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Recic
le poR fa

voR

os peregrinos 
Augusto Machado

Peregrinar é o verbo geralmente 
utilizado quando uma pessoa ou 

grupo de pessoas se dirige a um lugar 
sagrado. Aqueles que têm Fé. Aqueles 
a quem Jesus chamou Bem-Aventura-
dos, Sal da Terra e Luz do Mundo – 
os pobres, os que choram, os que têm 
fome e sede de Justiça, os misericor-
diosos, os perseguidos e os injuriados. 
Mas há também aqueles que pere-
grinam na esperança de alcançar um 
mundo melhor.
Percorrer o mundo parece ser uma das 

características daqueles para quem a 
vida é madrasta, vá lá saber-se porquê. 
Vêem-se em várias partes do planeta, 
durante os conflitos de guerra, dispu-
tas entre diferentes etnias e religiões, 
depois dos massacres, da fome, das 
secas, toda aquela gente foge. Anda, 
anda sabe-se lá para onde – o que vier 
não será, de certeza, tão mau momo o 
que fica para trás. Andar, com ou sem 
destino, é única opção para tentar es-
capar a uma morte quase certa. Andar 
em direcção a um lugar sagrado é, tal-
vez, uma das derradeiras esperanças 
que restam àqueles, os mal-amados da 
vida, que só esperam mesmo uma in-
tervenção divina. 
Mas também há quem o faça por 

gratidão, sem pedir nada, apenas por-
que acha que Deus, Cristo ou Nossa 
Senhora já o ajudou – um filho que 
nasceu para morrer e não morreu, uma 
mãe ou um pai gravemente doente que 
se curou.
Quantos pais e mães, nos caminhos 

de Fátima, vão pedir àquela que os que 
têm Fé chamam Mãe de Jesus o mila-
gre de fazer com que um filho deixe de 
ser uma vítima do negócio da droga. É 
uma peregrinação, às vezes de centenas 

Cavaco Silva avisou que não aceitará a 
redução de poderes do Presidente da 

República previstos no Estatuto Político-
Administrativo dos Açores, exigindo à 
Assembleia da República que altere o do-
cumento, não só no que se refere às oito 
normas declaradas inconstitucionais pelo 
Tribunal Constitucional (TC) mas tam-
bém àquelas que considera “perigosas”. 
O PS, no entanto, não vai dar seguimento 
a esta exigência. Carlos César, presidente 
do governo dos Açores, reconfirma “na 
íntegra” as normas que não foram de-
claradas inconstitucionais e revelou que 
tem o apoio do PS nacional. Ou seja, do 
secretário-geral socialista, José Sócrates.
Numa comunicação ao País – um gesto 

raro que até hoje só se repetiu por oca-
sião do referendo ao aborto, o Presidente 
manifestou ‘sérias reservas’ sobre a alte-
ração do Estatuto dos Açores, nomeada-
mente em relação à norma que ‘restringe o 

presidente recusa
perda de poderes

Ténis: Michelle Brito melhor
portuguesa de sempre do ranking

Continuação na Página 8

A jovem Michelle Brito, de apenas 15 
anos, tornou-se a melhor portuguesa 

de sempre no “ranking” do circuito pro-
fissional feminino, ao surgir no 131º pos-
to da hierarquia. 
Pupila na famosa academia de Nick 

Bollettieri, em Brandeton (Florida), Mi-
chelle Brito arrebatou o estatuto a Fre-
derica Piedade, que detinha a anterior 
melhor posição na hierarquia mundial, 
quando ocupou o 142 lugar, a 15 de Maio 
de 2006.  
Apontada pelo próprio Bollettieri como 

potencial “top-10” mundial, Michel-
le Brito passou a ser, para já, a melhor 
portuguesa de sempre na classificação do 
WTA Tour, fruto de uma época marcada, 
sobretudo, pelas recentes boas prestações 
em dois cotados torneios norte-america-
nos.
Em Stanford (Califórnia), a jovem jo-

gadora portuguesa superou o torneio de 
qualificação e só foi travada na segunda 
ronda pela primeira cabeça de série da 
prova, e antiga número um mundial, a 
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PENSAMENTO DA SEMANA

EFEMÉRIDES - 6 DE AGOSTO

FESTA DE NOSSA SENhORA DO MONTE
A festa de Nossa Senhora do Monte realiza-se nos dias 8, 9 
e 10 de Agosto na Missão Santa Cruz.

1806. Francisco II (1768-1835), imperador Habsburgo do 
Sacro Império Romano-Germânico da Nação Alemã, re-
nunciou ao título, criando o título de Imperador da Áustria, 
com o nome de Francisco I. Devido à criação da Confed-
eração do Reno, por Napoleão Bonaparte, o Sacro Império 
tinha de facto deixado de existir. 
1881. Nascimento de sir Arthur Flemming (1881-1955), 
cientista a quem se deve a descoberta da penicilina. Foi 
prémio Nobel da Medicina em 1945. 
1914. A Austria-Húngria declara a guerra à Rússia. 
1945. A primeira bomba atómica foi lançada sobre o centro 
da cidade japonesa de Hiroshima .

“Apanhamos muito e perdemos companheiros, compan-
heiros de qualidade, que tinham muita pressa e acredita-
vam que as coisas podiam ter sido feitas de anteontem 
para ontem. Isso tudo serviu de lição para nós. Apanhei 
muito, plantei e agora estamos podendo chupar os frutos” 
Obs.: Ao se referir a crise política. [Lula]

Turismo em portugal:
você desaparece, nós arquivamos

FESTA DO SENhOR DA PEDRA
A festa do Senhor da Pedra realiza-se nos dias 16 e 17 de 
Agosto na Missão da Nossa Senhora de Fátima em Laval.

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

Para grande surpresa de todos, 
o caso Maddie foi arquiva-

do. Desde o dia em que a criança 
desapareceu, nada faria prever 
este desfecho. Em primeiro lu-
gar, havia muitos e variados sus-
peitos: primeiro, o criminoso era 
de certeza Robert Murat; depois, 

eram evidentemente os próprios pais; depois, era óbvio 
que tinham sido os pais com a ajuda de Robert Murat; 
mais tarde, tinha sido um indivíduo cujo retrato-robot 
indicava claramente tratar-se de alguém que ou era do 
sexo feminino ou do masculino, e que vestia roupas. 
Bastava escolher, que diabo. 
Em segundo lugar, havia as provas testemunhais. Ma-

ddie foi vista em mais sítios do que Marco Polo. Algu-
mas testemunhas viam Maddie e não faziam nada; ou-
tras viam Maddie num café e apanhavam uma palhinha 
por onde Maddie tinha bebido, ou um copo em que Ma-
ddie havia tocado. Nenhuma das testemunhas que viu 
Maddie se lembrou de apanhar Maddie, o que poderia 
ter sido útil.
Em terceiro lugar, ninguém pode deixar de estranhar 

o arquivamento de um caso que quase todo o País se 
empenhou em solucionar. Neste capítulo, a comunica-
ção social fez um trabalho soberbo: recolheu a opinião 
de vizinhos dos McCann, de familiares dos McCann e 
do presidente da Câmara de Santarém. Entrevistou psi-

cólogos, pedopsiquiatras e o presidente da Câmara de 
Santarém. Organizou debates: de um lado estavam polí-
cias, juristas, jornalistas e detectives privados; do outro 
estava o presidente da Câmara de Santarém. 
Entretanto, no terreno, as buscas continuavam: roupas 

da criança foram cheiradas por cães portugueses, por 
cães ingleses, e pelo presidente da Câmara de Santarém. 
Embora se tenha falado apenas num, de facto regista-
ram-se dois desaparecimentos: Maddie desapareceu do 
Algarve; Moita Flores desapareceu de Santarém. 
Um canal de televisão convidou um espanhol especia-

lista em expressões faciais que, depois de algum estudo, 
avançou que, sobretudo tendo em conta a sua sobrance-
lha esquerda, Kate McCann escondia algo. Só não disse 
o que escondia porque, para isso, precisaria de passar 
três ou quatro meses a estudar a sobrancelha direita. 
Mas ficou a informação valiosa.
E, primeiro diariamente, depois semanalmente, e mais 

tarde mensalmente, um jornalista entrevistava um detec-
tive espanhol que sabia exactamente onde se encontrava 
Maddie e estava só a acabar de fazer a mala para a ir 
buscar, ou um taxista português que tinha transportado 
Maddie juntamente com um casal de raptores, ou um tu-
rista holandês que tinha visto um casal de árabes com 
uma criança loura igualzinha a Maddie que depois veio a 
verificar-se ser afinal um gato, ou um presidente da Câ-
mara de Santarém. É difícil compreender a razão obscura 
pela qual nada disto fez avançar a investigação.

de quilómetros, para muitos um enorme sacrifício, para 
agradecer a desintoxicação dum ente querido que caiu 
nas malhas do flagelo dos estupefacientes. Ou até agra-
decer uma morte libertadora – uma encomenda da alma 
para Deus? Ou apenas para o sossego que o sono da mor-
te pode ser para os que não acreditam no Além ou numa 
salvação? Mães, pais e avós, tios e tias, amigos, crianças 
e velhos, sujeitam-se a uma imensa tortura física por es-
sas estradas e atalhos, apenas para que os filhos, irmãos 
netos e sobrinhos, deixem a mais atroz das tribulações 
que se pode ter na vida: ser-se um morto-vivo. 
Aqueles que acham que o fenómeno da peregrinação 

a Fátima é uma coisa de velhos, de rústicos, de campó-
nios, desenganem-se. Há gente divertida que caminha 
conversando como se a peregrinação fosse um passeio 
no parque. As razões são inúmeras, mas assentam quase 

os peregrinos
sempre na dor, na imensa solidão, medo, desalento, que 
afecta sempre os mesmos desde que o Mundo é Mundo 
– os tais a que Cristo se referiu no sermão da Monta-
nha.
Seja o que for que se pense dos peregrinos – e ouve-se 

de tudo a seu respeito – uma coisa não podemos deixar 
de pensar: só quem faz a peregrinação é que sabe. Pois o 
que move esta gente simples nada tem a ver com ideias 
modernas ou antigas, com cultura ou incultura, instruí-
dos ou analfabetos. Tem que ver com uma “coisa” a que 
se chama Fé, que não é mensurável nem faz discursos. 
Fé essa que se não move montanhas propriamente ditas, 
nos faz subi-las cantando. Aos aflitos chamou Cristo Sal 
da Terra e Luz do Mundo. E é bem provável que tivesse 
razão. Afinal, fazem coisas extraordinárias.

Continuação da Página 1

Matou por ciúmes
Movido pelo ciúme, um homem de 66 anos dispa-

rou uma caçadeira contra uma família que, junto 
à ponte do rio Sabor, em Torre de Moncorvo, se reunira 
em piquenique para festejar o aniversário de uma crian-
ça de cinco anos. Feriu gravemente um homem de 59 
anos que pensava ter um caso amoroso com uma mulher 
com quem viveu e matou o irmão deste, de 47 anos, que 
correra em seu socorro.
O homicida confesso, José Correia, da Horta da Vi-

lariça, também conhecido como ‘Zé da Macaca’, não 
gostou de ver a família Nascimento, da aldeia da Póvoa, 
a fazer um piquenique na margem do rio, onde também 
possui uma propriedade. Ali estavam os irmãos João 

Carlos e António Maria, a mulher deste, Fernanda, os 
filhos do casal – a Carlota de quatro e o Noel que fazia 
cinco anos –, e ainda a irmã de Fernanda, Maria João, 
que tem uma filha de cinco anos, fruto de uma ligação 
com o assassino, José Correia. Perante a recusa da fa-
mília em abandonar o local, este decidiu ir buscar uma 
caçadeira. “Regressou com a arma e não deu tempo para 
nada , começou a disparar a torto e a direito”, contou ao 
CM uma irmã das vítimas, Maria João Nascimento.
No final do tiroteio, António Maria jazia por terra, sem 

vida. Sobre o seu corpo, o pequenito Noel, que festejava 
o seu quinto aniversário, chorava. “Acorda, pai, acor-
da”, repetia, em desespero. 
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BREvES

140 mil com novo cartão

Madeira fixa máximos para
combustíveis após recusa
da Galp de reduzir preços
O Governo Regional da Madeira vai 

definir os preços máximos dos com-
bustíveis na Região por considerar que a 
liberalização dos preços é ineficaz e devi-
do à instabilidade dos mercados. Alberto 
João Jardim acrescentou ainda uma atitu-
de “colonial” da Galp para justificar a de-
cisão de fixar preços administrativos, que 
será tomada no Conselho de Governo.
“Perante a baixa dos combustíveis em 

Lisboa, a Galp foi interpelada por que 
é que não se fazia a baixa dos combus-
tíveis, aqui, no Funchal”, disse Alberto 

João Jardim. Segundo o presidente do 
governo regional, a petrolífera alegou 
que os combustíveis em uso foram ven-
didos a “um preço anterior”. 
“Face a isso”, acrescentou, “tivemos 

que ir para preços administrativos até que 
o mercado esteja novamente reequilibra-
do”. 
Com a portaria aprovada e publicada, o 

Governo Regional vai definir os preços 
quinzenalmente, sujeitos ao regime de 
preços máximos de venda ao público.

Número de gastrossexuais
está a aumentar
O número de gastrossexuais, homens 

que têm jeito para a culinária e con-
quistam as mulheres com essa habilida-
de, está a aumentar. Segundo um estudo 
da Future Foundation, o tempo que os 
homens passam actualmente na cozinha 
é cinco vezes superior ao de 1961.
Depois dos metrossexuais, caracteriza-

dos por homens que dão muito valor à 
aparência, surgem agora os gastrossexu-
ais, que têm jeito para a culinária e até 
conquistam através dessa habilidade. Os 
gastrossexuais têm na maioria entre 25 e 
45 anos, não são necessariamente ricos, 
mas têm jeito para escolher e misturar 
ingredientes e usam esse talento para se-
duzir as mulheres.
O conceito de gastrossexual foi criado 

pela Future Foundation, uma instituição 
que faz estudos de mercado, e que se ins-
pirou em Jamie Oliver, um famoso cozi-
nheiro britânico, depois de ter constatado 
que a tendência do homem moderno pas-
sar horas na cozinha tem vindo a crescer. 
Para 48 por cento dos entrevistados num 
estudo realizado em Inglaterra, saber co-
zinhar torna as pessoas mais atraentes. 

No mesmo estudo, um quarto dos ho-
mens confessou que se serve da culinária 
para conquistar uma mulher.
Uma das razões apontadas para o cres-

cente número de gastrossexuais prende-
se com o facto de serem cada vez mais 
os homens que vivem sozinhos e que 
assumem a responsabilidade das tarefas 
domésticas. 

presidente recusa 
perda de poderes
exercício das competências’ do Chefe de Estado. 
Para o Presidente, apesar de o TC se ter pronunciado pela 

inconstitucionalidade de oito normas, outras lhe ‘suscitam 
sérias reservas de natureza político-institucional’. ‘Trata-se, 
acima de tudo, da norma relativa à dissolução da Assem-
bleia Legislativa dos Açores que restringe as competências 
políticas do Presidente. Para Cavaco, a medida põe ‘em 
causa o equilíbrio e a configuração de poderes do sistema 
político previsto na Constituição’. O Presidente entende 
que o diploma implicaria que o Chefe de Estado estivesse 
sujeito a mais deveres de audição e consulta no que toca 
à dissolução da ALA do que os previstos para a dissolu-
ção do Parlamento nacional. E considerou que este é um 
precedente ‘perigoso’. ‘Semelhante prática desfiguraria o 
equilíbrio de poderes e afectaria o normal funcionamento 
das instituições da República.’ Depois de se dirigir ao País, 
Cavaco frisou aos jornalistas que ‘se não considerasse que 
estamos perante um precedente muito grave não teria fa-
lado aos portugueses’. O decreto que altera o Estatuto dos 
Açores foi aprovado por unanimidade no Parlamento. O 
PSD já se disponibilizou para atender à exigência de Cava-
co. Mas o PS está intransigente. O CM apurou que Cavaco 
alertou Sócrates para o caso e que este terá concordado. 
Mas terá prevalecido a posição de Carlos César. Adivinha-
se, assim, um braço-de-ferro entre o Presidente e o PS, 
com um desfecho imprevisível. A cooperação estratégica 
pode estar em causa.
CÉSAR RECONFIRMA POSIÇÃO E ATACA PR
Carlos César reagiu à comunicação do Presidente da 

República para ‘em nome do PS dos Açores e mandata-
do pelo PS nacional’ dizer que reconfirmará, ‘na íntegra, 
todas as normas sobre as quais não exista um juízo de in-
constitucionalidade’, sendo que nestas respeitará ‘as indi-
cações do Tribunal Constitucional’. O líder do PS-Açores 
refere que esta posição ‘é fruto do trabalho que conduziu 
à aprovação da proposta por unanimidade’ e ‘radica, tam-
bém, na convicção de que se trata da solução que melhor 
serve os interesses da Autonomia Açoriana e os interesses 
de Portugal’.Carlos César refere que, ‘na opinião do PS’, 
a atitude de Cavaco Silva ‘confirma a visão centralista e 
redutora das autonomias regionais, que tem sido apaná-
gio do actual titular do cargo’. Segundo Carlos César, as 
dúvidas agora suscitadas pelo Presidente ‘deveriam ter 
sido colocadas ao Tribunal Constitucional’, que é, segun-
do César, ‘a entidade competente para ajuizar da sua con-
formidade com a Constituição’. O líder do PS-A garante 
que o PS agiu de forma ‘responsável e consciente’ e diz 
esperar que Cavaco Silva ‘respeite as decisões tomadas 
democraticamente pelos Parlamentos’. 

Continuação da Página 1

Mais de 140 mil portugueses têm 
Cartão do Cidadão, segundo dados 

da Secretaria de Estado da Moderniza-
ção Administrativa, que indica que este 
documento já está disponível em todo o 
país. “Já foram emitidos 144 mil cartões 
do cidadão, dos quais cerca de 30 mil 
aguardam levantamento” por parte dos 
requerentes, afirmou fonte do gabinete 
do ministro da Presidência. Os primeiros 
cartões foram emitidos há um ano, fican-
do primeiro disponíveis nos balcões de 
atendimento nas zonas do país com me-
nos população e só este mês nas grandes 
cidades.

dEZAssEis Mortos EM 
três diAs
Entre 1 e 3 de Agosto dezas-
seis pessoas morreram nas 
estradas portuguesas, mais 
nove do que as registadas 
em igual período do ano 
passado. Segundo dados 
avançados pela Brigada de 
Trânsito, foram registados 
742 acidentes, dos quais 19 
feridos graves e 240 feridos 
ligeiros e 16 vítimas mortais. 
O porta-voz da Brigada de 
Trânsito, o major Lourenço 
da Silva, admitiu, citado pela 
TSF, que a situação é «per-
feitamente anormal», não 
sendo possível à GNR encon-
trar «uma explicação racio-
nal» para estes números. 

AtEntAdo nA chinA 
fAZ 16 Mortos
Pelo menos 16 pessoas mor-
reram num ataque contra 
um posto fronteiriço chinês 
na cidade de Kashgar, na 
província de Xinjiang. Dois 
homens lançaram explosi-
vos dum camião contra um 
grupo de polícias que real-
izava exercícios no local.

portugAl é o 
tErcEiro pAís dA 
ocdE coM MAior
EconoMiA inforMAl
Portugal é terceiro país com 
o valor mais alto de econo-
mia informal, em termos de 
percentagem do PIB (22,3 
por cento), em igual posição 
com Espanha, abaixo da Gré-
cia (com 28,3 por cento) e da 
Itália (com 26,2 por cento). A 
economia informal, ou seja, 
as fraudes fiscais e a não de-
claração de rendimentos em-
presariais tem sido apontada 
como sendo um dos grandes 
«entraves» à inovação empre-
sarial, à concorrência e à com-
petitividade das Pequenas e 
Médias (PME) empresas. 

EuropA AtrAVEssA 
crisE, AdMitE durão 
BArroso
O presidente da Comissão 
Europeia, Durão Barroso, que 
esteve em Portugal, admitiu 
que a Europa atravessa uma 
crise económica, contudo, de-
fende que é necessária «uma 
atitude positiva e realista».

EuA: oBAMA E MccAin 
EMpAtAdos, diZ
sondAgEM
A mais recente sondagem do 
instituto Gallup indica, pela 
primeira vez, um empate en-
tre o candidato democrata, 
Barck Obama, e o republi-
cano, John McCain, na cor-
rida à Casa Branca. Ambos 
recolhem 44% das intenções 
de voto.
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COORDENADO POR MIGUEl FÉlIx
mfelix@avozdeportugal.com

                                            *Horário sujeito a modificações   ** Hora de Montreal     

QUARTA-FEIRA 06-08 QUINTA-FEIRA 07-08 SExTA-FEIRA 08-08 SÁBADO 09-08 DOMINGO 10-08 SEGUNDA-FEIRA 11-08 TERçA-FEIRA 12-08

PROGRAMAçãO DESTA SEMANA

01:30  bom dia portugal    
04:00  magazine brasil contacto   
antónio da silva( comerciante); 
arouca de são paulo. 
04:30  fábrica das anedotas (iii)  
05:00  verão total  
08:00  jornal da tarde    
09:00  a senhora das águas  
10:00  lusitana paixão  
10:45  verão total  
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:00  o preço certo    
17:00  magazine brasil contacto    
17:15  o dia do regicídio     
18:00  ocasião  
18:45  andar por cá  
19:00  jornal das 24 horas  
20:15  coração malandro  
20:45  a minha sogra é uma bruxa  
21:15  telejornal madeira    
21:45  telejornal - açores    
22:15  magazine brasil contacto    
22:45  o preço certo    
23:30  o conde d´abranhos  
00:30  em reportagem    
01:00  30 minutos  

Telemarketing: em breve, 
uma lista de exclusão

processo Bernier: 
segurança não foi 

ameaçada
O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Máximo 

Bernier, violou as regras do seu ministério quando 
esqueceu documentos privados do governo em casa de 
Julie Couillard. Se não pôs a segurança nacional em pe-
rigo, prejudicou no entanto a reputação do Canadá à es-
cala internacional. É o que conclui um relatório interno 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros que foi tornado 
público. O exame administrativo tinha sido lançado de-
pois da demissão espectacular do ministro, em Maio. O 
relatório de 10 páginas, datado 16 de Julho, explica que 
os famosos documentos eram constituídos de um cader-
no de informação preparatório à cimeira da OTAN, um 
caderno em formato bolso “de cenários” para o progra-
ma da cimeira e um caderno de imprensa destinado ao 
porta-voz. Alguns eram classificados “secretos”, “confi-
denciais” ou “para uso interno da OTAN”. Ora, como a 
cimeira tinha terminado quando o ministro esqueceu os 
documentos em casa da sua ex-companheira, as razões 
que justificam a confidencialidade dos documentos “já 
não eram aplicáveis”, escreveram os autores.

Quebeque receberá 4 biliões de ottawa
charest apazigua o 

ardor dos jovens liberais
O primeiro-ministro Jean Charest recordou à juven-

tude do seu partido, domingo, que o francês no 
Quebeque está consagrado. Por conseguinte, apressou-
se, no fim do 26º Congresso da Comissão-Juventude de 
Partido liberal do Quebeque (PLQ), de tomar as suas 
distâncias de uma das principais resoluções adoptadas 
durante o fim-de-semana, ou seja de recomendar ao 
governo de implantar o bilinguismo integral no 6º ano 
do primário para todos os alunos quebequenses. Dis-
tanciou-se igualmente de outras resoluções essenciais 
preconizadas pela asa juvenil do seu partido, ou seja, 
de triplicar as despesas de escolaridade a fim de melhor 
financiar as universidades e favorecer uma maior demo-
cracia sindical.

O Conselho de radiodifusão e das telecomunica-
ções canadianas (CRTC) oferecerá em breve aos 

consumidores canadianos que não querem solicitação 
telefónica a possibilidade de interromper estas chama-
das indesejáveis. Depois de vários anos de discussões, 
o CRTC lançará, a 30 de Setembro próximo, uma Lis-
ta nacional de números de telecomunicações excluídos 
(LNNTE) acessível a todos os cidadãos. Esta lista de 
exclusão, à qual deverão dobrar-se as empresas de tele-

marketing do país, sob penalidade de sanções, permitirá 
às pessoas que se inscrevem de retirar os seus coordena-
dos das listas de chamada dos telefonistas do país.
Uma vez que um número será inscrito sobre o LNNTE, 

as empresas de telemarketing terão 31 dias para retirá-
lo das suas listas de chamadas. Para além deste prazo, 
as pessoas que serão outra vez incomodadas poderão 
apresentar uma queixa ao administrador da LNNTE. As 
companhias e particulares que não respeitarão a nova 
regra estão expostos a multas que variam entre 1500 $ 
para um particular e 15.000 $ para uma empresa. No 
entanto, as chamadas de solicitação não serão todas 
proscritas pelo LNNTE. As organizações caritativas, 
os partidos políticos, as firmas de sondagem, os jornais 
que procuram novos assinantes e as empresas que já têm 
relações de negócios com consumidores poderão conti-
nuar a efectuar chamadas.
As pessoas que querem inscrever-se à Lista nacional 

dos números de telefone excluídos poderão fazê-lo, gra-
tuitamente, todos os 3 anos, a partir de 30 de Setembro 
por Internet à www.LNNTE-DNCL.gc.ca ou ainda por 
telefone ao 1-866-580-3625. 

Ottawa e Quebeque concluíram um acordo sobre as 
infra-estruturas que permitirá à província receber 

quase quatro biliões de dólares durante sete anos. O go-
verno Charest aprovou este acordo há quase um mês, 
com a maior discrição, e demora a divulgar os detalhes. 
O dinheiro servirá para manter as estradas, financiar o 
Bairro dos espectáculos e melhorar os transportes públi-
cos. Foi a Gazette Oficial que divulgou que o Conselho 
de Ministros do Governo Charest tinha concluído e se-
guidamente aprovado, a 30 
de Junho, um acordo com o 
Governo Federal. Quebe-
que esperou por conseguin-
te um mês para assinalar 

este desenlace importante. E o anúncio continua a ser 
bem discreto, dado que a Gazette Oficial é uma publica-
ção pouco consultada pela população.

01:30  bom dia portugal    
04:00  magazine canadá contacto
cruzeiro lago ontário; clube de 
chatham- kent; antónio azevedo. 
04:30  fábrica das anedotas (iii)  
05:00  verão total  
08:00  jornal da tarde    
09:15  lusitana paixão  
10:45  verão total  
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:00  o preço certo    
17:00  magazine canadá contacto 
17:15  nos passos de magalhães
18:15  em reportagem
18:45  andar por cá  
19:00  jornal das 24 horas  
20:15  coração malandro  
20:45  a minha sogra é uma bruxa  
21:15  telejornal madeira    
21:45  telejornal - açores    
22:15  magazine canadá contacto    
22:45  o preço certo    
23:30  telerural    
00:00  obra de arte  
00:30  sentido do gosto    

01:30  bom dia portugal     
04:00  magazine timor contacto
04:30  fábrica das anedotas (iii)  
05:00  verão total  
08:00  jornal da tarde     
09:15  lusitana paixão  
10:45  verão total  
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal     
16:00  o preço certo    
16:30  magazine timor contacto
17:15  entre pratos  
17:45  da terra ao mar  
18:15  latitudes  
18:45  andar por cá  
19:05  jornal das 24 horas  
20:15  coração malandro  
20:45  a minha sogra é uma bruxa  
21:15  telejornal madeira    
21:45  telejornal - açores    
22:15  magazine timor contacto
22:45  o preço certo    
23:30  os contemporâneos     
00:30  programa a designar  
01:00  geração cientista  

01:30  áfrica 7 dias  
02:00  programa a designar  
02:30  áfrica do sul contacto   
richebourg; paris; ajaccio; ecully. 
03:00  bom dia portugal
06:00  zig zag   
07:00  programa a designar  
08:00  jornal da tarde     
09:15  a alma e a gente(r/)      
09:45  andré valente - cinema 
11:30  atlântida/madeira  
13:00  sal na língua  
13:30  paraíso filmes  
14:00  andar por cá  
14:15  áfrica do sul contacto
15:00  telejornal    
16:00  a ferreirinha  
17:00  os contemporâneos     
17:45  concerto pelas diferenças  
18:45  andar por cá  
19:00  jornal das 24 horas  
20:15  a alma e a gente     
20:45  telejornal madeira    
21:15  telejornal - açores    
21:45  áfrica do sul contacto
22:15  andré valente  
00:00  heranças d´ouro

01:30  nós    
02:25  magazine europa contacto
03:00  bom dia portugal
05:00  eucaristia dominical    
06:00  zig zag    
07:00  da terra ao mar(r/)   
07:30  telerural    
08:00  jornal da tarde    
09:15  nos passos de magalhães  
10:00  gato fedorento    
10:30  reclame    
11:30  latitudes  
12:00  só visto!    
13:00  os contemporâneos(r/)
13:45  moda portugal  
14:15  magazine europa contacto    
15:00  telejornal    
16:00  telerural    
16:30  nome de código: sintra    
17:15  paraíso filmes    
17:45  campeões -joão rodrigues 
18:30  sentido do gosto    
18:45  andar por cá(r/)   
19:00  jornal das 24 horas    
20:15  sal na língua  
20:45  telejornal
21:45  magazine europa contacto    

22:15  moda portugal  
22:45  a guerra    
23:45  mudar de vida    
00:15  andar por cá  
00:30  só visto!(r/)
01:30  bom dia portugal    
04:00  eua contacto - n. inglat    
04:30  fábrica das anedotas (iii)  
05:00  verão total  
08:00  jornal da tarde    
09:15  lusitana paixão  
10:50  verão total  
13:00  portugal em directo    
14:05  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:15  o preço certo    
17:00  eua contacto - n. inglat    
17:30  doenças negras    
18:15  heranças d´ouro  
18:45  andar por cá(r/)   
19:00  jornal das 24 horas  
20:15  coração malandro  
20:45  a minha sogra é uma bruxa  
21:15  telejornal
22:15  eua contacto - n. inglat(r/)     
22:45  o preço certo    
23:30  campeões

00:30  bocage
01:30  bom dia portugal    
04:00  magazine macau contacto    
04:30  fábrica das anedotas (iii)  
05:00  verão total  
08:00  jornal da tarde    
09:15  lusitana paixão  
10:45  verão total  
13:00  portugal em directo    
14:00  coração malandro  
15:00  telejornal    
16:00  o preço certo    
16:30  magazine macau contacto
17:15  a alma e a gente    
17:45  a hora de baco(r/)     
18:15  sal na língua(r/)   
18:45  andar por cá  
19:00  jornal das 24 horas  
20:15  coração malandro  
20:45  a minha sogra é uma bruxa  
21:15  telejornal madeira    
21:45  telejornal - açores    
22:15  magazine macau contacto
22:45  o preço certo    
23:30  pedro e inês  
00:30  programa a designar  
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carta dominante: Valete de Espadas, que significa que de-
verá manter-se sempre alerta. Amor: Andará muito exigente 
ao nível dos afectos e das carícias. Liberte toda a criatividade 
que existe dentro de si e aprenda a contemplar o Belo.saú-
de: Sentir-se-á cheio de energia. dinheiro: Aproveite bem as 

oportunidades que lhe surjam. número da sorte: 61
números da semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

carta dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: 
Organize um jantar para reunir os seus amigos. Procure gastar 
o seu tempo na realização de coisas úteis a si e aos outros. 
saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos. Comba-

ta-os com optimismo! dinheiro: Não se precipite nos gastos.
número da sorte: 40 números da semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

carta dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportu-
nidades. Amor: A seta do Cupido espera por si. Que a beleza 
da Aurora invada a sua vida! saúde: Tendência para dores 
musculares. dinheiro: Boa altura para comprar casa desde 

que aproveite as oportunidades certas.
número da sorte: 24 números da semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

carta dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição.
Amor: Aproveite com muita sabedoria os conselhos da sua 
família. Perdoe aos outros e a si próprio. saúde: Coma ali-
mentos com mais vitaminas. dinheiro: Não misture a amiza-

de com os negócios, poderá vir a arrepender-se se o fizer.
número da sorte: 77
números da semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

carta dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Pla-
nos. Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus sen-
timentos e amar livremente. Que o seu tempo seja gasto a 
amar! saúde: Estará melhor do que habitualmente.

dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe.
número da sorte: 57 
números da semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

carta dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação. 
Amor: Dê mais atenção à pessoa que tem a seu lado. Não 
deixe que os assuntos domésticos interfiram na sua vida 

amorosa. saúde: Faça exames médicos.
dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja.
número da sorte: 54 
números da semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

carta dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Irá ter notícias de uma pessoa muito especial, com a 
qual não mantem contacto já há algum tempo. Que a alegria 
de viver esteja sempre na sua vida!

saúde: Momento calmo, sem preocupações.
dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
número da sorte: 51
números da semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

carta dominante: Ás de Paus, que significa Energia.
Amor: Demonstre o seu amor com jantares românticos. Que 
os seus mais belos sonhos se tornem realidade.
saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja 

prudente.  
dinheiro: Momento favorável.
número da sorte: 23
números da semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

carta dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: A sua vida amorosa dará uma grande volta breve-
mente. Que a alegria de viver esteja sempre na sua vida!
saúde: Consulte o seu médico.

dinheiro: Evite gastos supérfluos.
número da sorte: 45
números da semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

carta dominante: Rei de Paus, que significa Força.
Amor: Não deixe que a pessoa que tem ao seu lado sinta 
a falta da sua atenção e carinho. A felicidade é de tal forma 
importante que deve esforçar-se para a alcançar.

saúde: O seu sistema nervoso anda um pouco alterado.
dinheiro: Os investimentos estão favorecidos.
número da sorte: 36
números da semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

carta dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento.  
Amor: Não se deixe iludir pelo aspecto físico, procure ver 
primeiro quem as pessoas são realmente por dentro. Seja 

verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo. 
saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos.
dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
número da sorte: 59
números da semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

carta dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Tem-
porários.
Amor: O seu coração poderá ser invadido pela saudade, 
que o vai deixar melancólico. Não se deixe manipular pelos 
seus próprios pensamentos! 

saúde: Previna-se contra constipações.
dinheiro: Nada o preocupará.
número da sorte: 32
números da semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

cArnEiro (21 de Março - 19 de Abril)

touro (20 de Abril - 20 de Maio)

géMEos (21 de Maio - 20 de junho)

cArAnguEjo (21 junho - 22 de julho)

lEão (23 de julho - 22 de Agosto)

VirgEM (23 de Agosto - 22 de setembro)

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

cApricÓrnio (22 dezembro - 20 de janeiro)

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de fevereiro)

pEixEs (19 de fevereiro - 20 de Março)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

MUITO BONS SOMOS NÓS

a cidade de Rita pereira

Convidada para a ante-estreia de 
“Sexo e a Cidade”, a “actriz” 

Rita Pereira fez, naturalmente, por 
dar nas vistas. Trouxe um vestido de-
cotado, lilás suficiente para destacar a 
milagrosa cor de mel de tudo o que se 

lhe escapava, e ao ver um microfone precipitou-se sobre 
ele. “Com qual das quatro personagens da série eu me 
identifico? Fácil: com a Samantha”, disparou. “Tenho 
um bocadinho da Samantha, como tantas outras mu-
lheres, embora a maioria não o admita. Mas eu admito 
sem pudores. Aliás, se pudesse representar uma delas, 
escolhia a Samantha. Ela é muito gira e tem traços de 
personalidade fascinantes.”
Tive pena. De todas estas raparigas surgidas com o ad-

vento “Morangos Com Açúcar”, Rita Pereira foi a pri-
meira cujo nome eu fiz questão de decorar. Não segu-
ramente por causa do seu indiscutível talento enquanto 
“actriz”, mas por outro lado também não apenas devido 
à sua cor de mel – também devido à sua silhueta gene-
rosa, ao seu nariz pontiagudo e ao seu sorriso excessi-
vo. Já vos disse: gosto de mulheres imperfeitas – e Rita 
Pereira, não sendo a mais imperfeita de todas, é talvez 
a mais perfeitamente imperfeita delas. Que a imprensa 
lhe dê um quadradinho todas as semanas, não me admi-
ra nada – desse-lhe uma página inteira por dia e podia 
contar comigo na mesma.
Acontece que Rita não faz a mínima ideia do que está 

a falar. Primeiro, porque impregna a palavra “pudor” de 
uma conotação que pode ficar muito bem na espuma 
semanal das revistas “de sociedade”, mas vai saber-lhe 
mal quando um dia ela própria tropeçar num dicionário 
e decidir perceber o que significam as palavras que an-
dou a utilizar quando ainda era bonita. Depois, porque 
não sabe quem é Samantha, a personagem interpretada 
por Kim Catrall – e porque, não sabendo quem é Saman-
tha, não sabe também quem é Carrie, quem é Charlotte, 
quem é Miranda ou sequer o que pretende ser “Sexo e 
a Cidade”. Estou convencido, aliás, que dois terços das 
restantes admiradoras da série também não sabem – e 
que vão assistir ao filme ainda sem o saberem.
Vamos a ver: a única personagem que verdadeiramen-

te interessa em “Sexo e a Cidade” é Carrie Bradshaw, 
a bela trintona nova-iorquina cuja curiosidade leva de 
simples ‘fashion victim’ a colunista da Vogue para os 
assuntos do sexo e do amor. Nenhuma das restantes três 

existe – todas elas são apenas alter egos de Carrie. Char-
lotte York é o seu lado naïve, conservador e romântico 
– a parte de Carrie que sonha com um casamento tradi-
cional, construído a partir de encontros às sete da tarde 
e jantares à luz de velas. Samantha Jones é o seu lado 
individualista, selvagem e ressentido – a parte de Bra-
dshaw que se cansa das convenções sobre as relações a 
dois e se sente tentada a usá-las apenas para a satisfação 
dos próprios instintos. E Miranda Hobbes é o seu lado 
racional, céptico e bulímico – a parte da colunista que 
deseja apenas concentrar-se no trabalho, concedendo-
se momentos ocasionais de prazer, mas regressando de 
imediato àquilo que está ali para fazer, que é uma colu-
na para a Vogue e mais nada.
Que é Carrie Bradshaw, pois? Nenhuma delas – e to-

das ao mesmo tempo. Se Charlotte, Samantha e Miran-
da ganham carne e osso, é porque a série  precisa de um 
coro grego – e sobretudo porque é muito mais fácil en-
cenar diálogos do que monólogos, nomeadamente du-
rante cem episódios. Na verdade, tudo poderia passar-se 
apenas na cabeça de Carrie, assombrada alternadamente 
por um anjinho, um diabinho e o próprio Virgílio esca-
lando as costas do demónio. É Carrie quem, no fundo, 
sonha com um casamento de branco, se vinga com pro-
miscuidade do fracasso da sua procura e, quando nada 
de íntimo resulta, se vira para o trabalho e para os bolos 
de chocolate.
E, no entanto, o mote que persiste é o de Charlotte. É 

ele o mote de Carrie – e é ele, inevitavelmente, o mote 
de Samantha e de Miranda. Não tenhamos ilusões: aqui-
lo de que “Sexo e a Cidade” fala não é de sexo nem de 
cidade – é da procura do amor numa cidade onde, apesar 
de tudo, há sexo a mais. Ora, se a “actriz” Rita Pereira 
quer procurar mais sexo ainda numa cidade onde, pelo 
visto, não há amor, tudo bem. Está no seu direito – e 
sabe deus como a simples sugestão pode ser tentadora 
para qualquer mortal que se preze. Não venha é, de for-
ma tolinha, culpar Samantha Jones por isso. Samantha é 
uma pobre mulher – e, enquanto o cinema tentar imitar 
a vida, há-de ser sempre a mais frustrada das quatro, 
inclusive sexualmente. Chamem-me machista, a ver se 
eu me importo.

«Se a “actriz” Rita Pereira quer procurar mais sexo 
ainda numa cidade onde não há amor, tudo bem. Está 
no seu direito – e sabe deus como a simples sugestão 
pode ser tentadora. Mas não venha, de forma tolinha, 
culpar Samantha Jones por isso»
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Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Deixar de fumar...

Quer viver me-
lhor? Deixe 

de fumar. Saiba 
como fazê-lo.  
Porque devo dei-

xar de fumar? Em 
primeiro lugar, por 

uma questão de saúde. Parar de fumar di-
minui o risco de morte prematura. Os ex-
fumadores vivem em média mais anos do 
que os fumadores e reduzem o risco de 
virem a sofrer de uma doença cardiovas-
cular, de cancro ou de doenças respirató-
rias graves e incapacitantes.
Vale a pena parar de fumar em qualquer 

idade. Os benefícios são tanto maiores, 
quanto mais cedo se 
parar de fumar.
Quais são os benefí-

cios de deixar de fu-
mar? Após oito horas, 
os níveis de monóxido 
de carbono no organis-
mo baixam e os de oxi-
génio aumentam; 
Passadas 72 horas, a 

capacidade pulmonar 
aumenta e a respiração 
torna-se mais fácil; 
Com cinco anos de 

abstinência do tabaco, 
o risco de cancro da 
boca e do esófago é re-
duzido para metade; 
Ao final de dez anos, 

o risco de cancro do pulmão é já metade 
do verificado em fumadores, e o de ou-
tros cancros diminui consideravelmente. 
Após 15 anos de abstinência, o risco de 

doença cardiovascular é igual ao de um 
não fumador do mesmo sexo e idade. 
A aparência renovada, o hálito mais 

fresco, o travar do envelhecimento pre-
coce e a poupança económica são facto-
res adicionais que podem motivar a sua 
decisão.

Como devo proceder?
Deixar de fumar pode ser difícil. Tra-

tando-se de um hábito com dependência 
física e psíquica, os sintomas de privação 
do tabaco nem sempre se conseguem ul-
trapassar sem ajuda. Planeie a sua deci-
são calmamente e, se necessário, recorra 

a apoio médico. Envolva família, amigos 
e colegas de trabalho no processo.
Onde posso encontrar ajuda? Consulte 

o seu médico de família. Ele poderá indi-
car-lhe medicamentos (alguns de venda 
livre), cuja utilização duplica o grau de 
sucesso de parar de fumar, recomendar-
lhe apoio psicológico ou encaminhá-lo 
para as consultas de cessação tabágica, 
disponíveis em vários pontos do país.
Consultas para deixar de fumar: Local, 

horário e contactos - Adobe Acrobat – 
311 Kb
Conselhos úteis
Querer deixar de fumar e decidir fazê-lo 

são os passos mais importantes. Mas pas-

sar à prática exige esforço e auto-disci-
plina. Algumas rotinas poderão facilitar 
a tarefa:
Fixe um dia para deixar de fumar. O es-

tabelecimento de uma data ajuda a criar 
um sentimento de compromisso. Anuncie 
aos outros a sua decisão. Envolver os que 
lhe são mais próximos garante-lhe apoio 
e solidariedade. Identifique os seus hábi-
tos tabágicos. Saber em que circunstân-
cia fuma habitualmente permite-lhe criar 
estratégias para contorná-las. 
Elabore uma lista de motivos para dei-

xar de fumar e releia-a sempre que pen-
sar em desistir. 
Aprenda a reagir à vontade de fumar. Os 

momentos em que sente grande desejo de 
voltar a fumar duram apenas alguns mi-
nutos. 
Faça uma alimentação saudável. Se a 

sua preocupação é o ganho de peso as-
sociado ao abandono do tabaco, procure 
substituir as gorduras, o açúcar e os ali-
mentos ricos em sal por saladas, frutas e 
legumes. 
Tente evitar a proximidade de fuma-

dores, bem como os cigarros e todos os 
objectos relacionados com o hábito de 
fumar. 
Pratique actividade física. Não só contri-

bui para uma boa forma física, como aju-
da a combater a ansiedade e as alterações 
de humor próprias dos ex-fumadores. 
Com o dinheiro que poupar no tabaco, 

ofereça-se uma prenda que deseje há 
muito tempo. 
Se não conseguir à primeira, nada está 

perdido. A recaída faz parte do processo 
de mudança. Marque uma nova data e 
volte a tentar.

o que comer quando 
o calor aperta

Verão pode ser sinónimo de descanso, 
mas o cuidado com a alimentação 

não pode tirar férias. Preparei um guia 
para sobreviver aos pecados do mês de 
Agosto. Para a maioria das pessoas as 
férias são sinónimo de menos activida-
de, mesmo porque a ideia é recuperar do 
cansaço do trabalho.
Mas há que fugir aos extremos. “Tem 

de haver um equilíbrio nutricional. Quem 
diminui a actividade durante o Verão 
deve ter um cuidado acrescido com a ali-
mentação. Devem fazer várias refeições 
e rever as quantidades que ingere”, diz 
Alexandra Bento, presidente da Associa-
ção Portuguesa de Nutricionistas. Mas 
há também que ter em conta o exemplo 
contrário: “Se esta época é sinónimo de 
grandes actividades, passeios na praia, 
passeios de bicicleta, desportos mais ra-
dicais, o cuidado com a alimentação já 
será outro”, diz.
Em todos os casos há, contudo, um tema 

comum e transversal. Segundo a nutricio-
nista, “a preocupação número um duran-
te a época quente é a hidratação”. Como 

tal, aconselha, além da água, a ingestão 
de bebidas de fruta. “Têm uma dupla fi-
nalidade, hidratam, além de reporem vi-
taminas e minerais”, explica.
Já a nutricionista Paula Veloso alerta 

para o que não se deve beber no Verão. 
“Os refrigerantes são um grande erro, 
principalmente quando ingeridos pelas 
crianças. Bebem- nos porque são fáceis 
de engolir, rapidamente chegam ao in-
testino e não dão a sensação de se estar 
cheio”, explica.
Bebidas com cafeína
Segundo a autora do livro “Dieta sem 

castigo - O melhor para o meu filho”, as 
crianças não bebem leite nem água. “Op-

tam sempre pelo ‘iced tea’ ou coca-cola,
ambos desadequados para a idade, pois 

contêm cafeína. Não são nada benéficos 
para a saúde das crianças, 200 ou 300 ca-
lorias é demasiado para os mais peque-
nos”, explica Paula Veloso. Além disso 
acrescenta: “A grande dificuldade que 
as crianças têm em emagrecer prende-se 
com o egoísmo dos adultos, que não ab-
dicam de certos alimentos que lhes dão 
prazer e têm-nos em casa. Nas minhas 
consultas vejo crianças responsáveis, 
mas que, se não têm o apoio dos pais, 
não emagrecem. Não existe uma ditadura 
das dietas”. Quanto aos erros, no Verão, 
são mais que muitos. “Deve-se evitar os 
alimentos com gorduras, já que são vo-
cacionados para normalizar a tempera-
tura corporal, mas no Inverno”, adianta 
Alexandra Bento. Por isso, aconselha “a 
ingestão de refeições mais leves, como 
saladas ou peixe grelhado”.
Gelados com bom senso 
Habitual no Verão é aquele desejo imen-

so de comer gelados, atitude que a nutri-
cionista Alexandra Bento não condena, 

mas claro, tem de haver “bom senso e 
moderação”. “Não é comer um de ma-
nhã, outro à tarde e outro à noite”.
Controlar o nosso desejo incontrolável 

de doces já é difícil. Quando falamos 
dos mais pequenos, mais complicado se 
torna. Por isso, Paula Veloso lança uma 
sugestão.
“Devemos estabelecer a diferença entre 

os três meses que eles têm de férias da es-
cola e o período em que vão para a praia. 
Nesses oito ou quinze dias, devem apro-
veitar, relaxar e então fazer umas ‘asnei-
ritas’. Mas, claro, incentivar o desporto 
na praia, como nadar, andar de bicicleta, 
jogar às raquetas”.

Patrícia Tadeia
jornal@avozdeportugal.com
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portáteis a 50 euros
O Governo português assinou o protocolo com a gi-

gante informática Intel para produzir, juntamente 
com a empresa portuguesa JP Sá Couto, os primeiros 
computadores portáteis portugueses, vocacionados para 
as crianças. José Sócrates garantiu que até ao início do 
próximo ano lectivo, meio milhão destes portáteis co-
meçará a ser distribuído aos alunos do Primeiro Ciclo.

O portátil, chamado Magalhães, no âmbito do progra-
ma e-escolinha, será gratuito para os alunos abrangidos 
pelo primeiro escalão da acção social, 20 euros para os 
inscritos no escalão B e para as famílias que não benefi-
ciam de qualquer apoio custará 50 euros. Para o público 
em geral ainda não foram estabelecidos os preços de 
venda.
Os primeiros portáteis feitos na íntegra em Portugal 

serão elaborados pela JP Sá Couto, empresa de compo-
nentes informáticos, que vai construir em Matosinhos 
uma fábrica totalmente direccionada para o Magalhães, 
criando cerca de mil empregos qualificados no processo. 
O presidente da empresa, João Paulo Sá Couto, garante 
que “o objectivo, para além do mercado nacional, é a 
globalização”, tendo o consórcio português – que inclui 
ainda a Prológica – iniciado negociações em África, na 
América Latina e na Europa. Salientando o que consi-
dera ser “o portátil mais competitivo do mercado”, a fá-
brica terá capacidade para produzir 40 mil portáteis por 

mês “mas com capacidade para aumentar este número 
em função das encomendas”, que já garante ter.
O preço de produção ainda não foi adiantado pela JP 

Sá Couto, mas as estimativas apontam para valores en-
tre os cem e os 180 euros. A diferença entre o custo de 
produção e o preço final vai ser suportada pelo Estado e 
entidades privadas envolvidas no projecto, para os Ma-
galhães destinados ao programa e-escolinha.
O portátil, cujo nome é uma referência ao navega-

dor português Fernão de Magalhães autor da primeira 
circum-navegação do Mundo, tem nesta primeira fase 
30% de componentes nacionais, mas a JP Sá Couto ga-
rante que, “a curto prazo, todos os componentes serão 
nacionais”, com excepção do processador da Intel. 

norte-americana Serena Williams. 
Depois de se estrear no quadro com um triunfo sobre 

a argentina Gisela Dulko, que defendia o estatuto de 34 
jogadora do “ranking”, por 7-5 e 7-6(7-1), Michelle de 
Brito acabou por ser derrotada pela mais nova das irmãs 
Williams, mas ainda conseguiu a proeza de ganhar um 
“set” à norte-americana, perdendo por 4-6, 6-3 e 6-2.
Na semana seguinte, em Los Angeles, Michelle de Bri-

to não foi tão feliz e ficou-se logo pela primeira ronda 
do “qualifying”, compensando a frustração uma semana 
depois, em Montreal, num dos torneios mais cotados do 
circuito profissional, que distribui 1,3 milhões de dóla-
res em prémios, foi vencida pela russa Dinora Safina.
Depois de uma agradável participação na Taça Rogers 

em ténis, em Montreal, onde caiu nos oitavos-de-final 
com a russa Svetlana Kuznetzova, em três “sets” de 7-5, 
2-6 e 6-4, Michelle Brito reforça o título de melhor te-
nista portuguesa. A atleta de 15 anos subiu 31 posições, 
estando agora em 131.º lugar, com 253 pontos e mais 
perto do objectivo de chegar ao top 100.

A tenista de 15 anos que reside na Florida demonstrou 
que é uma grande promessa do ténis. Michelle Larcher 

Ténis: Michelle Brito melhor 
portuguesa de sempre do ranking

Continuação da Página 1
de Brito teve mais eficácia no primeiro serviço (62 con-
tra 58 por cento), fez menos duplas faltas (três contra 
quatro) e conseguiu o mesmo número de “breaks” que 
a rival (seis para cada), mas a russa dispôs de 21 pontos 
de “break” (29 por cento) e a portuguesa apenas de 13 

(46 por cento).
Com os pontos conquistados em Montreal, Michelle 

Brito já garantiu a melhor posição de sempre de uma 
portuguesa no ranking WTA, ultrapassando Frederica 
Piedade (142, a 15 de Maio de 2006). 
Classificação WTA
1.º (1) Ana Ivanovic (Sérvia), 3887 pontos
2.º (2) Jelena Jankovic (Sérvia), 3745
3.º (4) Svetlana Kuznetzova (Rússia), 3505
4.º (3) Maria Sharapova (Rússia), 3256
5.º (5) Serena Williams (Estados Unidos), 3251 

(...)
131º. (169) Michelle Larcher de Brito, 253
204º. (197) Neuza Silva, 143
255º. (262) Frederica Piedade, 104
479º. (471) Catarina Ferreira, 35
533º. (559) Magali de Lattre, 30
771.º (769) Ana Catarina Nogueira, 12
875.º (869) Maria João Koehler, 8
1017.º (1016) Demi-Manuella Barão Rodrigues, 4
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COM O TEMPO ASSIM

oh, o sol e o calor mexicanos!
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

As últimas se-
manas de Ju-

lho e a primeira 
de Agosto, duran-
te as quais a so-
ciedade em geral 
escolhe para tirar 

umas merecidas férias, quiçá entregan-
do-se a muitas actividades de lazer que 
por aí costumam abundar, têm sido uma 
autêntica desgraça em termos de pouco 
sol e muita chuva, com altos prejuízos 

para as colheitas e grande decepção para 
quem porventura não pôde ausentar-se 
para “terras mais férteis”...
Não podemos, por isso, deixar de re-

cordar com muita saudade os aprazíveis 
dias de calor, sol e praia que um grupo 
de familiares e amigos passou na estân-
cia turística de Puerto Morelos, México, 
para celebrar o 10º aniversário do casal 
Cynthia e Nelson.
É juntar o útil ao agradável, quando, 

nessa circunstância e em gozo de férias, 
se consegue conjugar todo um conjunto 
de coisas para desfrutar e para todos os 
gostos,  sobretudo para quem procura a 
evasão do tempo inóspito e deliciar-se 
sob o calor do sol amigo, nas praias de 
areia fina dum paraíso terrestre! 
Puerto Morelos, na península de Yuca-

tan, estado de Quintana Roo, está situado 
numa zona privilegiada com mais de 20 
km de praias de areia branca, banhada 
pelas águas tépidas, de verde celeste, do 
Mar das Caraíbas. 
Não admira, pois, o incrível número de 

hotéis dispersos ao longo de toda essa 
faixa litorânea, muitos deles, verdade se 
diga, sem gosto estético nas suas formas 

de “caixotes” de ferro e cimento erguidos 
para o céu.
Felizmente, ficámos hospedados num 

complexo de vários edifícios, com o 
máximo de três pisos cada um e no es-
tilo arquitectónico da antiga civilização 
maiana.
Para quem prefere gastar o seu tempo 

nos desportos náuticos, fazer compras 
ou deslumbrar-se com a paisagem cir-
cundante, sítios históricos, etc., a cidade 
de Cancun, a apenas 30 km de distância, 

oferece tudo isso e muito mais. Como, 
por exemplo, ir de “catamaran” à exóti-
ca Ilha das Mulheres, explorar o mara-
vilhoso legado das majestosas pirâmides, 
palácios e templos de Tulum, na costa ca-
raíba, Chichen Itza e Uxmal, em Yucatan, 
entre outros. Convenhamos, com dias 
e dias de intenso sol e de temperaturas 
sempre acima dos 30 graus, é especial-
mente perigoso expor-se aos elementos 
depois do meio-dia, quer nas praias, quer 
nas piscinas dos hotéis, embora todos 
eles estejam equipados com guarda-sóis 
e outras facilidades semelhantes.Embo-
ra com muitos vestígios de pobreza por 
toda a parte, esta zona sul do México, tal 
como no norte, continua em franca ex-
pansão económica. Por onde quer que se 
passe, lá está a construção no seu melhor, 
mas que, devido ao intenso calor, muita 
dela é efectuada durante a noite! 
Ah, é verdade: Em certo dia, não pu-

demos escapar, por algumas horas, aos 
efeitos atemorizantes de uma mini-tem-
pestade tropical que fustigou com chuva 
e vento toda a zona supramencionada.
Elevá (pois é).

coisas do corisco

Caros leitores, 
estamos de 

volta depois de 
umas férias, bem 
merecidas para al-
guns, para outros 
não tanto, mas 

como costuma-se dizer, “entre Maria va 
José”. Eu sempre procuro umas corisca-
das bem à maneira, porque, segundo uma 
sondagem de nada científica, são muitos 
os adeptos desta crónica, que não passa 
de uma brincadeira en-
tre os estimados leitores 
do jornal A Voz de Por-
tugal, que tão genero-
samente me acolhe no 
seu seio, e eu. Muitos 
de nós, de vez em quan-
do, tomamos um copito 
a mais e fazemos certas 
coisas que, mais tarde, 
com a cabeça fria, ques-
tionamos. Perguntamos 
a nós-mesmos como 
chegámos a tal situação, 
por vezes não muito bo-
nita… Mas esta de um cego na França que, 
podre de beber, instalou-se no volante do 
carro do seu amigo, conduzindo sempre 
em ziguezague. Felizmente, a patrulha de 
polícia de Neuves Maisons apreendeu-o, 
por sorte, antes da coisa virar a desastre.
Mas se um cego não pode conduzir, um 
árabe pode ter 4 esposas… Mas um de-

les, com 56 anos, tinha 6 – imaginem! Foi 
preso e vai passar num tribunal da Charia, 
lei Muçulmana. É caso para lembrar-me 
da minha tia-avó Bernaldinha, da rua da 
Grotinha, que dizia para o marido, quando 
este tomava uns copitos a mais – outra vez 
os copos –, “Alceu, já te disse que cornos 
não existem, são coisas que estão tentando 
pôr-te na cabeça”. Ai Jesus! Onde foi ela 
buscar tal expressão, nunca tive a coragem 
de lhe perguntar.
Para terminar, mostramos aqui uma foto 

– porque uma imagem vale 1000 pala-
vras – de um SPA em que as mulheres e 
os homens podem ir arranjar os pés e as 
unhas dos pés, não por um ser-humano, 
mas sim, por uns peixinhos! Vocês só têm 
que pôr os pés num grande aquário e é um 
tal trabalhar de peixinhos… Louvado seja 
Deus.

José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com
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Maria teresa santos 
Faleceu no dia 16 de Julho de 2008, com 78 
anos de idade, Maria Teresa Santos, natural de 
Lisboa, Portugal.
 
Deixa na dor a sua irmã Maria Leonor Santos, 
seus sobrinhos Patrícia, Sónia e Pedro Fronteira, 
assim como muitos amigos.

Uma missa decorreu na Igreja Santa Cruz, no dia 
21 de Julho de 2008, presidida pelo Monsenhor 
André Desroches. Foi a sepultar no Mausoléu 
Sainte-Marguerite d’Youville, no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges, cripta 5701E.
 
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 um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport 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
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. 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
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.                            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Portuguesa Brossard    450.659.4359
Portuguesa de Laval            450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

consulado Geral
de portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

†

CANTINhO DA POESIA

5 de agosto de 2008
1 euro = caD 1.624080

o iMpeRaDoR HeSavi
No hospital eu nasci, 
Em Portugal eu vivi!

Muito tenro eu estava, 
Quando ao Canadá cheguei,

E assim abandonei,
A santa terra que amava!
Não me falem em Deus,

Mas sim em ateus!
Só acredito em mim,

E será assim até ao fim!
Portista eu sou,

O azul me marcou!
Filho do dragão até morrer,

No coração seu fogo, sempre que viver!
Força e determinação,

Caracterizam a minha acção!
Coragem e bom senso,

Ajudam-me nos momentos mais tensos!
Sempre a lutar, sempre a conquistar,

Um dia serei eu a dominar!
De poucos eu terei compaixão,

E meus devotos servos todos serão!
Do meu trono a observar,
A meus pés a trabalhar,
Cambada de malucos,
Todos uns vagabundos!

Ambição na mente presente,
Agora e para sempre!
Muitos me admiram, 
Poucos me igualam!

Deixo olhos pendurados,
Um pouco por todos os lados!

Venham daí com bravuras,
Que depressa abalam com tonturas!

Os dólares, minha grande paixão!
De alegria me encho,

Quando vejo um tostão!
Uma arma secreta eu possuo!
Terra inteira ela faz estremecer,
E todos os narizes ela faz torcer!

Terrível mas eficaz,
Com feijões ela traz,

Uma potência formidável,
E certamente, pouco saudável!

Poucos a conhecem,
Mas muitos a sentem!

Ela é o suficiente para meter, 
Meu povo a sofrer!

O sexo oposto,
Por mim está louco!

Mas pouca mão de obra tenho,
Para tanto trabalho!

Fémeas por mim apaixonadas,
São tantas e boas,

Que minha pobre memória,
Já nem as consegue contar!
De seios grandes, eu sonho,
Vontade de copular, eu tenho!

Mas atenção às ribeiras cheias de sangue,
Outros caminhos cobertos de lama terei de seguir!

Como poucos faço rir,
Os que me rodeio e não só!

Em tudo sou bastante divertido,
Até no dormir!

Sempre brincalhão,
Nunca chorão!

Mas tenho concerteza a quem saír!
Tenho tanto que contar,

Que nem sei por onde começar!
De poucas coisas me arrependo,

De muitas coisas me orgulho!
Inúmeros são os meu talentos,

Imensas são as minhas qualidades!
Não preciso de ninguém,
Vivo orgulhosamente só!

Mas as adversidades da vida nem sempre são fáceis,
E os apoios sinceros por vezes são muito difíceis!

No fundo eu sei quanto complicado isso é de encontrar!
Mas estou consciente,

Que pelo menos um dos meu fiéis discípulos,
Me dará sempre a mão!

Duque das Laranjas

MEMORANDUM

8º ano de saudade
Manuel cabral

Faleceu a 6 de Agosto de 2000

Sempre nos nossos pensamentos
Sempre vivo nas nossas almas.

Saulina, Nancy & Vanessa

†

† MEMORANDUM

3º ano de saudade 
Armando Barqueiro

F. 4 de Agosto 2005

Três anos de infinita saudade para a 
sua família e todos quantos com ele 

privaram. 
A sua partida fica para sempre nos 

nossos corações. 
Resta-nos a esperança de que 

repouse em paz.

†

†

Serafim Moniz 
Faleceu em Montreal, no dia 28 de Julho de 2008, 
com 70 anos de idade, Serafim Moniz, natural da 
Lomba da Maia, São Miguel, Açores, esposo de 
Maria Serafina Amaral.
 
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos (as) José 
Manuel (Maria Pimentel), Michael (Anna Di Lella), 
Cecília (Jorge Manuel do Rego), Nelia (Phil Piccolo) 
e Franky (Linita Sousa); seus netos (as) Justin, 
Shauna, Anthony, Joey, Lexia, Victoria, Kyara, 
Thomas e Chelsea; suas irmãs Deontina, Lurdes 
e Maria José, seu irmão José, cunhados (as), 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | MEMoriA
3254, Bellechasse, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

O funeral decorreu no dia 31 de Julho de 2008, após missa de corpo 
presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério Notre-Dame-
des-Neiges.
 
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 um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

21 de Julho de 2008, presidida pelo Monsenhor 

Maria teresa santos 
Faleceu no dia 16 de Julho de 2008, com 78 anos 
de idade, Maria Teresa Santos, natural de Lisboa, 
Portugal.
 
Deixa na dor a sua irmã Maria Leonor Santos, 
seus sobrinhos Patrícia, Sónia e Pedro Fronteira, 
assim como muitos amigos.

Uma missa decorreu na Igreja Santa Cruz, no dia 
21 de Julho de 2008, presidida pelo Monsenhor 
André Desroches. Foi a sepultar no Mausoléu 
Sainte-Marguerite d’Youville, no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges, cripta 5701E.
 
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 um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

21 de Julho de 2008, presidida pelo Monsenhor 
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

eMpReGoS
operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. tempo inteiro.

(514) 820-5247
les Entrepreneurs Bucaro inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias.  514-325-7729 

coSTURa
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. Fazemos re-
parações. 514-844-4351

Homem com experiência geral de 
construção de imóveis, para traba-
lhos ligeiros e reparações gerais. 
Pessoa dinâmica. Tempo inteiro.

Bom salário 514-355-7171
Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme experiência. 
$18/hora e mais. 450-963-3462

Padeiro ou ajudante padeiro, a tem-
po inteiro. contactar Victor ou pa-
trícia: 514-272-0362 linhas da mão  e cartas. Vidente 

com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rosa 514 278.3956

viDeNTe

Empregados de mesa, com ou sem 
experiência, que fale português, 
francês e inglês. As pessoas muito 
interessadas devem telefonar para 
514-389-0606

veNDe-SeAjudante de mesa, para restaurante 
português. 514-240-3912

Empregados de mesa com experi-
ência. Tempo inteiro. 

contactar josé Manuel 
514-987-1530

Recepcionista para escritório de se-
guros. 3 a 5 dias por semana. Fran-
cês e inglês. contactar riccardi ou  
isabel Barroso 514-881-2100

ReNovaÇÕeS
faço todo o género de 

renovações.
contactar sr. lopes

514-946-2760

eXcURSÕeS

oração a S. Judas Tadeu
Parece ser dita em grandes aflições quando parecemos 
desamparados de todo o socorro visível ou para casos desesperados. 
S. Judas Tadeu, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o 
nome de traidor é causa de serdes tão esquecido por muitos, mas a 
Santa Igreja honra-vos e invoca-vos universalmente como padroeiro 
de casos desesperados, sem remédio. Intercedei por mim que sou 
tão miserável, pondo em prática, eu vo-lo rogo, o privilégio particular 
que Vos é concedido a fim de trazer ajuda pronta e visível onde isso 
é quase impossível. Vinde valer-me nesta grande necessidade para 
que eu possa receber as consolações e socorros do Céu em todas 
as minhas aflições, necessidades e sofrimentos, particularmente 
(aqui dizer a graça que deseja obter...) e que possa bendizer a Deus 
convosco e todos os eleitos por toda a Eternidade. Eu vos prometo, 
bem-aventurado S. Judas Tadeu, ter sempre presente esta grande 
graça e não cessar de honrar-vos como meu especial e poderoso 
Padroeiro e farei quanto possa para espalhar a devoção para 
convosco. Assim seja. 

oração de S. Bernardo
Lembrai-Vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu 
dizer que algum daqueles que têm recorrido à Vossa protecção, 
implorado a Vossa assistência, e reclamado o Vosso socorro, fosse 
por Vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a Vós, 
Virgem, entre todas singular, como a Mãe recorro, de Vós me valho 
e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a Vossos 
pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus 
Humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o 
que Vos rogo. Ámen – 3 Ave-Marias.

ORAçõES vários postos 
disponíveis

Em pleno desenvolvimento no do-
mínio da transformação de aves do-
mésticas e do valor acrescentado, 
subscrevemos ao programa HACCP. 
Estabelecido no parque industrial de 

Anjou, próximo da auto-estrada 40, a nossa nova fábrica 
está equipada de equipamentos modernos com tecnologia 
de ponta. Para os turnos de trabalho de dia e de noite, pro-
curamos:

TRaBalHaDoReS GeRaiS
Trabalho de linha de produção. Manipular, pendurar, 
ajuntar, cortar e transformar partes de aves domésticas. 
Repartir a mercadoria de acordo com a qualidade.

diploma de estudos secundário (dEs).
Experiência de trabalho numa fábrica alimentar e/ou 
transformadora uma vantagem
habilidade manual, rapidez de execução.
capacidade de trabalhar num ambiente fresco 4º 
celsius.
Envie o seu curriculum vitae, especificando o turno de 
trabalho desejado, à atenção de:

Glenn Cardoso, Gerente da fábrica
Sylvain Gélinas, CRIA

Responsável dos Recursos Humanos
9750 boul. Des Sciences, Anjou (Qc)  H1J 0A1
sylvaing@sunchef.com - Fax: (514) 272-6276

só as pessoas retidas para 
uma entrevista serão contactadas

restaurante à venda
Situado na margem sul de Montreal. 
Todo equipado. Vende-se com ou 
sem prédio. Rendimento: $25.200 
por ano. 

514-841-6035

Excursão a Washington, E.U.A., 
de 11 a 14 de Setembro. Seremos 
acompanhados por um guia profis-
sional e visitaremos vários museus e 
diferentes pontos de interesse. Faça 
já a sua reserva 514-823-8802

Agente de viagens, com ou sem 
experiência de formação turística. 
Enviar C.V. por e-mail: 
travelagency2000@hotmail.com

Préposé à l’entretien ménager 
ou couple avec expérience, 3 à 4 
fois par semaine, soirs et fins de 
semaine, environ 20 h/sem. À Ste-
Thérèse. 

450-437-1800
Empregados para instalação de 
corrimãos e escadas de alumínio, 
com experiência. Bom salário. 

giuseppe 514-881-1866 
ou enviar fax: 514-881-1860

pessoal para limpeza comercial. 
salário segundo decreto. contac-
tar a sra. richard, antes das 17h. 
450-665-4808

eMpReGoS
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O “TOP 10” das comunidades lusófonas
norte-americanas compilado por LUSOBEAT.COM

PARABÉNS

Batman - o cavaleiro das Trevas
O tipo de filme que mais me incomoda é aquele sobre 

o qual eu não consigo dar uma palavra final. Não 
um decreto para ninguém, mas uma decisão para mim 
mesmo. “Este filme é bom” ou “deste filme, eu não gos-
to”. O tempo ou uma revisão geralmente faz as coisas 
pesarem para um lado ou para outro, mas Batman - O 
Cavaleiro das Trevas tem a maior cara de que vai me 
torturar por anos a fio. 
O primeiro é aquele que todos imaginavam, uma se-

quência imediata do amado/odiado Batman Begins, o 
filme sóbrio sobre o personagem, fugindo do fantasioso 
mundo de Tim Burton ou dos carros alegóricos de Joel 
Schumacher. O cenário abre as portas para a aguardada 
performance de Heath Ledger como o “Joker”, muito 
menos descontrolado ou anárquico do que se podia es-
perar, mas não menos genial, composta com cuidados 
milimétricos, uma caracterização impecável, onde o fil-
me aposta todo o texto bom, com destaque para a cena 
do interrogatório. 
O segundo filme que mora dentro de O Cavaleiro das 

Trevas é um monstrengo grandalhão, que me fez ima-
ginar se não teriam deixado as cenas de acção sob o co-
mando de Michael Bay. Conseguiram deixar o batmó-
vel ainda mais feio, parecendo um modelo inacabado de 
tanque de guerra. Sei que era essa a ideia, mas o filme 
não justifica essa visão de Gotham City com a cidade 
dominada pelos criminosos. Não tenho nada contra fil-
mes mas não acho que certas coisas coexistam pacifica-
mente com outros elementos do filme.

CASAl DA SEMANA

Young firE
poWEr of loVE (Bts rEMix)

dAVid dEMElo
luso AMEricAno

MAuricio MorAis
EncostA dEVAgArinho

chris & shAWn
BAilA BAilA BAilA

ErAtoxicA
slip AWAY

jorgE fErrEirA
MAnEl ApErtA o cinto

AlEx cÂMArA
Eu pEnsAVA

VoZ dE MAis
VEM cA

MAuricio MorAis
VEM lindA trAnsMontAnA

josE norBErto
VEM dAncAr coMigo

a Múmia – o Túmulo do imperador Dragão
Neste “A Múmia: O Túmulo do Impera-

dor Dragão” o enredo sofre uma fas-
cinante reviravolta quando a acção é trans-
ferida para a Ásia no mais recente capítulo 
desta série de aventuras. O explorador Rick 
O’Connell (Brendan Fraser) regressa para 
combater o ressuscitado Imperador Han 
(Jet Li), num épico que abarca desde as 

catacumbas da antiga China até aos gélidos 
Himalaias. Rick é acompanhado nesta nova 
aventura pelo filho Alex (Luke Ford), a esposa 
Evelyn (Maria Bello) e irmão desta, Jonathan 
(John Hannah). Desta vez os O’Connell terão 
de impedir uma múmia com 2000 anos de lan-
çar uma maldição sobre o mundo e colocá-lo, 
de modo impiedoso, à sua cruel mercê.

ficheiros Secretos: Quero acreditar
No estado da Virgínia algumas mulheres são rapta-

das nas colinas rurais. As únicas pistas sobre o seu 
desaparecimento são os restos humanos que aparecem, 
aos poucos, numa estrada. Há ainda um padre que, a 

partir das suas visões, motiva toda a cidade a encetar 
uma perseguição que acaba com a descoberta de um tes-
te bizarro. Qual será a ligação deste facto com o desapa-
recimento das mulheres?
Esta é uma pergunta a que só os ex-agentes especiais 

Fox Mulder e Dana Scully podem responder.São ago-
ra ex-agentes porque o FBI decidiu encerrar o departa-
mento que investigava fenómenos paranormais. Só eles 
serão capazes de desvendar os mistérios por detrás dos 
raptos das mulheres e das grotescas experimentações.
Esta é uma história isolada seguindo a tradição de al-

guns dos episódios mais aclamados e preferidos da série 
e leva a relação complicada entre Fox Mulder (David 

Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) para di-
recções inesperadas.
Mulder continua a sua inabalável missão pela procu-

ra da verdade e Scully, a cientista feroz e arrebatadora-
mente inteligente, mantém-se inexplicavelmente presa 
às buscas de Mulder.

parabéns a debby simões Martins, que completou
o seu Mestrado em nutrição, na universidade de Montreal
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Gil vicente perde três 
pontos por corrupção
A Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Fu-

tebol Profissional puniu o Gil Vicente com a sub-
tracção de três pontos e pena de derrota no jogo com o 
Olhanense, da época passada, por “corrupção de joga-
dores”. O vice-presidente do clube de Barcelos foi tam-
bém punido com dois anos de suspensão.

portugal vence Brasil e 
conquista o Mundialito
A Selecção Nacional de futebol de praia conquistou 

este fim-de-semana o Mundialito ao vencer o Bra-
sil, por 5-4, na final, disputada na Praia da Rocha, em 
Portimão. Um jogo fantástico, principalmente na parte 
final, com Madjer a conseguir o golo da vitória a 22 
segundos do final da partida. 

chelsea dá cinco!
O Chelsea goleou o Milan, por 5-0, e conquistou o 

terceiro lugar da Railways Cup, que se realizou em 
Moscovo. Anelka foi o “homem do dia” ao apontar qua-
tro dos cinco golos da sua equipa, depois de Lampard 
ter inaugurado o marcador logo aos dois minutos. O Mi-
lan apresentou uma equipa algo improvisada

Ronaldo escravo!
Joseph Blatter veio esclarecer as declarações em que 

usou a palavra «escravatura» a propósito de Cristiano 
Ronaldo. O presidente da FIFA nunca chamou escravo ao 
internacional português e defende que usou a expressão 
para falar dos jovens. «Nunca disse que o Ronaldo era 
um escravo. Falei em escravatura em relação aos jovens. 
Os clubes estão a tentar agarrar rapazes de 13, 14 e 15 
anos e levá-los para os grandes clubes» em declarações 
aos jornalistas no decorrer de uma viagem ao Vietname.

fc porto vence Torneio de Braga
Sapunaru - Dois em um. Começou na direita, sem se 

aventurar muito, mas não deu um palmo de terreno aos 
italianos. Depois, fez dupla com Rolando no eixo, posição 
onde ganhou rotinas durante duas temporadas no Rapid. 
Esteve simplesmente perfeito nos lances aéreos. Rolando 
- Um erro que, para seu azar, resultou no golo do Cagliari, 
ao ser batido em velocidade por Fini. Até lá tinha estado 
seguro e concentrado nas dobras a Bruno Alves e Sapu-
naru.  Fernando - É verdade que não comprometeu, mas 
mostrou estar ainda verde para jogos com outras respon-
sabilidades. Usa muito o contacto físico e chega a fazer al-
gumas faltas desnecessárias, mas é um precioso aliado dos 
centrais. Rodríguez - Um dos poucos que animaram o jogo 
pachorrento da segunda parte, imprimindo-lhe velocidade 
e criatividade. Uma jogada fantástica no final, deixando 

três adversários para trás, pecando apenas na assistência 
para Hulk. Hulk - Precisou de várias oportunidades, mas 
lá se estreou a marcar, num lance em que provou ser frio 
na hora da decisão. Sentou o guarda-redes com um desvio 
do corpo e depois só teve que empurrar. Contudo, é justo 
dizer que antes perdeu um golo incrível quando o remate 
com o pé direito – que não é o mais forte – saiu muito por 
cima.  Tomás Costa - Pressiona como poucos, obrigando 
os adversários a errar os passes ou mesmo a perder a bola. 
Além disso, acrescenta uma excelente visão de jogo, usa-
da nos passes em profundidade. Aos 76 minutos, mostrou 
que possui um forte remate de meia distância. Candeias 
- Entrou para dar profundidade ao lado direito, mas foi no 
outro lado que se destacou, ao assistir na perfeição Hulk no 
encerramento das contas.

Boavista não inscreveu jogadores, 
liga vai dar mais cinco dias
O Boavista não entregou a lista de jogadores seniores 

que compõe o plantel. Esta 
lista, com um mínimo de doze 
futebolistas, é condição essencial 
para que um clube possa compe-
tir nas competições organizadas 
pela Liga. O prazo para os clubes 
da Liga Vitalis entregarem esta 
lista e procederem à inscrição de 
jogadores terminou no dia 23 de 
Julho. 
Face ao impasse jurídico, só re-

solvido na terça-feira à tarde, a 
Liga deu até esta sexta-feira para 
o clube do Bessa regularizar a situação. Contudo, até 
às 18 horas, os axadrezados não cumpriram esse desi-

derato. O Boavista já pediu ao organismo para adiar o 
jogo da Carlsberg Cup e entende 
que nada deveria ser decidido sem 
o tribunal julgar as providências 
cautelares apresentadas. 
Em nova solução de recurso, a 

Liga Portuguesa de Futebol Pro-
fissional decidiu estabelecer novo 
prazo para receber a lista de joga-
dores do plantel do Boavista. Cin-
co dias úteis a partir de segunda-
feira, ou seja, até à segunda-feira 
seguinte, 11 de Agosto. Se ainda 
não tiver condições para inscrever 

jogadores, o Boavista poderá ser afastado das competi-
ções profissionais.
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CAlENDÁRIO DA lIGA SAGRES
1ª JORNADA

Rio Ave
E. Amadora
Guimarães 
Naval
Leixões
Sporting
FC Porto
P. Ferreira

Benfica  
Académica  
V. Setúbal  
Marítimo  
Nacional  
Trofense  

Belenenses  
Sp. Braga  

-
-
-
-
-
-
-
-

2ª JORNADA

V. Setúbal
Marítimo
Académica  
Nacional
Trofense
Sp. Braga
Belenenses
Benfica

E. Amadora  
Guimarães  

Rio Ave  
Naval  

Leixões  
Sporting  

P. Ferreira
FC Porto  

-
-
-
-
-
-
-
-

3ª JORNADA

Rio Ave
Académica
E. Amadora
Guimarães
Naval
Leixões
Sporting
P. Ferreira

FC Porto  
V. Setúbal  
Marítimo  

   Nacional  
Trofense  

Sp. Braga  
Belenenses  

Benfica  

-
-
-
-
-
-
-
-

4ª JORNADA

V. Setúbal
Marítimo
Nacional
Trofense
Sp. Braga
Belenenses
Benfica
FC Porto

Rio Ave
Académica
E. Amadora
Guimarães 

Naval 
Leixões 

Sporting 
P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

5ª JORNADA

V. Setúbal
Rio Ave
Académica
E. Amadora
Guimarães
Naval
Leixões
Sporting

Marítimo  
P. Ferreira

Nacional
Trofense

Sp. Braga  
Belenenses  

Benfica  
FC Porto  

-
-
-
-
-
-
-
-

6ª JORNADA

Marítimo
Nacional
Trofense
Sp. Braga
Belenenses
Benfica
FC Porto
P. Ferreira

Rio Ave  
V. Setúbal  

Académica  
E. Amadora  
Guimarães  

Naval  
Leixões  

Sporting  

-
-
-
-
-
-
-
-

7ª JORNADA

V. Setúbal
Rio Ave
Marítimo
Académica
E. Amadora
Guimarães
Naval
Leixões

Trofense  
Sporting  
Nacional  

Sp. Braga  
Belenenses  

Benfica  
FC Porto  

P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

8ª JORNADA

Nacional
Trofense
Sp. Braga
Belenenses
Benfica
Sporting
FC Porto
P. Ferreira

Rio Ave  
Marítimo  

V. Setúbal  
Académica  
E. Amadora  

Leixões  
Guimarães  

Naval  

-
-
-
-
-
-
-
-

9ª JORNADA

V. Setúbal     
Rio Ave
Marítimo
Académica
Nacional
E. Amadora
Guimarães
Naval

Belenenses  
Leixões  

Sp. Braga  
Benfica  

Trofense  
FC Porto  

P. Ferreira
Sporting  

-
-
-
-
-
-
-
-

10ª JORNADA

Trofense
Sp. Braga
Belenenses
Leixões
Benfica
Sporting
FC Porto
P. Ferreira

Rio Ave  
Nacional  
Marítimo  

Naval  
V. Setúbal  

Guimarães  
Académica  
E. Amadora  

-
-
-
-
-
-
-
-

11ª JORNADA

V. Setúbal
Rio Ave
Marítimo
Académica
Nacional
E. Amadora
Trofense      
Guimarães

FC Porto  
Naval  

Benfica  
P. Ferreira

Belenenses
Sporting

Sp. Braga
Leixões 

-
-
-
-
-
-
-
-

12ª JORNADA

Sp. Braga
Naval
Belenenses
Leixões
Benfica
Sporting
FC Porto
P. Ferreira

Rio Ave  
Guimarães  

Trofense  
E. Amadora  

Nacional  
Académica  

Marítimo  
V. Setúbal  

-
-
-
-
-
-
-
-

13ª JORNADA

V. Setúbal
Rio Ave
Marítimo
Académica
Nacional
E. Amadora
Trofense
Sp. Braga

Sporting
Guimarães
P. Ferreira

Leixões
FC Porto

Naval
Benfica

Belenenses  

-
-
-
-
-
-
-
-

14ª JORNADA

Rio Ave
Guimarães
Naval
Leixões
Benfica
Sporting
FC Porto
P. Ferreira

Belenenses
E. Amadora
Académica
V. Setúbal
Sp. Braga
Marítimo
Trofense
Nacional

-
-
-
-
-
-
-
-

15ª JORNADA

V. Setúbal
Marítimo
Académica
Nacional
E. Amadora
Trofense
Sp. Braga
Belenenses

Naval
Leixões

Guimarães
Sporting
Rio Ave

P. Ferreira
FC Porto
Benfica 

-
-
-
-
-
-
-
-

16ª JORNADA

Benfica  
Académica  
V. Setúbal  
Marítimo  
Nacional  
Trofense  
Belenenses  
Sp. Braga  

Rio Ave
E. Amadora
Guimarães 

Naval
Leixões

Sporting
FC Porto

P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

17ª JORNADA

E. Amadora  
Guimarães  
Rio Ave  
Naval  
Leixões  
Sporting  
P. Ferreira
FC Porto  

V. Setúbal
Marítimo

Académica  
Nacional
Trofense

Sp. Braga
Belenenses

Benfica

-
-
-
-
-
-
-
-

18ª JORNADA

FC Porto  
V. Setúbal  
Marítimo  
Nacional  
Trofense  
Sp. Braga  
Belenenses  
Benfica  

Rio Ave
Académica
E. Amadora
Guimarães

Naval
Leixões

Sporting
P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

19ª JORNADA

Rio Ave
Académica
E. Amadora
Guimarães 
Naval 
Leixões 
Sporting 
P. Ferreira

V. Setúbal
Marítimo
Nacional
Trofense

Sp. Braga
Belenenses

Benfica
FC Porto

-
-
-
-
-
-
-
-

20ª JORNADA

Marítimo  
P. Ferreira
Nacional
Trofense
Sp. Braga  
Belenenses  
Benfica  
FC Porto  

V. Setúbal
Rio Ave

Académica
E. Amadora
Guimarães

Naval
Leixões

Sporting

-
-
-
-
-
-
-
-

21ª JORNADA

Rio Ave  
V. Setúbal  
Académica  
E. Amadora  
Guimarães  
Naval  
Leixões  
Sporting  

Marítimo
Nacional
Trofense

Sp. Braga
Belenenses

Benfica
FC Porto

P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

22ª JORNADA

Trofense  
Sporting  
Nacional  
Sp. Braga  
Belenenses  
Benfica  
FC Porto  
P. Ferreira

V. Setúbal
Rio Ave

Marítimo
Académica
E. Amadora
Guimarães

Naval
Leixões

-
-
-
-
-
-
-
-

23ª JORNADA

Rio Ave  
Marítimo  
V. Setúbal  
Académica  
E. Amadora  
Leixões  
Guimarães  
Naval  

Nacional
Trofense

Sp. Braga
Belenenses

Benfica
Sporting
FC Porto

P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

24ª JORNADA

Belenenses  
Leixões  
Sp. Braga  
Benfica  
Trofense  
FC Porto  
P. Ferreira
Sporting  

V. Setúbal     
Rio Ave

Marítimo
Académica

Nacional
E. Amadora
Guimarães

Naval

-
-
-
-
-
-
-
-

25ª JORNADA

Rio Ave  
Nacional  
Marítimo  
Naval  
V. Setúbal  
Guimarães  
Académica  
E. Amadora  

Trofense
Sp. Braga

Belenenses
Leixões
Benfica

Sporting
FC Porto

P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

26ª JORNADA

FC Porto  
Naval  
Benfica  
P. Ferreira
Belenenses
Sporting
Sp. Braga
Leixões 

V. Setúbal
Rio Ave

Marítimo
Académica

Nacional
E. Amadora

Trofense      
Guimarães

-
-
-
-
-
-
-
-

27ª JORNADA

Rio Ave  
Guimarães  
Trofense  
E. Amadora  
Nacional
Académica
Marítimo  
V. Setúbal  

Sp. Braga
Naval

Belenenses
Leixões
Benfica

Sporting
FC Porto

P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

28ª JORNADA

Sporting
Guimarães
P. Ferreira
Leixões
FC Porto
Naval
Benfica
Belenenses  

V. Setúbal
Rio Ave

Marítimo
Académica

Nacional
E. Amadora

Trofense
Sp. Braga

-
-
-
-
-
-
-
-

29ª JORNADA

Belenenses
E. Amadora
Académica
V. Setúbal
Sp. Braga
Marítimo
Trofense
Nacional

Rio Ave
Guimarães

Naval
Leixões
Benfica

Sporting
FC Porto

P. Ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-

30ª JORNADA

Naval
Leixões
Guimarães
Sporting
Rio Ave
P. Ferreira
FC Porto
Benfica 

V. Setúbal
Marítimo

Académica
Nacional

E. Amadora
Trofense

Sp. Braga
Belenenses

-
-
-
-
-
-
-
-
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NASCAR NATIONwIDE

Ron fellows teve a última 
palavra e venceu em Montreal

FÓRMUlA 1
Heikki Kovalainen arranca 
a sua primeira vitória na f1

Hélder Dias

Lewis Hamilton, líder do campeonato, dominou 
todo o treino classificatório e largou da primeira 

posição do GP da Hungria, que foi disputado domingo. 
O inglês liderou a dobradinha da McLaren, que teve 
Heikki Kovalainen na segunda posição no grid. Felipe 
Massa, da Ferrari, não conseguiu andar no mesmo rit-
mo e saiu em terceiro lugar. Ele foi quase três décimos 
mais lento que o primeiro. Robert Kubica, da BMW 
Sauber, conseguiu um bom desempenho nas três par-
tes do treino classificatório e largou na quarta posição. 
O polaco foi muito melhor que o seu companheiro de 
equipa Nick Heidfeld, que ficou 11 posições atrás. 
Timo Glock, da Toyota, foi a grande surpresa do trei-
no e assegurou a quinta posição na grelha de partida. 
Kimi Raikkonen, actual campeão mundial, teve outro 
desempenho muito aquém de Felipe Massa, o seu com-
panheiro de equipa. O finlandês foi quase quatro décimos 

mais lento e largou apenas na sexta posição, à frente de 
Fernando Alonso, da Renault. Domingo, como é desde já 
habitual, as verdes lançaram este Grande Prémio da Hun-
gria e com uma largada canhão, o brasileiro Felipe Massa 
assume os comandos. Mas, a cerca de três voltas do final, 
Felipe seria traído pelo motor do seu Ferrari e abandonou. 
Lewis Hamilton que rodava cerca do brasileiro, também 
não foi capaz de subir ao pódio, vítima de um furo. O ac-
tual líder do campeonato do mundo de pilotos terminou 
na quinta posição. Como o mal de uns fazem o bem de 
outros, H.Kovalainen, McLaren, companheiro de Lewis 
Hamilthon, conseguiu em Budapeste a sua primeira vitó-
ria na F1. Como surpresa do dia, e depois de ter feito uma 
corrida fenomenal, Timo Glock, Toyota, subiu ao pódio, 
na segunda posição. O terceiro lugar na corrida (embora 
sinceramente não o merecia) coube a Kimi Raikkonen 
da Ferrari. Próximo encontro a 24 de Agosto no Grande 
Prémio de Valência, em Espanha. Resultado final do G.P. 
da Hungria: 1.Kovalainen (McLaren); 2. Glock (Toyo-
ta); 3. Raikkonen (Ferrari); 4. Alonso (Renault); 5. Ha-
milton (McLaren); 6. Piquet (Renault); 7. Trulli (Toyo-
ta); 8. Kubica (BMW-Sauber); 9. Webber (Red Bull) 
10. Heidfeld (BMW-Sauber)

Montreal mais uma vez re-
cebeu este evento, bem 

americano, que é a NASCAR. 
Não é efectivamente por estar-
mos ligados à Fórmula 1 que 
queremos de maneira alguma 
desprestigiar ou enaltecer esta 

modalidade bem patente norte americana, mas a verda-
de é uma! Temos que viver as duas séries para efecti-
vamente podermos dar valor. Mas nem de longe, nem 
de perto se aproxima da F1 e os porquês serão fáceis a 
responder. Comecemos pela organização, toda ela plena 
de restrições, que vai desde o traje de trabalho dos jor-
nalistas às disposições dos enormes camiões dispersos 
no “padock” e onde o acesso aos visitantes lhes é permi-
tido. Embora o trabalho dos media seja feito na sala de 
imprensa, é verdadeiramente facíl entrar nas garagens, 
tirar fotografias, falar com o piloto e mesmo analisar o 
próprio monolugar, facto que não existe na F1. 

Mas os americanos até gostam disso! E nós, sincera-
mente, não desgostamos, embora até a gasolina tenha 
um cheiro bem diferente. 
Analisemos então o que foi este fim-de-semana, mais 

uma vez passado na Ilha Notre-Dame, no Circuito Gil-
les Vileneuve e onde a presença dos vários pilotos cana-
dianos e quebequenses fizeram a diferença. Patrick Car-
pentier, Jacques Villeneuve, Andrew Ranger, e outros, 
aqui estiveram para poder oferecer ao público em geral 
o que há de melhor. 
Sábado, dia grande no circuito Gilles Villeneuve! O 

público, em grande número, mais uma vez marcou a sua 
presença. E como por magia, a primeira competição do 
dia, a “Canadian Tire Series” teve como vencedor um 
filho da casa! Andrew Ranger, da Wal Mart/Tide, que 
incrivelmente e, aproveitando-se na última volta da fal-
ta de pneus de Fitzpatrick, arrancou aqui a sua primeira 
vitória. “Puxei ao limite e a equipa foi impecável em 
preparando este fim-de-semana em Montreal. Quero 
dedicar esta vitória a todos os adeptos presentes”, disse 

Helder Dias 
hdias@avozdeportugal.com

Andrew Ranger. 

A mãe natureza fez-se convidada à festa e estragou a 
prova da NASCAR Nationwide. Na sexta volta come-
çou a chover e foi assim ao longo de toda a corrida, pro-
vocando quatro neutralizações, uma bandeira vermelha 
e, finalmente, o fim da corrida.
Todas as equipas tiveram que calçar pneus de chu-

va e de limpa pára-brisas. Habituados noutros tempos 
a tais situações, os quatro pilotos canadianos Patrick 
Carpentier, Jacques Villeneuve, Andrew Ranger e Ron 
Fellows deram um espectáculo digno de elogiar. Ville-
neuve e Ron Fellwos não pouparam esforços durante 8 
voltas para livrarem uma luta extraordinária, esta que 
fazia sem dúvida a alegria dos presentes, chegando a 
ocupar o segundo lugar na corrida, quando à 48ª volta, 
devido à falta de visibilidade, bateu nas traseiras de um 

outro carro e rebentou completamente o “capot” do seu 
TOYOTA/L’Équipeur/Ganotec. Encontrava-se naque-
le momento em 16.º lugar e a corrida jamais recome-
çou. Era o fim de um sonho! O primeiro em Montreal. 
Andrew Ranger, que chegou a subir ao sexto lugar na 
corrida, criando a melhor surpresa do dia (isto no olhar 
dos americanos mais entendidos no assunto) bateu-se 
em pista sem limpa pára-brisas, sendo obrigado a entrar 
várias vezes aos “pits” para limpar o precioso vidro. An-
drew não conseguiu melhor que um 28.º lugar na cor-
rida. Foi então nesse momento que Patrick Carpentier, 
Dodge/Subway, com umas novas afinações no seu car-
ro, conseguiu tirar o melhor proveito da chuva, gerando 
muito bem as voltas finais, terminando num brioso se-
gundo lugar. Um bravo à equipa Gillett-Evernhan pelas 
mudanças estratégicas que fizeram no monolugar.
Um bravo à organização em Montreal pelo excelente 

trabalho. Resultado final: 1-Ron Fellows; 2-Patrick Car-
pentier; 3-Marcos Ambrose.

Fotos de Sylvio Martins
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