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Em Portugal

o pS provoca
a asfixia
democrática
A acusação é de Manuela Ferreira 

Leite, líder do PSD e esperança 
para a formação de um novo governo 
em Portugal. Um governo que acima 
de tudo respeite os portugueses. Que 
tenha a coragem de propor, como o 
fez já, um programa que se acorda 
com a realidade do momento, que 
tem em conta a gravidade da crise 
que se atravessa, sem adoçar a pílula 
para enganar os votantes e continuar 
com a política das mentiras que fize-
ram quartel no governo Sócrates. Do 
princípio ao fim, o governo cessante 
sempre aldrabou a população. Foi um 
governo de fachada, de corrupções, de 
auto-estradas e TGV, de despesas fara-
ónicas em projectos de que o país não 
necessita. Temos mais auto-estradas 
do que os países supra desenvolvidos 
do norte da Europa. E temos muito 
menos meios financeiros para suportar 
essas extravagâncias. A lista dos ami-
gos do regime é longa. Comparada 
ao tempo de Salazar, este último faz 
figura de pobretanas. Olvidando o cé-
lebre caso de Teixeira Pinto, a ganhar 
à vida, 38 mil euros por mês após uma 
indemnização de 10 milhões de euros 
por dois anos de trabalho, os nomes 
dos ex-servidores do Estado que fo-
ram encaixados na presidência de or-
ganismos paralelos ou em Conselhos 
de Administração de bancos e outros 
lugares de relevo com chorudos orde-
nados, como a filha do ministro, licen-
ciada sem experiência a ganhar quatro 
mil euros por mês, fora as vantagens 
sociais e tudo o resto, não tem fim. 
Os familiares de Sócrates também 

não foram esquecidos, que isto é fartar 
vilanagem…

portugal: escolas “empenhadas”
na prevenção contra a gripe a
No regresso às aulas, e com o nú-

mero de pessoas infectadas pelo 
vírus da gripe A (H1N1) a aumentar 
em Portugal, prevenir é a palavra de 
ordem mas, na prática, é cada escola 
por si. 
A Direcção-Geral da Saúde (DGS) 

emitiu um guia com recomendações 
para a elaboração de planos de contin-
gência para creches, “jardins-de-infân-
cia, escolas e outros estabelecimentos 
de ensino”, no entanto sublinha que a 
aplicação das medidas de prevenção 
“é da responsabilidade de cada insti-
tuição escolar”, a começar pela “aná-
lise das possíveis consequências no 
seu funcionamento, em particular nas 
áreas críticas de actividade, perante 
diferentes cenários de absentismos e 
disfunção social”.

Albino Almeida, presidente da Con-
federação Nacional das Associações 
de Pais explicou que as escolas estão, 
sobretudo, “a preparar-se em termos 
físicos, para melhorar as suas instala-
ções higieno-sanitárias”, sublinhando 
que “até há uns meses” havia estabe-
lecimentos de ensino “com carências 
inacreditáveis” nesta matéria.
Na próxima semana irão decorrer 

“reuniões com os professores” e com 
os funcionários de cada escola para 
que tudo esteja preparado para rece-
ber os alunos no início do novo ano 
lectivo, previsto entre os dias “10 a 15 
de Setembro”. 
Se alguma coisa correr mal, garante 

Albino Almeida, não será por falta de 
prevenção ou formação. 
“Está toda a gente verdadeiramente 

empenhada em se preparar para a si-
tuação”, garantiu aquele responsável, 
sublinhando que muitas escolas estão 
a requalificar as instalações sanitárias 
destinadas a alunos com deficiência, 
para que todos, sem excepção, possam 
lavar convenientemente as mãos.
As recomendações feitas pelo Mi-

nistério da Saúde à população são já 
sobejamente conhecidas, mas nunca 
é demais recordar as principais: lavar 
frequentemente as mãos com água e 
sabão; cobrir a boca e o nariz quando 
espirrar ou tossir, usando lenço de pa-
pel sempre que possível e deitando-o 
fora logo de seguida; evitar o contacto 
com pessoas que aparentem estar do-
entes e que tenham febre ou tosse. 

Raquel Madureira|Metro

FEsta do sagrado Coração dE JEsus

20 anos de coração
aberto à comunidade

http://restomontreal.ca/portal/braseiro/
http://restomontreal.ca/portal/a-quinta
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NOTÍCIAS

rÁdIo CENtrE-vIllE
Ajude a manter a equipa portuguesa da rádio Centre-ville viva; Pro-
curamos projectos de programas, técnicos, locutores, produtores, ou 
qualquer outro tipo de voluntariado. Não precisa ter experiência, ofe-
recemos formação e toda a ajuda é bem-vinda! Informações Ricardo 
Costa 514-962-9187 ou para ricardo_costa@live.fr.

JaNtar CoNFErêNCIa
A APC organiza na sua sede, no dia 11 de Setembro, às 19h, um jan-
tar-conferência, sobre o tema da Polícia portuguesa no século XVIII, 
com o historiador Flávio Borda d’Água. 514-844-2269

Nota INFormatIva

PENsamENto da sEmaNa

EFEmÉrIdEs - 9 dE sEtEmBro

Luís filipe nascimento Lopes
No momento desta edição seguir para a tipografia, encontra-se em 
Montreal, aonde veio para participar uma reunião do “Bureau do 
Comité” da Educação e Formação da Associação Internacional da 
Segurança Social, do qual é vice-presidente, o senhor Luís Filipe 
Nascimento Lopes, subdirector da Autoridade para as Condições de 
Trabalho de Portugal. Devido à escassez do tempo só na próxima 
edição apresentaremos descrição das actividades e do decorrer da 
reunião realizada.

As tentativas de controlar 
a informação foram tam-
bém uma obsessão de Só-
crates. Foi o Presidente da 
República que impediu a 
concretização dum sistema 
muito parecido com a Cen-
sura do Estado Novo.
Mas o PM insiste, sempre 

que pode, em manipular 
a informação. Não mais 
tarde que sexta-feira pas-
sada, um outro exemplo 
da ingerência da liberdade 
de expressão teve eco nos 
média portugueses, rela-
cionado com o conhecido 
caso Freeport e a anulação 
de um programa televisivo 
da TVI, propriedade espa-
nhola, que Manuela Moura 
Guedes devia apresentar à 
noite. O primeiro-ministro 
não gosta da apresentadora. 
Muito menos do programa 
que ela fazia. Apresentou 
até uma queixa em Tribu-
nal em Abril passado con-
tra três jornalistas da esta-

Em Portugal

o pS provoca a asfixia democrática
Continuação da página 1

ção emissora— Ana Leal, 
Carlos Enes e M.Moura 
Guedes, por terem mostra-
do numa cápsula do pro-
grama Jornal Nacional, um 
DVD com imagens e in-
formações, aparentemente 
implicando José Sócrates 
no caso Freeport em 2002. 
A decisão agora tomada 
pela socialista espanhola 

Prisa, causou consternação 
na equipa de informação 
televisiva da estação de 
Queluz e levou à demissão 
em bloco da sua direcção. 
O que fez o vice-presiden-
te social-democrata Aguiar 
Branco se manifestar desta 
forma: “Temos um gover-
no que convive mal com 
a liberdade de imprensa. 
Portugal e a democracia 
estão de luto”. E Paulo 
Portas dizer: “É um acto 
de censura, um acto socia-
lista, com um aliado socia-
lista que é a Prisa”.
Todavia a direcção de-

missionária, que teve de 
substituir a apresentadora 
habitual por uma estagiária 
visto nenhum dos seniores 
o querer fazer, apresentou 
na mesma um dos três 

trabalhos de investigação 
de Ana Leal sobre o caso 
Freeport, que estavam pre-
vistos para a noite, onde se 
soube que há mais um pri-
mo de Sócrates, José Paulo 
Bernardo Pinto de Sousa, 
— para além de um outro 
que foi tornado arguido, — 
alegadamente envolvido 
no caso do outlet de Alco-

chete. Mais conhecido por 
“Bernardo” ou “Gordo”, o 
seu nome e alcunhas sur-
gem por várias vezes em 
e-mails nas correspondên-
cias com Londres, e no 
célebre DVD em que o ar-
guido Charles Smith, afir-
mava ter dado a um primo 
de José Sócrates durante 
dois anos, envelopes com 
subornos a serem entre-
gues ao então ministro do 
Ambiente. Toda esta docu-
mentação que se encontra 
na possessão da PJ é clara 
e precisa. Da Inglaterra 
esperam-se documentos 
há muito prometidos mas 
que tardam a chegar. A 
lembrar o triste caso da de-
saparição da pequena Ma-
deleine. Em Portugal, as 
pressões políticas fizeram 

a investigação terminar em 
águas de bacalhau. O que 
terá permitido a assinatu-
ra do PM inglês, grande 
amigo dos suspeitos pais 
da criança, do Tratado de 
Lisboa tão apreciado por 
Sócrates. Ficou a nossa Ju-
diciária aviltada, salpicada 
pela lama inglesa, um em-
baixador foi insultado por 
um energúmeno jornalista 
britânico, o trabalho dos 
nossos inspectores rebai-
xado mas tudo isto, para 
Sócrates não tem impor-
tância. A chantagem de 
Brown pagou. Estaremos 
agora na situação do retor-
no do ascensor, com o caso 
Freeport e a espera, longa, 
da documentação tão dese-
jada?
Porém toda esta algazarra 

pode ter o efeito de um tiro 
a sair pela culatra. Porque o 
“jeitinho” a Sócrates surge 
em má altura. A algumas 
semanas das eleições os 
contornos políticos podem 
ser desastrosos para o PM 
que se apressou a pedir es-
clarecimentos a Espanha, 
procurando confundir as 
almas bondosas e conven-
cê-las da sua inocência, ne-
gando ingerência no caso, 
que vem de trás.
É mais uma tentativa de 

um atestado de imbecilida-
de que o Pinóquio procura 
passar ao povo português. 
Esperemos que este saiba 
corresponder-lhe como 
merece. Limpar a casa será 
ponto de ordem.
Voltaremos.

Raul Mesquita

“O ódio faz sofrer. Vencer o ódio é dar um passo no con-
hecimento”. Cesare Pavese (1908-50), escritor italiano.

1438 - D. Duarte morre, em Tomar. Sobe ao trono Afonso V.
1836 - Rebenta a Revolta Setembrista.
1973 - 25 de Abril. Reunião clandestina de 136 oficiais portugueses, 
no Monte Sobral, Alcáçovas, marca o início do Movimento das Forças 
Armadas. Guerra Colonial. A Assembleia-geral da ONU aprova a Re-
solução 3061 que declara ilegal a presença de tropas portuguesas nos 
territórios da Guiné, Angola e Moçambique.
1982 - Entra em vigor o novo Código Penal.
2002 - Osama bin Laden reivindica os atentados de 11 de Setembro 
de 2001.

coisas do corisco
Caros amigos, estou 

de volta ao Canadá 
depois de ter andado 
às voltas na “ilha das 
rotundas”, melhor co-
nhecida como Ilha de 
São Miguel, Açores, ou 
Ilha Verde. Nunca andei 
tanto em rotundas, mas 
também em lindas estra-
das, novinhas em folha. 
É um regalo para a alma 
guiar naquelas estradas...
Em São Miguel, há de 

tudo como aqui... até 
um “Chinatown” – bair-
ro chinês – onde andam 
Chineses com fartura... 
Eles estão a instalar-se 

nos comércios outrora 
ocupados por comer-
ciantes micaelenses. Não 
sei se é bom ou mau, mas 
eles lá estão e falam bem 
Português. Há também 
muitas praias onde an-
tigamente não se podia 
banhar, mas agora estão 
muito bem arranjadas.
O que me surpreendeu 

bastante, foi ver no jor-
nal Açoriano Oriental, 
bastantes anúncios de 
“prostituição fina”. Tem 
dezenas de mensagens 
de jovens...
Depois da morte do 

nosso cão, trouxe de lá 

uma cachorra de fila da 
Mata do Eucalipto, uma 

clínica situada no Po-
pulo, que faz criação de 
cães de fila.
Olhem só para a cara 

dela, já a bordo do avião 
da Sata de regresso a 
Montreal. Linda, não?

 José de Sousa

NomEação dE Novo CôNsul – gEral
O Consulado informa que, por despacho de 13 de Maio de 2009, de S. 
Ex: ª o Secretário de Estado dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas, o Sr. Dr. Fernando Demée de Brito, foi nomeado Cônsul 
– Geral de Portugal em Montreal, tendo assumido a gerência deste 
Posto Consular em 24 de Agosto de 2009.
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BrEvEs HosPItal dE Faro 

Jovem com gripe a em
coma há três semanas
O jovem, que corre perigo de vida, 

esteve cinco dias à espera do re-
sultado das análises que confirmaram a 
infecção com o vírus H1N1. Em coma 
induzido há 18 dias, Renato Pedro luta 
contra uma pneumonia que lhe afecta 
os dois pulmões. 
O hospital alega que a obesidade do 

jovem é um factor decisivo para o seu 
estado crítico, mas a família aponta o 
dedo à demora no diagnóstico e lembra 
que, depois da primeira consulta, a 13 
de Agosto, foi mandado para casa com 
medicamentos para baixar a febre.

Como não registou melhoras, pelo 
contrário, voltou ao hospital quatro dias 
depois e ficou internado. O resultado 
das análises foi comunicado no dia se-
guinte, mas a Administração Regional 
de Saúde disse à SIC que tanta espera 
só se deveu à dificuldade em contactar 
a família, pois afinal o resultado era co-
nhecido desde o dia 14 de Agosto. 
Já esta tarde, a ministra da Saúde 

anunciou que situação do jovem é esta 
segunda-feira “mais estável”, mas ain-
da de risco.

obama pode
levar Bush à prisão?
“Não se sabe onde estas coisas vão terminar”, afir-

mou à CNN o ex-agente da CIA Peter Brookes. “Po-
dem chegar a níveis muito altos do governo”.

A Administração Obama está empenhada em in-
vestigar os abusos dos interrogatórios a prisioneiros 
detidos no âmbito da guerra contra o terrorismo, na 
era Bush. A investigação deverá focar-se nos alega-
dos excessos dos agentes dos serviços secretos norte-
americanos.
A questão, segundo a CNN, é até onde poderá a in-

vestigação chegar? O advogado Eric Holder acredita 
que as provas dos abusos são suficientes para susten-
tar as averiguações e uma organização pelos direitos 
dos prisioneiros garante que, se estas forem levadas a 
sério, altos membros do governo serão condenados.

pS apresenta lista de exemplos da 
falta de democracia na Madeira
De visita à região au-

tonóma da Madeira, 
a líder do PSD, Manuela 
Ferreira Leite, afirmou 
que o arquipelágo não 
poderia ficar fora do ro-
teiro laranja na campa-
nha eleitoral e acrescen-
tou que esta é a região do 
país onde a política so-
cial-democrata tem mais 
efeitos visíveis na vidas 
das pessoas, por isso, re-
cusou a ideia de «asfixia 
democrática». 
Perantes estas declara-

ções, o PS convocou uma 
conferência de imprensa 
para apresentar uma lista 
do que considera serem 

exemplos da falta de de-
mocracia na Madeira.
João Tiago Silveira, 

porta-voz do PS, apre-
sentou seis exemplos 
que, segundo os socia-
lista, devem ser lembra-
dos por Manuela Ferrei-
ra Leite para que a líder 
explique se há ou não 
«asfixia democrática» na 
Madeira.
Em primeiro lugar o 

apoio de 4,6 milhões de 
euros que o governo re-
gional gastou para apoiar 
o Jornal da Madeira.
«Queria recordar que o 

Jornal da Madeira, dis-
tríbuido gratuitamente 

na região é pago pelo 
governo regional com di-
nheiros públicos e que o 
doutor Alberto João Jar-
dim escreve e é colunista 
no jornal», exemplificou 
o porta-voz do PS.
João Tiago Silveira 

lembrou também o epi-
sódio de Novembro pas-
sado, quando o deputado 
da Nova Democracia foi 
impedido de entrar na 
Assembleia regional, e 
os insultos dirigidos no 
parlamento regional a 
outros deputados.
O porta-voz socialista 

deixou ainda uma ques-
tão à líder do PSD. «A dr. 
Manuela Ferreira Leite 
e o PSD têm que expli-
car se isto é ou não no 
seu entender asfixia de-
mocrática, se acham ou 
não que a Madeira é ou 
não um modelo de demo-
cracia».

PS APRESEnTA qUEixA 
à CnE POR CAUSA DE 
fRASE nAS fACTURAS 
DA áGUA
O candidato do PS à presi-
dência da Câmara Municipal 
de Viseu (CMV) anunciou 
que apresentou uma queixa 
à Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) sobre a recente 
alteração de uma informação 
impressa nas facturas da 
água.

JORnALiSTA COnDEnA-
DA POR USAR CALçAS 
VAi CUMPRiR UM MêS 
DE PRiSãO
A jornalista sudanesa Lub-
na Ahmed al-Hussein, con-
denada esta segunda-feira 
a pagar uma multa de 140 
euros por vestir «roupa in-
decente», foi presa depois 
de se ter negado a pagar a 
quantia, disse um dos seus 
advogados, Nadil Adib.

EnCOMEnDAS nA
inDúSTRiA SUBiRAM 
3,5% EM JULHO
As encomendas à indústria 
alemã subiram 3,5 por cen-
to em Julho, após um au-
mento de 3,8 por cento em 
Junho, contribuindo para as 
boas notícias na maior eco-
nomia europeia, anunciou 
esta segunda-feira o Minis-
tério da Economia alemão.

MiniSTRA GARAnTE 
qUE HOUVE DiMinUiçãO 
DO DESEMPREGO DOS 
PROfESSORES
A ministra da Educação, 
Maria de Lurdes Rodrigues, 
garantiu que a actual legis-
latura correspondeu a uma 
diminuição do desemprego 
e a uma qualificação do em-
prego dos professores.

obesidade é um factor 
de risco, alerta DGS
O Director-Geral da Saúde afirmou, esta segunda-

feira, que a obesidade é um dos factores de risco 
da gripe A (H1N1), o que poderá estar relacionado 
com a capacidade respiratória que está diminuída 
neste tipo de doentes. Francisco George, que falava 
em declarações à agência Lusa em Évora, explicou 
que, «além dos asmáticos e dos diabéticos, há que ter 
em conta também os obesos».
 De acordo com o responsável, «aqueles que têm 

uma obesidade com índices muito altos têm um risco 
maior, em comparação com os doentes que não são 
obesos».
«Não se sabe exactamente a razão que explica essa 

probabilidade, mas, muito provavelmente, tem uma 
relação com a capacidade respiratória que está di-
minuída nos obesos», sustentou.
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MONTREAL
Celtel Mobilité
6295 Victoria                514.739.2355
35 rue Beaubien Est    514.270.2384
101 du Mont Royal O.       514.448.6996
3758 boul. St-Laurent                514.845.9815
625 Ste-Catherine O.,#1570               514.312.2338

Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu         514.333.4774
Zed Cellular
6245 Métropolitain E., #921              514.326.3337

LAVAL
Celtel Mobilité
1637 boul. Daniel-Johnson              450.988.1088

Offers and pricing subject to change without notice. *A one-time activation fee of $35 per line applies. Additional airtime, long-distance, roaming, add-ons and taxes are extra and billed monthly. Each plan includes a number of text messages sent from Canada 
to a Canadian wireless number; text messages received from another mobile phone are free. Charges apply for premium text messages (alerts, messages related to content, contests and promotions). Early cancellation fees apply with a Fido Agreement. 
TM Fido & design and FidoDollars are trademarks of Fido Solutions Inc. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePressTM and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used 
in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited. All other brand names and logos are trademarks of their respective owners. © 2009 Fido Solutions Inc.

Mobilité

Dealer logo here.
B&W or colour

Single store address
should be placed here.
Type should be black.
Alte Haas Grotesk
is recommended.

Second store address
should be placed here.
Type should be black.
Alte Haas Grotesk
is recommended.
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production@mh.ca

FID09-Q3009

Direction artistique Service à clientèle

Production Client
MÉCANIQUE À 100% DU FORMAT FINAL

SORTIE FINALE À 100%

Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve.
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.
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Toss your old
homephone.
Start saving!

15$
From

per month*

TALK & TEXT
›No SystemAccess Fees
› Per-second billing
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With 3-year Fido Agreement
and Data add-on

1. Text messages to warn you before
you exceed your plan

2. Earn FidoDollarsTM to change your phone for less

3. No System Access Fees
(others charge up to $6.95 per month)

4. No term contract necessary

Fido Cares

0
Phones at

$

With 2-year
Fido Agreement

Logo du détaillant ici.
Noir et blanc,
ou en couleur

Adresse de votre succursale ici.
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk
est recommandée.

Adresse d’une 2e succursale
s’il y a lieu.
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk
est recommandée.
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Bye-bye
téléphone résidentiel.
Bonjour
les économies!

15$

À partir de

par mois*

PARLEZ ET TEXTEZ
› Aucuns frais d’accès au réseau
› Facturation à la seconde
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Avec Entente Fido de 3 ans
et option Données

1. Avertissements par texto avant
de dépasser votre forfait

2. Obtenez des FidoDollarsMC pour changer
de téléphone à moindre coût

3. Aucuns frais d’accès au réseau
(d’autres facturent jusqu’à 6,95$ par mois)

4. Aucun contrat à terme requis

0
Téléphones à

$

Avec Entente Fido
de 2 ans

Les attentions Fido

Diga adeus ao seu 
telefone residencial.
Bem-vindas
as economias!

$15
por mês*

     A partir de

FALE & TEXTUALIZE
 >  Nenhum custo de acesso à rede
 >  Facturação ao segundo

1. Alertas texto antes de ultrapassar
    o limite do seu plano

2. Receba FidoDollarsTM para mudar
    de portátil a menor custo

3. Nenhum custo de acesso à rede
    (outros facturam até $6,95 por mês) 

4. Nenhum contrato com prazo exigidoCom contrato Fido de 
3 anos e opção Dados. 

Com contrato 
Fido de 2 anos

$0
Portáteis a
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As atenções de Fido
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Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Arranje mais tempo para si mesmo. Vai ver que 
valerá a pena. Permita-se a si próprio viver com alegria e 
cultive-a diariamente.
Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o cérebro. 

Dinheiro: Período favorável a investimentos de maior amplitude.
número da Sorte: 30 números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Carta Dominante: os Enamorados, que significa Es-
colha. Amor: Poderá surgir um mal entendido na sua 
relação, mas com calma tudo se resolverá. Viva alegre 
e optimista, não se irrite! Saúde: Este será um período 

favorável a este nível, aproveite para descansar.
Dinheiro: Momento pouco propício para grandes investimentos.
número da Sorte: 6 números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Am-
bição, Poder.
Amor: Poderá viver uma aventura de grande importância 
para si. Que o Amor seja uma constante na sua vida!

Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça.
Dinheiro: Não seja tão materialista, pois só tem a perder com isso.
número da Sorte: 77
números da Semana: 7, 11, 23, 25, 29, 45

Carta Dominante: a Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Tenha cuidado pois pode perder 
aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se quer ser 
verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio!

Saúde: Não sobrecarregue o seu corpo.
Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso.
número da Sorte: 2 números da Semana: 1, 3, 20, 39, 44, 45

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito.
Amor: Seja mais generoso com a sua cara-metade. Não 
prejudique a sua relação devido à sua teimosia. A sua fe-
licidade depende de si! Saúde: Modere o consumo de 

doces.  Dinheiro: Resista à tentação, não gaste mais do que tem 
projectado. 
número da Sorte: 50 números da Semana: 11, 22, 29, 35, 36, 42

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Os seus amigos poderão 
fazer-lhe um convite irrecusável. Que a alegria de viver 
esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com a ali-

mentação, não coma gorduras. Dinheiro: Momento muito favorável 
sob o aspecto financeiro, aproveite-o. 
número da Sorte: 33 números da Semana: 14, 20, 36, 38, 42, 43

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua relação 
amorosa. Que o amor esteja sempre no seu coração!

Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
número da Sorte: 68
números da Semana: 2, 13, 20, 24, 39, 42

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Poderá zangar-se com um familiar, mas se colo-
car de lado o orgulho sairá vitorioso. Uma personalidade 
forte sabe ser suave e leve como uma pena!

Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira de dentes. 
Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
número da Sorte: 1
números da Semana: 1, 5, 9, 11, 18, 23

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: Estará tão feliz com a sua 
relação que todos irão notar tamanha satisfação. Que a 
sua Estrela-Guia brilhe eternamente!
Saúde: Faça um Check-up. Dinheiro: Tenha mais aten-

ção ao seu mealheiro, pois ele está a ficar vazio.
número da Sorte: 32
números da Semana: 8, 19, 22, 39, 45, 49

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicida-
de. Amor: Seja justo consigo mesmo e pense na sua 
felicidade. Que tudo o que é belo seja atraído para junto 
de si!
Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; pode 

ocorrer o aparecimento de fungos.
Dinheiro: Com muito trabalho conseguirá alcançar o sucesso.
número da Sorte: 46
números da Semana: 14, 25, 26, 38, 40, 44

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: Não sobrevalorize o 
aspecto físico, procure ver primeiro o que realmente as 
pessoas são por dentro. Não perca o contacto com as 

coisas mais simples da vida. 
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: 2, 6, 9, 10, 15, 19

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Ne-
gativas. Amor: Poderá sentir-se um pouco desanimado 
se está só. Quando nos sentirmos mais perdidos, temos 
que nos lembrar que nunca estamos sozinhos. 
Saúde: Andará um pouco em baixo de forma, faça ginás-

tica. Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que gosta muito, este é 
o momento ideal.
número da Sorte: 15
números da Semana: 25, 29, 30, 39, 45, 49

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)

AQUI CANADÁ - COOrDENAçãO DE mIgUEL féLIx

Mais mulheres que homens
sobre o mercado do trabalho

Mudança na cJNT:
programação local anulada
Como anunciado neste Jornal na edição de 8 de 

Julho, a CJNT vive actualmente uma reestrutu-
ração, desde a compra pela Channel Zero, de Toron-
to. Desde o dia 1 de Setembro, a telenovela brasi-
leira Chocolate com Pimenta foi retirada das ondas 
e o programa local Luso Montreal vive actualmente 
as últimas semanas, porque a partir de Outubro, to-
dos os programas locais – tanto os portugueses como 
os italianos, chineses, etc. – da CJNT serão também 
retirados das ondas. Para mais informações, podem 
contactar a CJNT, pelo 514-522-4150 ou info@cjnt-
montreal.ca.

corrupção: a administração
Tremblay não quer brigada especial
A administração Tremblay não está interessa-

da na brigada policial anti corrupção proposta 
por Benoît Labonté. O conselheiro Marvin Rotrand 
considera que a ideia lançada pelo chefe da oposição 
não é outra que “um golpe de publicidade”. “Não é 
absolutamente necessário, corta o conselheiro. Pri-
meiro, aquilo dá a impressão que há uma corrup-
ção generalizada na Câmara da cidade, que não é o 
caso. Seguidamente, há já estruturas que funcionam. 
” Benoît Labonté depositará uma moção no próxi-
mo conselho municipal para pedir a Quebeque que 
crie uma brigada policial especial para combater a 
corrupção. A equipa, composta de investigadores da 
Segurança do Quebeque, da Polícia Montada do Ca-
nadá e do Serviço de polícia da Cidade de Montreal, 

inclinar-se-ia sobre casos de conluio e de corrupção 
nos municípios. Visão Montreal faz valer que a SQ 
tem em curso vários inquéritos sobre a administração 
municipal, e que a sua direcção reclama mais recur-
sos. “O director da Segurança do Quebeque afirmou 
publicamente que os seus recursos são claramente in-
suficientes, tendo em conta os casos a estudarem pre-
sentemente e outros potenciais que poderão surgir”, 
afirmou Labonté. Sob a administração Tremblay, a 
Cidade de Montreal fez objecto de sete inquéritos da 
Segurança do Quebeque. O Director-geral da Cidade, 
Claude Léger, revelou na última semana, que 15 in-
quéritos internos conduziram a vários despedimentos 
nos últimos três anos.

otava e Quebeque tomam medidas
A Agência da saúde pública do Canadá oferecerá 

às mulheres grávidas vacinas sem aditivo con-
tra a gripe A (H1N1), como preconiza uma Comissão 
de peritos da Organização mundial da saúde (OMS). 
Otava quer assim oferecer uma alternativa às mulhe-
res ansiosas de recorrerem à vacina com aditivo, um 
composto que estimula a reacção do sistema à vaci-
na. Não existem com efeito nenhuns dados sobre o 
recurso a uma vacina com aditivo para as mulheres 
grávidas. Otava quer assim assegurar-se que estas 
últimas não se privam da protecção de uma vacina 
e consequentemente, comprará, 1,2 milhão de doses 
da vacina sem aditivo. De acordo com a direcção 
da iniciativa para a investigação em imunologia da 
OMS, o Dr. Marie-Paule Kieny, esta vacina será de 
resto provavelmente mais eficaz para prevenir as for-

mas mutantes do vírus, se devessem manifestar-se. 
O Instituto nacional de saúde pública do Quebeque 
(INSPQ) intensifica mais em cada dia, mesmo se li-
geiramente, a sua estratégia, caso advenha uma se-
gunda eclosão de gripe A (H1N1) este Outono. Num 
parecer difundido sexta-feira, o INSPQ fez parte das 
suas recomendações para as mulheres grávidas que 
trabalham no meio escolar. De acordo com o Institu-
to, será então recomendado de afectar em tarefas sem 
risco, as mulheres que têm iniciado o seu segundo 
ou o terceiro trimestre de gravidez, ou mesmo, de as 
retirar do seu meio de trabalho, se a reafectação foi 
impossível. Julga também que será “cuidadoso” que 
se proceda do mesmo modo para as mulheres grávi-
das no seu primeiro trimestre.

os guardas-fiscais usam mais
frequentemente as suas armas
Os agentes de alfândegas canadianos usam mais 

frequentemente pistolas, matracas e vapori-
zadores de pimenta “Cayenne”, de acordo com um 
novo relatório. Durante os 12 meses que precedem o 
31 de Março, houve 127 incidentes onde os agentes 
recorreram à força. É quase três mais que durante os 
dois anos precedentes. Os guardas-fiscais, que são ar-
mados desde Julho 2007, sacam da sua pistola cerca 

de três vezes por mês. O relatório revela contudo que 
nos 34 casos onde a arma foi utilizada, nenhum tiro 
foi efectuado. Brandidos em cinco vezes, as matracas 
nunca foram utilizadas. Os guardas-fiscais borrifa-
ram quatro vezes, de pimenta “Cayenne”, um viajan-
te agressivo. Em três ocasiões, puderam apenas ame-
açar alguém sem ter recurso. Ninguém foi seriamente 
ferido durante estes incidentes.

O Canadá conta mais mulheres do que homens so-
bre o mercado do trabalho, de acordo com o es-

tudo anual sobre a sindicalização de Estatística Cana-
dá. Pela primeira vez na história do país, incluindo o 
período das duas grandes guerras mundiais, o núme-
ro de mulheres que ocupam um emprego ultrapassa o 
dos homens. Concretamente, para o primeiro semes-
tre de 2009 que se terminou a 30 de Junho, o número 
de mulheres foi superior de 160.000 ao dos homens. 

Assim, eram 7,1 milhões a ocupar um emprego re-
munerado, comparativamente aos 6,9 milhões de 
homens que trabalhavam em troca de um salário. O 
inquérito sobre a população activa de Estatística Ca-
nadá, revela igualmente, que o emprego continua a 
progredir ao mesmo tempo nas mulheres de idades 
compreendidas entre 25 e 54 anos, mas igualmente 
nas que têm menos de 25 anos.
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CENTRO DE 
UVAS PARA VINHO
NO MERCADO TOUR ST-LÉONARD

O maior centro de uva para vinho 
em Montreal e arredores

6705, Boul. Métropolitain
St-Léonard
(ao lado do Metropolitano e próximo de Pascal Gagnon e Langelier)

A maior companhia de
importação de uva para 

vinho em Montreal

SE PREFERIR

ESMAGAMOS

TAMBÉM AS

SUAS UVAS

HORÁRIO DE ABERTURA: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, sábados e domingos das 8h às 17h

MOSTO

DISPONÍVEL

Tel.: 514-325-2200

LAZiO
SUPERMARKET inC.

Importador directo da Califórnia
de uva para vinho

CEnTRO DE UVA PARA VinHO
Marché de la Tour de St-Léonard

6705, boul. Métropolitain - St-Léonard

Chegada diária de 
todas as variedades 

de uvas das melhores 
zonas da Califórnia

Temos todo o 
equipamento

para a sua adega

Tel.: 514-324-4311

RUViAnO inC.
Importador e distribuidor da melhor 

uva para vinho.
Importador directo da Califórnia

CEnTRO DE UVA PARA VinHO
6705, boul. Métropolitain - St-Léonard
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FEsta do sagrado Coração dE JEsus

20 anos de coração aberto à comunidade
A temporada de festas co-

munitárias na Missão 
Portuguesa Santa Cruz, en-
cerrou da melhor maneira no 
fim-de-semana transacto com 
a solenidade do Sagrado Co-
ração de Jesus. Bom tempo 
como não se via há anos nes-
ta altura e a sensação artística 
desses dias, na pessoa do caris-
mático Sandro G, dos Estados 
Unidos, fazendo atrair muita 
juventude, contribuíram gran-
demente para o sucesso deste 
acontecimento.
Um giro mais curto, para 

norte, e mais alargado para o 
lado sul, caracterizou o trajecto da vistosa procissão, no 
domingo, compreendo as ruas Rachel, Clark, Marie-
Anne, Saint Urbain, Duluth, Clark e Rachel.
Com o acompanhamento pela Filarmónica Portuguesa 

de Montreal, Filarmónica do Divino Espírito Santo de 
Laval e Banda de Nossa Senhora dos Milagres, a procis-
são, organizada logo após a celebração eucarística das 
14h00, mostrou-se assaz enobrecida com as imagens 
de Santa Cecília, de N. Senhora de Fátima, N. Senhora 
da Estrela e N. Senhora dos Milagres a acompanharem 
também a veneranda imagem do Sagrado Coração de 
Jesus. Igualmente bastante nobres foram as missas do 
sábado e do domingo, concelebradas pelo padre Antó-
nio Araújo e pelo padre Clifford de Sousa, sendo a deste 
dia maior acompanhada pelo Coral de Santa Cruz, sob a 
direcção de Inês Gomes.
Coração santo, tu me salvarás...
Há cada vez mais necessidade de recorrer à bonda-

de e ternura deste Coração, tal é o estado do Mundo e 
das nossas vidas, ora por doenças, ora por problemas 
sociais “Estamos em festa para amar. Nós precisamos 
de amar”, disse o padre Araújo na sua homília, sábado, 
enquanto que o padre Clifford se referiu, no domingo, 
em termos semelhantes da muita “bondade e ternura” 
que rodeiam esta que é “uma das manifestações mais 
simbólicas do Cristianismo”.
“Raiders of the Lost Ark”, pela Filarmónica do Divino 

Espírito Santo de Laval, dirigida por Gilberto Pavão, 
e “Pérola Branca”, pela Banda de Nossa Senhora dos 
Milagres, sob a gerência de Leonardo Aguiar, consti-
tuíram algumas das partituras dos concertos que muito 
enriqueceram os arraiais, agradavelmente assistidos por 
muita gente. Outrossim, uma referência muito especial 
para o referido Sandro G, cujo “Reggaeton açoriano” 
veio dar outra dimensão artística ao evento. Com uma 
linguagem diferente, fez atrair mais juventude do que é 
normal. E isso é positivo, sobretudo para a sobrevivên-

cia das festas. Refira-se ainda às habituais e boas actu-
ações do Eddy Sousa e DJ X-Men, na animação dos 
bailes ao ar livre e no subsolo. Paralelamente, actuou 
ainda Emanuel Araújo, de Toronto. Quanto ao Arlindo 
Andrade, cantou com muito sucesso.
Registo também para a recepção que a Comissão de 

Festas ofereceu aos convidados que se incorporaram na 
procissão - cantava nessa altura o Eddy Sousa, sob o 
mui agradável ambiente no recinto festivo, mais tarde 
“emoldurado” durante as arrematações pela voz típica 
do Simão Balança. Instituída universalmente pelo papa 
Clemente XIII em 1675, esta festa foi primeiramente 
realizada entre nós em 1989, perfizeram-se agora 20 
anos, tendo sido alguns dos seus obreiros José de Frei-
tas, José de Melo e Anibal Rodrigues, entre outros. De 
grande tradição no conceelho da Ribeira Grande, Ilha 
de S. Miguel, donde para aqui veio nos corações do seu 
povo, sobreviverá ela mais vinte anos? Parabéns à Co-
missão de Festas e à Missão, grupos afiliados e demais 
colaboradores, pois certamente que fizeram todo o seu 
melhor para o brilhantismo deste acontecimento, cujo 
futuro gostaríamos que se mostrasse menos incerto.

António Vallacorba
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Reis de portugal
9º Monarca de portugal
Dinastia: Borgonha
1367-1383

D. FERNANDO “O FORMOSO”

O último da primeira dinastia, tendo 
reinado de 1367 a 1383. Filho de D. 

Pedro I e da rainha D. Constança, nasceu 
em Coimbra, a 31 de Outubro de 1345, 
e faleceu a 22 de Outubro de 
1383. Casou entre 15 e 18 de 
Maio de 1372 com D. Leonor 
Teles (a Aleivosa), que fora 
mulher de João Lourenço da 
Cunha.
Subiu ao trono em 1367, com 

22 anos. Nesta altura, a monar-
quia castelhana estava envolvida em 
lutas fratricidas, sendo a coroa disputada 
a D. Pedro, único filho legítimo de D. 
Afonso XI, por seu meio-irmão D. Henri-
que de Trastâmara. D. Fernando manteve 
inicialmente uma atitude de neutralidade. 
Contudo, o assassínio de D. Pedro modi-
ficou radicalmente a posição portuguesa 

em relação aos sucessores de Castela. 
Desta forma, visto ser bisneto de Sancho 
IV, D. Fernando chegou a ser reconhe-
cido em algumas localidades como rei 
de Castela. Interveio assim D. Fernando 
nesse episódio peninsular da grande crise 
europeia que foi a Guerra dos Cem Anos. 
A paz com Castela foi assinada em 31 de 
Março de 1371, em Alcoutim, ficando por 
este acordo D. Fernando, ainda solteiro, 
comprometido a casar com uma das filhas 
de Henrique II, a infanta D. Leonor. No 
entanto, D. Fernando infringiu este acordo 
ao casar com D. Leonor Teles. Henrique II 
veio a consentir na reforma do tratado de 
Alcoutim, anulando-se a cláusula do ca-
samento e celebrando-se novo tratado em 
Tui em 1372. Surgiu nesta altura o duque 
de Lencastre, um dos filhos do monarca 
inglês, com pretensões ao trono de Cas-
tela, para as quais procurou o apoio de D. 
Fernando. O apoio do rei português con-
substanciou-se, primeiro, pelo Tratado de 
Tagilde de 10 de Julho de 1372, celebra-
do entre D. Fernando e o duque, e depois 
pelo Tratado de Westminster, celebrado 
entre os monarcas, português e inglês. Es-
tes acordos levaram Henrique II a invadir 
Portugal, onde, à falta de quem organizas-
se a resistência, foi avançando, tendo che-
gado a Lisboa a 23 de Fevereiro de 1373. 
Com a intervenção do cardeal Guido de 
Bolonha foi firmada a paz com Castela 
por vexatório tratado celebrado em Santa-
rém em 24 de Março de 1373.
Após a paz com Castela, dedicou-se D. 

Fernando à administração do reino, man-

dou reparar muitos castelos e construir 
outros, e ordenou a construção de novas 
muralhas em redor de Lisboa e do Porto. 
Com vista ao desenvolvimento da agricul-

tura promulgou a Lei das Ses-
marias. Por esta lei impedia-se 
o pousio nas terras susceptíveis 
de aproveitamento e procurava-
se aumentar o número de braços 
dedicados à agricultura. Durante 
o reinado de D. Fernando alar-

garam-se, também, as relações 
mercantis com o estrangeiro, relatan-

do Fernão Lopes a presença em Lisboa de 
numerosos mercadores de diversas nacio-
nalidades. O desenvolvimento da marinha 
foi, por tudo isto, muito apoiado, tendo o 
rei tomado várias medidas dignas de nota, 
tais como: autorização do corte de madei-
ras nas matas reais para a construção de 
navios a partir de certa tonelagem; isenção 
total de direitos sobre a importação de fer-
ragens e apetrechos para navios; isenção 
total de direitos sobre a aquisição de na-
vios já feitos; etc. Muito importante, sem 
qualquer dúvida, foi a criação da Com-
panhia das Naus, na qual todos os navios 
tinham que ser registados, pagando uma 
percentagem dos lucros de cada viagem 
para a caixa comum. Serviam depois estes 
fundos para pagar os prejuízos dos navios 
que se afundassem ou sofressem avarias.
No campo da cultura deu D. Fernando 

um enorme impulso à Universidade. A 3 
de Julho de 1377 ordenou a sua transfe-
rência para Lisboa e obteve do papa Gre-
gório XI uma bula que concedia à Uni-
versidade o direito de conferir o grau de 
doutor, licenciado e bacharel em todas as 
faculdades autorizadas.
Por esta altura ocorreu na Igreja Católica 

o grande Cisma do Ocidente. Neste con-
texto, D. Fernando, após hesitar, tomou 
partido pelo antipapa Clemente VII. No 
entanto, em 19 de Agosto de 1381, termi-
nada a paz com Castela e solicitado pelos 
ingleses, passa para o partido de Urbano 
VI, que volta a abandonar em 1382. De-
clarou guerra a D. João I de Castela, tendo 
paralelamente iniciado negociações com 
Inglaterra através de João Fernandes An-
deiro. As escaramuças iniciaram-se nos 
finais da Primavera de 1381 ao longo da 
fronteira do Alentejo. A armada castelha-
na entrou no Tejo a 7 de Março e a defesa 
de Lisboa limitou-se à cidade murada. Em 
Agosto iniciaram-se as negociações para a 
paz que se concluíram logo no dia 9 desse 
mesmo mês, sem conhecimento dos in-
gleses. Entre as cláusulas do acordo estava 
uma que previa o casamento da infanta D. 
Beatriz com o infante D. Fernando, filho 
segundo do rei castelhano, cláusula que 
contudo não se viria a cumprir. D. Beatriz 
viria a casar com o próprio D. João I de 
Castela, que entretanto enviuvara. Este foi 
o pior resultado das três guerras de D. Fer-
nando com Castela, pois o seu falecimen-
to, poucos meses depois da assinatura do 
contrato de casamento, sem deixar filho 
varão para lhe suceder no trono, lançou 
Portugal na sua primeira grande crise de 
sucessão, tendo mesmo chegado a pôr em 
perigo a independência.

© 2001 Porto Editora, Lda.

8 aNos dEPoIs

os ataques de
11 de Setembro de 2001
No dia 11 de Setembro de 2001, o 

mundo parou e vimos uma nação 
fragilizada. Nesse dia ocorreram uma 
série de ataques aos EUA, que resulta-
ram em milhares de mortos e feridos. 
Quatro aviões foram sequestradas 

por grupos islâmicos Al-Qaeda, um 
dos aviões sofreu uma queda quando 
passageiros reagiram ao sequestro, à 
queda ocorreu em campo aberto em 

Shanksville, Pensilvánia, tendo como 
vítimas apenas os tripulantes do avião. 
Nos outros aviões, os sequestradores 
fizeram colidir contra o quartel-general 
de defesa dos Estados Unidos da Amé-
rica, o Pentágono, no Condado de Ar-
lington, Virgínia. E o mais chocante foi 
os dois aviões que colidiram nas duas 
torres do Word Trade Center, em Ma-
nhattan, New York. O saldo do ataque 
foi de aproximadamente 3000 mortos. 
A primeira colisão foi às 8h46 da ma-

nhã, o voo 11 da American Airlines co-
lidiu com a torre norte do Word Trade 
Center. A segunda colisão ocorreu às 

9h03 entre o voo 175 da United Air-
lines com a torre sul do Word Trade 
Center. Já às 9h37, o voo 77 da Ameri-
can Airlines colidiu com o Pentágono. 
E às 10h03 ocorreu a queda do voo 93 
da United Airlines, após passageiros se 
revoltarem com os sequestradores. Ne-
nhum ocupante das aeronaves seques-
tradas sobreviveu. 
Logo após as colisões, as torres géme-

as desabaram quase simultaneamente, 
outras construções também vieram a 
cair e outras ficaram bastante danifi-
cadas. O sítio onde ficavam as torres 
gémeas do Word Trade Center, virou 
um memorial, e está sendo planeada a 
construção de um monumento em ho-
menagem às vítimas dos ataques. 
Após os ataques do 11 de Setembro de 

2001, foi intensificada a segurança nos 
Estados Unidos e nos outros países. 
Mesmo com intensificação da seguran-
ça, de 2001 a 2008 já ocorreram outros 
ataques, mas nenhum com a magnitude 
do de 11 de Setembro.
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COLABORE COM O 
nOSSO JORnAL

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-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
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
Comunidade Angolana de Montreal

514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

Igreja Baptista Portuguesa        514.484.3795
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

8 de Setembro de 2009
1 euro = caD 1.553770

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

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687

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
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE St-Michel
7129 Boul. St-Michel                   514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour         514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

gUIA COmErCIAL NECrOLOgIA

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

Mestre Omar
Payé 5 août au 23 sept. 2009 (8x) - $200.00

Astrólogo – Espiritualista Africano

MESTRE OMAR
TEL. 514-690-0366

09_0805-0923

O mais importante da Astrologia é obter resultados bons rapidamente, e ga-
rantidos a 100%. Dotado de poderes ajuda a resolver problemas difíceis ou 
graves, como: amor, insucessos, depressões, negócios, injustiças, casamen-
to, impotência sexual, maus-olhados, doenças Espirituais, sorte nas candi-
daturas, desporto, exames, protecção contra perigos como acidentes em to-
das as circunstâncias, aproxima e afasta pessoas amadas, com rapidez total. 
Se quer prender uma vida nova e pôr fi m a tudo o que o preocupa, não perca 
tempo, contacte o mestre OMAR, ele tratará do seu problema com efi cácia e 
honestidade. Consulta à distância e pessoalmente de segunda a sábado, das 
9 às 21h. Resultados rápidos em 7 dias. Português, Francês, Inglês.

†

Silva, Langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre G. Séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOS
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

M E M O R A N D U M
1º Ano de Saudade

Liduina Manteiga Soares
1930 - 2008

Esposo, filhos, neta, restante família e 
amigos recordam-na com eterna saudade.
Participam que será celebrada missa pelo 
seu eterno descanso, no dia 10 de Setembro 
de 2009, às 18h30, na Igreja Santa Cruz, 
situada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as 
pessoas que se dignarem assistir a este acto 
religioso.

Maria Luísa Azevedo
Faleceu em Laval, no dia 2 de Setembro de 
2009, com 59 anos de idade, Maria Luísa 
Azevedo, natural de Mirandela, Trás-os-
Montes, Portugal, esposa de José Lopes, 
natural de Valença, Minho, Portugal.
Deixa na dor seu esposo, seu filho Carlos 
(Patrícia Geraldes), sua filha Susane (Nelson 
Lourenço); seus netos Júlia, Amanda e 
James; sua mãe Eulália Alice; cunhados (as), 
sobrinhos (as), assim como outros familiares 
e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 5 de Setembro de 2009, após missa de 
corpo presente, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
Laval, presidida pelo Rev. Padre José Vieira Arruda, seguindo-se a 
sepultura no Cemitério St-Elzear. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

o ensino de
português perde
velocidade
Numa análise rápida baseada em exemplos e teste-

munhos de responsáveis do ensino de Português 
na grande região metropolitana, confirma-se aquilo 
que afirmamos repetidas vezes: o ensino da Língua 
Portuguesa, entre nós, perde velocidade.
Deixa-se ultrapassar por qualquer manifestação fu-

tebolística ou religiosa.
Ano após ano, decresce o número de alunos nas es-

colas portuguesas. E não se diga que é apenas a falta 
de imigração a responsável pela situação. O problema 
é muito mais complexo e assenta, fundamentalmen-
te, no desinteresse familiar. Há número suficiente de 
jovens em idade escolar que deveriam aproveitar o 
esforço que alguns carolas ainda vão fazendo, a fim 
de enriquecerem a sua bagagem cultural. E melhor se 
prepararem para o mercado do trabalho. Não devem 
esperar pela idade adulta para o procurarem fazer. Os 
“velhinhos” que se enchem de paciência para trans-
mitirem os valores portugueses à juventude, come-
çam a ficar cansados de remarem contra a maré. E 
quando as escolas acabarem por fechar portas — o 
que em certos casos e de certa maneira já começou 
a verificar-se — virão as costumeiras lamentações. 
Como as velhas carpideiras nos funerais de aldeia.
Nos poucos que ainda se vão inscrevendo nos dife-

rentes ciclos escolares, pouca motivação se encon-
tra. E nos círculos familiares, salvo raras e honrosas 
excepções, nada se faz para estimular. A escola é— 
repito o que desde há muito digo— aquele sítio aon-
de se vai se não houver mais nada a fazer. É mesmo 
necessário impor rigor e inflexibilidade, para que os 
horários sejam cumpridos e raros, muito raros, são os 
responsáveis dos educandos, que se preocupam em 
acompanhar o aperfeiçoamento das faculdades inte-
lectuais e conhecimentos da Língua e Valores Portu-
gueses, ministrados em cada sábado. Incluindo um 
conhecimento geral do país de origem também. Do 
passado ao presente. 
E tudo isto, mesmo se em cápsulas genéricas, neces-

sita um mínimo de esforço e de interesse familiar.
Porque não se podem dar diplomas a analfabetos— 

outra das minhas expressões favoritas. A menos que 
pensem como o obeso que se havia inscrito num cur-
so de exercícios físicos para perda de peso, e se la-
mentava de continuar a engordar, porque não pensou 
que era necessário deslocar-se ao ginásio…
Todos temos o dever de incutir e encorajar o aperfei-

çoamento da Língua Pátria. Não como um privilégio. 
Antes um direito. E é triste ver-se, como, mesmo em 
Portugal— para além das fantasias absurdas dos bra-
sileirismos— cada vez se fala pior a nossa língua. No 
fundo o problema resume-se nesta constatação: dá-se 
tudo aos jovens. Menos educação e conhecimentos. 
Que futuro se procura afinal para esta geração?
As escolas portuguesas da região de Montreal abrem 

as portas no próximo sábado para inscrições e forma-
ção das classes. Pense futuro. 
Pense perenidade dos Valores Portugueses. 
Pense Português. 
Escola de Santa Cruz, 514-844-1011
Escola Português do Atlântico, 514-387-1551
Escola Lusitana da Montreal, 514-353-2827
Escola Portuguesa de Brossard, 450-659-4356
Escola Portuguesa de Laval, 450-681-7420

Raul Mesquita

M E M O R A N D U M

† Maria Pereira da Silva Cabral
1946-2009

Faleceu em Laval, no dia 1 de Setembro de 
2009, com 63 anos de idade, Maria Pereira da 
Silva Cabral.
Deixa na dor seus filhos Delcie, Bennie, John, 
Brigida, Elizabeth e Mike e seus cônjuges 
respectivos; seus netos; assim como outros 
familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Magnus Poirier
514-727-2847
natália Sousa
O funeral decorreu sexta-feira, dia 4 de Setembro de 2009, na 
Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval, seguindo-se a sepultura no 
Cemitério St-Martin.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 9 de 
Setembro de 2009, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
Laval. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

1º mês de Saudade
natália Rodrigues 

faleceu em 14 de Agosto de 2009

Margarida e Alfredo Rebelo, suas filhas 
Helena e Carla (Paulo Sousa), recordam-na 
com eterna saudade.
Participam que será celebrada missa pelo 
seu eterno descanso, no dia 14 de Setembro 
de 2009, às 18h30, na Igreja Santa Cruz, 
situada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as 
pessoas que se dignarem assistir a este acto 
religioso.

† isaura Pereira de Magalhães
1919 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Setembro 
de 2009, com 90 anos de idade, Isaura 
Pereira de Magalhães, natural de Covide, 
Terras de Bouro, Portugal, viúva de Wilson 
Carlos de Assunção. 
Deixa na dor seus filhos Adolfo (Palmira 
Domingues) e António (Glecione Tavares); 
seus netos (as) Antoine, Wilson, Lincoln, 
Anthony, Thaisa, Kevin, David, Wilson 
Magalhães, assim como outros familiares e 
amigos. 

Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231 boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 9 de Setembro de 2009, das 
14h às 17h e das 19h às 22h. O Funeral terá lugar amanhã, dia 10 
de Setembro, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo será 
trasladado para o Cemitério de Covide, Terras de Bouro, Portugal.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 11 de 
Setembro de 2009, às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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EsPECIal do mês *A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. Taxas não incluídas.
 Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência.  Em vigor até 30 de Setembro de 2009.

2 aNúNCIos Por $15.00*

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 
procura instalador de “pavé-uni”, 
com um mínimo de 5 anos de ex-
periência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de expe-
riência. Salário conforme qualifi-
cações. 

Muitas regalias. 
514-325-7729 

4 pneus de Inverno com jantes de 
Inverno. $400. 514-571-1924

coSTURa
Compramos e vendemos máqui-
nas de costura domésticas. 

514-844-4351

CLASSIfICADOS

“Clavier/keyboard/teclado”
português de Portugal à venda. 

514-299-2966

Linhas da mão e 
cartas. Vidente 

com dons naturais. 
Resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
Rosa 514 278.3956

viDeNTe

aRReNDa-Se
Grande 4 ½ em St-Léonard, pró-
ximo do autocarro 141. Estaciona-
mento privado. 514-728-6831
5 ½ na 14e Avenue, bairro St-
Michel, todo renovado há 1 ½ ano. 
Balcão à frente e atrás. Livre 1 de 
Setembro. 514-325-7594

O Consulado-Geral do Brasil em 
Montreal abriu processo selectivo 
para a contratação de dois (2) au-
xiliares administrativos – agentes 
de atendimento ao público. Infor-
mações: 

www.consbrasmontreal.org.
inscrições até 

4 de Setembro de 2009
Empregada de balcão, com expe-
riência. Tempo parcial, aos fins-de-
semana. 

514-844-2169

The Mount Royal club
Procuramos pessoa para trabalho geral. 

De preferência, pessoa idosa. 
Boas condições de trabalho e 

regalias sociais (seguro médico completo,
fundo de pensão, etc.). 

Bom ambiente de trabalho. 
Para informações, contactar senhor Dias: 

514-842-5454

pUBlicaDo ToDaS 
aS QUaRTaS-feiRaS

leia e DivUlGe

Pessoa responsável, para cuidar 
de pessoa idosa autónoma - 
cozinhar, limpeza, lavar roupa, 
Tempo inteiro. Falar Português e 
Francês. 

514-726-4828
Ajudante de cozinha com 
experiência de cozinha. Tempo 
parcial. 

514-658-3089

veNDe-Se

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

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

VILLERAY

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

ROSEMONT

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

Bom duplex todo renovado

José Montez

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

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

eMpReGoS
Senhora matura para trabalhar 
aos fins-de-semana numa resi-
dência de pessoas idosas. Deve 
falar Francês e Português. Em 
Laprairie. 
Contactar Sónia 450-444-8859

Peixaria, situada 
no Marché Jean-
Talon, procura 
empregado de 

balcão com 
experiência, a 
tempo inteiro. 

514-272-5612 ou 
enviar CV por 

fax: 514-272-3856
Costureira com mín. 3 anos de 
experiência, para trabalho artesão/
de criação, nas Laurentides. +/- 
30 horas por semana. Salário 
segundo experiência. 

450-437-4331

http://www.aluminiumvarina.com/
http://www.sandracantinho.com
http://www.oliviapaiva.com/
http://www.remax-quebec.com/fr/find/displayinner/1389.rmx
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Casal da sEmaNa

CrÓNICAS

Palavras Cruzadas

BoCa do INFErNo

a fixação proibida 
A afixação de cartazes é um dos momentos mais 

interessantes da disputa política: gente que, em 
geral, não tem bom aspecto, procura convencer os 
cidadãos, exibindo uma fotografia sua. Os primeiros 
cartazes desta campanha devem merecer, por isso, 
uma análise cuidada. Enquanto esperamos que al-
guém a faça, o leitor pode sempre entreter-se com 
a minha.
O cartaz do PS é uma re-

produção da bandeira na-
cional, mas com senhoras 
verdes à esquerda, senho-
ras vermelhas à direita, e 
José Sócrates no lugar da 
esfera armilar. É possível 
que as senhoras verdes 
estejam verdes de fome, e as senhoras vermelhas 
estejam vermelhas de irritação por estarem desem-
pregadas. Mas tanto as senhoras verdes como as se-
nhoras vermelhas olham para o primeiro-ministro 
com benevolência, o que leva a acreditar que se tra-
ta de uma fotomontagem. 
Na testa de uma das senhoras vermelhas está o 

slogan: “Avançar Portugal”. Uma agramaticalidade 
que pode ser mais um efeito da insatisfação social: 
tendo em conta o estado a que chegou a relação en-
tre o Governo e os professores, é natural que não te-
nha havido ninguém a avisar o PS de que “Avançar 
Portugal” não é das frases mais escorreitas que já 
foram escritas no nosso idioma.
Em contraponto, os cartazes do PSD apresentam 

desde logo uma vantagem cromática: são os únicos 
que incluem uma senhora que não está verde nem 
vermelha. 
Manuela Ferreira Leite aparece com a sua cor na-

tural ao lado de frases que o PSD recolheu junto 
daquela entidade a que antigamente se chamava 
“povo” e a que hoje se chama “pessoas”. 
Antes das frases, para que não haja dúvidas sobre 

a sua autoria, diz: “Ouvimos os Portugueses”, assim 
mesmo, com maiúscula. O PSD, à semelhança do 
que sucede com os outros partidos, aproveita a cam-
panha para ouvir os portugueses, e faz questão de os 

escutar com particular atenção agora, uma vez que 
vai passar os próximos cinco anos a ignorá-los. Há 
um tempo para tudo.
O cartaz do PCP contém a palavra “Mudança” 

(change, em inglês), e a frase “Sim, podemos ter 
uma vida melhor” (em inglês, “Yes, we can”, etc.). 
Onde é que eu já ouvi isto? Não me lembro, mas 
parece-me que a fotografia do cartaz mostra um Je-

rónimo de Sousa bastante 
mais bronzeado do que é 
costume. A campanha dos 
comunistas portugueses 
usa os mesmos lemas que 
a campanha do chefe do 
imperialismo americano, 
facto que mais uma vez 

me obriga a constatar que não percebo nada de po-
lítica. 
O cartaz mais arriscado é o do CDS. Ao lado da 

fotografia de Paulo Portas aparece a frase “Há cada 
vez mais pessoas a pensarem como nós”. “Sim, mas 
são todos sócios da Autocoope”, dirão os cínicos 
que sistematicamente identificam o discurso do 
CDS com o dos taxistas.
 O certo é que a mensagem do cartaz é arriscada 

na medida em que, para chegar à conclusão de que 
há cada vez mais pessoas a pensar como o CDS, 
os democratas-cristãos tiveram forçosamente que 
fazer uma sondagem. 
Ora, os democratas-cristãos têm-nos dito com mui-

ta insistência que não devemos fiar-nos nas sonda-
gens. 
Que fazer? 
Eis um cartaz que estimula o pensamento político 

mas também o filosófico.
Quanto ao Bloco, que eu tenha visto, não tem ainda 

novos cartazes com as suas principais 
caras. O Bloco tem, evidentemente, 
caras para pôr em cartazes, mas tal-
vez não saiba ainda quais dessas ca-
ras vão estar nos cartazes do PS. Há 
que esperar e ver quem sobra.

Ricardo Araújo Pereira 

“O cartaz do PS é uma reprodução da 
bandeira nacional, mas com senhoras 
verdes à esquerda, senhoras vermelhas à 
direita, e José Sócrates no lugar da esfe-
ra armilar”.

FEstas do EsPírIto saNto dE PoNta dElgada

Já têm livro
O nosso comum amigo e antigo dirigente da Casa 

dos Açores do Quebeque, Manuel A. Pereira, 
esteve este verão nos Açores, donde teve a amabi-
lidade de me trazer um exemplar do livro “Grandes 
Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada”, a cujo 
lançamento assistiu naquela data, assim como ter-
se-á regalado com as respectivas sopas da festa!
Da autoria do Dr. José de Almeida Mello, esta mui-

to inspiradora obra, profusamente ilustrada com lin-
díssimas e artísticas fotogravuras, revela-nos toda a 
riqueza e nobreza desta tradição que mais irmana o 
Povo açoriano onde quer que ele se encontre - nas 
ilhas, no Continente ou nas comunidades açorianas.
Conforme a presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada, Dra. Berta Cabral, que prefaciou o 
título em referência, “Reviver intensamente este pa-
trimónio (do Espírito Santo) conhecendo as suas 
origens é a essência do livro que a Publiçor, com a 
sua importante sensibilidade editorial, nos apresen-
ta através da reconhecida destreza factual  do nosso 
prezado Dr. José de Almeida Mello”.
Para o auto, dito Almeida Mello, “O trabalho que 

agora se publica em livro (...) é um contributo à di-
vulgação, valorização e preservação do património 
cultural e religioso do arquipélago dos Açores, mais 
concretamente do concelho de Ponta Delgada (...)”.
Continuando, acrescenta tratar-se de “um estudo su-

mário, com o intuito de facilitar ao leitor uma noção 
destas festividades no concelho e na cidade”.
Paralelamente, o autor recorda aqui as proféticas 

palavras da poetisa açoriana (micaelense), Natália 
Correia, que escreveu que “O culto do Espírito Santo 
encontrava o seu território ideal num povo que no 
simbolismo da auto-investidura do Imperador  - Sa-
cerdote - a realeza espiritual e 
temporal do Eu Colectivo - con-
figurada no rito da coroação, sa-
tisfaz a um tempo a sua idiossin-
crasia (temperamento peculiar 
de cada pessoa) comunitária 
e a sua relação vitalista com o 
transcendente”.
Foram os condes da Ribeira 

Grande os grandes impulsiona-
dores do culto ao Espírito Santo 
em Ponta Delgada, cujo solar es-
tava situado no largo Mártires da 
Pátria, antigo Terreiro do Paço.
Como se sabe, a presença do 

homem nas ilhas e a sua convi-
vência com as catástrofes natu-
rais criaram uma forma própria 
de viver e de sentir a religiosida-
de ao longo dos séculos. Vivendo 
longe do reino, dos poderes de 
decisão e da corte, isolados pelo mar durante séculos, 
os açorianos de todas as ilhas criaram e edificaram a 
sua própria identidade cultural, assim como religiosa, 
expressa em manifestações religiosas, que se mate-
rializaram em festas e em templos em todas as ilhas.

O Dr. José de Almeida Mello, natural da Salga, con-
celho de Nordeste, S. Miguel, é licenciado em Histó-
ria e actualmente assessor para a cultura da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, entre muitos outros 

lugares que ocupa em diver-
sas instituições sócio-culturais. 
Também, e para além dos inú-
meros projectos museológicos 
de que é autor, salienta-se ainda 
o cargo de consultor da Exposi-
ção sobre a Diáspora Portugue-
sa, organizada pelo Museu da 
Presidência da República, em 
Setúbal, Lisboa e Fafe, entre 
2007 e 2008.
Por outro lado, tem diversos li-

vros publicados, entre os quais: 
“Sociedade Filarmónica Estre-
la d’Alva”, “Poetas e Cantado-
res Nordestenses”, “Memórias 
da Emigração”, “Sinagoga de 
Ponta Delgada”, “Presépios de 
S. Miguel”, “João Paulo II, Re-
cordando a sua passagem pelos 
Açores”, etc.

Felicitamos o autor, o município de Ponta Delgada 
e todas as suas freguesias, com votos de as maiores 
felicidades

António Vallacorba

HORiZOnTAiS: 1.Cabimento. Imaginário. 2. Epiderme. Unidade mo-
netária da União Europeia. 3. Antes de Cristo (abrev.). Armar o pano 
de um guarda-chuva. 4. Torrão cuneiforme, empregado na construção 
de muralhas. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. 5. 
Entre os Gregos, na mitologia, era o filho de Vénus e deus do Amor. 
Que não deixa passar a luz. 6. Relação. Fileira. Engenharia (abrev.). 
7. Cipó. Inflama-se. 8. Pref. de negação. Desaparecer no ar. 9. Pro-
fessora. Sociedade Anónima (sigla). 10. Título dos descendentes de 
Mafoma. Terreiro. 11. Região. Género de macaco nocturno da Amé-
rica Tropical.
VERTiCAiS: 1. Dar pancada em. Preposição (abrev.). 2. Massa de 
cera, pez e sebo, com que os sapateiros enceram as linhas. Mililitro 
(abrev.). 3. Aprovado (abrev.). Pletora sanguínea. 4. Ingeres. Unidade 
de trabalho em todas as suas formas. 5. Pessoa ou coisa de género 
feminino de que se fala. Planta apiácea conhecida por erva-doce. 6. 
Que ou quem esmola. 7. Jogo de crianças. Espécie de albufeira. 8. 
Alienei. Avarento. 9. Que tem chifres largos. Ástato (s.q.). 10. O es-
paço aéreo. Depressão e elevação da superfície das águas (pl.). 11. 
Lugar onde se arremata o pescado à chegada dos barcos de pesca. 
Procriar.

Parabéns à Idelta e ao José Rego pelo seu
27º aniversário de casamento
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Foto da sEmaNa

VÁrIA

soluçõEs
SOLUçãO CRUZADAS:

Depois da missa…
a procissão ainda estará no adro…

muIto BoNs somos Nós

let’s face it, Miguel
Na verdade, achei comovente o artigo de Miguel 

Sousa Tavares sobre o Facebook, publicado aqui 
há dias no Expresso. Para um articulista tão viciado na 
marcação da agenda mediática, atacar as redes sociais 
não mostra outra coisa senão falta de assunto. É uma 
fragilidade a que sou sensível. Especialmente em Agos-
to, em que não raras vezes a malta vai toda para a praia 
e um tipo fica fechado em casa, com a cabeça enfiada 
no motor, como que obrigado a representar o papel do 
último homem espirituoso à face da Terra. Eu estou no 
Facebook, onde tenho mais de 500 amigos. Na verdade, 
não são meus amigos: é o computador que lhes chama 
assim. Ao todo, suponho, não conheço mais de uma 
centena deles. De qualquer forma, há de tudo. Daque-
les interessantes, com um comentário assertivo sobre o 
que quer que apareça e sabedoria suficiente para calar a 
boca quando é hora de calar a boca; e também daqueles 
absolutamente tontos, povoados por nada, nada, nada – 
e que, no momento de calar a boca, sempre descobrem 
um tema sobre que têm desesperadamente de desabafar. 
Ao contrário de Miguel Sousa Tavares, prefiro estes. 
Quer dizer: converso melhor com os outros. Com a Ana 
Celeste, que me tem ajudado a reconciliar-me com uma 
das palavrinhas que mais me complicam com os nervos 
(“socióloga”). Com a Raquel, com quem tento fugir a 
conversas sobre música, para evitar humilhações. Com 
o Nuno, um dos melhores colegas que apanhei nos jor-
nais; com o Francisco, o meu único amigo no poder; 
com o António, que nunca encontrei ao vivo mas cujos 
programas de rádio me acompanhavam na adolescência. 
E, no entanto, são os tontos quem verdadeiramente me 
fascina. Nunca falamos. Nunca trocamos mensagens. 
Nunca trocamos ideias. Mas eles gostam de estar ali – e 
eu, voyeur, vou às vezes às páginas deles. A maior parte 
dos posts são sobre nada: notícias de ovelhas tresmalha-
das na quinta do Farmville, respostas a quizzes com no-
mes como “Que Fotografia da Taróloga Maya Seminua 
Mais Condiz Com a Tua Personalidade?” ou subscri-
ções de causas intituladas “Salvem a Baleia Willy, que 
o Capitão Ahab Já a Tem Cercada Com o Seu Batmo-
bile!” Se publicam uma foto, e embora seja sempre do 
filho recém-nascido ou da praia recém-visitada, já é um 
privilégio. Mas eu ali fico, scroll para baixo e scroll para 

cima, a magicar na pergunta a que às vezes, grosseirão, 
resumo o dilema de uma relação a dois: “O que é que eu 
oferecia a uma pessoa destas no aniversário?”
É que nada as inquieta. Nada as entusiasma. Nada as 

interessa. De todas as impressões com que se pode ficar 
de uma coisa, de uma pessoa, de uma situação, têm ape-
nas duas possíveis: ou gostam ou não gostam. Nem se-
quer sabem bem porquê: é assim e pronto. A certa altu-
ra, um tipo publica um quadro de Rothko – e comentam: 
“Oh, isto também fazia eu… Detesto!” No dia seguinte, 
publica uma peça de Barber – e desatam aos gritinhos: 
“Olha, a banda sonora do Platoon… Adoro!” E eu, pa-
recendo agora azedo, deliro. Deliro com as vidas santas 
delas. Mas deliro, principalmente, com o desafio que re-
presentam para mim. “Que presente é que eu lhes daria 
no aniversário?”, pergunto-me. “E como poderia eu es-
crever um texto sobre uma coisa importante sem perder 
a atenção destas pessoas, cuja capacidade de concen-
tração se assemelha à de uma barata?” Chamem-me 
nomes, se quiserem – ou saiam do meu Facebook, se de 
repente se sentirem na dúvida e decidirem não ma per-
doar. A verdade é que, quando um homem decide fazer 
de uma determinada coisa a sua vida toda, ou se em-
penha em alargar os limites dessa coisa ou essa coisa é 
apenas a lama que o engolirá. Ora, eu decidi trabalhar na 
comunicação – e, se não fosse minha obsessão encon-
trar uma possibilidade de comunicação onde nenhuma 
comunicação haja sido estabelecida antes, mais vale (sei 
lá) ir para famoso, que sempre mata menos a cabeça. O 
que eu estranho é que Miguel Sousa Tavares não tenha 
percebido isto. Sintetiza ele, grosseiro também, que o 
Facebook é para gente solitária, narcisista, mexeriquei-
ra, fala-barato e fundamentalmente ignorante. Também 
o é, sim. Mas eu pergunto-me se ele faz ideia do tipo de 
pessoas que compram os seus livros às centenas de mi-
lhar. É que – sabe, Miguel? – é a “pobre gente” (como 
o Miguel lhe chama) que se apaixona pelos seus livros. 
É a pobre gente despovoada que, no fim, lhe paga os 
safaris. De resto, o Miguel devia sabê-lo: há já alguns 
anos que vem escrevendo sobre ela, embora insista em 
muni-la de trejeitos romanescos e em dar-lhes nomes 
inspirados na lista telefónica de Cascais.

Joel Neto

Charlie Chaplin, o célebre actor e cineasta mais co-
nhecido por Charlot, disse esta frase impregnada 

pelos grandes espíritos da psicologia: “A vida é uma 
tragédia quando vista de perto, e uma comédia quando 
vista de longe”. Cheia de bom senso. Porque nunca de-
veremos, levianamente, falar de perdas e de sacrificados, 
até que sejamos colocados face a uma realidade onde 
os ditos sacrifícios se tornam inevitáveis. Justificáveis 
e necessários. Em 1871, Eça de Queirós — o grande 
Eça — no primeiro número de As Farpas, dizia assim: 
“O país perdeu a inteligência e a consciência moral. 
Os costumes estão dissolvidos, as consciências em de-
bandada, os carácteres corrompidos. A prática da vida 
tem por única direcção a conveniência.” Exacto. E o 
pior, é que ainda andamos nisto. Por isso, não nos deixe-
mos embalar pelas grandes encenações teatrais de salas 
cheias de gente, que apenas representam preliminares a 
banquetes gratuitos, pagos com o pecúlio dos pobres. 
De espírito e de Cristo. Aqueles que duvidam de factos 
consumados e confirmados, mesmo se animados de boa 
fé, só o poderão fazer por desconhecimento do enredo 
do processo, ou então, provocados por uma visão obs-
truída por exacerbados nacionalismos, totalmente de-
sapropriados. Porque como no caso de um grande rio, 
tudo começou com uma gota de água que fez transbor-
dar o copo da paciência, da boa vontade e da coope-
ração, e que devido ao desrespeito das leis em vigor e 
a imposição de caprichos ditatoriais provocou o aban-
dono, a exasperação, a tal “desarmonia”, e de pequena 
gota que era, com o passar dos tempos, transformou-se 
numa ribeira com forte caudal, e a acreditar nos sinais 
que surgem, irá talvez acabar em rio de longo curso… 

Não há, todavia, sacrificados. Antes pelo contrário. Há, 
sim, grandes estrategas oportunistas. E muito teatro.É 
certo que quando após a cerimónia se convida à mesa 
posta, os salões enchem. É conhecido. Concordemos no 
entanto que a cena, é digna dos grandes palcos de “vau-
deville”... Não nos deixemos porém iludir com a hipo-
crisia que transparece da complexidade da personagem 
e seus acólitos, nem com a subtileza das análises que 
se possam fazer, apenas com o intuito de levarem os de 
boa ventura a assemelharem o contexto da história à tra-
gédia de Shakespeare: Hamlet. Quanta choraminguice 
Santo Deus! Se excluirmos o grande William, digamos 
que Sherlock Holmes seria mais indicado.  Esperemos 
então que a Ofélia— como na dramaturgia— acabe por 
compreender que afinal até fará sentido... Mas, se ne-
cessário, dar-lhe-emos algumas semanas para isso. Por-
que na verdade nada se perdeu. Aliás, nunca se perde 
aquilo que não se tem. Pelo menos no campo colectivo. 
E finalmente, a actualidade, acaba por confirmar aquela 
expressão bastante conhecida que diz: “Quem semeia 
ventos, colhe tempestades”. Mas não nos precipitemos. 
Não é tempo ainda de desfraldar as velas. Vamos se-
guindo e atravessaremos a ponte quando chegarmos ao 
rio. Sem pressas, até porque a clarividência surgirá com 
a iluminação das velas, mas por agora, aguardemos, 
sem procurar já culpabilizar certas ausências, cujas pre-
senças afinal nunca estiveram previstas, por incompa-
tibilidade de datas. Cessem assim as mesquinharias e 
os negativismos habituais dominados por anacrónicas 
exaltações bairristas, e esperemos, pois segundo parece, 
após a missa, a procissão ainda estará no adro!.. 

Raul Mesquita 

sudoKu

HORiZOnTAiS: 1. Cabe, Ideal. 2. Pele, 
Euro. 3. AC, Bastir. 4. Tepe, Mo. 5. Eros, 
Opaco. 6. Rol, Ala, Eng. 7. Liana, Arde. 8. 
In, Voar. 9. Mestra, SA. 10. Emir, Eira. 11. 
Plaga, Aoto.
VERTiCAiS: 1. Bater, Prep. 2. Cerol, Ml. 3. 
Ap, Poliemia. 4. Bebes, Erg. 5. Ela, Anis. 
6. Esmolante. 7. Topa, Ria. 8. Dei, Avaro. 
9. Eurícero, At. 10. Ar, Ondas. 11. Lota, 
Gerar.

surPrEsa da sEmaNa

Parabéns aos noivos, Sinje e nicolas que festejaram 
o seu casamento no restaurante Tasca, no sábado 
passado.

que estilo!
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PróxIma JorNada

BrEvEs
ClassIFICação

1-Sp. Braga                                      9 
2-Benfica 7 
3-fC Porto                               7 
4-Marítimo 5 
5-rio Ave                             5 
6-Sporting 4 
7-Belenenses 4 
8-Olhanense 3 

9-U. Leiria                                 3 
10-P. Ferreira                           3 
11-Leixões 2 
12-V. Guimarães                      2 
13-Nacional 2 
14-Académica 1 
15-Naval 1 
16-V. Setúbal                              1 

CarlsBErg CuP

1ª lIga - lIga sagrEs

lIga dE HoNra - lIga vItalIs

rEsultados

Gil Vicente  3 - 0  Sp. Covilhã 
Penafiel   1 - 1  Carregado  

Estoril  1 - 1  Varzim 
Chaves  1 - 1  Portimonense 

Beira-Mar  1 - 0  Feirense 
Freamunde  1 - 1  Fátima 

Trofense  2 - 2  Aves 
S. Clara  1 - 2  Oliveirense

1-Portimonense 7
2-Gil Vicente                                       6
3-Feirense 6
4-Freamunde 5
5-Oliveirense 5
6-Trofense 4
7-S. Clara                                    4
8-Fátima 4

9-Carregado  4
10-Sp. Covilhã                              3
11-Aves 3
12-Beira-Mar 3
13-Varzim 2
14-Estoril 2
15-Chaves 2
16-Penafiel  2

II dIvIsão - zoNa NortE

II dIvIsão - zoNa CENtro

III dIvIsão PortuguEsa
SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C SÉRiE D

SÉRiE E SÉRiE f SÉRiE G - AçORES

PróxIma JorNada

Varzim - Chaves 
Oliveirense - Freamunde 

Portimonense - Gil Vicente 
Feirense - Trofense 
Sp. Covilhã - Estoril 

Aves - Penafiel  
Carregado  - S. Clara 
Fátima - Beira-Mar

II dIvIsão - zoNa sul

1-Merelinense 3
2-Paredes 3
3-Lourosa 3
4-Lordelo 3
5-Sp. Espinho     3
6-Gondomar 1
7-Ribeirão 1
8-Vianense 1

9-Vizela 1
10-Boavista 0
11-Tirsense 0
12-Moreirense 0
13-Valdevez 0
14-Vieira 0
15-Padroense 0
16-Lousada 0

jOrNADA 1  |  06-09-2009 
Paredes  2 - 1  Moreirense 

Valdevez  1 - 2  Lourosa 
Lordelo  1 - 0  Padroense 

Lousada  0 - 3  Merelinense 
Boavista  -  Tirsense 

Vianense  0 - 0  Vizela 
Gondomar  1 - 1  Ribeirão 
Sp. Espinho  1 - 0  Vieira

SÉRiE G - MADEiRA
1-Caniçal 3
2-E. Calheta                        3
3-R. Brava                       3
4-Andorinha 1
5-C. Lobos                          1
6-Porto Cruz                         1
7-CF União                      1
8-Portosantense 1
9-Machico 1
10-1.º Maio                        0
11-C. Canicense                0
12-Porto Moniz                  0 

1-Angrense 3
2-Capelense 3
3-U. Micaelense                  3
4-Rabo Peixe                    3
5-Boavista S. Mateus       3
6-Barreiro 0
7-Lusitânia 0
8-Madalena 0
9-Santiago 0
10-Flamengos 0 

1-Farense 3
2-Pescadores 3
3-E. Lagos                  3
4-Quarteirense 3
5-C. Piedade                   3
6-Beira-Mar MG                1
7-L. Évora                          1
8-U. Montemor                 0
9-Juventude 0
10-Fabril 0
11-Castrense 0 
12-Moura 0 

1-Peniche 3
2-Caldas 3
3-Casa Pia                           3
4-Sintrense 3
5-Alcochetense 3
6-Oeiras  1
7-Portomosense  1
8-Torreense  0
9-Gavionenses 0
10-1.º Dezembro                  0
11-Tojal  0
12-O. Moscavide               0 

1-V. Mocidade                    3
2-F. Algodres               3
3-Anadia 3
4-Gândara 1
5-Sourense 1
6-Mangualde 1
7-Tocha 1
8-Penamacorense 1
9-Nelas 1
10-Alcains 0
11-Pombal 0
12-BC Branco                    0 

1-Avanca 3
2-O. Douro                                3
3-Cinfães 3
4-Coimbrões 3
5-Candal 3
6-P. Castelo                       1
7-Mêda 1
8-Sanjoanense 0
9-Sj Ver                               0
10-Milheiroense 0
11-Cesarense 0
12-Fiães 0 

1-Amarante 3
2-T. Moncorvo            3
3-Rebordosa 3
4-Joane 3
5-Pedrouços 1
6-AD Oliveirense              1
7-Leça 1
8-Vila Meã                       1
9-Infesta 0
10-Famalicão 0
11-Serzedelo 0 
12-Fafe 0 

1-M. Cavaleiros             3
2-Mirandela 3
3-Amares 3
4-Montalegre 3
5-M. Fonte                        3
6-Marinhas 1
7-Valenciano 1
8-Bragança 0
9-Fão 0
10-Santa Maria                0
11-Limianos 0
12-Morais 0 

2ª Fase - Jornada 1
Marítimo  1-1  Trofense 
Naval  1-1  Santa Clara 

Sexta-feira (11 Set) 
V. Guimarães-Naval              15:15
Sábado (12 Set) 
Rio Ave-Nacional                  13:00  
FC Porto-Leixões                       14:00 
Domingo (13 Set) 
V. Setúbal-U. Leiria             11:00  
Olhanense-Académica 11:00  
Belenenses-Benfica 13:00 

aPuramENto muNdIal

Argentina 1-3 Brasil 
 Espanha 5 - 0 Bélgica 

 Dinamarca 1 - 1 Portugal
França 1-1 Roménia

Geórgia 0-2 Itália
Espanha  5-0  Bélgica

PrÓxImA jOrNADA | 20-09-2009 
Moreirense - Sp. Espinho 

Lourosa - Paredes 
Padroense - Valdevez 
Merelinense - Lordelo 

Tirsense - Lousada 
Vizela - Boavista 

Ribeirão - Vianense 
Vieira - Gondomar

1-União Serra     3
2-Eléctrico 3
3-Esmoriz 3
4-Tondela 3
5-Sertanense 3
6-V.Pico 1
7-Praiense 1
8-Tourizense 1

9-Marinhense 1
10-O.Bairro 1
11-Mafra 1
12-Pampilhosa 0
13-Arouca 0
14-Operário 0
15-Monsanto 0
16-Ac. Viseu        0

jOrNADA 1  |  06-09-2009 
Tourizense 1 - 1 Marinhense 
União Serra 4 - Ac. Viseu 
Esmoriz 2 - 1 Pampilhosa 
Eléctrico 2 - 0 Monsanto 

V.Pico 1 - 1 Praiense 
Tondela 1 - 0 Arouca 

Sertanense 1 - 0 Operário 
O.Bairro 0 - 0  Mafra 

PrÓxImA jOrNADA | 20-09-2009 
Marinhense - O.Bairro 
Ac. Viseu - Tourizense 

Pampilhosa - União Serra 
Monsanto - Esmoriz 
Praiense - Eléctrico 

Arouca - V.Pico 
Operário - Tondela 
Mafra - Sertanense 

1-Camacha 3
2-Reguengos 3
3-Atlético 3
4-Oriental 3
5-Pinhalnovense 3
6-Lagoa 3
7-U. Madeira               1
8-Marítimo B 1

9-Pontassolense 1
10-R. Massamá       1
11-E. Amadora          0
12-Odivelas 0
13-Santana 0
14-Aljustrelense 0
15-Igreja Nova 0
16-Louletano 0

jOrNADA 1  |  06-09-2009 
U. Madeira 2 - 2 Marítimo B 
Pontassolense 0 - 0 R. Massamá 

E. Amadora  0 - 1  Lagoa 
Camacha  4 - 0  Louletano 

Odivelas 0 - 1 Pinhalnovense 
A. Reguengos 3 - 0 Igreja Nova 
Atlético  2 - 0  Aljustrelense 

Oriental  2 - 0  Santana 

PrÓxImA jOrNADA | 20-09-2009 
Marítimo B - Oriental 

R. Massamá - U. Madeira 
Lagoa - Pontassolense 
Louletano - E. Amadora 

Pinhalnovense - Camacha 
Atl. Reguengos - Odivelas 
Aljustrelense - Igreja Nova 

Santana - Atlético

MÉDiO ViU SEGUnDO
AMARELO E fOi SUSPEnSO
A suspensão de Ramires 
valeu ao jogador a dispen-
sa do estágio da selec-
ção brasileira, pelo que o 
centro-campista já recebeu 
ordem para regressar a Lis-
boa, a fim de voltar a inte-
grar as sessões de trabalho 
dirigidas por Jorge Jesus, 
prevendo-se que se possa 
apresentar no primeiro trei-
no da semana

CHiLEnO COM
LiMiTAçÕES fÍSiCAS
Matías Fernández pode 
abrir as portas à titularidade 
de Miguel Angel Angulo na 
equipa do Sporting, neste 
caso à estreia absoluta do 
mais recente reforço no en-
contro frente ao Paços de 
Ferreira da próxima jornada 
da Liga

ADJUnTO DE qUEiROZ nãO 
LAnçA TOALHA AO CHãO
Com as complicadas contas 
da Selecção Nacional no 
apuramento rumo ao Mun-
dial’2010, especialmente 
depois do empate (1-1) 
averbado frente à Dina-
marca, Agostinho Oliveira, 
adjunto de Carlos Queiroz, 
destacou a importância de 
«construir o futuro», embo-
ra sem desistir de lutar pela 
qualificação

MEiA EqUiPA SEM
DESCAnSO nAS SELEçÕES
O FC Porto regressa aos 
treinos sem dez internacio-
nais, mas Jesualdo Ferrei-
ra sabe contar quando, a 
partir de 5.ª feira, começar 
a receber os jogadores das 
selecções. Para já, a boa 
notícia é que ninguém se 
lesionou.

EM DESTAqUE nO AGRU-
PAMEnTO DE PRODUçãO
O piloto português Armindo 
Araújo sagrou-se campeão 
Mundial do agrupamento 
de Produção, ao terminar o 
Rali da Austrália.

liedson dá uma
levezinha esperança
Obrigada a ganhar, a Selecção Na-

cional empatou e deixou de de-
pender apenas de si, para conseguir a 
terceira presença consecutiva na fase 
final de um Mundial. Mas ainda há 
esperança e aí os portugueses até já 
estão habituados a fazer contas. De-
volvida nos instantes finais por Lied-
son, que teve uma estreia inesquecível. 
O levezinho entrou na 
segunda parte, marcou 
um golo e quase deu a 
vitória a Portugal. Não 
o conseguiu, é certo, 
mas provou o quão 
acertada foi a sua cha-
mada à equipa, não se 
compreende é porque 
não jogou de inicio, 
que a dada altura do 
jogo passou a jogar em simultâneo 
com três jogadores naturalizados. Isto 
porque Pepe e Deco jogaram o tempo 
todo, mostrando alma e raça na defesa 
dos interesses nacionais. O “mágico”, 
por exemplo, foi o motor. Pôs a equipa 
a jogar, quase sempre ao primeiro to-
que, e teve aberturas brilhantes, sobre-
tudo na primeira parte. Nesse período, 
Portugal encostou a Dinamarca à sua 
baliza, criou inúmeras oportunidades, 
tanto pelo meio como pelas faixas, 
aproveitando sobretudo a velocida-
de de Bosingwa e os cruzamentos de 
Duda, mas depois, na hora de finali-
zar, o remate saiu invariavelmente por 
cima da trave ou foi parado por An-
dersen, o herói improvável. Terceiro 
guarda-redes dinamarquês, efectuou 
uma exibição soberba evitando alguns 
golos que pareciam certos. 
À meia hora de jogo, Portugal já ti-

nha efectuado 12 remates. A exibição 
chegou a ser uma das melhores dos úl-
timos tempos, provando que o 4x4x2 
encaixa que nem uma luva nas caracte-

rísticas dos jogadores portugueses. 
Mas quando se pensava que Portugal 

iria marcar a qualquer momento, a Di-
namarca ficou em vantagem, fazendo 
valer a força e o talento de Bendtner, 
naquele que foi o primeiro remate que 
os dinamarqueses fizeram à baliza de 
Eduardo. O intervalo estava perto, 
levando Carlos Queiroz a mexer ra-

pidamente na equipa. 
Liedson entrou na se-
gunda parte para o lugar 
de Tiago, devolvendo 
à equipa o 4x3x3, com 
o levezinho no eixo do 
ataque, Ronaldo na di-
reita e Simão na esquer-
da. 
Apesar da alteração, 

Portugal entrou mal no 
segundo tempo. A equipa estava per-
turbada e dividida, deixando a Dina-
marca criar perigo em contra-ataque. 
A Selecção Nacional demorou cerca de 
15 minutos a recompor-se, mas depois 
foi novamente para cima do adversá-
rio, levando Morten Olsen a ficar quase 
em estado de choque. 
Novamente com o jogo controlado, e 

como o resultado não interessava, Quei-
roz refrescou a equipa com a troca de 
Nani por Simão e mais tarde acrescen-
tou Nuno Gomes ao ataque, acabando 
a jogar com quatro avançados. A pres-
são era tal que os dinamarqueses quase 
não saíam da área. Portugal tentou o 
golo de todas as maneiras, efectuando 
36 (!) remates, mas só um deles acabou 
dentro da baliza de Andersen, batido 
por Liedson. O avançado estreou-se 
pela selecção portuguesa com um golo 
e esteve mesmo para oferecer os três 
pontos, mas o guarda-redes dinamar-
quês voltou a não deixar. Desta forma, 
o apuramento ficou mais complicado, 
mas ainda é possível. 

Hoje na RTPI
Hungria vs Portugal 14h45
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Hulk faz coisas incríveis
Antes ainda de assinar pelo FC Porto, Varela con-

fessou admirar Hulk. Agora que o conhece, re-
forçou essa admiração e acrescentou uma certeza: o 
brasileiro é muito bom nos jogos, como ele já sabia, 
mas também a deixa de boca aberta nos treinos. Apesar 
de ser concorrente directo, e considerando a poupança 
de palavras que se percebe nas respostas, a declaração 
que Varela faz sobre Hulk é bem capaz de ser a mais 
comprida desta entrevista. Também comenta o bom en-
tendimento com Falcão, avançado que só chegou esta 
época ao futebol português. 
Disse publicamente, antes de chegar ao FC Porto, que 

admirava o Hulk. A convivência diária reforçou essa 
admiração? Sim, admiro as suas capacidades. Acho 
que tem uma apetência enorme para o futebol e gos-
to muito de o ver jogar. Nos treinos, ele faz aquelas 
coisas incríveis, como as pessoas podem também ver 
nos jogos. É normal, porque ele treina sempre no nível 
máximo, de maneira a poder, depois, fazer as mesmas 
coisas nos jogos. 
Continuando no ataque, o seu entendimento com Fal-

cao tem sido bom... É fácil jogar com o Falcão e com 
todos os outros. A equipa tem muita qualidade e isso 
facilita qualquer integração. E como é trabalhar com 
Jesualdo Ferreira? Ele dá-lhe muitos conselhos? 
É um treinador que está sempre em cima dos jogado-

res, a corrigir os nossos erros, e isso é muito bom para 
qualquer jogador. 
Os defensores Polga e Caneira são os casos mais evi-

dentes e, ao que tudo indica, poderão figurar nas opções 
do técnico Paulo Bento para a recepção ao Paços de 
Ferreira, no próximo domingo, às 20h15, a contar para 
a 4ª jornada da Liga Sagres. Polga cumpriu na última 
semana um programa de treino individualizado e es-
pecífico de condicionamento muscular, desenvolvido 
maioritariamente no ginásio da Academia, mas no de-
curso do micro ciclo de treino que hoje se inicia deverá 
ser integrado nos trabalhos do grupo. Tal como Canei-
ra. Este, após o duelo de Coimbra, queixou-se de uma 
mialgia no adutor da perna direita e acabou a semana 
transacta a treinar-se de forma condicionada no terreno 
de jogo

DESPOrTO - COOrDENAçãO DE jOãO mESQUITA

Benfica ganha ao celtic (3-1)
Há oportunidades que não podemos deixar passar 

e, desta vez, A Voz de Portugal preparou-se an-
siosamente para este evento em Toronto, um jogo bas-
tante desejado pelos adeptos do Benfica. Tive a pos-
sibilidade de encontrar os jogadores das duas equipas 
e, mesmo sendo um adepto do Sporting, sou acima de 
tudo um fã do futebol profissional em geral. Naque-
le dia, os Benfiquistas ficaram bastante contentes, o 
Benfica venceu o Celtic, equipa escocesa, por 3-1, em 
Toronto, e ao mesmo tempo conquistou o troféu CNE. 
Apesar de ter jogado desprovido de vários habituais 
titulares (Aimar, Cardozo, Ramires, Luisão, entre ou-
tros), Jorge Jesus viu a sua equipa exibir-se com am-
bição desde o primeiro minuto e em vantagem desde 
o segundo, quando Keirrison aproveitou o ressalto 
de um remate ao poste de Nelson Oliveira. Mesmo 
a ganhar nos primeiros minutos de jogo, o Benfica 
continuou em busca do golo e a verdade é que teve 
várias oportunidades para o conseguir, até que o Cel-
tic finalmente conseguiu encontrar-se e equilibrar de 
novo o jogo a meio-campo. Apesar do maior domí-
nio, o Benfica acabou por sofrer o empate em cima 
do intervalo, num lance em que a defesa deu espaço 
a McGowan para concluir um ataque iniciado na di-
reita a que Júlio César ainda conseguiu opor-se uma 
vez.

À entrada para a segunda parte os escoceses apre-
sentaram-se com boa dinâmica ofensiva, mas foi o 
Benfica que chegou ao golo, através do júnior Ru-

ben Pinto, aos 57. De novo em vantagem, o Benfi-
ca tomou de vez conta do jogo. Saviola (71) fez o 
3-1 e até final a equipa encarnada teve várias opor-
tunidades para voltar a marcar. Com muitos jovens 
em campo – o Celtic também não jogou na máxima 
força – Jorge Jesus tem motivos para estar tranquilo. 
A segunda linha benfiquista mostrou qualidade, am-
bição e, sobretudo, estar a assimilar a metodologia 
de trabalho. Destaque nesta partida para Di Maria, 

que foi um dos jogadores mais 
influentes em campo. Ao fim Jor-
ge Jesus elogiou à exibição dos 
juniores utilizados no jogo com o 
Celtic, e não hesitou em afirmar 
que o nível dos juniores do Ben-
fica tem bons jogadores à equipa 
principal. 
Parabéns aos organizadores 

deste evento! Informaram-nos 
também da possibilidade de mais 
um encontro deste nível, tendo provavelmente lugar 
em Março um jogo da Selecção Portuguesa em To-
ronto. Estaria quase tudo confirmado…


