sagres

V. Guimarães 2-2 Estoril Praia
Olhanense 2-3 FC Porto

Beira-Mar 1-1 Moreirense
Gil Vicente 0-0 V. Setúbal

Rio Ave 0-0 Académica
P. Ferreira 2-0 SC Braga

Benfica 3-0 Nacional
Marítimo 16/09 15:15 Sporting

RESULTADO

Moreirense 21/09  15:15 V. Guimarães
FC Porto 22/09  15:30 Beira-Mar

V. Setúbal 23/09  11:00 Olhanense
Nacional 23/09  11:00 P. Ferreira
SC Braga 23/09  13:00 Rio Ave

Académica 23/09  15:15 Benfica
Estoril Praia 24/09  14:00 Marítimo
Sporting 24/09  15:15 Gil Vicente

PRóxiMA JORNADA

Edinho [Académica] 3
Rodrigo [Benfica] 3
Ó. Cardozo [Benfica] 3
R. Micael [SC Braga] 2
S. Vitória [Estoril Praia] 2
L. gonzález [FC Porto] 2
A. Camará [Beira-Mar] 2
Salvio [Benfica] 2
N. ghilas [Moreirense] 2
J. Martínez [FC Porto] 2
Hulk [FC Porto] 2 
Isael [Nacional] 2
J. Ribeiro [V. guimarães] 1
Saleh [Beira-Mar] 1
B. Miguel [Estoril Praia] 1
Mossoró [SC Braga] 1
Cristiano [V. Setúbal] 1

MARCADORES

U. Madeira 0-2 Benfica B
Sporting B 3-2 Marítimo B

UD Oliveirense 3-0 FC Porto B
Sp. Covilhã 1-0 Atlético CP

Belenenses 1-0 Naval
Desp. Aves 0-0 Santa Clara
Portimonense 2-1 Feirense
V. Guimarães B 1-1 Arouca

Tondela 2-1 SC Braga B
Leixões 2-2 Freamunde
Penafiel 1-1 Trofense

RESULTADO
Arouca 1-2 Sporting B

Trofense 0-0 V. Guimarães B
Santa Clara 19/09 Leixões
Feirense 19/09 Desp. Aves
Benfica B 19/09 Tondela
Naval 19/09 U. Madeira

Atlético CP 19/09 UD Oliveirense
Marítimo B 19/09 Sp. Covilhã

Trofense 19/09 V. Guimarães B
Freamunde 19/09 Penafiel

SC Braga B 19/09 Portimonense

PRóxiMA JORNADA

maJor league soCCer (usa)
P Equipa P J V E D GM GS

1-SJ Earthquakes 56 28 17 5 6 58 33
2-Sporting KC 51 28 15 6 7 35 25
3-Chicago Fire 50 28 15 5 8 40 33
4-NY Red Bulls 49 28 14 7 7 49 40
5-Seattle Sounders 48 28 13 9 6 44 29
6-LA Galaxy 46 29 14 4 11 50 40
7-Real Salt Lake 46 29 14 4 11 38 33
8-Houston Dynamo 46 29 12 10 7 41 34
9-DC United 44 28 13 5 10 45 39
10-Columbus Crew 42 28 12 6 10 34 35
11-impact Montréal  39 30 12 3 15 44 49
12-Vancouver W. 37 29 10 7 12 29 38
13-FC Dallas 36 30 9 9 12 35 38
14-Colorado Rapids 29 29 9 2 18 36 43
15-NE Revolution 28 29 7 7 15 36 40
16-Portland Timbers 28 28 7 7 14 28 47
17-Chivas USA 28 27 7 7 13 21 43
18-Philadelphia U. 27 26 7 6 13 26 31
19-Toronto FC 22 29 5 7 17 32 51

quarta, 19 setembro
nY Red bulls vs  sporting KC
Columbus Crew vs  Chivas usA
sJ Earthquakes vs  Portland timbers
quinta, 20 setembro
Philadelphia union vs  DC united

sábado, 22 setembro
impact Montréal vs  sporting KC

Domingo, 23 setembro
nE Revolution vs  nY Red bulls
Real salt lake vs  Portland timbers
Chicago fire vs  Columbus Crew
seattle sounders vs  sJ Earthquakes
lA galaxy vs  toronto fC
Philadelphia union vs  Houston Dynamo

resultados da 2.ª eliminatória 
da taça de Portugal
Sábado, 15 set: (+) União da Madeira (L2) - Benfica 

Castelo Branco (II), 3-1; Atlético (L2) – (+) Naval 1.º de 
Maio (L2), 0-2; Avanca (III) – (+) Sporting de Espinho 
(II), 0-3; Barreiro (III) – (+) União de Lamas (III), 2-3; 
(+) Feirense (L2) - Padroense (II), 2-0; Lagoa (III) – (+) 
Tondela (L2), 0-5
- Domingo, 16 set: (+) Operário (II) - Caldas (III), 3-1; 

Vitória do Pico (III) – (+) Anadia (II), 0-3; (+) Fátima (II) 
- Sporting de Pombal (III), 4-1; (+) Atlético Reguengos 
(III) - Grijó (III), 1-0; (+) Pedras Rubras (III) - Graciosa 
(III), 4-0; (+) Varzim (II) - Bustelo (II), 3-0; (+) Mirande-
la (II) - Cartaxo (III), 1-0; (+) Lourinhanense (III) - Lou-
letano (II), 1-1 (2-1 ap) Vila Meã (III) – (+) Aguiar da 
Beira (III), 2-3; (+) Freamunde (L2) - Salgueiros 08 (III), 
1-0 Futebol Benfica (II) – (+) Fafe (II), 1-2; Desportivo 
de Chaves (II) – (+) Tirsense (II), 0-2 (+) Vilaverdense 
(II) - Felgueiras (III), 2-1; Alcanenense (III) – (+) Oli-
veirense (III), 0-1 Amarante (II) – (+) Santa Eulália (III), 
0-3; Quarteirense (II) – (+) Farense (II), 2-3 (+) União 
de Leiria (II) - Ribeira Brava (II), 1-0; Tocha (II) – (+) 
Nogueirense (II), 1-2 Sousense (II) – (+) Coimbrões (II), 
0-2; (+) Belenenses (L2) – Vizela (II), 4-0 (+) Leixões 
(L2) - Leça (III), 4-1; (+) Oliveirense (L2) - Sintrense 
(III), 1-1 (4-1 ap) (+) Penalva do Castelo (III) - Peniche 
(III), 1-0;  Sampedrense (III) – (+) Sacavenense (III), 
0-1; (+) Ribeirão (II) - União Montemor (III), 6-0; (+) 
Sporting Covilhã (L2) - Cinfães (II), 4-0; (+) Desportivo 
das Aves (L2) - Estarreja (III), 2-0; Vasco da Gama (III) 
– (+) Santa Clara (L2), 0-3; (+) Limianos (II) - Amora 
(III), 4-0; (+) Aliados Lordelo (III) - Sertanense (II), 1-1 
(2-1); Monção (III) – (+) Elétrico (III), 0-0 (0-1 ap); Sou-
rense (III) – (+) Pampilhosa (II), 0-0 (0-0 ap, 10-11 gp); 
Pêro Pinheiro (III) – (+) 1.º Dezembro (II), 0-1; Melga-
cense (III) – (+) Ponte da Barca (III), 1-1 (1-1 ap, 2-3 
gp); (+) Fabril Barreiro (III) – Paredes (III), 1-1 (2-1 ap); 
Oeiras (II) – (+) Oliveira do Hospital (III), 1-1 (1-4 ap); 
(+) Tourizense (II) - Oriental (II), 0-0 (0-0 ap, 4-1 gp); 
Praiense (III) – (+) Gondomar (II), 0-1; Académico de 
Viseu (II) – (+) Portimonense (L2), 0-2; Casa Pia (II) – 
(+) Penafiel (L2), 0-1; Santa Maria (III) – (+) Pinhalno-
vense (II), 1-1 (1-1ap, 4-5 gp)
- Domingo, 14 out: Arouca (L2) – Trofense (L2), 15:00

luisão suspenso por dois meses 
pelo Conselho de disciplina
O Conselho de Disciplina da Federação Por-

tuguesa de Futebol considerou procedente 
a acusação contra Luisão e suspendeu o jogador 
por dois meses na sequência do incidente com o 
árbitro do encontro de pré-época entre o Benfica 
e o Fortuna Dusseldorf. A decisão vai ainda ser 
remetida à FIFA, anuncia a Federação, «tal como 
expressamente solicitado» pelo organismo que tu-
tela o futebol mundial.
Luisão foi ainda castigado com 2.550,00 euros de 

multa, «pela prática da infracção prevista e punida 
pelo artigo 145º, nº 1, alínea b), do Regulamento 
Disciplinar das Competições Organizadas pela Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional», informa a Fede-
ração Portuguesa de Futebol.
Esse artigo enquadra as agressões dos jogadores 

«contra os membros dos órgãos da estrutura despor-
tiva, elementos da equipa de arbitragem, observado-
res, delegados da Liga, dirigentes ou delegados ao 
jogo de outros clubes, agentes de segurança pública, 
e treinadores». Define casos de especial gravidade e 
outros, e foi neste último que se enquadrou a situação 
de Luisão.
O capitão do Benfica foi penalizado com a pena mí-

nima prevista. O artigo fixa a penalização «entre o 
mínimo de dois meses e o máximo de dois anos e, 
acessoriamente, com a sanção de multa de montante 
a fixar entre o mínimo de 25 UC e o máximo de 125 
UC». Os 2550 euros correspondem a 25 UC.
O castigo será extensivo aos jogos internacionais 

mediante uma eventual decisão da FIFA, que nesta 
altura ainda não aconteceu. O organismo que tutela 
o futebol mundial já recebeu a documentação e os 
fundamentos da decisão da FPF, e tem agora um de 
três caminhos: ou estende a decisão às competições 
internacionais, ou decide que tal medida não é neces-

sária e Luisão fica livre para competir na Liga dos 
Campeões; por último, e menos provável, se enten-
der que a decisão da FPF não foi a mais adequada, 
pode sobrepor-se à esta suspensão, chamando a si 
o processo. O Benfica, por seu lado, pode recorrer 
da decisão para o Conselho de Justiça da Federação 
e, ao que o Maisfutebol apurou, está nesta altura a 
equacionar essa hipótese. O recurso não terá, entre-
tanto, efeitos suspensivos. O caso foi analisado pela 
secção não profissional do Conselho de Disciplina, 
que usou o Regulamento Disciplinar da Liga apenas 
para definir a medida da pena, regendo-se de resto 
pelos regulamentos da Federação.
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Grupo A

Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto

FC Porto 03/10 Paris SG

FC Porto 24/10 Dynamo Kyiv 

Dynamo Kyiv 06/11 FC Porto

Grupo G

Celtic 19/09 Benfica

Benfica 02/10 Barcelona

Spartak Moskva 23/10 Benfica

Benfica 07/11 Spartak Moskva

Grupo H

SC Braga 19/09 CFR Cluj

Galatasaray 02/10 SC Braga

Man. United 23/10 SC Braga

SC Braga 07/11 Man. United

liga dos CamPeões ueFa euroPa league

liga bbVa (esPanHa)

1-Barcelona 12 4 4 0 0 12 3
2-Málaga 10 4 3 1 0 6 2
3-Mallorca 8 4 2 2 0 5 3
4-Sevilla 8 4 2 2 0 4 2
5-At. Madrid 7 3 2 1 0 9 4
6-Rayo Vallecano 7 4 2 1 1 6 5
7-Deportivo 6 4 1 3 0 7 5
8-Valladolid 6 3 2 0 1 3 2
9-Real Sociedad 6 4 2 0 2 5 7
10-Valencia 5 4 1 2 1 6 6
11-Getafe 4 4 1 1 2 5 8
12-Levante 4 4 1 1 2 5 8
13-Athletic 4 4 1 1 2 8 12
14-Real Madrid 4 4 1 1 2 5 4
15-Real Betis 3 2 1 0 1 6 5
16-Celta de Vigo 3 4 1 0 3 4 5
17-Zaragoza 3 4 1 0 3 2 5
18-Granada 2 4 0 2 2 2 6
19-Espanyol 1 4 0 1 3 7 10
20-Osasuna 1 4 0 1 3 2 7

P Equipa P J V E D GM GS

Premier league (inglaterra)

1-Chelsea 10 4 3 1 0 8 2
2-Man. United 9 4 3 0 1 10 5
3-Arsenal 8 4 2 2 0 8 1
4-Man. City 8 4 2 2 0 9 6
5-Swansea City 7 4 2 1 1 10 4
6-West Bromwich 7 4 2 1 1 6 4
7-West Ham 7 4 2 1 1 4 3
8-Fulham 6 4 2 0 2 10 6
9-Everton 6 3 2 0 1 4 3
10-Tottenham 5 4 1 2 1 6 5
11-Stoke City 4 4 0 4 0 4 4
12-Aston Villa 4 4 1 1 2 4 5
13-Newcastle 4 3 1 1 1 3 4
14-Wigan Athletic 4 4 1 1 2 4 8
15-Sunderland 3 3 0 3 0 3 3
16-Norwich City 3 4 0 3 1 2 7
17-Liverpool 2 4 0 2 2 3 8
18-QPR 2 4 0 2 2 2 9
19-Reading 1 3 0 1 2 4 8
20-Southampton 0 4 0 0 4 5 14

P Equipa P J V E D GM GS

P Equipa P J V E D GM GS

1-Marseille 15 5 5 0 0 8 1
2-Lyon 13 5 4 1 0 11 4
3-Lorient 11 5 3 2 0 11 6
4-Paris SG 9 5 2 3 0 6 3
5-Bordeaux 9 5 2 3 0 5 3
6-Valenciennes 8 5 2 2 1 6 3
7-Toulouse 8 5 2 2 1 5 5
8-Stade de Reims 7 5 2 1 2 6 5
9-Saint-Étienne 6 5 2 0 3 9 5
10-Nice 6 5 1 3 1 7 6
11-Lille 6 5 1 3 1 7 7
12-Bastia 6 5 2 0 3 7 12
13-Brest 6 5 2 0 3 5 10
14-AC Ajaccio 5 5 2 1 2 3 5
15-Évian TG 4 5 1 1 3 6 7
16-Montpellier 4 5 1 1 3 6 8
17-Nancy 4 5 1 1 3 2 6
18-Rennes 3 5 1 0 4 5 9
19-Sochaux 3 5 1 0 4 4 9
20-Troyes 2 5 0 2 3 5 10

P Equipa P J V E D GM GS

1-Juventus 9 3 3 0 0 9 2
2-Napoli 9 3 3 0 0 8 2
3-Lazio 9 3 3 0 0 7 1
4-Sampdoria 8 3 3 0 0 6 3
5-internazionale 6 3 2 0 1 6 3
6-Fiorentina 6 3 2 0 1 5 3
7-Catania 4 3 1 1 1 5 6
8-Roma 4 3 1 1 1 7 6
9-Milan 3 3 1 0 2 3 3
10-Parma 3 3 1 0 2 3 5
11-Chievo 3 3 1 0 2 3 5
12-Torino 3 3 1 1 1 3 2
13-Genoa 3 3 1 0 2 5 6
14-Bologna 3 3 1 0 2 4 7
15-Atalanta 2 3 1 1 1 2 2
16-Cagliari 2 3 0 2 1 2 4
17-Udinese 1 3 0 1 2 4 8
18-Palermo 1 3 0 1 2 1 7
19-Pescara 0 3 0 0 3 2 9
20-Siena -4 3 0 2 1 3 4

série a (itália)

ligue 1 (França)

residência para
pessoas autónomas
e semi autónomas

PrOPrIEtÁrIOS
POrtUGUESES

A 30 mINUtOS DE 
mONtrEAL NA ÁrEA

DE CHAtEAUGUAY
Visite-nos ou contacte

Ana maria Esteves
450-427-7402

dupla lusa vale prata
A dupla portuguesa Nuno mendes e Pedro Fra-

ga conquistou a medalha de prata na prova 
de double scull ligeiros do Europeu de remo, que 
decorre em Varese, Itália.
Com um tempo de 6m22s27, Nuno Mendes e Pedro 

Fraga só ficaram atrás dos gregos Panagiotis Magda-
nis e Spyridon Giannaros (6m21s58). A dupla subiu 
pela terceira vez consecutiva ao pódio, após a prata 
em 2010 e o bronze em 2011. Mendes e Fraga já ti-
nham sido quintos classificados nos Jogos Olímpicos 

de Londres.
Entretanto, o Sport Club do Porto disse, em comu-

nicado, esperar que o Sporting não receba qualquer 
verba pela preparação dos dois remadores. Os atletas 
transferiram-se para o Sporting num processo que os 
portuenses dizem ser ilegal.
Para o Sport, o clube leonino “não cumpre os re-

quisitos para ser filiado na Federação Portuguesa de 
Remo”, pois “nem possuiu instalações, treinadores, 
praticantes, barcos ou mesmo remos”.

Hulk «muito desiludido» com a estreia
Hulk não escondeu a sua desilusão pela derrota 

na estreia pelo Zenit, na última sexta-feira. O 
ex-portista, citado pela Agência AP, gostava de ter 
juntado o primeiro jogo pelos russo a um triunfo.
«Os adeptos são inexcedíveis e a atmosfera no es-

tádio é ótima. Devíamos ter ganho para mostrarmos 
a nossa gratidão a todos os que nos apoiaram. Estou 
muito desiludido com a derrota», confessou o «In-
crível».
O internacional brasileiro espera melhorias rápidas 

no conjunto de São Petersburgo: «A equipa continua 
em fase de crescimento. O Zenit já é uma equipa mui-
to forte, mas não dorme sobre os louros. Pessoalmen-
te, quero adaptar-me o mais rapidamente possível ao 
estilo da equipa e aos meus novos companheiros.»

sporting: pior arranque
só há 56 anos
O Sporting tem dois pontos em três encontros, 

o que só por si iguala o arranque da última 
temporada. Domingos Paciência leva 
a melhor sobre Sá Pinto nos golos 
marcados (3 contra 1), mas fica a per-
der nos sofridos (4 contra 2). Ou seja, 
até a diferença de golos é idêntica.
Na última temporada, os leões per-

deram em Alvalade com o Marítimo 
por 3-2 (esta época baquearam frente 
ao Rio Ave, por 1-0), e empataram em 
casa frente ao Olhanense a um golo e 
em Aveiro a zero (este ano, registou duas igualdades, 
frente ao V. Guimarães a zero e agora perante o Ma-
rítimo a um bola).

É preciso recuar até à época de 1956/57 para encon-
trar pior. Em três jogos, o leão sofreu duas derrotas 

e um empate. Abriu com um desaire em 
casa perante a Académica por 3-1, foi 
empatar ao reduto do Benfica a um golo 
e voltou a baquear em Évora, frente ao 
Lusitano por 2-1. À quarta jornada vin-
gou-se no Covilhã com um claro 7-1, 
mas terminaria esse campeonato no 
quarto lugar.
Na temporada transata, o Sporting rea-

giu também na quarta ronda. Foi a Pa-
ços de Ferreira vencer por 3-2 e subiu os seus índices 
a partir daí. Resta saber como vão reagir os homens 
de Sá Pinto.

Grupo D
Marítimo 20/09 Newcastle
Club Brugge 04/10 Marítimo
Marítimo 25/10 Bordeaux
Bordeaux 08/11 Marítimo
Newcastle 22/11 Marítimo
Marítimo 06/12 Club Brugge
Grupo G
Sporting 20/09 FC Basel 
Videoton 04/10 Sporting 
Genk 25/10 Sporting 
Sporting 08/11 Genk 
FC Basel 22/11 Sporting 
Sporting 06/12 Videoton
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