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De visita
às origens
Augusto Machado

Vieram de diferentes partes do 
Mundo. Pais, filhos, netos e fami-

liares e com eles trouxeram também 
amigos. Amigos cheios de curiosida-
de para conhecer este ‘cantinho’ privi-
legiado e acolhedor situado ao Oeste 
da Europa. As praias encheram-se e as 
esplanadas  dos restaurantes também. 
E até alguns particulares beneficia-
ram alugando casas e quartos aos que 
optaram trocar o hotel por alojamen-
to mais económico –  são tempos de 
crise.
Mas o tempo, para estes filhos de 

Portugal, passou rápido de mais. 
Quase nem chegou para matar tantas 
saudades, visitar familiares e lugares 
onde as suas vidas começaram e mos-
trar e explicar aos mais novos as ra-
zões porque tiveram de emigrar. 
Recordo a curiosidade de um jovem 

de 10 anos, nascido em Montreal e 
que veio passar férias a Portugal com 
os avós que viveram no Canadá quase 
meio século. O miúdo, conta o avô, 
não se cansava de fazer perguntas; 
na praia, perguntava ao avô, porque 
no Canadá não havia assim praias? E 
porque é que o Céu, à noite, é mais 
azul e as estrelas brilham mais do que 
em Montreal? “Oh, vôvô!, insistia ele, 
e porque é que no Canadá cai muita 
neve e faz mais frio do que em Por-
tugal”? O neto, com os olhos fitos no 
mar e nas ondas, não parava de fazer 
perguntas. Até que o avô tentou expli-
car-lhe que o Canadá também tinha 
praias só que a temperatura da água 
é mais fria porque os dois países têm 
climas diferentes. 
Mas o neto não desistia. Sentado ao 

aí está a era carlos Queiroz
A Selecção Nacional de futebol inicia a 

sua fase de apuramento para o Cam-
peonato do Mundo de 2010, na África 
do Sul, no dia 6 de Setembro, em Malta 
(ver quadro que acompanha o artigo). O 
substituto de Luiz Felipe Scolari, Carlos 
Queiroz, começou com o pé direito a sua 
segunda aventura na Selecção Nacional. 
Na quarta-feira da semana passada go-
leou, em Aveiro, as Ilhas Féroe por 5-0. 
O adversário era fraco, por isso, não há 

lugar para grandes euforias. Mas não se 
espera muito mais qualidade da selecção 
maltesa. Pior é a Dinamarca, que Portu-
gal recebe quatro dias depois da viagem 
a La Valleta, a capital de Malta. 
Recorde-se ainda que nestes encontros, 

220 produtos retirados do mercado

As autoridades canadianas confirma-
ram sábado que a empresa canadia-

na Maple Leaf é a causadora da irrupção 
de listeriose no país que já tinha feito on-
tem, terça-feira, doze mortes e 26 doentes 
infectados. A listeriose é provocada pelo 
consumo de alimentos contaminados com 
a bactéria “listeria monocytogenes”.
O Departamento de Saúde Pública do 

Canadá declara que a causa do surto são 
produtos transformados pelo fabricante 
canadiano Maple Leaf. A empresa, uma 
das principais no domínio da transforma-
ção alimentar, avalia as suas perdas em 
20 milhões de dólares, desde que a prova 

listeriose no canadá
já fez 12 mortes
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portuGal No moNdial GourmaNd
A Feira Gastronómica que se realiza na Ilha Notre-Dame entre os dias 21 
e 31 do corrente é garantida pelo Restaurante Chez le portugais. Estarão 
presentes vários artesãos e representantes comerciais portugueses. Um 
acontecimento para toda a família das 11h00 às 23h, fazendo uma pequena 
volta ao mundo da gastronomia.

1791. Pela Declaração de Pillnitz, a Áustria e a Prússia mostram-se 
dispostas a intervir contra a França revolucionária. 
1910. Nascimento de Madre Teresa de Calcutá (1910-1997), como Agnes 
Gonxha Bojaxhiu, em Skopje, Jugoslávia. Fundou a ordem das Missioná-
rias da Caridade, em Calcutá, na Índia. 
1940. É criado o Ministério da Economia, por meio de um decreto-lei, 
englobando os serviços dos extintos Ministério do Comércio e Indústria e 
do Ministério da Agricultura. 

“Quando alguém evolui, evolui tudo que está a sua volta”
O Alquimista, Paulo Coelho

lado do avô, pensativo, e nova pergunta: “Oh, vôvô!, 
então se Portugal tem um clima melhor que o Canadá, 
mais dias de sol, praias com a água mais quente, não cai 
tanta neve, porque é que o avô foi para o Canadá?
Com esta última pergunta do neto o avô sentiu-se na 

obrigação de contar ao neto aquilo que nunca contara 
aos filhos, - que foi a miséria que o obrigou a emigrar. 
A miséria que nos anos 50 se sentia e se vivia em Por-
tugal. Dito isto, o avô não queria adiantar mais. Mas o 
miúdo, criança muito sensível e inquisitiva, quis saber 
mais, pediu ao avô que lhe contasse como era viver nes-
se tempo, naquela aldeia isolada lá no Norte do país. E 
o avô, recuando no tempo, começou a contar-lhe a sua 
história desde a tenra idade de 7 anos. A história é longa 
e complexa; por isso, apenas lhe contou como viveu até 
à idade do seu neto: 
“Aos sete anos já trabalhava com os meus pais no cam-

po, era a Segunda Guerra Mundial, havia muita fome; 
sendo o filho mais velho, meus pais precisavam de mim 
para trabalhar, por isso, não me deixaram ir à escola. Foi 
aos dez anos de idade que eu fugi aos meus pais para ir 
à escola que ficava longe – tinha que caminhar por ve-

De visita às origens
redas sinuosas, descalço, cerca de 45 minutos. E ali en-
contrei alguém que me ajudou – o meu professor – que 
sabendo da pobreza em que vivia, logo se prontificou a 
me fornecer os livros de graça. Fiz a 4ª classe, aprova-
do com distinção. Não foi muito, mas o suficiente para 
poder emigrar e conseguir uma vida melhor para mim e 
para os meus”. O neto, curioso, queria ouvir mais, mas o 
Sol começava a queimar, eram horas de deixar a praia e 
recolher a casa. E o avô prometeu-lhe dar continuidade 
à sua história.

Boletim da câmara Municipal da covilhã
ou “Uma das melhores cidades para viver”

Simpaticíssima, esta gente da 
autarquia covilhanense. E 

com a medida exacta em rela-
ções públicas!
Há vários anos, tivemos o pra-

zer de conhecer pessoalmente al-
guns elementos duma delegação 
da Câmara Municipal da Covi-

lhã, liderada pelo seu distinto presidente, Carlos Pinto, 
e que de passagem por Montreal, visitou, na companhia 
de Adelaide Vilela, o Centro Comunitário do Espírito 
Santo de Montreal/Anjou.
Fizeram-se os devidos contactos, estabeleceram-se 

amizades e, ao contrário de muito boa gente que de vez 
em quando por cá aparece e oferece os seus cartões de 
visita apenas para inglês ver, estes nossos novos amigos 
covilhanenses têm sido duma simpatia extraordinária, 
certificando-se do nosso constante contacto, quer atra-
vés de postais natalícios, quer com o envio anual do bo-
letim da respectiva autarquia.

No caso presente do 
boletim municipal para 
o corrente ano e com o 
subtítulo de “Uma das 
melhores cidades para 
viver”, são cerca de 250 
páginas profusamen-
te ilustradas dos vários 
acontecimentos ineren-
tes sobre o concelho da 
Covilhã, com destaque 
para a Fotografia, Cultu-
ra, Juventude, Seniores, 
Ensino, Novas Tecnolo-
gias e Turismo; Saúde, 
Obras, Acção Social, 

Economia, Feiras, Desporto, Associativismo e Fregue-
sias, entre outros.
Entretanto, não podemos deixar de relevar de entre to-

dos os tópicos de grande interesse para a vida do con-
celho, o facto de Carlos Pinto ter recebido em Maio 
passado, o galardão de Autarca Mais Empreendedor de 
2006, algo que lhe fica assaz bem e traduz todo o seu 
dinamismo e amor pela sua terra.
Este prémio de grande prestígio, atribuído pela Ges-

venture, representa, lê-se, “o reconhecimento por uma 
nova atitude dinamizadora de empreendedorismo ao 
nível local e visa distinguir personalidades que se des-
tacaram na economia portuguesa ao nível da Inovação, 
Internacionalização e Empreendedorismo”.
Registo, ainda, para o facto de o portal da Câmara Mu-

nicipal da Covilhã, www.cm-covilhã.pt, disponibilizar 
alguns “links” referentes ao Concelho, dos quais desta-

camos http://maps.google.com, com o mapa real da Co-
vilhã, edifícios e ruas da cidade; e www.rt-serradaestre-
la.pt, da região turística da Serra da Estrela, certamente 
indispensável para turistas e todas as demais pessoas 
que desejem conhecer mais a Serra da Estrela.  
Finalmente, e para completar da melhor maneira esta 

revisão do boletim em questão, na secção “Livros” vem 
uma referência assaz simpática acerca da nossa comum 
amiga e poetisa local, a Adelaide Ramos Vilela, natu-
ral de S. Jorge da Beira, por ocasião do lançamento em 
Julho do corrente ano da segunda edição do seu livro, 
“Cantares de Adelaide”.  
Para o revisor do livro “Esta última obra não foge mui-

to às características presentes nas obras anteriores, mas 
transmite-nos vivências mais recentes”.
Saudamos a Câmara Municipal da Covilhã na pessoa 

do seu presidente, com votos de contínua prosperidade. 

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

Festa do saGrado coração de Jesus
As sensacionais festas em honra do Sagrado Coração de Jesus realizam-
se nos dias 30 e 31 de Agosto na Missão Santa Cruz, situado no 60 rua 
Rachel O. Para mais informações: 514-844-1011

Festa de Nossa seNhora dos milaGres
De 29 de Agosto a 6 de Setembro pelas 20h00 - Novena. Sexta-feira 5 
pelas 20h00, jantar oferecido ao Sr. Luis Miranda, presidente honorário 
da festa 2008 com a participação de Lúcia Raposo e do DJ Entre Nós. 
Sábado dia 6 pelas 19h30 - Bodo de Santo António. Participação da 
Banda de Nossa Senhora dos Milagres e baile com Henrique Cipriano e 
Amy Ventura. Domingo dia 7 pelas 13h00. Missa solene na Igreja Notre-
Dame des Victoires. Após a missa, procissão acompanhada pela Banda 
de Nossa Senhora dos Milagres. Para reservas do jantar da sexta-feira 
ou informações, contacte: (514) 254-4647.
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Ministro ambiente 
garante que preço da 
água não vai aumentar
O ministro do Ambiente negou que o Governo tenha 

a intenção de aumentar o preço da água e afirmou 
que a introdução de uma tarifa única, como acontece 
com a electricidade, não faz parte dos planos do Execu-
tivo. «Não está, por iniciativa deste Governo, iminente 
um aumento da tarifa da água», afirmou Nunes Correia 
em conferência de imprensa, sublinhando que o Execu-
tivo «não se prepara para aumentar [os preços] nem tem 
competências para definir o aumento». 
O ministro do Ambiente reagia assim à notícia pu-

blicada pelo Jornal de Negócios, que avançava que 
os consumidores iriam financiar, através da tarifa, os 
investimentos de expansão e modernização das infra-
estruturas de água e resíduos em Portugal, bem como 
os custos de exploração das empresas prestadoras de 
serviço. Esta medida consta do anteprojecto de novo re-
gulamento tarifário que o Instituto Regulador das Águas 
e Resíduos (IRAR) entregou ao Governo e que aguar-
da aprovação. Actualmente, «quem define os aumentos 
são as autarquias e as entidades gestoras e não existe 
qualquer intenção do Governo de alterar essa regra», 
afirmou o ministro do Ambiente, sublinhando que ao 
Governo caberá «preparar um conjunto de orientações 
a que as entidades gestoras devem obedecer para calcu-
lar as tarifas». Nunes Correia salientou que o que está 
actualmente a ser feito é uma «reavaliação dos aspectos 
financeiros do sector, que visam introduzir regras numa 
lógica de regulamentação», num mercado «heterogé-
neo» em que as tarifas «variam em resultado de uma 
mera arbitrariedade». 

pGR reforça meios para 
combater crime grave
Há mais crime violento 

em 2008. O assalto 
com explosivos à carrinha 
da Prosegur na A2 foi a 
gota de água. Governo e 
autoridades ficaram preo-
cupadas. PGR passa men-
sagem à justiça.
O procurador-geral da 

República (PGR) prometeu 
pronunciar-se esta semana 
sobre a onda de criminali-
dade violenta que tem vin-
do a marcar o Verão. De 
acordo com o gabinete de 
Pinto Monteiro, a posição 
do procurador só será divul-
gada em nota na quarta ou 
na quinta-feira. Mas nesta o 
magistrado deverá anunciar 
um reforço dos meios para o 
Departamento de Investiga-
ção e Acção Penal (DIAP) 
com vista à criação de uma 
task-force de combate ao 
crime violento e fazer pas-
sar a mensagem ao sector da 
justiça de que a medida de 
coacção mais grave - prisão 
preventiva - deve ser efecti-
vamente aplicada. 
Segundo apurou o DN, os 

ministros da Administração 
Interna, Rui Pereira, e da 

Justiça, Alberto Costa, fo-
ram informados sobre esta 
tomada de posição pelo 
próprio procurador, durante 
uma conversa na semana 

passada, após o assalto à 
carrinha de transporte de va-
lores na A2, realizado com 
explosivos e por um grupo 
“profissional”. A onda de 
crimes violentos também 
já levou Rui Pereira a pedir 
uma reunião com o Gabi-
nete Coordenador de Segu-
rança (GCS), a que preside, 
provavelmente para esta se-
mana e antes do Conselho 
de Ministros. O DN soube 
ainda que o ministro poderá 

voltar a pronunciar-se sobre 
o tema e até dar uma respos-
ta política à oposição, após 
a nota do PGR, e durante 
a cerimónia de entrega de 

armas às forças de seguran-
ça, que deverá ocorrer na 
sexta-feira.Fontes judiciais 
explicaram ao DN que o re-
forço de meios operacionais 
do DIAP pretende colmatar 
lacunas denunciadas pelos 
magistrados, ao passo que a 
mensagem para uma maior 
sensibilização para a aplica-
ção efectiva da pena de pri-
são preventiva pretende des-
fazer a ideia de que é o novo 
Código de Processo Penal 

(CPP) que não o permite. 
No entanto, esta poderá não 
ser bem aceite, uma vez que 
magistrados do Ministério 
Público e juízes dizem que 

se limitam a aplicar o CPP. 
Isto mesmo, ainda ontem foi 
referido ao DN por António 
Martins, presidente da As-
sociação Sindical de Juízes 
Portugueses, e por António 
Cluny, dirigente do Sindica-
to dos Magistrados do Mi-
nistério Público.
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coordeNado por miGuel FÉlix
mfelix@avozdeportugal.com

Dirigente do
SpvM criticado

O chefe do Serviço de polícia da Cidade de Mon-
treal (SPVM), Yvan Delorme, é criticado pelo 

presidente da Fraternidade dos polícias de Montreal 
(FPPM), Yves Francoeur, para a sua falta de lideran-
ça desde os acontecimentos em Montreal-Norte. O 
senhor Francoeur compara a atitude do sr. Delorme 
à “de um organismo sócio comunitário”. De acordo 
com ele, a situação requer “um general” que conduz 
as suas tropas. O presidente do FPPM considera que 
o chefe de polícia devia ter dado a ordem aos polícias 
de intervir para dominar os amotinadores, no domingo 
10 de Agosto. A presença do sr. Delorme no funeral de 
Fredy Villanueva foi percebida como uma traição pelo 
presidente do FPPM.

o canadá atingiu o seu objectivo em pequim

Desjardins: 96º grupo 
financeiro mundial

O Financial Times Business de Londres coloca o 
Movimento das Caixas Desjardins na classifica-

ção Top 1000 WorldBanks, as 1000 maiores institui-
ções financeiras no mundo, que é publicado na revista 
The Banker. Desjardins subiu dois lugares em relação 
a 2007 para situar-se na 96ª posição. O Movimento 
classifica-se também 18º do Top 25 da América do 
Norte, em 6º lugar das instituições financeiras do país 
e reside número um no Quebeque. Os critérios que 
utilizou The Banker para a classificação são a capita-
lização e a qualidade do capital de primeira categoria, 
equivalente à capitalização para os bancos. De acordo 
com André Chapleau, director da informação do Mo-
vimento Desjardins, trata-se com efeito de bases para 
a Caixa, que tem reservas de 8 mil milhões e 900 mi-
lhões em partes sociais.

Os líderes do Comité Olímpico Canadiano (COC) 
estavam satisfeitos e sorridentes no momento de 

fazer o balanço do desempenho dos seus 332 atletas 
nos Jogos Olímpicos de Pequim. 
Antes do início dos jogos, o COC 
tinha colocado a barra elevada, fi-
xando o objectivo de terminar entre 
as 16 melhores nações na classifi-
cação das medalhas. Após 16 dias 
de competições na capital chinesa, 
os atletas canadianos acertaram as 
expectativas com uma colheita de 
18 medalhas (3-9-6), o que igualiza o desempenho dos 
Jogos de Barcelona em 1992, e terminaram na 14ª fila, 

em igualdade com a Espanha, que conta contudo duas 
medalhas de ouro a mais. Para além das medalhas, os 
resultados globais da equipa são muito animadores. Os 

atletas canadianos concluíram os Jogos 
com 10 quarto lugares e 59 atletas classi-
ficaram-se entre os oito primeiros. Não se 
deve esquecer que resta ainda muito tra-
balho a fazer para que o Canadá se situe 
entre as 12 primeiras nações nos Jogos 
de Londres, em 2012, como sublinhou 
Chris Rudge, chefe da direcção do COC. 
Esses resultados animadores dos Jogos de 

Pequim não devem fazer esquecer que o Canadá acusa 
ainda um grande atraso sobre várias nações.

foi feita, sábado, que havia efectivamente uma relação 
entre a vintena de casos confirmados de listeriose e o 
consumo de carnes Maple Leaf contaminadas pela bac-
téria Listeria monocytogenes. Um total de 220 produtos 
alimentares estão afectados. 
Os casos de listeriose foram detectados em pelo menos 

quatro províncias (das quais, o Quebeque) e quatro causa-
ram mortes, três em Ontário e um na Colômbia-Britânica. 
Pelo menos trinta outros casos suspeitos fazem presente-
mente objecto de um inquérito, sendo dez no Quebeque. 
Os habitantes da Nova Brunswick, Nova Escócia e da Ila 
do Príncipe Eduardo devem evitar as sandes de marca Ir-
ving, Sub Delicious e Needs. Os consumidores do Oeste 
do país devem, quanto a eles, evitar os sanduiches pre-
parados de marca Lucerne Foods, sedeada em Calgary, 
que usavam os produtos Maple Leaf. Certos produtos de 
carne das marcas seguintes, fabricados no edifício 97B, 
podem estar afectados pela bactéria Listeria monocytoge-
nes: Artisan Collection, Best Value, Bittners / Schneiders, 
Boston Pizza, Burns, Campfire, Compliments, Coorsh, 

listeriose no canadá já fez 12 mortes
Country Morning, Equality, Foodservice, Harmonie, Hi-
ckory Farms, Hygrade, Kirkland Signature, Maple Leaf, 
Mayfair / Marque, McDonalds, Mitchell’s, Mr. Sub, No 
Name, Northern Best Value, Olympic, Overlander, Par-

ma, Rouyn, Safeway, Schneider, Shopsys, The Butcher’s 
Cut, Tim Hortons, Western Family, Westfair.
Para uma lista actualisada completa, consulte:
http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/

recarapp/2008/list97bf.shtml

Continuação da página 1
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carta da semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Fal-
sidade. Amor: Tenha pensamentos positivos, pois nem tudo 
na vida nos pode correr pelo melhor. A vida exige de cada um 
a tarefa de lutar e vencer. saúde: Não terá que se preocupar, 
está em plena forma. dinheiro: Terá algumas dificuldades.

número da sorte: 52
números da semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

carta da semana: Rainha de Espadas, que significa Melan-
colia, Separação. Amor: Desta vez vai deixar os preconcei-
tos de lado e lançar-se na paixão de cabeça. Cultive a alegria 
no seu coração e ela dar-lhe-á frutos de Paz.
saúde: Tendência para dores musculares.

dinheiro: Efectuará bons negócios.
número da sorte: 63 números da semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

carta da semana: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita que lhe 
dê mais atenção. Dê a mão a quem dela precisa. Uma pala-
vra de consolo será sempre bem recebida. saúde: Deve ter 

mais cuidado com os seus ossos. dinheiro: O esforço profissional vai 
ser reconhecido. número da sorte: 62
números da semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

carta da semana: Cavaleiro de Copas que significa Propos-
ta Vantajosa. Amor: Pequenos desentendimentos poderão 
deixá-lo muito magoado. Veja sempre a vida que Deus lhe dá 
como uma oportunidade para melhorar. saúde: O seu orga-

nismo pode ressentir-se. dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de 
atitude. número da sorte: 48
números da semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

carta da semana: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Uma boa conversa com o seu 
companheiro fortalecerá a vossa relação. Lembre-se que na 
vida não há impossíveis, apenas objectivos mais difíceis de 

alcançar! saúde: Cuidado com os rins, beba muita água.
dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades, não as deixe fugir.  
número da sorte: 33 números da semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

carta da semana: Rainha de Paus, que significa Poder Ma-
terial e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Poderá andar 
de paixão em paixão. Domine a sua agitação, permaneça 

sereno e verá que tudo lhe sai bem! saúde: Sentir-se-á em forma.
dinheiro: Surgirão vários projectos que lhe permitirão alcançar aquela 
quantia de que tanto necessita. número da sorte: 35
números da semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

carta da semana: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer 
pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho!
saúde: Procure fazer algum tipo de desporto.

dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos.
número da sorte: 41 números da semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

carta da semana: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: Vai apaixonar-se facilmen-
te, estará com um grande poder de sedução. A vida é um 
dom maravilhoso. Agradeça a Deus por ela!

saúde: Estará em boa forma.
dinheiro: Pode agora comprar aquele objecto de que tanto gosta.
número da sorte: 50 números da semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

carta da semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, 
Reflexão. Amor: Tente ser mais selectivo nas suas amiza-
des. Se escutar o seu coração e agir de acordo com a sua 
intuição, encontrará a felicidade! saúde: Poderá sofrer de 

alguma rouquidão. dinheiro: Tenha algum cuidado com as pessoas que 
trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado.
número da sorte: 47 números da semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

carta da semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que vai 
dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra si. 
Se seguir em frente e fizer o que tem de ser feito, todos aca-

barão pôr aplaudi-lo! saúde: Cuide mais dos seus pés. dinheiro: Não 
deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito 
no seu local de trabalho. número da sorte: 71
números da semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

carta da semana: O Carro, que significa Sucesso. Amor: 
Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação afec-
tiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! saúde: Dê mais 
atenção à sua saúde, pois na verdade quando julgamos es-
tar bem nem sempre o estamos. 

dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos. 
número da sorte: 7
números da semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

carta da semana: A Papisa, que significa Estabilidade, Es-
tudo e Mistério.
Amor: Não se precipite numa decisão importante. Analise 
todos os factos e pense friamente. As decisões precipita-

das não lhe serão favoráveis. Se alguém quiser desviá-lo do caminho do 
Bem, não o acompanhe!
saúde: Cuidado com os resfriados.
dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objectiva para que 
elas surtam o efeito que deseja.
número da sorte: 2
números da semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

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

14
Escrevemo-los num papelinho ain-

da a adolescência ia a meio – e 
depois fomo-los abatendo um a um, 
diligentemente, durante anos a fio. 
Pecados Mortais? Nós chamava-lhes 
Mandamentos. Gula: facílimo, foi 

logo naqueles primeiros dias, tachadas de pipocas e co-
vilhetes de leite, donetes e alcatras regionais –  estava-
nos no sangue, era questão de tempo, missão cumprida, 
check. Inveja: nada mais fácil também, inveja do rabo 
e inveja das calças, um certo ressentimento para com 
os homens de sucesso e meia dúzia de ideias extraor-
dinárias sobre a mulher do vizinho da frente – e, pron-
to, prova superada, se fosse preciso ainda praticávamos 
mais, check. Luxúria: nenhum problema, as possibilida-
des são imensas mesmo para miúdos pouco mais do que 
imberbes, quem não pode pecar na carne sempre pode 
pecar em pensamento – e de qualquer forma na primeira 
oportunidade foi carne e tudo, não me peçam pormeno-
res que eu sou um cavalheiro, check também.
E assim foram decorrendo os anos. Nós tínhamos nas-

cido cristãos, filhos de um deus de proibições e casti-
gos – qualquer manual de Freud para principiantes vos 
explica em duas linhas o efeito que isso pode ter em 
rapazes de mente inquieta. Mãos à obra, portanto: pre-
guiça, ira, vaidade – mesmo depois de nos desencon-
trarmos uns dos outros, o projecto continuava, por cada 
proibição uma diligência, por cada pecado um troféu. 
Da última vez que recapitulei, faltava-me a avareza – 
mas não, ainda, a esperança. O papelinho lá continuava, 
plastificado para resistir à erosão do tempo – e junto 
a ele, na carteira, boletins semanais do Totoloto e do 
EuroMilhões, a ver se de uma vez por todas surgia algo 
por que ser avarento. Entretanto, e para garantir que a 
empresa não perdia a validade, tudo reiterado: mais gula 
e mais inveja, mais luxúria e mais preguiça, mais vaida-
de – e sempre, sempre, como se fosse o pano de fundo 
de tudo o resto, uma certa ira. Se todas as vidas têm um 
propósito, esse era o meu. O nosso. Tanto quanto me 
diz respeito, era um propósito tão bom como qualquer 
outro.
O que Bento XVI conseguiu com estes sete novos pe-

cados mortais, publicados há dias no “L’Osservatore Ro-
mano” como prova da vocação da Igreja para as urgên-

cia deste tempo, foi isso: redobrar os trabalhos daqueles 
que, como nós, haviam encontrado um propósito no fru-
to proibido. Não porque ter de pecar mais sete vezes não 
dê um prazer suplementar – mas porque, ao identificar 
a bioética como a nova zona de perigo, o Papa coloca 
desafios difíceis para, como dizê-lo, um simples cida-
dão. Tudo bem: fumar um charro numa roda de amigos 
é coisa que todos fizemos pelo menos uma vez na vida. 
Tudo bem: procurar a riqueza sem limites nem sequer 
está assim tão longe do nosso programa quotidiano. 
Tudo bem: poluir a Terra é canja, causar pobreza não é 
impossível mesmo para pelintras como nós, provocar a 
injustiça social até será uma consequência natural dessa 
dissolução anterior. Mas como vamos nós agora fazer 
manipulação genética ou  realizar experiências em seres 
humanos? Quantos anos de curso é preciso para apren-
der a fazer manipulações genéticas? E exactamente o 
que é isso da manipulação genética?
Brinco? Pois brinco. Porque, se me puser a falar a sé-

rio, ainda vou ter de elogiar o Cristianismo como a re-
ligião monoteísta mais bondosa da contemporaneidade, 
apesar da sua tão sangrenta história remota –  e depois 
tenho de ouvir a Ana Drago. Se me puser a falar a sério, 
ainda vou ter de lamentar a alienação mariana de João 
Paulo II e a sua incapacidade para concretizar na espe-
cificidade uma das mais importantes reciclagens ideo-
lógicas e políticas dos últimos cinquenta anos, que foi 
o Concílio do Vaticano II – e depois tenho de  ouvir o 
bispo de Fátima. Se me puser a falar a sério, ainda vou 
ter de me atirar a Bento XVI e à obsessão teológica que 
lhe tolda qualquer vocação missionária – e depois tenho 
de ouvir toda a gente ao mesmo tempo, os que se impor-
tam e os que, estando-se marimbando, se importam que 
nós nos importemos.
Para já, registo isto: a “Igreja moderna” de Bento XVI 

já decretou mais sete proibições e ainda não se preocu-
pou em decretar uma só autorizaçãozinha – e tão pre-
cisados andam os seus fiéis mais corroídos de desejo, 
os seus padres mais solitários e as suas mulheres mais 
subjugadas. A “Igreja moderna” de Bento XVI é, ba-
sicamente, uma igreja de nãos. Nisso, parece-se muito 
com a Igreja do século XVI. E, já agora, curiosamente, 
com o Portugal de José Sócrates.

«A “Igreja moderna” de Bento XVI já decretou 
mais sete proibições e ainda não se preocupou em 
decretar uma só autorizaçãozinha. Nisso, parece-se 
muito com a Igreja do século XVI. E, já agora, com 
o Portugal de José Sócrates.»
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aos meus amigos

Dirijo-me hoje, em jeito de sau-
dação, a todos os amigos que 

fui fazendo ao longo da vida. Ape-
sar de ser «tão curta a vida», como 
nos diz Camões, é neste breve per-
curso terreno que forjamos as ami-
zades que adoçam tantas vezes as 
agruras e as dificuldades de certos 

momentos e que partilham connosco tudo o que nos faz 
sentir pessoas felizes.
Aos meus amigos de escola e de liceu, com imensas sau-

dades desses tempos da nossa infância e primeira juventu-
de, «em que os dias não tinham fim e as ruas eram calmas e 
silenciosas», gostaria de pedir que não deixem adormecer 
a memória e recordem com alegria esses tempos despreo-
cupados, em que julgávamos que a vida era eterna, e hoje 
testemunhados visualmente nas fotografias que preenchem 
os nossos álbuns familiares.
Aos amigos da minha terra: somos descendentes «direc-

tos» de Viriato, aquela figura mítica da nossa história, que 
viveu e lutou nas serras do nosso distrito, símbolo de cora-
gem, de ousadia, de inteligência arguta, que ousou enfren-
tar um inimigo infinitamente poderoso, sem vacilar. Ele foi 
e é um exemplo para todos. Nós, podemos dizê-lo com 
orgulho, fomos «pão da mesma massa» quando, nos anos 
60, criámos grupos de animação cultural, espectáculos e 
desporto para todos, porque tínhamos de combater o nos-
so isolamento e atraso.  Por isso, não podemos esquecer, 
pelo significado especial que tem, o tempo em que Aurélio 
Pereira, presidente da junta de freguesia, fazia da sua casa 
escritório. A falta de um espaço para a juventude e para os 
serviços da freguesia obrigou a escolher um terreno para a 
construção do actual edifício, que os presidentes seguintes 
concretizaram, um moderno centro social, inaugurado em 
1984, sede da Junta de Freguesia, posto médico, farmácia 
e salão para actividades culturais. O progresso foi grande, 
o tempo foi de agir, mas agora é tempo de pensar.  
É preciso fazer uma avaliação, uma adaptação às novas 

realidades e as necessárias correcções da trajectória. O que 
define o sucesso da nossa  aldeia não é a quantidade, mas a 
qualidade dos projectos, em especial os que se promovem 
as acessibilidades, a qualidade da água, a valorização dos 
produtos do campo e a conjugação entre o saber popular e 
as novas técnicas agrícolas. 
No final do dia, saberá bem beber uma cerveja num dos 

cinco cafés da aldeia e conviver com os amigos. A história 
de um povo faz-se também da cultura das pessoas. Diferen-
tes nas soluções, mas juntos em defesa do bem comum.
Aos meus amigos de café, à roda de uma imperial bem 

gelada, petiscando amendoins, tremoços, ou qualquer 
iguaria que ainda nos faz crescer água na boca, hoje é bom 
olhar o mundo com o mesmo consolo que nos produziam 
os primeiros goles da cerveja bem tirada entre a Portugália, 
Alvalade e o Cinema Império, os fins de semana na praia 
da Fonte da Telha, na costa da Caparica, ou as férias na 
praia de Monte Gordo, em Faro. E ainda sobrava tempo 
para o empenhamento político-social! 
Recordar tudo isto dá-me uma alegria enorme.
Aos meus amigos sindicalistas, que, como eu, julgavam 

ter o poder de mudar o mundo, reinventando-o, expurgan-
do-o de todos os males, tornando realizáveis os sonhos 
de utopia, permitam-me que ouse dar a minha opinião: 
as novas gerações devem ser olhadas por todos nós com 
tolerância, compreensão e afabilidade, sem ressentimen-
tos ou amarguras estéreis que nada constroem, porque os 
tempos de hoje são outros, o mundo melhorou e não há, 
nem nunca haverá, verdades absolutas. «A verdade», dizia 
o jornalista português do século XIX, Sampaio Bruno, «é 
o erro sucessivamente menor», ou seja, nunca é inteira, é 
uma construção diária, permanente, sempre a aperfeiçoar, 
sempre a melhorar, para ser e não parecer.
Aos meus amigos dos combates cívicos e políticos, que 

sonharam um Portugal fraterno, justo, em que todos tinham 
lugar com dignidade, gostaria de insistir num ponto: não 
deixem de acreditar no sonho, porque «o sonho comanda a 
vida», como dizia o poeta António Gedeão. Vamos conti-

nuar a trabalhar para uma intervenção inteligente, criativa, 
embora  realista, que responda às questões do mundo glo-
bal, que traz - todos sabemos - imensos perigos, mas tam-
bém proporciona oportunidades inesperadas. O equilíbrio 
está numa boa educação, com esforço e empenho. A escola 
é, em minha opinião, o local em que devemos aprender a 
respeitar quem é mais velho e sabe mais do que nós, apren-
der a dar valor ao que não é fácil, ao estudo, ao rigor, onde 
a ética do trabalho é tão natural como o ar que se respira. 
Vontade, liberdade, evolução, humanismo e ambiente são 

ingredientes para gerar novos desafios para todos e os jo-
vens em especial. Para os da minha geração e mais velhos, 
que viveram num país cinzento, sem cor nem harmonia, 
sem espaço para respirar livremente, a liberdade de hoje é 
um bem inestimável. Há precisamente quarenta anos, no 
dia 3 de Agosto de 1968, caía da cadeira no Forte de Santo 
António, no Estoril, António de Oliveira Salazar, que du-
rante décadas controlou o país, com uma visão de Portugal 
muito fechada, estreita, monocolor, não identificada com a 
nossa história, uma história que nos levou a todos os cantos 
do mundo, que nos fez «ver» a diversidade do planeta, que 
cruzou o nosso sangue com o sangue de outros povos, e 
nos deu a capacidade de adaptação que faz dos Portugue-
ses um povo tão singular. Não queremos voltar a tempos 
de escuridão, mas convém não esquecer que nada está de-
finitivamente adquirido e que o que hoje é aceite e certo 
pode não o ser amanhã.
No Quebéc, recordo amigos e figuras dos vários sectores 

da vida. 
Foi um recomeçar a partir do zero, numa verdadeira e 

progressiva acção nas áreas da cultura e da política. E re-
lembro o apoio na área dos espectáculos, nomeadamente 
de artistas, desportistas, empresários, gente das profissões 
liberais, bem como a verdadeira alma de camaradagem de 
muitos portugueses. Juntos, gravámos uma parte impor-
tante da história dos portugueses no Quebéc nas últimas 
duas décadas, em particular nas áreas da cultura, dos es-
pectáculos e do jornalismo, nas comemorações do 10 de 
Junho, Dia de Portugal,  de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, os grandes festejos do 25 de Abril e os projec-
tos especiais em colaboração com a Universidade de Mon-
treal, como o «COLÓQUIO DO PORTUGUÊS COMO 
LÍNGUA INTERNACIONAL», realizado em 1993, e 
que reuniu professores e intelectuais de vários pontos do 
globo.  As actividades em todas estas áreas são cada vez 
mais raras na civilização em que vivemos e à qual esta-
mos submetidos. Nunca vi a comunidade tão vazia como 
agora, permitam-me este desabafo. Aos meus amigos jor-
nalistas, companheiros de profissão: o jornalismo é uma 
nobre profissão, um meio de informar, de divertir, de fazer 
enriquecer culturalmente e de ajudar a formar consciências 
cívicas, preparadas para os desafios do mundo globaliza-
do, em que a técnica e o liberalismo mercantil são dogmas 
que se sobrepõem à visão humanizada das relações entre 
povos e países. Mas o mundo da comunicação é, em meu 
entender, tratado hoje com demasiada ligeireza. Valoriza-
se o supérfluo, o fácil, o «cor-de-rosa»! 
Finalmente, a todos os amigos em geral: um desafio do 

século XXI é o respeito pela matriz cultural do ser huma-
no. Não é proibido sonhar, mas é imperioso encontrarmos 
todos juntos o caminho para uma solidariedade eficaz, que 
acabe com a noção de que o mundo é só nosso, que o po-
demos desrespeitar. Se nos tornarmos menos individualis-
tas, podemos melhorar e fazer melhor as coisas porque, «o 
homem deve preservar o mundo ou não existirá mundo a 
preservar».
Saber mais, estudar sempre, ir mais além tem sido um 

desafio constante na minha vida.  Hoje trabalho como 
consultor imobiliário e sou terapeuta em clínica privada. 
Como jornalista, publico crónicas e reportagens, que es-
condem o vazio da vida de emigrante.Ao cair da tarde e à 
noite faz-me bem encontrar amigos, sentir amizade e tam-
bém generosidade. Vivo na região de Montreal, quando cá 
estou, mas a minha terra não é esta. 
E agora, ergo, numa saudação, a minha taça a todos os 

amigos. À nossa saúde!

chiado ardeu
há 20 anos
Na madrugada de 25 de Agosto de 1988, os lisboe-

tas – e todos os amantes do Chiado – perderam os 
Armazéns Grandella, os Armazéns do Chiado, a paste-
laria Ferrari, a Valentim de Carvalho, a Casa Batalha, 
entre outras casas de renome, de requinte e de elite. Mas 
também perderam as (tão faladas) lojas de comércio tra-
dicional ‘anónimo’, caseiro quase, que tinham um sor-
riso para os clientes anónimos, da casa, e que perduram 
apenas na memória de alguns. 

Em oito horas – das 4h30 às 12h30 – as janelas dos 
prédios estilhaçaram e cuspiram labaredas, o recheio 
das lojas ardeu, o emprego de duas mil pessoas esfu-
mou-se. Muitos lisboetas correram para o coração da 
sua cidade, em escombros. A RTP passou as imagens 
de autotanques a entupirem a Rua Garrett, de pessoas a 
olharem para as fachadas altas, que já só delimitavam o 
vazio. Foram 18 prédios em chamas, numa área de 10 
mil m2, que 1.680 bombeiros tentaram, como puderam, 
salvar. Um deles perdeu a vida. 
O Chiado de hoje é um sobrevivente de guerra. Man-

tém nas fachadas a traça do passado, enquanto no seu 
interior se vive a indiferenciação própria das marcas 
globais. É o Chiado da moda, dos turistas, do luxo. E do 
futuro. A pensar nele, o arquitecto Siza Vieira vai ela-
borar a parte final do plano de reconstrução do Chiado, 
20 anos depois do incêndio. As feridas curam-se com 
tempo. 
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Na noite de sex-
ta-feira passa-

da, tive o prazer de 
caminhar para Fall 
River com alguns 
amigos, para assis-
tir, pela primeira 
vez, às Festas do 

Espírito Santo daquela cidade. 
Quando chegámos à fronteira Canadá-

EUA, um agente fronteiriço informou-
nos do que se tinha passado. Infelizmente, 
dos 10 autocarros que se deslocaram do 
Canadá, 65 Portugueses viram-se recusar 
a entrada aos Estados Unidos e ficaram 

à espera de amigos ou 
familiares... Tudo isso 
porque o passaporte 
não estava em dia ou 
não era “suficiente-
mente moderno” – os 
novos passaportes são 
digitalizados. É muito 
importante conformar-

se com as regras e ter tudo em dia, e fi-
quei muito triste de ver tantas pessoas 
“recusadas” sem poder ajudá-las. O pior 
são os organizadores, que deviam ter-se 
informado, assegurando todas as infor-
mações necessárias para transmiti-las 
aos viajantes, para que eles tivessem co-
nhecimento das regras e dos riscos que 
corriam se não se conformassem com os 
regulamentos. Para os canadianos, o pas-
saporte canadiano é o documento mais 
importante que tem à sua disposição...

Para os que con-
seguiram chegar a 
destino, foi uma lou-
cura. Decorreram, 
dos dias 21 a 25 de 
Agosto, na cidade de 
Fall River, no Estado 
de Massachussets, 

EUA, as festividades em Honra do Divi-
no Espírito Santo, que contaram este ano 
com a presença de umas largas dezenas 
de milhares de luso-descendentes vindos 
propositadamente de muitas cidades e 
estados (EUA), do Canadá, Bermudas e 
da Região Autónoma dos Açores, como é 
habitual todos os anos no decurso destas 
festas. Estiveram também presentes di-
versas individualidades da vida política, 
nomeadamente o presidente dos Açores, 
Carlos César, e vários representantes dos 
Açores.

Segundo informações de amigos que 
estavam presentes, os dois primeiros 
dias desta celebração foram muito diver-
tidos. Na quinta-feira, dia 21, os jovens 
e talentosos artistas luso-americanos, 
Nikia, Samantha, Nelson e Verónica fize-
ram um espectáculo maravilhoso, assim 

como João Correia, com um estilo mui-
to interessante e bem popular. Na sexta-
feira, um lindo espectáculo dos ranchos 
folclóricos Cantares do Nordeste e Ilhas 
de Bruma, sem esquecer a Filarmónica 
de Calgary e a Filarmónica dos Covões 
Cantanhede – que se deslocou de Portu-
gal –, animaram a festa.
No sábado à noite, foi a passagem do 

tradicional cortejo etnográfico com uma 
grande variedade de trajes regionais e al-
faias, grupos folclóricos, foliões, carroças 
de tracção por juntas de bois ornamenta-
das, com os Impérios do Espírito Santo, 
Filarmónicas dos Açores e da Diáspora e 
Impérios e os seus mordomos, de várias 
cidades do Estado de Massachusetts. A 
concentração dos participantes e carros 
alegóricos para este cortejo efectuou-
se no Parque Kennedy, tendo seguido, 
como estava previsto para Ponta Delgada 

Boulevard e aí por diversas ruas daquela 
cidade, regressando finalmente ao pon-
to de partida, o Parque Kennedy. Houve 
concertos de várias filarmónicas; Banda 
de Santo Cristo de Toronto, Filarmónica 

Portuguesa de Montreal, Sociedade Fi-
larmónica do Norte, Rabo de Peixe, e a 
Banda do Espírito Santo de Laval. Tive-
mos a ocasião de ver cada uma das filar-
mónicas e devemos ter muito orgulho nas 
de Montreal e Laval, porque fizeram um 
espectáculo memorável, muito elogiado. 
Merecem os nossos parabéns. 
Finalmente, chegou o tempo dos dois 

artistas convidados, David de Melo e Né-
lia, que brilharam e nos fizeram mexer e 
dançar até às 23h00.
No domingo, o presidente do Governo 

Regional dos Açores, realçou a importân-
cia de ser açor-americano. Robert (Bob) 
Correia, é o “mayor” de Fall River, ci-
dade dos Estados Unidos onde reside o 
maior número de emigrantes oriundos da 
Região. Não haja dúvida que foram umas 
festas lindíssimas a ficar na memória por 
quantos ali presentes. Para ver as fotogra-
fias consultem a secção foto-reportagem 
em www.avozdeportugal.com.

Fotos de José Rodrigues
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Jesus disse: “Deixa
tudo e vem comigo”…

Foi isso que o 
R e v e r e n d o 

Padre José Luís 
Pimenta, nascido 
em Guimarães no 
seio de uma famí-
lia bastante cató-
lica, fez [“Deixa 

tudo e vem comigo”…]. Cresceu como 
qualquer jovem da sua época, brincando, 
rindo e aprendendo. Deu os primeiros 
passos na catequese, na igreja e sonha-
va ser sacerdote. Entrou no seminário 
do Verbo Divino, aconselhado pelo seu 

pároco como sendo uma boa decisão. 
Frequentou o seminário em Guimarães 
durante sete anos, tendo depois ido para 
Fátima, dando assim entrada na vida re-
ligiosa. Mais tarde foi para Lisboa, onde 
terminou os estudos de filosofia e teolo-
gia. Foi ordenado padre em 1983.
Gostava de poder sair de Portugal, tal-

vez Brasil ou Nicarágua, que eram os paí-
ses que mais precisavam de missionários. 
No entanto, Portugal pediu-lhe para ficar 
a trabalhar na aprovação. Nessa altura, os 
seminários estavam ainda relativamente 
cheios de seminaristas e ele optou por 
trabalhar no seminário menor, mas sem-
pre na expectativa de sair de Portugal. 
Ao fim de mais ou menos cinco anos de 
trabalho, apareceu a oportunidade de vir 
para Montreal onde havia a preocupação 
de trabalhar com os emigrantes. Aqui 
esteve onze anos. Havia muito trabalho 
pela frente. Havia a hipoteca da Igreja e 
do salão a pagar à Caixa de Economia 
dos Portugueses e à Diocese de Montreal, 
e com a ajuda de todas as festas religio-
sas e dos santos populares, esse objectivo 
foi atingido. Outros grandes objectivos 
foram a Pastoral, a catequese, a escola e 
as festas. Foram 11 anos de grande entu-
siasmo e muito trabalho.  
Ele veio por um período de 5 ou 6 anos 

e ao fim desse tempo, não havendo nin-
guém para o substituir, foi continuando 
o seu trabalho na nossa comunidade, não 
deixando de ir pedindo aos superiores 
que um colega o viesse substituir. Um dia 
houve a grande notícia que o Padre José 
Maria Cardoso, que se encontrava a es-
tudar francês para ir para a África como 
missionário, se decidiu aceitar a proposta 
que lhe fora feita para vir para Montreal.
O padre José Luís esteve assim onze 

anos no meio de nós, dando sempre o seu 
melhor e tentando satisfazer uma comu-
nidade que por vezes é muito exigente.
Nove anos mais tarde, a convite do Sr. 

Padre José Maria e de um grupo de pesso-
as liderado por Armando Loureiro, o Pa-
dre Pimenta aceitou celebrar os seus vinte 
e cinco anos de sacerdote entre nós. E foi 
assim que no domingo, dia 24, na missa 
das dez horas da manhã, se celebrou esta 
importante ocasião, na companhia do Sr. 
Padre José Maria e do Diácono Barros. 
Armando Loureiro, à guitarra, juntamen-
te com o filho Jonathan ao violino e a 
filha Jaysica ao piano e obeo, animaram 
muito entusiasticamente a santa missa. 
Houve a participação de muita gente que 
veio dos vários pontos da cidade para a 
cerimónia... Afinal, celebrar 25 anos de 
sacerdócio nos tempos em que estamos, 
onde menos e menos gente frequentam a 
Igreja, é algo que não pode passar desa-
percebido.

Houve um convívio no subsolo da Igre-
ja, onde várias dezenas de amigos se reu-
niram, mostrando-se muito solidários e 
contentes. Todos trouxeram algo para se 

comer e beber e, num ambiente agradá-
vel, cortou-se o bolo e cantou-se “Para-
béns”. 
Armando Loureiro e o grupo de amigos 

que ajudou na organização deste conví-
vio agradecem a todos os comerciantes, 
aos que estiveram presentes e a todos os 
que de uma maneira ou outra ajudaram 
para o sucesso deste encontro tão espe-
cial.
Da parte de A Voz de Portugal, resta-me 

desejar-lhe muito sucesso nesta caminha-
da que corajosamente iniciou há 25 anos. 
Cirilio de Alexandria dizia: “Toda a nossa 
vida é uma Primavera, porque temos em 
nós a verdade que não envelhece e essa 
verdade anima toda a nossa vida”...

espírito saNto Na cidade de Fall river

ai que loucura!
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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Quando o outro lado do mundo 
se aproxima

Com o plano de chamadas ilimitadas de longa 
distância para o mundo inteiro da Bell (interurbain le 
Monde illimité de Bell), você nunca terá estado tão 
próximo dos seus familiares e amigos no estrangeiro. 
Você poderá dar-lhes as suas notícias as vezes que 
quiser e falar enquanto desejar, 24 horas por dia, 7 
dias por semana.

Tarifa mensal vantajosa  
Utilização fácil (nenhuma senha de acesso nem código)
Chamadas interurbanas ilimitadas para mais de 50 
países (além do Canadá e dos Estados Unidos)

(exclusivamente com um plano da Bell)2995$/MÊS

Disponível aos clientes residenciais de Québec e Ontário, onde a tecnologia assim o permita. Aplicável a chamadas efectuadas por marcação directa, excluindo chamadas para números gratuitos. Tarifa de rede ($5,95/mês) não incluída. Um 
pré-aviso de 30 dias é exigido para anular o serviço. Alterações possíveis sem pré-aviso. Taxas não incluídas. Outras condições aplicam-se. Sujeito a restrições de utilização de acordo com os termos de serviço; consulte bell.ca/MSNR para mais 
detalhes. Exclui chamadas para telemóveis e para aparelhos sem fio. Os países incluídos e os preços para os outros países estão sujeitos a modificações; visite bell.ca/mondeillimite para uma lista actualizada.

Visite uma loja Bell • 1 866 917-1509 • bell.ca/mondeillimite

Quand le bout du monde 
se rapproche

Offert aux clients résidentiels du Québec et de l’Ontario, là où la technologie le permet. S’applique aux appels automatiques sortants, à l’exclusion des appels sans frais. Frais de réseau (5,95 $/mois) en sus. Préavis de 30 jours requis afin 
d’annuler le service. Modifiable sans préavis. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Sujet aux limites d’utilisation des modalités de service ; voir bell.ca/MSNR pour les détails. Exclut les appels à des téléphones mobiles et appareils 
sans fil. Pays inclus et prix pour les autres pays sujets à changement ; visitez bell.ca/mondeillimite pour une liste à jour.

  1 866 917-1509    bell.ca/mondeillimite 

Avec le plan Interurbain le Monde illimité de Bell, 
vous n’aurez jamais été aussi près des membres 
de votre famille et de vos amis à l’étranger.  Vous 
pourrez leur donner de vos nouvelles autant de 
fois et leur parler aussi longtemps que vous vou-
lez, 24 h par jour, 7 jours sur 7. 

(exclusivement avec un forfait de Bell)

$ 29     

/MOIS95
 LE MONDE
ILLIMITÉ

 INTERURBAIN

 Tarif mensuel avantageux 
 Facile à utiliser (aucun NIP ou code)
 Appels interurbains illimités dans plus de 50     

  pays en plus du Canada et des États-Unis
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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
COMPUTADORES

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

27 de agosto de 2008
1 euro = caD 1.552250

in MEMoriAM

30º ano de saudade
deodato de Melo rego†

Em memória de um 
marido e de um pai es-
timado e adorado, que 
faleceu muito cedo, faz 
agora trinta anos, em 
25 de Agosto de 1978. 

As nossas vidas mu-
daram para sempre, 
os nossos corações 
ainda sentem a dor 
de perder um ente 
querido tão especial 
e de saber que a vida 
nunca será a mesma. 
A sua presença estará 
indefi nidamente próxi-
ma de nós, o seu amor 
permanece connosco.
Eras um marido e pai 
que nunca esquecere-
mos. 

Amamos-te e sentimos 
a tua ausência profun-
damente.
Sempre relembrado,
Eternamente em nos-
sos corações.

A tua esposa querida, 
Maria de Fatima; teus 
fi lhos Teresa (John), 
Diane (Chris), Danny 
(Helen), Jimmy (Ysa-
bel), Paulo (Nicole); 
teus netos Taylor, Me-
gan, Tristan, Thomas, 
Christopher.

MBLP8-037 • IN MEMORIAM • ANNONCE DEODATO DE MELO REGO • TEMPLATE
PUBLICATION: A VOZ DE PORTUGAL • TÉLÉPHONE: 514-284-1813 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
FORMAT: 3 COL X 91 LIGNES • COULEUR: NB • PHOTO: 3,8PO X 5,6PO
PARUTION: 2008/08/27 • ÉPREUVE #1 • DATE: 2008/08/14 @ 11H00 

Problemas 
com
o seu

computador
Telefone 

514 299-2966 Um quarto dos portugueses
será idoso em 2035, diz eurostat
De acordo com um es-

tudo do Eurostat di-
vulgado, um em cada qua-
tro portugueses terá mais 
de 65 anos em 2035. 
O estudo revela ainda 

que, em 2015, serão mais 
as mortes do que os nas-
cimentos na União Euro-
peia.  
Um estudo divulgado, 

esta terça-feira, pelo ga-
binete de estatísticas eu-
ropeu vem revelar que um 
em cada quatro portugue-

ses terá mais de 65 anos, 
daqui a menos de quatro 
décadas.
Esta será próxima a data 

em que o número de óbitos 
vai ultrapassar o número 
de nascimentos no Velho 
Continente.
Com a Europa a enve-

lhecer cada vez mais, a 
imigração surgirá como a 
única maneira de resolver 
o problema do decréscimo 
da população, pois só re-
cebendo mais imigrantes, 

é que a Europa vai conse-
guir contornar a situação. 
O Eurostat aponta 2015 

como o momento em que 
a taxa de mortalidade irá 
ultrapassar a da natalida-
de.
A partir de 2035, a po-

pulação europeia deve co-
meçar a decair por falta de 
imigrantes suficientes.
De acordo com o Euros-

tat, daqui a 27 anos, um 
quarto da população eu-
ropeia vai ter mais de 65 
anos contra os actuais 17 
por cento.
Os casos mais dramá-

ticos vão registar-se na 
Alemanha, na Itália e na 
Eslovénia, ao passo que a 
Irlanda e Chipre vão ter as 
populações mais jovens.
Em 2025, a população 

europeia atingirá 520 mi-
lhões de pessoas, ou seja, 
mais 26 milhões que as 
registadas no início de 
2008.
Esta tendência para o 

crescimento vai registar 
uma inversão em 2060, 
daqui a 52 anos, a popu-
lação será reduzida a 505 
milhões de pessoas.
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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

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 patrícia: 514-272-0362

linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rosa 514 278.3956

viDeNTe

veNDe-Se

Ajudante de mesa, para restaurante 
português. 514-240-3912

ReNovaÇÕeS
faço todo o género de 

renovações.
contactar sr. lopes

514-946-2760

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

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

Empregados para instalação de 
corrimãos e escadas de alumínio, 
com experiência. Bom salário. 

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

SeRviÇoS
issa Vidente Médium

514-699-1001

Efi cácia em 2 dias. Regresso 
imediato da pessoa amada. Amor 
durável, desenvoltura, negócios, 
jogos, mau-olhado, protecção, 
etc. Trabalho sério e discreto. 
Satisfação garantida a 100%.

para os casos urgentes, difíceis 
e desesperados, contacte issa

PAGAMENTO DEPOIS

DE RESULTADOS.

Sr Issa - 13 de Agosto de 2008
2 cols X 47 lignes agate
A Voz de Portugal

sr. Mobe
Vidente médium ajuda-vos em todos os seus 

problemas, até os casos mais desesperados e difíceis, 
reforça, provoca e atrai os sentimentos de amor, 
regresso defi nitivo da pessoa amada. Sucesso em 
negócios, vida, impotência sexual, protecção, etc.

Resultados em 48h - 100% garantido. Pagamento depois de resultados.

514-562-7001

Sr Mobe - 13 de Agosto de 2008
2 cols X 28 lignes agate
A Voz de Portugal

Empregado de limpeza para 
escritórios. A tempo inteiro, de noite. 

Bom salário. 
514-355-7171

Casal para manutenção de imóvel 
(50 apartamentos), com experiência 
e boas referências. Em Laval (pró-
ximo do Metro Cartier e à beira da 
água). Salário + apartamento (4 ½ 
com grande balcão). 

514-355-1233

Mobílias de quarto, de cozinha, cris-
taleira, electrodomésticos, 2 televi-
sões, e mais. Motivo: mudança de 
casa. 

514-344-2675 ou 514-847-1899

Vendedora com experiência de 
venda e um pouco de costura. 
Para loja de roupa. 

514-842-1573

Operadoras com experiência de 
máquinas de costura simples, 
“overlock” e outras, para roupa 
de senhoras. 

Apresentar-se no 
9400, boul. st-laurent #201A

oração

Precisa-se jornaleiro e conductor de 
camião classe 1 (pref.) ou 3.

514-863-1865
514-376-0862

opeRaDoReS De
MÁQUiNa De coSTURa
precisamos de costureiros com 

experiência de máquinas de 
costura industriais.

Turno de tarde: 16h à meia-noite. 
Salário: $9.50 a $20.00 por hora.
candidatar-se, das 8h às 14h no:

airbase Services inc.,
6035 côte-de-liesse, ville St-

laurent, Qc

Madre teresa
Eu te saúdo Maria. dizei nove vezes por dia, durante 9 
dias. fazer 3 pedidos; um pelos negócios e outros dois 
pelo impossível. publicar ao 9º dia. os teus pedidos se 
realizarão mesmo te tu não crês. obrigada.

eNcoNTRoS

Engenheiro electrónico. Profissional, 
com vasta experiência em teleco-
municações, com competências em 
planeamento, gestão de projectos e 
gestão de equipas. 

Fernando Correia 514-510-9259 
ou fregocorreia@gmail.com

Rapaz português com excelentes 
referências e boas intenções, pro-
cura rapariga entre 25 e 35 anos. 
antonio5@videotron.ca

eXcURSÕeS
Excursão a Washington, E.U.A., 
de 11 a 14 de Setembro. Sere-
mos acompanhados por um guia 
profissional e visitaremos vários 
museus e diferentes pontos de 
interesse. Faça já a sua reserva 
514-823-8802
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aNedota

Foto da semaNa

BeleZa da semaNa

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

portugal: partilha da herança (continuação)

Se o falecido não definiu o 
destino a dar aos bens após 

a sua morte (p.exp. através de 
um testamento) dá-se a chama-
da sucessão legítima, ou seja: 
a herança é distribuída pelos 
herdeiros legítimos

Quem são os herdeiros legítimos?
São herdeiros legítimos o cônjuge, certos parentes e o 

Estado (art.º 2132.º e  2133.º do Código Civil), que se 
encontram distribuídos nas seguintes classes de herdei-
ros e por ordem de preferência:
1-Cônjuge e descendentes (filhos, netos, bisnetos …)
2-Cônjuge e ascendentes (pais avós, bisavós…)
3-Irmãos e seus descendentes (sobrinhos, sobrinhos 

-netos…)
4-Outros parentes (tios, tios avós e primos direitos).
5-Estado
O que significa classes de herdeiros? E ordem de 

preferência?
Significa que os herdeiros não têm um direito simul-

tâneo à herança, mas sucedem-se por ordem de prefe-
rência, de forma a que os mais próximos do falecido 
impedem que os mais afastados cheguem a herdar. Por 
exemplo: se o falecido deixar cônjuge e filhos, os seus 
pais não herdarão nada. A primeira classe de sucessí-
veis é constituída pelo cônjuge e pelos descendentes. De 
acordo com o art.º 2139.º do C.C.,a herança divide-se 
por cabeça, entre cônjuge e os filhos, em partes iguais. 
No entanto, ao cônjuge não pode caber menos de 1/ 4 
da herança. Se os filhos não puderem aceitar a herança 
(p.exp. se já tiverem falecido) ou não o quiserem fazer, 
os seus próprios filhos ou na falta destes, outros descen-
dentes herdarão a parte que lhes caberia. Caso não haja 
cônjuge, os filhos herdarão em partes iguais.
Não havendo descendentes, se ao falecido sobrevi-

verem o cônjuge e ascendentes?

De acordo com o art.º 2142.º do C.C. ao cônjuge per-
tencerá 2 /3 e aos ascendentes 1 /3 da herança. Os as-
cendentes sucedem no 1 /3 que lhes está reservado em 
partes iguais.
Na falta de descendentes e ascendentes?
De acordo com o art.º 2141.º e 2144.º do C.C. esta de-

fere-se na totalidade ao cônjuge sobrevivo. 
E no caso de só haver irmãos e seus descendentes?
De acordo com o art.º 2145.º e 2042.º do C.C. na falta 

de cônjuge, descendentes e ascendentes, são chamados 
à sucessão os irmãos e, em representação os descenden-
tes de cada um daqueles.A quarta classe de sucessíveis 
engloba os tios, tios-avós e primos direitos do de cujus 
(do falecido). Quanto a estes não existe direito de re-
presentação. Se um dos parentes desta classe de grau 
mais próximo não puder ou não quiser aceitar a sua par-
te na herança, a mesma defere-se aos outros parentes 
do mesmo grau, acrescendo às partes deste. Na falta 
de testamento, dos parentes das 4 primeiras classes e 
de adoptados e adoptantes, a herança defere-se ao Es-
tado. Herdeiros contratuais, herdeiros testamentários e 
legatários. Herdeiro contratual é aquele que funda a sua 
vocação sucessória num pacto sucessório e herdeiro tes-
tamentário o que a funda num testamento. Ambos são 
herdeiros”escolhidos” pelo autor da herança. 
Herdeiros legitimários. Quem são?
Os familiares mais próximos dispõem ainda de uma 

prerrogativa que os distingue dos outros herdeiros. Nos 
termos da lei ( art.º 2157.º do C.C.) , o cônjuge, os des-
cendentes e os ascendentes, de acordo com  a ordem 
definida para  a sucessão legítima, são herdeiros legiti-
mários. Significa isto que dispõem de um direito inalie-
nável de herdar uma determinada quota de bens, de tal 
forma que o autor da sucessão não poderia retirar-lhos 
mesmo que o quisesse (p.exp. por testamento) 
A esta quota de bens indisponíveis chama-se legítima.

Continua na próximo edição

Miguel Carvalho
jornal@avozdeportugal.com

a devida comÉdia

eu, o «Special Two»

Os «especialistas» só deita-
ram bolas fora, essa é que 

é essa. Por isso é que são espe-
cialistas Perdoem a imodéstia, 
mas é assim: ainda o Campeona-
to da Europa amanhecia e já eu 
madrugava. Disse – está escrito 

nestas mesmas crónicas – que a Holanda não ia longe, 
a Turquia tinha coração para dar e vender e escrevi - no 
final da primeira fase, notem bem! - que a Espanha era 
a minha aposta para ganhar o Euro. Ora bem, posso não 
merecer ir para adjunto do Mourinho no Inter – embora 
me agradasse trabalhar com um ego quase do tamanho 
do meu – mas também não sou o bruxo de Fafe. Haja 
respeito! Julgarão alguns que isto é tudo adivinhações. 
Mas não é. São muitos anos de jogos nas bancadas, na 
televisão e Football Manager em dose suficiente para 
destruir casamentos. E para quê?! Para os jornais con-

tinuarem a pagar crónicas a peso de ouro a analistas 
tácticos e técnicos analistas que não acertam pevide. 
Onde estão eles, agora, os tais que falavam de «génios», 
«talentos», «meias distâncias», «consistência defensi-
va» e coisas que tais, agora que a Holanda, Portugal e a 
Rússia, a Santíssima Trindade dos elogios, tanto precisa 
deles?
Os «especialistas» só deitaram bolas fora, essa é que é 

essa.Por isso é que são especialistas. Eu, meus amigos, 
percebo de futebol. Limito-me à minha circunstância. 
Não comecei por analisar jogos para o meu pai, é ver-
dade, mas o Abramovich ganhava muito mais comigo à 
frente do Chelsea do que com o Big Phil. Pelo menos 
poupava dinheiro. Eu, que sou um treinador da era mo-
derna, só precisava de um técnico de campo e de um 
tipo para traduzir o que eu dissesse. Sobretudo, ao Ri-
cardo Carvalho e ao Paulo Ferreira, por causa da língua. 
Lá em baixo, para aparecer nas televisões e dar salti-
nhos, estava o treinador, de facto. Ou de sobretudo, dá 
igual. Eu ficava na bancada, como qualquer treinador de 
vanguarda que se preze. Para «ler o jogo», como agora 
se diz, basto eu, que leio desde os 5 anos. Alguns cronis-
tas, jogadores e treinadores, como se sabe, ainda estão a 
aprender as primeiras sílabas. Ou então andam sempre 
com a Nossa Senhora às costas. Enfim, não sei como 
não repararam em mim. Um dia destes vou levar o Fre-
amunde à fina da Taça UEFA movido a palpites e então 
chamem-me «Special Two». Ah! E domingo a Espanha 
ganha. Não digam que não avisei. É que depois já não 
falam comigo. Têm de ligar ao Jorge Mendes.

01.

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

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

Um doido vira-se para outro e diz:
- Já sabias que o padre está no hospital?!
- Não, o que é deu ao velhote?
- Caiu de um escadote.
- Escadote?! O que é isso?!
- Não sei. Há muito tempo que não vou à missa!

JORGE FERREIRA
MANEL APERTA O CINTO

MAURICIO MORAIS
ENCOSTA DEVAGARINHO

MAURICIO MORAIS
VERDADEIRO AMOR NAO SAI DA MODA

ALEX CÂMARA
EU PENSAVA

ELYZIUM
COMO ÉS LINDA CINDERELLA

DAVID DE MELO
LUSO AMERICANO

JOSE NORBERTO
VEM DANÇAR COMIGO

NELIA
ERREI POR TE AMAR

MAURICIO MORAIS
VEM LINDA TRANSMONTANA

STARLIGHT
AS COISAS LOUCAS



13A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 27 de Agosto de 2008

Novo «Monopoly» tem Montreal 
como propriedade mais cara
O «Monopólio», jogo inventado por Charles Dar-

row em 1935, já tem a sua última edição «global» 
pronta, a qual transforma Montreal e Riga nas mais 
desejadas e inclui três cidades europeias entre as cinco 
“propriedades” mais caras, revelou a Hasbro.  A nova 

edição internacional do jogo tem a designação «Mono-
poly Here & Now: The World Edition» e já está à ven-
da no site do fabricante norte-americano, que detém os 
direitos do jogo popular.  Em vez do habitual esquema 
de ruas, praças, estações de comboios e companhias de 
serviços, a nova edição do Monopólio optou por des-
tinos turísticos, como Londres, Paris ou Nova Iorque, 
misturando culturas e interesses diversos.  De acordo 
com um anúncio da Hasbro a semana passada, a cida-
de de Montreal é a propriedade mais cara nesta edição 
do jogo, seguida de Riga (capital da Letónia), ambas 

assumindo a cor azul escura. A seguir, na escala do pa-
trimónio mais caro (a verde) posicionam-se a Cidade do 
Cabo, Belgrado e Paris.  Taipé e Gdynia (Polónia) figu-
ram como as propriedades de renda mais baixa. Lisboa 
não consta. Barcelona é a única cidade ibérica incluída 
no quadro. Durante seis semanas, no início deste ano, 
entusiastas do popular jogo votaram no site da Hasbro 
(5,6 milhões de votos contados) tendo escolhido 20 de 
entre 70 cidades propostas para a nova edição do novo 
Monopólio mundial. Desde 1935, o jogo já vendeu 250 
milhões de cópias (200 edições diferentes) em 103 paí-
ses e 37 línguas diferentes.

Tóquio - A Sony anunciou o lançamento, para Outu-
bro, de um novo modelo da consola de videojogos 

PlaStation Portable (PSP), dotado de um écrã LCD op-
timizado e microfone integrado. 
 Segundo a Lusa, a nova PSP vai estar 
disponível na Europa, incluindo Por-
tugal, Estados Unidos, Japão e Ásia, e 
terá um preço de venda de 199 euros 
na Europa e de 199 dólares nos Estados 
Unidos. 
A PSP-3000, a terceira versão deste 

produto em menos de quatro anos, man-
tém o design e a funcionalidade da sua 
predecessora, a PSP «slim and light».
O novo modelo apresenta, como novi-

dade, um écrã de cristais líquidos (LCD) 
de 4.3 polegadas, com mais contraste 
e uma maior paleta de cores, capaz de 
reproduzir filmes e fotografias em co-
res mais naturais. Este novo écrã LCD 
adopta, ainda, uma tecnologia anti-refle-
xos, que permite ao utilizador uma me-
lhor visualização em locais bem ilumi-
nados, mesmo ao ar livre. A PSP-3000 
é, também, equipada com um microfone 
integrado, o que facilita o seu manusea-
mento com jogos que utilizam o reconhecimento vocal 
como modo de interacção. 
Pode, ainda, ser utilizada como serviço de telefone via 

Internet, graças ao software dedicado Skype e a uma 

3ª geração da playstation portable
à venda em outubro em portugal

conexão à rede informática mundial de internet móvel 
sem fios, de tipo WI-FI.
A porta de saída de vídeo deste modelo possibilita jo-

gar em formato entrelaçado, permitindo aos utilizadores 
jogarem os videojogos em televisões não progressivas.
Inicialmente, em Outubro, vai estar disponível em três 

cores - preto, branco pérola e prateado. 

Babylon a.D.
Vin Diesel volta ao cinéma como outro anti-herói de 

ficção científica no filme Babylon A.D., que parece 
ser do tipo que eu gosto: sombrio, caótico, truculento 
e com uma dose de paranóia. O filme será baseado no 

livro Babylon Babies, de Maurice Dantec que, apesar 
de ser uma história futurista, se passa num futuro nem 
tão distante assim. Vin Diesel é Thoorop, um mercená-
rio malvadão mas-muito-malvadão-mesmo, como deixa 
transparecer sua tatuagem na mão esquerda “CЛОН” - 
slon - que (segundo uma lenda urbana não-fundamenta-
da) significa “matar policiais às facadas” em russo, mas 

que no fim vai mostrar ser uma pessoa de bom coração 
e espírito altruísta a ponto de arriscar o próprio pescoço 
a fim de salvar a humanidade.
Thoorop assume a missão de levar da Rússia ao Cana-

dá uma jovem mulher esquizofrénica portadora de um 
novo vírus artificial criado para dar origem a um mes-
sias geneticamente modificado. Achando que era só um 
remake de “Cyborg, o Dragão do Futuro”. Outro nome 
de destaque na produção é Gérard Depardieu. Quando 
tomei conhecimento de sua participação temi que ele 
seria algum cyborg ou outro personagem “notável”. 
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O bem disposto Nelson Évora conquistou a meda-
lha de ouro no triplo salto, nos Jogos Olímpicos 

de Pequim, com a marca de 17,67 
metros. No quarto salto, Nelson 
atingiu a sua melhor marca do ano, 
que o levou ao primeiro lugar do 
pódio, e à única medalha de ouro 
que Portugal conquistou na capital 
da China.
A medalha de prata foi para o bri-

tânico Philips Idowu, que saltou 
17,62 m, e a de bronze para Lee-
van Sands, das Bahamas, com a 
marca de 17,59 m. O atleta do Ben-
fica é o quarto campeão olímpico 
português da era moderna, Atleta 
sagrou-se ontem, em Pequim, cam-
peão olímpico no triplo salto “De-
cidi que queria ser o primeiro em 
algo” depois de Carlos Lopes, em 
1984, e Rosa Mota, em 1988, na maratona, e deFernan-
da Ribeiro, em 1996, nos 10 000 metros.
“É bom poder dar esta alegria ao povo português e tirar 

esse drama que fizeram de toda a equipa, de estar a ser 

uma péssima prestação de todos e que vieram para aqui 
passear”, disse Nelson Évora no fim da prova. 

Évora incrédulo
Após o triunfo, o atleta português es-

tava nitidamente nas nuvens. “Ainda 
não tive tempo para reflectir no que 
se passou, aconteceu tudo muito de-
pressa, ainda vou ter de me habituar 
à ideia que sou campeão olímpico”, 
referiu. Segundo a agência Lusa, o 
primeiro-ministro, José Sócrates, fe-
licitou ontem telefonicamente Nelson 
Évora pelo resultado conseguido nos 
Jogos Olímpicos de Pequim, subli-
nhando que se tratou de “um momen-
to de grande alegria para o país”.
Também o Presidente da República, 

Cavaco Silva, felicitou o atleta pela 
medalha de ouro. “Em meu nome e 
em nome de todos os portugueses 

quero felicitá-lo vivamente pela medalha de ouro no 
triplo salto obtida nos Jogos Olímpicos de Pequim”, 
afirmou Cavaco Silva, em mensagem enviada a Nelson 
Évora.

coordeNado por João mesQuita

Nelson entra na história dourada

Queiroz não vai poder contar com Cristiano Ronaldo, lesionado. Até ao 
fim do ano, Portugal ainda vai defrontar a Suécia, em terreno nórdico. 
Será um duelo de titãs entre as duas equipas mais fortes do agrupamen-
to.
Mais fácil: Na recepção à Albânia, naquele que é o último encontro 

do apuramento até ao final de 2008, já se espera um jogo mais fácil, 
atendendo à fragilidade da equipa de Leste. Fazem parte do grupo 1, o 
de Portugal, a Suécia, a Dinamarca, a Hungria, a Albânia e Malta.

aí está a era carlos Queiroz
Continuação da Página 1

6 de Setembro
Malta - Portugal

10 de Setembro
Portugal - Dinamarca

11 de Outubro
Suécia - Portugal

15 de Outubro
Portugal - Albânia

QualiFicação para 
o muNdial 2010

portugueses no pódio 
das lamentações

João Queiroz
Partiram para Pequim cheios de ilusões, prometeram meda-
lhas, recordes e sucessos mil para as cores nacionais nos Jo-
gos Olímpicos. Chegaram, falharam e não perderam tempo 
em arranjar as mais variadas desculpas para os insucessos 
obtidos. 
Ao bom estilo português, de fazer morrer a culpa solteira e 

sem filhos, muitos dos atletas que integraram a missão olím-
pica mais cara da história nacional mostraram mais arte nas 
palavras do que propriamente talento na sua arte.
Das justificações mais triviais, aquelas a que já nos cansa-

mos de ouvir no desporto, até as mais originais, hilariantes 
até, susceptíveis a provocar uma sonora gargalhada, tudo 
serviu para os nossos atletas atirarem as culpas para tudo 
e todos, passando uma borracha sobre o que haviam antes 
prometido. Houve quem não se tenha esquecido das arbitra-
gens – sim, aqueles juízes malditos que nos fazem pensar 
que o mundo está contra nós numa luta irremediavelmente 
perdida –, ou dos apoios que uns têm e outros não. Para 
outros, a culpa foi do horário das provas ou da pressão de 
estar num estádio tão lotado que até mete medo ou da besta 
da égua que entrou em histeria mesmo antes da prova ter co-
meçado. E houve até quem quisesse desistir porque simples-
mente os outros eram melhores. “Eles são melhores a fazer 
desporto do que a prestar declarações”, disse o secretário de 
Estado do Desporto. Laurentino Dias não estaria certamente 
a referir-se a Francis Obikwelu que, após a precoce elimina-
ção, pediu desculpas a todos os contribuintes portugueses 
que pagaram para ele lá estar. Podemos não ter ganho as 
cinco medalhas que queríamos, mas a haver uma para as 
desculpas, essa não nos escaparia. E, muito provavelmente, 
até seria de ouro.
A arte da desculpa e o eterno fado da vitória moral são, há 

muito, filhos legítimos da cultura portuguesa. Nas desculpas 
para os falhanços, os portugueses são especialistas. Nos Jo-
gos Olímpicos, a regra não foi excepção e chegaram mesmo 
a bater-se recordes. A “caminha” de Marco Fortes terá sido 
uma das mais geniais respostas à má prestação portuguesa 
no “Ninho de Pássaro” de Pequim. Numa prova disputada de 
manhã bem cedo, o lançador de peso ficou longe do seu re-
corde. “De manhã, só é bom é na caminha”, confessou, sem 
pudor, o atleta, como se na prova competissem apenas lan-
çadores chineses… A frase de Fortes, que entretanto, segun-
do o próprio, foi “elegantemente” convidado a regressar mais 
cedo a Portugal, foi talvez aquela que se destacou do rol de 
desculpas que alguns dos atletas eliminados precocemente 
utilizaram para desculpar os resultados menos positivos.
Mas a tirada do lançador do peso português não ficou atrás 

da “tareiazinha” e do “banhozinho” que o velocista Arnaldo 
Abrantes levou nos 200 metros, depois de ter “bloqueado” 
com a grandeza do lotado Estádio Nacional de Pequim.
Quem também ficou bloqueada foi a égua de Miguel Ralão 

Duarte. A Oxallys entrou em histeria com medo do ecrã ins-
talado no recinto e obrigou o cavaleiro a abandonar da prova 
de “dressage”, mesmo antes de ela ter começado. Após a 
precoce eliminação nos 3000 metros obstáculos, Jessica Au-
gusto também chegou a equacionar desistir dos 5000 metros, 
porque, simplesmente, “as africanas são fortes”. Preferia ir de 
férias mais cedo, mas acabou por recuar e participar na pro-
va.  Curiosas foram também as declarações de Vânia Silva 
que, após ter conseguido um feito que milhares de atletas 
perseguem ao longo de penosos quatro anos, desculpou o 
seu 46.º lugar no lançamento do martelo com o facto de não 
estar habituada aos grandes palcos. “Infelizmente, não sou 
muito dada a este tipo de competições”, lamentou-se a atleta. 
As primeiras linhas do anedotário das desculpas olímpicas 
começaram a ser escritas logo nos primeiros dias, por uma 
das modalidades que chegou a Pequim com grandes expec-
tativas. No judo, Telma Monteiro, a maior esperança numa 
medalha, depois de ter perdido na luta no tapete partiu para a 
luta fora dele: “Não tivemos uma competição justa. Lutei um 
pouco contra os árbitros. Saí com vontade de rir. Pensei que 
estava a lutar contra quatro”. O colega João Pina foi mais lon-
ge. Queria uma medalha e terminou no 11.º lugar. Atirou-se 
aos árbitros e aos adversários asiáticos, sobre quem levan-
tou suspeitas de não aparecerem nas outras grandes com-
petições para “não serem controlados no doping”. Do tapete 
para o mar, Gustavo Lima ficou a apenas um ponto do ter-
ceiro lugar na Vela. A natural desilusão de quem lutava não 
impediu que chovessem as “queixinhas”, tão características 
do povo português. Ao velejador passou a faltar tudo: apoios, 
condições de treino e até um aumento nas bolsas olímpicas. 
Pelo meio, o presidente do Comité Olímpico Português, Vi-

cente Moura, juntou mais algumas palavras infelizes quando, 
anunciou, num dia, a sua não recandidatura ao cargo, e de-
pois da medalha de ouro de Nelson Évora, recuou e admitiu 
que, afinal, até poderia continuar...
Francis Obikwelu, ao que parece, é que vai mesmo abando-

nar o atletismo, não sem antes ter pedido desculpa aos con-
tribuintes portugueses que pagaram para ele lá estar, depois 
da ter falhado uma medalha nos 100 metros.
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Breves

classiFicação
1 - Sporting                                     3 
2 - Nacional                                  3 
3 - Sp. Braga                                           3 
4 - FC Porto                                           3 
5 - Naval                                           3 
6 - E. Amadora                                3 
7 - V. Guimarães                             1 
8 - Benfica                                           1 

9 - V. Setúbal                                   1 
10 - Rio Ave                                      1 
11 - Leixões                                           0 
12 - Trofense                                  0 
13 - Marítimo                                    0 
14 - Académica                        0 
15 - Belenenses                        0 
16 - P. Ferreira                           0 

resultados

Sexta-feira (22 de Agosto) 
V. Guimarães-V. Setúbal           1-1 
Sábado (23 de Agosto) 
P. Ferreira-Sp. Braga                     0-2 
Sporting-Trofense 3-1 

Domingo (24 de Agosto) 
E. Amadora-Académica             1-0 
Naval-Marítimo 1-0 
Leixões-Nacional 1-3 
FC Porto-Belenenses               2-0 
Rio Ave-Benfica                1-1 

liGa saGres

classiFicação
1- Feirense                            3
2- Olhanense                            3
3- Portimonense                  3
4- Boavista                                  3 
5- D. Aves                                       3 
6- Freamunde                             3
7- Oliveirense                               1
8- Gil Vicente                          1

9- Beira Mar                            1
10- Santa Clara                   1
11- Varzim                   0
12- Vizela                            0
13- Estoril                              0
14- U. Leiria                              0
15- Gondomar                        0
16- Sp. Covilhã                    0

liGa vitalis

prÓxima JorNada

Sexta-feira (29 Ago) 
Belenenses-P. Ferreira   15:30
Sábado (30 Ago) 
Benfica-FC Porto                       15:45
Domingo (31 Ago) 
Académica-Rio Ave                   11:00  
Nacional-Naval 11:00  
Trofense-Leixões 11:00  
V. Setúbal-E. Amadora        13:00  
Segunda-feira (01 Set) 
Marítimo-V. Guimarães     14:15 
Sp. Braga-Sporting              16:15 

Boavista - Vizela                        2-1
Freamunde - U. Leiria                 1-0
Beira Mar - Santa Clara                 0-0
Olhanense - Estoril                  3-2
Portimonense - Varzim                  2-1
D. Aves - Sp. Covilhã                  2-0
Feirense - Gondomar                  2-0
Oliveirense - Gil Vicente               1-1

resultados prÓxima JorNada

Vizela - D. Aves
Estoril - Oliveirense
Sp. Covilhã - Olhanense
Gondomar - Beira MarGil 
Vicente - Feirense
U. Leiria - Portimonense  
Santa Clara - Freamunde

O 1-1 de Guimarães, entre Vitórias, 
na sexta-feira, foi apenas o primeiro 

ponto de muitos pontos de contacto entre 
este arranque de Liga e a primeira jorna-
da da época passada. Também no alinha-
mento de candidatos as coisas se manti-
veram inalteradas: Sporting e F.C. Porto 
arrancaram em velocidade de cruzeiro, 
um degrau acima de um Benfica revolu-
cionado. No nevoeiro de Vila do Conde, 
ainda à procura de identidade e confiança, 
a equipa de Quique Flores foi a primeira 
a ceder terreno e a alimentar inseguran-
ças dos adeptos. Tal como acontecera 
com Fernando Santos no Bessa, com o 
Leixões, outro recém-promovido. 
Face a tudo o que mudou durante o Ve-

rão, não foi inesperado. E muito menos 
conclusivo, até porque a equipa foi ca-
paz de reagir à desvantagem. Embora, ao 
contrário da mensagem que Quique pre-
tendeu passar, a pressão para o primeiro 
clássico da Liga, já este sábado, tenha 
obviamente aumentado depois do empate 
com o Rio Ave. 
No fundo, descontando a inflação de 

expectativas dos adeptos, tão inevitá-
vel como os escaldões de Verão, a Liga 
começou sem surpresas, com tudo nos 
lugares esperados. Até as polémicas de 
arbitragem foram pontuais. Logo ao se-
gundo jogo, o Paços ficou a reclamar 

penalties não assinalados no jogo com o 
Braga. Duas horas depois foi Paulo Bento 
a prosseguir as críticas, depois de Paulo 
Baptista inaugurar a secção de «debates 
à mesa do café» com um penalty caricato 
contra os leões. 
A hierarquia entre os candidatos vai fi-

car seguramente mais definida depois da 

segunda jornada, com as visitas do F.C. 
Porto à Luz e do Sporting a Braga. Para 
já, a equipa de Jorge Jesus está no qua-
dro de honra por ter sido protagonista da 
primeira vitória fora de portas nesta edi-
ção da prova. Só o Nacional lhe seguiu 
o exemplo, no dia seguinte, e deu à Liga 
o autor do seu primeiro bis. Palmas, por 

isso, para Bruno Amaro, lateral-direito 
goleador e incontornável protagonista do 
fim-de-semana. 
Hulk e Nuno Gomes marcaram os pri-

meiros golos vindos do banco, Pinheiro 
converteu o primeiro penalty do ano, que 
tal como há um ano, aconteceu em Alva-
lade. Douglas (V. Guimarães) foi o pri-

meiro a facturar, com um golo de cabeça, 
receita frequente neste fim-de-semana. 
Ah, é verdade: o total de golos (18 em 
oito jogos) foi igual ao da primeira jorna-
da da época passada. Para quem gosta de 
coincidências, parece que o tempo andou 
para trás.

equipa da 1ª jornada
O Sporting, com três jogadores, é a equipa mais re-

presentada no onze da jornada para o Maisfutebol. 
Rochemback, Yannick e Izmailov foram protagonistas 
na vitória sobre o Trofense e integram as escolhas dos 
jornalistas que estiveram, como sempre, presentes em 
todos os relvados da Liga. F.C. Porto, Sp. Braga e Benfi-
ca colocam dois jogadores cada, mas o destaque indivi-
dual vai para Bruno Amaro, único jogador a marcar dois 
golos na ronda inaugural do campeonato e a ter direito a 
nota máxima na apreciação. 
A equipa da primeira jornada: Quim (Benfica), 4; 

Bruno Amaro (Nacional), 5; Alberto Rodríguez (Sp. 
Braga), 4; Nuno André (E. Amadora), 4; Léo (Ben-
fica), 4; Mariano (F.C. Porto), 4; Lucho Gonzalez 
(F.C. Porto), 4; Rochemback (Sporting), 4; Izmai-
lov (Sporting), 4; Meyong (Sp. Braga), 4; Yannick 
(Sporting), 4.
Como critérios de desempate, no caso de jogadores com 

a mesma nota, definem-se os seguintes aspectos: 1-Influ-
ência directa do jogador em causa no resultado, através da 
marcação de golos; 2-Pontos conseguidos pela sua equi-
pa; 3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número 
de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número 
de golos marcados; 4-No caso dos médios e avançados, o 
número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o 
número de golos sofridos; 5-Minutos jogados; 6-Critério 
disciplinar; 7-Classificação das respectivas equipas.

Um ano depois,
mudou tão pouca coisa...

scolAri chAMA roBinho: 
«prEcisAMos dE AlguÉM 
QuE fAçA A difErEnçA»
Luiz Felipe Scolari continua a 
desejar Robinho na sua equi-
pa. O avançado já assumiu 
que pretende deixar o Real 
Madrid e juntar-se ao Chel-
sea, mas enquanto o negócio 
não evolui, vai recebendo elo-
gios do compatriota. «Nunca 
o treinei, mas gosto dele por-
que tem um estilo diferente. 
Tenta fintar várias vezes. É 
um jogador diferente, e pre-
cisamos de alguém que faça 
a diferença», disse o antigo 
seleccionador de Portugal, ci-
tado pelo site do Chelsea. Em 
relação a Shevchenko, que 
continua interessado em vol-
tar ao Milan, Scolari disse que 
só se preocupa com o traba-
lho de campo. «Penso que ele 
esteve em Milão, mas agora 
treinou normalmente e eu não 
lhe perguntei nada. Não é da 
minha conta. O que me diz 
respeito são os treinos», disse 
o técnico brasileiro.
ligA AdiA fEcho do 
MErcAdo pArA 1 dE 
sEtEMBro 
A Comissão Executiva da 
Liga de Clubes anunciou que 
vai prolongar o prazo para a 
inscrição e transferência de 
jogadores até à próxima se-
gunda-feira, dia 1 de Setem-
bro, uma vez que o dia previs-
to para o fecho do mercado, 
31 de Agosto, calha a um 
domingo. O Regulamento de 
Competições (alínea B do nº 
1 do art 33º) diz que o prazo 
para a inscrição de jogadores 
decorre entre 1 de Julho e 31 
de Agosto, mas a Liga decidiu 
adiar o prazo para o primeiro 
diz útil de forma a não prejudi-
car os clubes no decorrer do 
fim-de-semana. Nesse sen-
tido, a Liga pede aos clubes 
que procedam a uma marca-
ção prévia de horário junto do 
Departamento de Registo de 
Contratos de forma a propor-
cionar o eficaz funcionamento 
da instituição num dia que é 
habitualmente marcado pela 
sobrecarga de serviço.

MorAtti 
QuEr QuArEsMA
Confirma-se que as interven-
ções públicas dos responsá-
veis do Inter pondo termo à 
novela Quaresma não eram 
para levar a sério. Em entrevis-
ta concedida à “Gazzetta dello 
Sport”, Massimo Moratti assu-
miu a pretensão de contratar 
o portista ainda neste mês. 
“Mourinho pediu Quaresma, 
não a mim mas a Branca e a 
Oriali [n.d.r.: respectivamente 
director desportivo e gestor de 
mercado do Inter]”, confessou 
o presidente nerazurri.
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