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Um cenário
macabro...
Augusta Martinho, moradora no 

4º andar num prédio em Rio de 
Mouro, Sintra, onde o seu corpo foi en-
contrado no chão da cozinha nove anos 
depois de ter morrido. Ali próximo es-
tava, também morto, o seu cão. Nestes 
últimos dias, no país inteiro, este tem 
sido o tema mais discutido. Todos fa-
zem a mesma pergunta: como é possí-
vel uma pessoa a viver às portas de Lis-
boa, morre na sua casa, entre as quatro 
paredes, e as autoridades, durante 9 
anos, nada fizeram para verificar se a 
pessoa em causa estava viva ou morta? 
Como é que isto pode acontecer num 
país civilizado?, é o que todos questio-
nam.
Augusta, a vítima, e Aida, a vizinha 

que a procurou incessantemente, parti-
lharam a convivência no mesmo prédio 
durante mais de 20 anos. Augusta, anti-
ga educadora de infância, solteira, sem 
filhos, completaria 96 anos na semana 
passada se fosse viva. Mas morreu no 
Verão de 2002.
A família e a vizinha da idosa alerta-

ram as autoridades do desaparecimen-
to da idosa e solicitaram, inclusive, o 
arrombamento da porta. Mas tudo em 
vão! A polícia foi ao local mas foi só 
para ‘inglês ver’. Recusaram-se a ar-
rombar a porta, dizendo à vizinha Aida: 
“Se estivesse morta cheirava mal, deve 
ter ido de férias”, e desapareceram. O 
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Continuação da página 1
globo Internacional na videotron
Participem na petição para ter a Globo Internacional na Videotron. Po-
dem assinar nos seguintes locais: Café Santos (Verdun), Chez Brasil 
(Rachel), Lelé da Cuca (Marie-Anne), Bayou Brasil (St-Denis), C.C.B. 
da Equipe Capoeira Brasileira (Clark), Capoeira Abada (De Gaspe), Le 
Centre Père Sablon com o Anderson (Papineau), e o Consulado Brasi-
leiro com o Beto. info: disckcelso 514-914-5831.

portugália tradição e Cultura
Grande noite de Fados em Brossard a favor da Escola Portuguesa de 
Brossard. O evento terá lugar sábado, dia 19 de Fevereiro, às 20h, 
no 3205,Boul. Rome. Haverá jantar e serviço de bar (não incluído ) 
seguido de um espectáculo de fado apresentado pelos fadistas Carlos 
Rodrigues, Cristina Rodrigues, Vitor Vilela, acompanhados por Liberto 
Medeiros, Francisco Valadas e Luís Costa.
reserve o seu lugar ligando para o 450 659 4356.

passeio à “Cabane à sucre”
O Rancho Folclórico “Praias de Portugal” organiza um passeio à “Ca-
bane à sucre” na “Villa do Sirop” em Ste-Eustache no domingo 13 de 
Março. Reserve o seu bilhete, preço com ou sem autocarro. Haverá 
muita animação, música e prémios a sortear entre os presentes. 
para mais informações: 514-844-1406.

os Serrantonienses, os
Serrambanas e uma boa causa
Um grupo de emigrantes oriundos da Serra de 

Santo António, inspirados pelo santo padroeiro 
da terra, protector de coisas perdidas e para quem não 
há causas perdidas, decidiu organizar uma festa de 
angariação de fundos a favor do Centro de Bem Es-
tar Social da sua terra natal. Esta obra em construção 
que inclui um centro de dia, uma creche e um lar de 
idosos vai servir em prioridade a população da Serra 
de Santo António, uma aldeia do concelho de Alca-
nena, no distrito de Santarém, que muitos conhecem 
pelas suas famosas Grutas e pelas particularidades da 
sua paisagem. 
É esta terra que os seus antepassados compartimen-

taram com muros de pedra que lhe dão um aspecto 
tão característico que muitos Serrantonienses es-
palhados pelo mundo transportam no coração. Tão 

longe mas tão perto, que ficou logo certo que não fi-
cariam indiferentes ao apelo lançado pelos conterrâ-
neos do outro lado do oceano.
Pese embora o padroeiro da Serra ser conhecido por 

milagreiro e os tenha ajudado a transformar as pedras 
em pão, de há muito que os serranos sabem que os 
milagres não acontecem assim do pé para a mão, sem 
empenho e dedicação. 
Mas também há muito que se sabe que sendo do 

meio das pedras, seus corações de pedra não são. 
Demos as mãos e mãos à obra, foi a conclusão da 
primeira reunião. Para já foi organizado um belo se-
rão para o qual se espera que amigos e conhecidos 
também dêem uma mão. 
Os Serrambanas, um conjunto musical de conter-

râneos radicados em Vancouver e que tem espalha-
do o seu talento pelo mundo, logo disseram que não 
podiam dizer não, que era só apanhar o avião. E lá 
estarão a fazer a animação.
Por isso, no próximo dia 26 de Fevereiro faça uma 

pausa, desfrute um bom jantar, aprecie a boa música 
e apoie uma bela causa. Para adquirir bilhetes para 
este evento de solidariedade que terá lugar no Salão 
de recepções Château Princesse em Saint-Leonard 
(6452, rue Jean-Talon Est (esquina com a Langelier) 
contacte Clementina Santos (450 655 8575) ou Da-
vid Loureiro (514 264 0613).

Arlindo Vieira

os açores e as suas gentes

em S. Jorge, morre a poetisa M. B. andrade
Faleceu neste dia, 16 de fevereiro, do ano de 1921, 

a poetisa jorgense Mariana Belmira de Andrade, 
uma das mais distintas açorianas.
Belmira de Andrade nasceu no dia 31 de dezembro 

de 1844, na Ilha de S. Jorge, dedicando-se, desde a 
mocidade, à cultura das letras; e na poesia, onde este-
ve nos primeiros lugares. Publicou admiráveis versos 
em vários jornais e em volume, se salientando de ma-
neira a ser considerada uma das melhores. Salienta-
mos aqui a “Sibilia”.
Foi professora de instrução primária na freguesia 

das Manadas, concelho de Velas, cultivando sempre, 
a par dos seus árduos trabalhos profissionais, a litera-
tura. colaborando extensamente nas letras açorianas, 
especialidade onde tão poucos são os espíritos femi-
ninos que a essa tarefa se entregaram.
As campinas verdejantes da sua ilha, os seus livros 

e os seus discípulos foram a trilogia amorosa em que 

o seu espírito se embrenhou eviveu na contemplação 
sentida do seu coração, da sua privilegiada inteligên-
cia.

Damos a seguir um exemplo de
um dos poemas do livro “Sibilia”

Razão!…luz peregrina!
Ó imortal farol que as almas ilumina!

Levanta-te, plebeu! Se o nobre tem a espada,
herança dos avós, tu tens a dura enxada,

a picareta, o escopro, a serra, o rijo malho!

Eis três troféus de glória, ó filho do trabalho!…
Levanta-os, triunfante, em tua mão robusta!

A pérola que rola em tua fronte robusta
A baga de suor - eleva, nobilita…

António Vallacorba
com o apoio da sinopse de efemérides

1267 - Os reis Afonso III de Portugal e Afonso X de Castela assinam 
a Convenção de Badajoz, que garante a soberania portuguesa do Al-
garve.
1279 - Morre Afonso III. Sucede-lhe D. Dinis.
1614 - Morre o bispo do Japão Luís Cerqueira, fundador das paró-
quias católicas no país, responsável pela primeira edição japonesa do 
Catecismo.
1773 - As distinções entre cristãos velhos e cristãos novos são aboli-
das, em Portugal. É igualmente decretada a destruição dos registos 
cadastrais dos judeus.
1899 - Suicida-se, no Porto, o escultor Soares dos Reis, autor de “O 
Desterrado”.
1906 - São apreendidos, em Lisboa, os jornais A Paródia, Novidades e 
O Liberal, por críticas ao Governo.
1907 - É emitida a concessão do aproveitamento hidroelétrico do Rio 
Lima.

“a nenhum homem será vendido, negado ou atrasado o direito à 
Justiça”. cláusula 40 da magna carta, assinada pelo rei João de 
inglaterra, em 1215.

Um cenário macabro...
primo da idosa, Armando Martinho Gaspar, foi 13 
vezes ao Tribunal de Sintra para obter autorização 
para arrombar a porta o que lhe foi sempre negado. 
Foi ao Registo Civil para saber se havia alguma cer-
tidão de óbito. Foi ao Registo Predial para saber se a 
casa estava paga ou em dívida. 
Finalmente, o corpo de Augusta só foi encontrado, 

nove anos depois, porque houve uma penhora das fi-
nanças, por dívida de cerca de 1500 euros, e a casa 
acabou por ser vendida. Quem comprou prescindiu 
de fazer a avaliação do interior do imóvel. E quan-
do o novo proprietário preparava-se para arrombar a 
porta, uma vizinha avisou: “tenha cuidado, olhe que 
pode ter uma surpresa, a dona está desaparecida há 
nove anos!” O serralheiro arrombou a porta – e a sur-
presa lá estava -, deparou-se com o cenário macabro 
– Augusta jazia na cozinha, junto ao esqueleto do seu 
cão. 
No dia seguinte da descoberta do corpo de Augus-

ta Martinho, os jornais publicavam páginas inteiras 
sobre outros idosos, que viviam em solidão absoluta 
e que teriam sido encontrados mortos. Alguns exem-
plos: em 2009, um homem de 84 anos, de Vila Nova 
de Gaia, foi encontrado morto na sua casa, o corpo já 
em decomposição. Em 2009, o cadáver de um emi-

grante português, de 62 anos, foi encontrado no in-
terior da sua casa, em Paris. Sentado num cadeirão 
e “literalmente mumificado”, estaria morto há três 
anos. Em Outubro de 2008, uma mulher de 74 anos 
foi encontrada morta na sua casa, em Fátima. Estava 
desaparecida há 40 dias, os vizinhos não deram im-
portância há sua ausência. Nos arredores de Leiria, 
o cadáver de um homem de 73 anos foi encontrado 
num contentor metálico transformado em habitação. 
E a lista é longa de idosos que morrem por causa do 
isolamento social e falta de solidariedade.
Portugal é o 6º país mais envelhecido do Mundo 

– 17,9% da população tem mais de 65 anos -, num 
ranking liderado pelo Japão (22,6% de idosos). Lis-
boa, com um idoso por cada quatro habitantes, é a 
capital europeia com maior proporção de idosos. E, 
segundo as estatísticas, 20% dos idosos da capital 
portuguesa não convivem com familiares ou amigos. 
Num quadro global de envelhecimento populacional 
– Portugal tem mais de um milhão e 900 mil habi-
tantes com mais de 65 anos e, em 2009, o número de 
nascimentos foi, pela primeira vez desde 1900, infe-
rior a cem mil.

Augusto Machado

vidente médium alhadj
com 32 anos de experiência. ele pode 

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

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

100% garantido
Tel.: 514-553-5975

pagamento após resultados

associação portuguesa do Canadá
Para todos os seus eventos, escolha uma das salas da nossa sede 
completamente renovada. Ocupamo-nos de tudo! Ementas variadas. 
para mais informações: conceição 514-255-4849

Carnaval na apC
A Associação Portuguesa do Canadá organiza uma Noite de máscaras 
com o Tema “O Circo” no dia 5 de Março pelas 19h. Todos são bem-
vindos, venha divertir-se com trajo ou não. Jantar/Baile, carne de porco 
alentejana. Animação Musical José Sousa. marcações: gracinda 450 
668-5160, Suzete 514 593-5395, apc 514 844-2269, sextas depois 
das 18h.

visita da Dra. graça Castanho
A Casa dos Açores do Quebeque vem por este meio informar da visi-
ta da Dra. Graça Castanho, Directora regional das comunidades dos 
Açores, que estará na Casa dos Açores do Quebeque, no dia 21 de 
Fevereiro pelas 18h30 para um encontro com a nossa comunidades.
514-388-4129
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prova de
deSumanidade
a igreja católica conside-
rou que os casos de ido-
sos encontrados mortos 
em casa são “a prova aca-
bada de uma desumanida-
de da sociedade”. É que as 
pessoas permanecem “vi-
vas no BI, quando já mor-
reram há muitos meses ou 
há muitos anos” disse, à 
agência lusa, carlos aze-
vedo, o bispo responsável 
pela pastoral Social.

parlamento
diSSolvido
egipto. dois dias após a 
resignação do presidente 
Hosni mubarak, o exército 
egípcio dissolveu o parla-
mento e suspendeu a cons-
tituição, que será alterada.

tuniSinoS Fogem do 
paíS para a itália
pelo menos mil tunisinos 
fugiram para a ilha de 
lampedusa, em itália, na 
madrugada. a diplomacia 
italiana já afirmou que se-
rão repatriados.

encontro entre Durão e
cavaco durou hora e meia
O Presidente da Comissão Europeia 

Durão Barroso, reuniu-se com 
Cavaco Silva.
À saída da audiência, que teve lugar 

no Palácio de Belém, e que terá durado 
cerca de hora e meia, Durão Barroso 
não quis prestar quaisquer declarações 
aos jornalistas presentes.
Barroso terá seguido depois para a re-

sidência oficial do primeiro-ministro, 
José Sócrates, onde tinha agendada 
uma outra reunião.
Apesar de não ter sido feita nenhuma 

declaração, prevê-se que os temas de-
batidos estejam ligados à situação eco-
nómica europeia e à próxima cimeira 
extraordinária de chefes de Estado e de 
Governo, a realizar-se a 11 de Março.

estratégia europeia para
acabar com os sem-abrigo
A condição de sem-abrigo continua 

a afectar milhões de pessoas por 
toda a Europa e a Conferência Euro-
peia de Consensos da União Europeia 
(UE) alerta que, apesar dos sem-abri-
go de rua serem a forma mais visível e 
extrema de pobreza e exclusão social, 
a condição afecta também pessoas que 
vivem com amigos e familiares ou em 
condições temporárias, inadequadas 
ou inseguras.
Para combater o fenómeno, a con-

ferência aponta seis recomendações: 
considerar sem-abrigo todas as pesso-
as sem tecto, sem casa ou que vivem 

em locais inseguros ou sem condições 
de habitabilidade; propor como objec-
tivo final acabar com os sem-abrigo e 
não a simples gestão da questão; pro-
por aos estados-membros a promoção 
do acesso a uma casa definitiva, preve-
nindo o aparecimento de novos sem-
abrigo; defender que ninguém tenha de 
enfrentar uma situação de pobreza.
As outras propostas são dar o máximo 

de poder de decisão aos sem-abrigo, e 
apontar a necessidade de uma estraté-
gia europeia ambiciosa que leve a cabo 
estratégias nacionais e regionais em 
cada um dos países. PÚBLICO/Lusa

estratégia europeia 
para acabar com
os sem-abrigo
O Irão tornou-se o primeiro país não-árabe do 

Médio Oriente a sofrer o contágio das revol-
tas populares da Tunísia e Egipto, com milhares 
de pessoas a enfrentarem um forte dispositivo po-
licial e juntarem-se a uma manifestação proibida 
que, em pleno centro de Teerão, fez ecoar gritos de 
“fora os ditadores!”. Uma pessoa morreu e várias 
ficaram feridas, segundo a agência Fars.

fundo permanente 
terá 500 mil milhões 
para socorrer o euro
Os ministros das Finanças da Zona Euro de-

cidiram que o novo Mecanismo Permanente 
de “socorro” aos países da união monetária, que 
entrará em funcionamento a partir de 2013, terá 
uma capacidade efectiva de mobilizar 500 mil mi-
lhões de euros, o dobro do FEEF, o actual fundo 
temporário.
Quanto ao reforço da dotação do Fundo Europeu 
de Estabilização Financeira (FEEF) nada foi de-
cidido, com a Alemanha a insistir que qualquer 
movimento nesse sentido só poderá ser dado num 
quadro de um compromisso muito mais abrangen-
te de reforço da disciplina orçamental e de conver-
gência das políticas económicas, designadamente 
salariais e fiscais.
O fundo permanente é mecanismo que substituirá 
com carácter permanente o FEEF a partir do iní-
cio de 2013. Apesar de a sua dotação teórica ser de 
440 mil milhões de euros, para garantir “rating” 
máximo o FEEF só pode ir buscar aos mercados 
pouco mais de metade
O novo mecanismo deverá estar operacional em 1 
de Janeiro de 2013 (seis meses antes do previsto).

oBama apreSentou
orçamento
o presidente dos estados 
unidos, Barack obama, 
apresentou o orçamento 
para 2012. as medidas que 
se destacam são o aumen-
to de impostos para o pe-
tróleo, gás e carvão. São 
ainda contemplados cortes 
na educação, prevendo-se 
uma redução de 1,1 biliões 
de dólares (€816 biliões) no 
défice, em 10 anos.
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Tasca no festival 
Montreal en 
lumières

O Festival Montreal 
“en Lumière”, que 

inicia a sua 12ª edição, é 
um festival gastronómico e 
cultural. O festival sempre 
quis ser um evento inver-
nal, querendo demonstrar 
que há uma vida activa na 

cidade, mesmo nestes duros meses de Inverno. 
Nesse contexto, oferece o evento “Les midis du 
festival”, ou seja, os meios-dias do Festival, onde 
uma pode experimentar a gastronomia dum res-
taurante de Montreal por um preço interessante 
– 12,95$.

É no âmbito desse acontecimento que o restau-
rante Tasca, situado no 172, rua Duluth Este, 
participa pela primeira vez no certame no evento 
do meio-dia, de 21 a 25 de Fevereiro. Uma emen-
ta especial será oferecida aos clientes que querem 
descobrir ou experimentar a sua arte culinária. 
Com o chefe Franclim Gomes, o cliente terá di-
reito a vários pratos. Não perca esta oportunida-
de! Reserve já e vá encorajá-los.

proprietário tem 300 dias 
para fazer trabalhos
Num gesto raro, o Plateau Mont-Royal obteve uma 

injunção para forçar os proprietários de um edi-
fício patrimonial a restaurá-lo, de acordo com as re-
gras da arte. Construído no início do XXº século, o 
prédio, de estilo vitoriano, que presentemente desfi-
gura a intersecção da avenida des Pins e o Boulevard 
Saint-Laurent, já teve muito fausto. Mas não conser-
vou muito do seu lustro passado. Porém, dentro de al-
guns meses, vai reencontrar o seu esplendor passado. 
A freguesia obteve uma injunção do Tribunal superior 
exigindo que o prédio seja renovado nos próximos 300 
dias. Os proprietários deverão além disso respeitar 14 
condições para assegurarem o respeito do carácter pa-
trimonial do edifício. O Plateau pediu ao serviço do 
contencioso da Cidade de obter esta injunção por ra-
zões de segurança, explica Alex Norris, vereador do 
Mile-End, que pilotou o processo. O edifício, situado 
na esquina noroeste da intersecção, até apresenta um 
perigo para os peões. A freguesia já tinha obtido uma 
injunção no Outono, para forçar o proprietário a con-
solidar um muro com a ajuda de uma estrutura metá-
lica. “Estas renovações são necessárias por razões de 
segurança, mas também de património”, acrescenta o 
eleito de Projecto Montreal. “É um edifício que tem um 
forte interesse patrimonial, situado num lugar nevrál-
gico, no Boulevard Saint-Laurent”.

2010: ano recorde 
para a imigração
no canadá

O Canadá acolheu um 
número recorde de 

imigrantes no último ano, 
de acordo com um rela-
tório de Cidadania e Imi-
gração Canadá, publicado 
domingo. De acordo com 
este relatório, o Cana-
dá abriu as suas portas a 
280.636 residentes per-

manentes em 2010. Este número, nunca igualado 
nos últimos 50 anos, ultrapassa de 6% as estimativas 
governamentais. Num comunicado, o ministro Jason 
Kenney indicou que o número elevado de imigrantes 
económicos em 2010, tinha permitido à Cidadania e 
Imigração Canadá de reduzir o número de pedidos 
em espera na categoria dos trabalhadores qualifica-
dos da vertente federal. Tal desempenho também teve 
como efeito diminuir o tempo de espera, em virtude 
do Plano de acção para acelerar a imigração e a res-
ponder às necessidades do mercado do trabalho. De 
acordo com Kenney, a economia canadiana, depois 
da recessão, tem necessidade de uma taxa elevada de 
imigração económica para manter o seu vigor.

Quebeque quer garantias
sobre a fusão londres-TMX
A Bolsa de Montreal deverá conservar e mesmo 

desenvolver a sua avaliação em matéria de pro-
dutos derivados, para que Quebeque aprove a fusão 
do Grupo TMX com a Bolsa de Londres. Foi o que 
afirmou domingo o ministro das Finanças do Que-
beque, Raymond Bachand, numa entrevista. O go-
verno de Jean Charest quer igualmente assegurar-se 
que diversos Quebequenses obterão postos impor-
tantes de administradores na nova entidade, de um 

valor bolsista considerado entre 6 e 7 mil milhões de 
dólares. Em virtude do acordo entre o Grupo TMX 
e a Autoridade dos mercados financeiros (AMF) no 
âmbito do agrupamento das Bolsas de Montreal e de 
Toronto, em 2008, qualquer transacção relativa ao 
grupo deve ser aprovada pela AMF. Este último terá 
audiências públicas sobre a fusão, a pedido do minis-
tro Bachand, e líderes da Bolsa de Londres estarão 
presentes para responder às perguntas.

QUaSe

eSGoTaDo
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2 000 minutos em qualquer momento
facturados ao segundo

Mensagens texto ilimitadas
incluindo as mensagens internacionais

Utilize os seus minutos em todas
as zonas CitéFido do país

2 000 minutos, são suficientes?
Facto: 96% dos milhares de assinantes
a este pacote CitéFido utilizam menos
de 2 000 minutos por mês.

por mês
Nenhum custo de activação*

Telemóveis a 0 $

com Contrato Fido de 2 anos

Muitos FidoDollars
sem contrato de tipo balança
Contrariamente a certos fornecedores,
os nossos telemóveis a 0 $ permitem-lhes 
acumular FidoDollarsMC desde o primeiro dia.

Estará mais
que satisfeito

MILHÕES     DE FIDODOLLARS DEVOLVIDOS AOS NOSSOS CLIENTES ATÉ AGORA

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

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

www.action-page.com

Offres sujettes à changement sans préavis. Les prix des appareils sont en vigueur dans le cadre d’une nouvelle mise en service avec Entente Fido; des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Taxes en sus. Valides dans les zones CitéFido 
de Montréal et de Québec. Les minutes supplémentaires, les interurbains, l’itinérance, la transmission de données, les options, les frais provinciaux pour le service d’urgence 9-1-1(s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et facturés mensuelle-
ment. Temps d’antenne local à l’intérieur de votre zone CitéFido seulement. Chaque minute supplémentaire de temps d’antenne local à l’intérieur de votre zone coûte 35 ¢/min et les appels faits et reçus à l’extérieur de votre zone CitéFido 
coûtent 25 ¢ la minute. Des frais d’interurbain peuvent s’appliquer et sont déterminés en fonction de votre zone d’appels locaux, pas de votre zone CitéFido; fido.ca/zonesappel. Le forfait comprend les messages envoyés du Canada 
vers un numéro de sans-fil canadien, américain ou international. Les messages reçus d’un autre sans-fil sont gratuits. Des frais s’appliquent pour les messages texte à tarification supplémentaire (alertes, messages relatifs au contenu, aux 
concours et aux promotions). *Valide dans le cadre d’une nouvelle mise en service avec Entente Fido de 2 ou 3 ans. Un crédit au montant des frais de mise en service de 35$ sera porté à votre première facture. MC Fido & dessin, CitéFido 
et FidoDollars sont des marques de commerce de Fido Solutions, utilisées sous licence. Tous les autres noms de marque et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2011 Fido Solutions.

Na casa dos açores do Quebeque
com o ‘Reviver’ por São valentim
O dia de São Valentim foi lembrado aqui antes 

da sua verdadeira data por via da sua proximi-
dade com a realização do convívio ‘Reviver’. As-
sim, aproveitou-se para juntar o útil ao agradável!
Só soubemos desse “extra” quando aconteceu , 

pois a Mercês dos Reis, diretora do evento, apenas 
havia dito que iria haver “uma surpresa”. 
E houve, quando ela distribuiu bombons alusivos 

à ocasião, seguido do abrir do bolo e de um Porto 
pelos aniversários de Odete Freitas e de Franciso 
Amaral.
O momento foi muito nobre, dado que o salão 

estava enfeitado com o vermelho da praxe e pelo 
calor humano de uma das maiores presenças de 

membros de sempre.
Alberto Botelho, sempre muito inspirado, cantou 

umas melodias napolitanas, juntando-se depois aos 
demais elementos na interpretação do hino do gru-
po. O programa do dia revestiu-se com as habituais 
atividades: ginástica, artesanato, jogos, verificação 
da tensão arterial de cada qual, entre muitos outros.
Antes do almoço, e como vem sendo hábito, Mer-

cês dos Reis distinguiu-se com as palavras que di-
rigiu aos membros, cujo tema focou a importância 

de permanecer jovem.
Dos dez exemplos que ofereceu, escolhemos este: 

“A vida não se mede pelas vezes que respiramos, 
mas pelos momentos de alegria em que vive e par-
tilha”, sugerindo depois que “Todos nós temos de 
viver a vida ao máximo”.
Dado o entusiasmo que se tem vivido aqui nes-

tes últimos tempos, pedimos alguns comentários 
a vários membros sobre o que acham do convívio. 
Teresa Labão, uma das mais assiduas frequenta-
doras, disse que está “cada vez melhor”. Porquê? 
- quisemos saber. 
Respondeu-nos:“O agrado geral, o trato das pes-

soas; tudo com muita amizade”. 

Sentado a meu lado, à mesa, estava Carlos Sal-
danha, fundador da Casa dos Açores (Caçorbec). 
Para este membro do Conselho Fiscal desta cole-
tividade, “É o projeto de mais valia da Caçorbec, 

de a gente reunir-se e que, com atividades, fez com 
que se sintam mais valorizadas”. 

Por ultimo, ouvimos Manuel A. Pereira, antigo 
presidente da Caçorbec e um dos sócios que mais 
colabora nas atividades desta coletividade, consi-
derando “a questão social, a saúde física através 
dos conselhos da Mercês, entre outros, de relevan-
te importância”.
Concluindo, informamos que este convivio está 

a organizar um passeio à cabana do açucar, muito 
típico desta época que atravessamos. 
Quem desejar ir, deverá contatar Mercês dos Reis, 

telefonando para o 450.668.7144 ou 514.388.4129. 
Por outro lado, e dada a popularidade do “Revi-

ver”, muita gente aparece às sessões sem estarem 
inscritas ou sem darem conhecimento de tal fato, o 
que poderá causar certas dificuldades à Diretora e 
às próprias cozinheiras, por via da confeção das re-
feições, as quais, como devem calcu-
rar, são confecionadas consoante um 
certo número previamente estabeli-
cido.  Mercês dos Reis pede, pois, a 
vossa consideração para este caso. 

António Vallacorba
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carta dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. amor: Não esconda os sentimentos. Liberte 
aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa que é.
Saúde: Faça mais exercício físico. Está a ganhar peso a 
mais. dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de 

tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional.
pensamento positivo: Oiço o meu coração com inteligência, sei que 
ele é o meu melhor conselheiro!
números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

carta dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. amor: Não vá atrás das aparências, pois 
elas muitas vezes enganam. Seja mais consciente e 
ponderado nas suas atitudes. 
Saúde: Coma salmão para baixar o colesterol.

dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas ideias! Os 
seus superiores irão apreciá-las.
pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afecto sincero.
números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

carta dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
amor: Cuidado com os falsos amigos. Não seja tão 
ingénuo com quem não conhece bem.
Saúde: Aconselha-se uma dieta.
dinheiro: Está a passar por um momento positivo neste 

campo da sua vida, aproveite-o para progredir profissionalmente.
pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração!
números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

carta dominante: Rei de Copas, que significa Poder 
de Concretização, Respeito amor: Se der ouvidos a 
terceiros poderá sair prejudicado na sua relação amorosa. 
Saúde: Procure descansar as horas necessárias para o 
seu bem-estar. dinheiro: Não gaste mais do que aquilo 

que a sua conta bancária permite. pensamento positivo: Tenho o 
poder de concretizar os meus sonhos.
números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

carta dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem 
a seu lado, seja mais compreensivo e aprenda a ouvir.
Saúde: Faça uma caminhada.
dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde 

poderá vir a precisar de um dinheiro extra.
pensamento positivo: Sou mais prudente para não me iludir.
números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

carta dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
amor: Não deixe que a rotina tome conta da sua relação 
e use e abuse da criatividade.
Saúde: Cuide mais da sua saúde espiritual cultivando 
pensamentos positivos.

dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode, não se 
esqueça das contas que tem por pagar.
pensamento positivo: Sei que posso realizar os meus projectos, eu 
acredito em mim! 
números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

carta dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça.
amor: Aposte tudo na sua relação, pois ela proporcionar-
lhe-á momentos inesquecíveis.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si, invista na sua 

imagem. dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro, 
não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que gasta.
pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a 
superar todas as provas.
números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

carta dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. amor: Este é um bom período para conquistas 
amorosas, use e abuse do seu charme pois ele arrebatará 
muitos corações. Saúde: Anda com o sistema respiratório 
fragilizado, seja prudente e proteja a sua garganta. 

dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu local de 
trabalho, esteja atento e seja receptivo à mudança.
pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações 
com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros!
números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

carta dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. amor: Altura de harmonia e muita paz 
a nível amoroso, aproveite-a em pleno.
Saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimentação 
mais equilibrada. dinheiro: Seja mais prudente na forma 

como gere as suas economias. pensamento positivo: A minha 
intuição ensina-me sempre o caminho a seguir!
números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

carta dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. amor: Partilhe a boa disposição que o 
invade com quem o rodeia. Saúde: tenha mais cuidados 
com os rins, beba muita água.
dinheiro: É possível que venha a obter aquela promoção 

que tanto esperava.
pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz!
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

carta dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.
amor: Poderá vir a ter uma zanga com um familiar, mas 
não se preocupe que tudo se resolverá.
Saúde: Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil.
dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua 

conta bancária. pensamento positivo: Sei que só erra quem está a 
aprender a fazer as coisas da maneira certa.
números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

carta dominante: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. amor: Ponha de parte essa sua 
mania de ser o mais importante, deixe que o amor invada 
o seu coração, aproveite o romantismo.
Saúde: Cuide da sua alimentação.

dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que 
tanto gosta, invista mais em si pois bem merece.
pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço 
ao meu Anjo da Guarda que a mande embora.
números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33

CRÓnICa

carneiro (21 de março - 19 de abril)

touro (20 de abril - 20 de maio)

gÉmeoS (21 de maio - 20 de Junho)

carangueJo (21 Junho - 22 de Julho)

leÃo (23 de Julho - 22 de agosto)

virgem (23 de agosto - 22 de Setembro)

Sagitário (22 de novembro - 21 de dezembro)

capricórnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)

aQuário (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

peixeS (19 de Fevereiro - 20 de março)

Balança (23 de Setembro - 22 de outubro)

eScorpiÃo (23 de outubro - 21 de novembro)

Joel Neto

MuIto BonS SoMoS nÓS

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

Sr. Mock
grande vidente médium

resolve todos os seus problemas 
impossíveis, amor, sorte, negócios, 

desenvoltura, protecção, regresso imediato 
da pessoa amada, sorte nos jogos. 

trabalho sério e eficaz. resultado surpreendente 
e garantido. Sucesso onde os outros falharam. 

514-270-3930

agora chamem-lhe “motricidade fina”
Não julguem que não estou alerta para o proble-

ma. Sei bem que os tempos mudaram, que as 
mulheres tiveram de aprender uma série de novas 
competências, que aprender novas competências lhes 
levou todo o tempo que haviam destinado a cultivar 
melhor as velhas e que, basicamente, é bastante nor-
mal, hoje em dia, uma mulher não saber coser um 
botão. Mas há uma diferença significativa entre uma 
mulher não saber coser um botão e essa mulher sen-
tir orgulho em não saber coser um botão, o que será 
pelo menos tão triste como um homem ter de chamar 
o reboque por causa de um pneu furado e, ainda por 
cima, envaidecer-se disso.
Não me entendam mal: sou 

eu quem cose os meus botões, 
quando eles se desprendem. E 
sou eu quem, não tendo a em-
pregada deixado camisas pas-
sadas, liga o ferro de engomar 
e faz os possíveis. E sou eu 
quem, dois ou três dias por se-
mana, vai para a frente do fo-
gão. Acho as Marias-rapazes 
sexy e, portanto, sempre fiz 
um esforço por, em compen-
sação, ser um pouco prendado 
também. Mas uma coisa é um 
homem decorar a sala porque 
quer e uma mulher acender 
uma lareira porque lhe apete-
ce. Outra é esse homem ter de 
decorar a sala porque não sabe 
acender a lareira e essa mulher 
ter de acender a lareira porque a simples ideia de de-
corar a sala lhe ofende o espírito, lhe coarcta a indivi-
dualidade, lhe ameaça a independência.
Hoje em dia, vivemos rodeados de convenções. An-

tes também vivíamos, mas, em tudo o que interessa 
a esta crónica, as convenções eram melhores. Uma 
mulher mesmo a sério sabia fazer uma bainha, cozi-
nhar um bolo mármore, tricotar uma camisola. Uma 
mulher mais ou menos sabia pelo menos coser um 
botão, fazer uma canja e decorar a sala. O mesmo 
com os homens. Um homem mesmo a sério sabia es-
trovar um anzol, disparar uma caçadeira, bater um 
sand wedge. Um homem mais ou menos sabia pelo 
menos mudar um pneu, acender uma lareira e abrir 
uma garrafa de vinho. Entretanto, comia-se melhor, 
porque havia sempre bolo mármore na cozinha. Fa-

zia-se talvez menos sexo oral, mas por outro lado ele 
não estava tão banalizado. Quando ocorria, era uma 
festa – e pela vizinhança, em sabendo-se, morria-se 
de inveja. No essencial, vivia-se menos, mas melhor.
Aqui há uns dias precisei de uma broca de 6mm 

com ponta de diamante. Em processo de mudanças 
– vocês já devem estar fartos de crónicas com mu-
danças, mas juro que fiquei com dados para continuar 
nisto até 2012 –, fui à caixa de ferramentas  e encon-
trei quarenta e nove brocas de todos os tipos e tama-
nhos, mas nenhuma de 6mm com ponta de diamante. 
Entretanto, era domingo, pelo que me restavam três 

soluções: desistir de pendurar 
os quadros, ir para um shop-
ping fazer sardinha em lata ou 
pedir uma broca emprestada a 
um vizinho. Telefonei a nove. 
Dois não estavam. Dois não ti-
nham berbequim. E cinco nem 
sequer tinham ferramentas: 
quando precisavam de pregar 
um prego, apertar uma porca 
ou vedar um azulejo, chama-
vam um profissional ou então 
legavam a avaria às gerações 
vindouras. O que talvez fosse 
mau sinal sobre a minha vi-
zinhança se não se passasse 
o mesmo com as outras vizi-
nhanças todas, na cidade e até 
na província, onde a escassez 
de homens a sério é ainda 
mais gritante.

Porque um homem a sério não tem de ter apenas um 
escadote, um berbequim e uma caixa de parafusos: 
um homem a sério tem mesmo de ter uma aparafu-
sadora eléctrica para, no fim, apertar aqueles para-
fusos com segurança e conforto. Dir-me-ão os mais 
incautos, convencidos de que me apanharam agora 
em falta: “Ah-há! Uma aparafusadora eléctrica. Ho-
mem que é homem aparafusa à mão!” Tontice. Um 
homem a sério tem uma ferramenta para cada propó-
sito e não faz de forma artesanal nada que possa fazer 
electricamente, como os profissionais. Bem vistas as 
coisas, um homem a sério podia ter a casa toda em 
reparações e, porém, ficar ali sentado a tarde inteira, 
a ver as suas máquinas trabalharem sozinhas. No li-
mite, até ganhava tempo para estrovar anzóis.
Deu-me fome, esta conversa. E sabem que mais? Eu 

efectivamente tenho um bolo mármore 
quentinho na cozinha. Bem o mereço: 
há duas semanas que deixei a aparafu-
sadora eléctrica a apertar parafusos no 
quarto de arrumos.
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fado
As verdadeiras ori-

gens do fado são 
desconhecidas. Cada his-
toriador tem uma pers-
pectiva diferente, não só 
baseada na recolha de da-
dos mas também na sua 
própria opinião originan-
do uma grande variedade 
de suposições.
Portugal está desde o 

seu nascimento envolto 
num cruzamento de cul-
turas. Os vários povos 
que ao nosso país deman-

daram, deixaram os seus traços e costumes, contri-
buindo para uma cultura variada. Torna-se assim difí-
cil apontar a origem do fado, mas todos os estudiosos 
garantem que esta remonta há muitos séculos.
A explicação mais comum, em relação ao fado de 

Lisboa, é que este terá nascido a partir dos cânticos 
dos mouros, que permaneceram nos arredores da ci-
dade, mesmo após a reconquista cristã. Há no entanto 
quem diga que o fado entrou em Portugal sob a forma 
do Lundum (música dos escravos brasileiros), que te-
ria chegado através dos marinheiros, vindos das suas 
longas viagens, por volta de 1822. Só após algum 
tempo é que o Lundum se foi modificando, até se ter 
transformado no fado.
A suportar esta hipótese está o facto de que as pri-

meiras músicas estavam ligadas não só ao mar como 
às terras onde habitavam os escravos. É o caso de 
uma das músicas cantadas por Amália, chamada (O 
barco negro), que fala precisamente numa sanzala.
Uma outra hipótese considerada remonta o nasci-

mento do fado à idade média, época de trovadores e 
jograis. Já nessa altura encontravam-se nas músicas 
características que ainda hoje o fado conserva. Por 
exemplo, as cantigas de amigo, amores cantados por 
uma mulher, têm grandes semelhanças com diversos 
temas do fado de Lisboa. Já as cantigas de amor can-

tadas pelo homem para a mulher tem grandes afini-
dades com o fado de Coimbra. Desta época existem 
ainda as cantigas de sátira ou escárnio e mal dizer, 
que são ainda hoje mote frequente das letras de fado.
O fado é hoje em dia um símbolo mundial de Portu-

gal, desde há muitos anos representado no estrangei-
ro por Amália e por muitos outros.
Pelo mundo fora, ao nome de Portugal, associam-se 

de imediato duas referências: futebol e fado.
Adquirindo diversas formas, consoante seja canta-

do, o fado é a expressão da alma portuguesa.
Amor, destino, tristeza e nostalgia, sentimentos sus-

surrados numa forte, mas gentil, voz que apenas pode 
ser sentida.
No fado, o cantor permanece vestido de preto em 

frente à plateia ficando atrás de si os guitarritas, que 
tocam a magnífica guitarra portuguesa. O fado deve 
ser ouvido em silêncio.
O fadista canta o amor, a sua cidade ou sobre as 

desgraças da vida, satirizando ainda a sociedade e 
políticos. Amália Rodrigues reconhecida internacio-
nalmente, como a diva do fado, deu lugar a muitas 
vozes, hoje também divulgadas no estrangeiro, como 
as de Maria da Fé, Carlos do Carmo e Cidália Mo-

reira juntando-se, mais 
recentemente, novos ta-
lentos e novas formas de 
expressão trazidas por 
nomes como os de Ca-
mané, Mísia, Mariza e 
Mafalda Arnauth.
No espaço do restauran-

te Solmar em Montreal, 
o empresário David Dias 
foi o pioneiro no Canadá 
a divulgar o fado, per-
mitindo o contacto com 
realidades e vivências 
diferentes, alargando ho-
rizontes de culturas entre 
Portugal e o Quebeque, 

destacando-se os nomes de Amália Rodrigues e Car-
los do Carmo.
Uma viagem no tempo do Movimento Democrático 

Português de Montreal, destacam-se Carlos do Car-
mo, Paulo de Carvalho e os residentes em Montre-
al, Luís Duarte, Artur Gaipo e Auzenda Rodrigues, 
o mestres de cerimónia Luís Tavares Belo, Rosali-

na Emidio directora de programas em português da 
Rádio Centre-Ville, Carlos Querido director da tele-
visão portuguesa no Quebeque e o jornal A Voz de 
Portugal que publicou alguns acontecimentos numa 
perspectiva de informação variada. Com o intuito de 
disponibilizar espectáculos e uma experiência grati-
ficante de vivência social, com uma clientela portu-
guesa e Quebequense. O desenvolvimento económi-
co e social moderno têm levado muitos proprietários 
de restaurantes portugueses e colectividades que 
ajudam a gerar maior equilíbrio entre o trabalho e a 
família, a estabelecer parcerias estratégicas com ar-
tistas do fado residentes no Quebeque, 
para preservação e divulgação do fado 
da língua portuguesa e de proximidade 
com a comunidade.
Manuel de Sequeira Rodrigues
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Continuação na próxima edição

a Relíquia (20) eça de Queirós
Mas uma tarde, ao escurecer, tendo cerrado os olhos, pareceu-

me sentir sob as chinelas um chão firme, chão de rocha, onde 
cheirava a rosmaninho; e achei-me incompreensivelmente a subir 
uma colina agreste de companhia com a Adélia, e com a minha 
loura Mary; que saíra de dentro do embrulho, fresca, nítida, sem 
ter sequer amarrotado as papoulas do seu chapéu! Depois, por 
trás de um penedo, surgiu-nos um homem nu, colossal, tisnado, 
de cornos; os seus olhos reluziam, vermelhos como vidros redon-
dos de lanternas; e, com o rabo infindável, ia fazendo no chão 
o rumor de uma cobra irritada que roja por folhas secas. Sem 
nos cortejar, impudentemente, pôs-se a marchar ao nosso lado. 
Eu percebi bem que era o diabo; mas não senti escrúpulos, nem 

terror. A insaciável Adélia atirava olhadelas oblíquas à potência dos seus músculos. Eu 
dizia-lhe, indignado: “Porca, até te serve o diabo?”
Assim marchando, chegamos ao alto do monte, onde uma palmeira se desgrenha-

va sobre um abismo cheio de mudez e de treva. Defronte de nós, muito longe, o céu 
desdobrava-se como um vasto estofo amarelo; e sobre esse fundo vivo, cor de gema de 
ovo, destacava um negríssimo outeiro, tendo cravadas no alto três cruzinhas em linha, 
finas e de um só traço. O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga: 
“A do meio é a de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo; e chegamos a 
tempo para saborear a Ascensão”. Com efeito! A cruz do meio, a do Cristo, desarraigada 
do outeiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a elevar-se, lentamente, 
engrossando, atravancando o céu. E logo de todo o espaço voaram bandos de anjos, 
a sustê-la, apressados como as pombas quando acodem ao grão; uns puxavam-na de 
cima, tendo-lhe amarrado ao meio longas cordas de seda; outros, debaixo, empurra-
vam-na e nós víamos o esforço entumecido dos seus braços azulados. Por vezes do 
madeiro desprendia-se, como uma cereja muito madura, uma grossa gota de sangue; 
um serafim recolhia-a nas mãos e ia colocá-la sobre a parte mais alta do céu onde ela 
ficava suspensa e brilhando com o resplendor de uma estrela. Um ancião enorme de 
túnica branca, a que mal distinguíamos as feições, entre a abundância da coma revolta 
e os flocos de barbas nevadas, comandava, estirado entre nuvens, estas manobras da 
Ascensão, numa língua semelhante ao latim e forte como o rolar de cem carros de guer-
ra. Subitamente tudo desapareceu. E o diabo, olhando para mim, pensativo:
“Gonsummatum est, amigo! Mais outro deus! Mais outra religião! E esta vai espalhar 

em terra e céu um inenarrável tédio.”
E logo, levando-me pela colina abaixo, o diabo rompeu a con¬tar-me animadamente 

os cultos, as festas, as religiões que floresci¬am na sua mocidade. Toda esta costa 
do grande verde, então, desde Biblos até Cartago, desde Elêusis até Mênfis, estava 
atulhada de deuses. Uns deslumbravam pela perfeição da sua beleza, outros pela com-
plicação da sua ferocidade. Mas todos se misturavam à vida humana, divinizando-a; 
viajavam em carros triunfais, respiravam as flores, bebiam os vinhos, defloravam as 
virgens adormecidas. Por isso eram amados com um amor que não mais voltará; e os 
povos, emigrando, podiam abandonar os seus gados ou esquecer os rios onde tinham 
bebido, mas levavam carinhosamente os seus deuses ao colo. “O amigo, perguntou ele, 
nunca esteve em Babilônia?” Aí todas as mulheres, matronas ou donzelas, se vinham 
um dia prostituir nos bosques sagrados, em honra da deusa Melita. As mais ricas che-
gavam em carros marchetados de prata, puxados a búfalos, e escoltadas de escravas; 
as mais pobres traziam uma corda ao pescoço. Umas, estendendo um tapete na erva, 
agachavam-se como reses pacientes; outras, erguidas, nuas, brancas, com a cabeça 
escondida num véu preto, eram como esplêndidos mármores entre os troncos dos ála-
mos. E todas assim espe¬ravam que qualquer, atirando-lhe uma moeda de prata, lhes 
dissesse: “Em nome de Vênus!” Seguiam-no então, fosse um príncipe vindo de Susa 
com tiara de pérolas, ou o mercador que desce o Eufrates no seu barco de couro; e 
toda a noite rugia, na escuridão das ramagens, o delírio da luxúria ritual. Depois o diabo 
disse-me as fogueiras humanas de Moloque, os mistérios da boa-deusa em que os lírios 
se regavam com sangue, e os ardentes funerais de Adônis...
E parando, risonhamente: “o amigo nunca esteve no Egito?” Eu disse-lhe que estivera 

e conhecera lá Maricocas. E o diabo, cortês:
“Não era Maricocas, era Ísis!” Quando a inundação chegava até Mênfis, as águas 

cobriam-se de barcas sagradas. Uma alegria herói¬ca, subindo para o sol, fazia os 
homens iguais aos deuses. Osíris, com os seus cornos de boi, montava Ísis; e, entre o 
estridor das harpas de bronze, ouvia-se por todo o Nilo o rugir amoroso da vaca divina.
Depois, o diabo contava-me como brilhavam, doces e belas, na Grécia, as religiões da 

natureza. Aí tudo era branco, polido, puro, luminoso e sereno; uma harmonia saía das 
formas dos mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e das 
destrezas dos atletas; por entre as ilhas da Jônia, flutuando na moleza do mar mudo 
como cestas de flores, as nereidas dependuravam-se da borda dos navios para ouvir as 
histórias dos via¬jantes; as musas, de pé, cantavam pelos vales; e a beleza de Vênus 
era como uma condensação da beleza da Helênia.
Mas aparecera este carpinteiro de Galiléia, e logo tudo acabara! A face humana torna-

va-se para sempre pálida, cheia de mortificação; uma cruz escura, esmagando a terra, 
secava o esplendor das rosas, tirava o sabor aos beijos; e era grata ao deus novo a 
fealdade das formas.
Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo: “Deixe estar, ainda há de haver 

no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor! Não lamente as 
fogueiras de Moloque. Há de ter fogueiras de judeus.” E ele, espantado: “Eu? Uns ou 
outros, que me importa, Raposo? Eles passam, eu fico!”
Assim, despercebido, a conversar com Satanás, achei-me no Campo de Santana. E 

tendo parado, enquanto ele desenvencilhava os cornos dos ramos de uma das árvores, 
ouvi de repente ao meu lado um berro: “Olha o Teodorico com o Porco-Sujo!” Voltei-
me. Era a Titi! A Titi, lívida, terrível, erguendo, para me espancar, o seu livro de missa! 
Coberto de suor, acordei.
Topsius gritava, à porta do beliche, alegremente:
- Levante-se, Raposo! Estamos à vista da Palestina!
O Caimão parara; e no silêncio eu sentia a água roçando-lhe o costado, de leve, num 

murmúrio de mansa carícia. Por que so¬nhara eu assim, ao avizinhar-me de Jerusalém, 
com os deuses falsos, Jesus seu vencedor, e o demônio a todos rebelde? Que suprema 
revelação me preparava o Senhor?...
Desenrodilhei-me da manta; atordoado, sujo, sem largar o precioso embrulho da Mary; 

subi ao tombadilho, encolhido no meu jaquetão. Um ar fino e forte banhou-me deliciosa-
mente, trazendo um aroma de serra e de flor de laranjeira. O mar emudecera, todo azul, 
na frescura da manhã. E ante meus olhos pecadores estendia-se a terra da Palestina, 
arenosa e baixa, com uma cidade escura, rodeada de pomares, toucada no alto de fle-
chas de sol irradiando como os raios de um resplendor de santo.
- Jafa! - gritou-me Topsius, sacudindo o seu cachimbo de louça. - Aí tem o D. Raposo a 

mais antiga cidade da Ásia, a vel¬híssima Jepo, anterior ao dilúvio! Tire o barrete, saúde 

espectáculo
Foi no sábado dia doze de Feverei-

ro de 2011 pelas 19h00, que se deu 
um espectáculo de fados e guitarradas 
no restaurante Arcada, 4641, na velha 
rua de St-Laurent em Montreal onde 
Marta Raposo, fadista bem conhecida 
da comunidade portuguesa, rompe o si-
lêncio da noite, daquele ambiente nobre 
e sério, com uma rajada de fados, dei-
xando os ouvintes perplexos mediante 
aquela voz angélica e tão sublime, que 
deliciou aquele publico em delírio, que 
não parava de aplaudir. Claro que as 
saudades já se faziam sentir, devido à 
sua longa ausência de cinco anos, na 
qual ela deixou o seu público órfão da 
sua presença.

Mas não há dúvida que Marta Raposo, 
nos surpreende cada vez mais, com o 
seu novo e vasto repertório de fados, 
parte dos quais se encontram no seu 
novo cd. A noite decorreu maravilhosa-
mente bem, não tendo ocorrido distúr-
bio de qualquer natureza. A comida es-
tava excelente, feita pelo nosso amigo, 
Armando Lopes. O serviço também foi 
impecável. Claro que são noites como 
estas que nos dão vontade de voltar ou-
tra vez. 
Desejamos e fazemos votos que esta 

jovem artista prossiga em frente, e 
que atinja os sonhos da sua carreira.

José da Conceição

ananás dos açores no Quebeque
Já se consegue encontrar, na cidade 

de Laval, ananás igual ao de São 
Miguel. Pois, uma família lavalense 
trouxe da Ilha Verde um ananás, fazen-
do em Laval uma plantação em vasos. 
O labor de 10 anos deu “fruto”! O ana-
naseiro dá fruto cheiroso e muito gos-
toso. Basta pôr a planta à beira de uma 
janela com muito Sol e, claro, ter pa-
ciência para esperar uns anos antes de  
deliciar-se com um ananás micaelense 
na sua própria casa!

Trinta anos da lisa Tavares
Foi no passado dia 5 de Feverei-

ro que se celebrou entre família e 

amigos os trinta anos de vida da nossa 
amiga Lisa Tavares, filha de Maria da 

Luz e de Carlos Tavares. A festa sur-
presa teve lugar na sala de festas Le 
Carlton e foi organizada pelas suas ir-
mãs Sabrina e Zyana. Foi uma festa di-
ferente, com muita animação musical, 
a qual esteve a cargo do D J Night Pro-
ductions. Muitos jogos e divertimentos 
fizeram parte deste serão. Neste dia tão 
esperado, em que se comemoraram os 
teus 30 anos, Lisa, peço a Deus que ilu-
mine a tua vida para que a beleza desta 
data permaneça para sempre em ti. Pa-
rabéns!

Natercia Rodrigues
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concerto amoroso
na Santa cruz
No passado domingo, o altar da 

Igreja de Santa Cruz transformou-
se, novamente, em palco, para acolher 

a jovem estrela da comunidade, Debbie 
Pacheco. Não é evidente apresentar-se 
em cima de um altar pela primeira vez. 
O recinto impressiona, mas a Debbie 
com toda a sua experiência nos palcos 
do Québec, deu volta à situação e, real-
mente triunfou no seu primeiro espec-
táculo a solo. Como todas as jovens da 
sua idade, tem imensos sonhos e pro-

jectos que gostaria de concretizar. Com 
a sua perseverança, tenho a certeza que 
os vai realizar. Cantou, no contexto 
do São Valentim, o “amor”, nas suas 
mais variadas vertentes, acompanha-
da pela corista e controladora de som 
Catherine Brunet. Como era véspera 
do dia dos namorados, a certo momen-
to, cantou para o seu “amorzinho”, o 
simpático Dany Lafontaine. Muitos, de 
entre nós, ficaram surpreendidos com 
o seu talento, simplicidade e simpatia.  
Ela também foi surpreendida. O seu 
professor de cântico, o popular Jean 

Sebastien Lavoie e a Joanie Russel, 
vencedora do “Festival da Canção de 
Saint-Ambroise”, juntaram-se à Cathe-
rine para a acompanharem numa das 
suas canções preferidas. Podia se ver 
a alegria da Debbie quando começou 
a ouvir as vozes deles. Foi realmente 
um espectáculo repleto de emoções em 
que ela cantou em português, inglês, 
espanhol e francês. Os pais emociona-
dos estavam gratos ao Padre José Ma-
ria por ter dado à sua filha esta opor-
tunidade. Parabéns à Debbie por esta 
excelente prestação e muito sucesso no 
seu futuro.

Antero Branco

o dia dos namorados
no clube oriental
O fim-de-semana passado foi bas-

tante dinâmico na comunidade. 
Apesar de vários restaurantes bastante 
ocupados, várias associações festeja-
ram este dia bem especial para os ca-
sais. 

Este ano estive presente no Clube 
Oriental para os festejos do São Valen-

tim. Já lá vão vários meses que eu não 
vou a este lindo clube. Nos primeiros 
minutos fui falar com alguns amigos 
presentes, dar algumas notícias, falan-
do do passado, do presente e do futu-

ro, tal como a festa do jornal que está 
a aproximar-se bastante rapidamente. 
Sem esquecer o acolhimento gratifi-

cante da direcção pela nossa presença. 
Depois iniciámos o jantar, que foi 

mesmo muito bom, feito com muito 
amor e carinho. A equipa que animou 
a noite foi uma das melhores. Fui sem-
pre um grande apreciador do “homem 

da rádio” Luís Mello e não há muitos 
como ele, sempre alegre, bom gosto e 
com anedotas para todos os gostos. E 
desta vez apreciei Luís Mello como DJ, 
que acompanhou Marinho, da Disco 
Móbil Entre Nós. Risos e boa música 
fizeram a alegria de todos os presentes. 
Só faltava a música que eu adoro, e 

que é uma das mais românticas, a can-
ção de Paulo Gonzo, Jardins Proibidos. 
Mas havia bastante variedade de músi-
ca, valsa, bachata, pimba e muitos ou-

tros estilos. Foram bastante divertidos. 
Parabéns a toda a equipa que orga-

nizou e ajudou a fazer desta festa um 
grande sucesso.

Sylvio Martins
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Ricardo Araújo Pereira
este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico

BoCa Do InFERnoCantinho da poesia

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

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

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

VILLERAY

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

ROSEMONT

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

Bom duplex todo renovado

José Montez

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

Sinonímia financeira
É muito raro que dois mercados caiam no mes-

mo dia, porque os jornalistas de economia 
não deixam. Quando um mercado cai, o outro 
derrapa. E, provavelmente para refrear os ânimos 
especulativos, quase nunca se verifica a existência 
de mais do que um mercado a subir. Se um sobe, 
o outro avança.

constatação
(Longe de mim a ideia de moralizar quem quer que seja

Simplesmente digo às claras aquilo que muitos pensam baixinho
Isto apenas se trata, de constatar, e divulgar.)

O diálogo está a morrer nas sociedades modernas
A solidão atingiu as nossas casas, escolas, e empresas.
Estamos cada vez mais próximos fisicamente, e mais distantes in-

teriormente.
Os pais escondem as suas lágrimas dos filhos, e os filhos ocultam 

os seus sonhos dos pais
Falamos muito sobre o mundo em que estamos, e calamo-nos so-

bre o mundo que somos  As estatísticas revelam que é normal estar 
stressado e ansioso, e o anormal é ser saudável  Que sociedade es-
tamos nós a construir? O ser humano é um gigante no mundo de 
fora, Mas um menino no território da emoção, e no anfiteatro dos seus 
pensamentos.   

Muitos sabem lidar com questões lógicas, mas não sabem lidar com 
as suas lágrimas, Extrair riqueza das suas perdas, e lições das suas 
frustrações.

Ter qualidade de vida está a tornar-se uma miragem no deserto: 
bela, mas inatingível. Creio que para se ser feliz deveríamos ser lide-
res de nós próprios,

 Exercitar a arte de pensar, e libertar a nossa inteligência, sermos 
autores da nossa história Contemplar o belo, e libertar a nossa criati-
vidade, fazer da vida uma festa

Uma grande aventura, uma experiência de prazer. Enfim viver inten-
samente a nossa existência, sem sobrecarregarmos a nossa mente, 
devemos de brindar ,celebrar e ser apaixonados pela vida.

José da Conceição

Os problemas relacionados com a dívida soberana 
trazem, apesar de tudo, algumas vantagens notáveis. 
A primeira é o facto de a dívida soberana ser, como 
o próprio nome indica, soberana. É muito reconfor-
tante saber que ainda há alguma coisa soberana em 

Portugal, mesmo que seja apenas a dívida. Quando 
toda a nossa política é definida pela União Europeia, 
dá gosto saber que a dívida se mantém firme na sua 
teimosa e patriótica soberania. Neste momento, é um 
dos símbolos da nacionalidade. A bola amarela que 
vemos no centro da bandeira nacional tem agora um 
duplo significado: é a esfera armilar e representa tam-
bém um dos muitos zeros da nossa dívida soberana. 
A segunda vantagem é que mesmo leigos em econo-

mia e finanças, como eu, dão por si a prestar atenção 
à informação sobre os mercados, para ir avaliando 

o estado do nosso endividamento e da nossa econo-
mia em geral. Depois de ter estudado profundamen-
te os serviços de informação económica, estou em 
condições de apresentar uma conclusão preliminar: 
nos mercados, além da especulação financeira, há 
especulação lexical. Quando as bolsas têm um dia 
mau, ficamos a saber que Nova Iorque perdeu, Paris 
derrapou, Madrid regrediu, Tóquio tombou, Londres 
caiu e o PSI 20 deslizou. Se os mercados se animam, 
somos informados de que Nova Iorque subiu, Paris 
avançou, Madrid cresceu, Tóquio somou, Londres 
ganhou e o PSI 20 valorizou. É muito raro que dois 

mercados caiam no mesmo dia, porque os jor-
nalistas de economia não deixam. Quando um 
mercado cai, o outro derrapa. E, provavelmen-
te para refrear os ânimos especulativos, quase 
nunca se verifica a existência de mais do que 
um mercado a subir. Se um sobe, o outro avan-
ça. É curioso que uma atividade tão repetitiva 
como o comércio financeiro tenha um horror 
tão evidente à repetição. 
No entanto, se indiscutivelmente contribui 

para a elegância dos noticiários financeiros, 
evitando repetições que poderiam estragar a 
beleza daquelas listas de índices e percenta-
gens, o recurso aos sinónimos pode ser peri-
goso, sobretudo num meio em que o rigor é 
fundamental. Na verdade, perder não é o mes-
mo que derrapar. Um mercado que tomba não 
parece poder levantar-se, ao passo que um 
mercado que cai dá ao investidor a sensação 
de que pode voltar a erguer-se mais facilmen-
te. Do mesmo modo, e embora os jornalistas 
pretendam referir-se à mesma coisa, confio 
mais num mercado que cresce do que num que 
ganha, na medida em que o primeiro aparenta 
estar a fazer um esforço sustentado para se tor-
nar maior e mais forte, enquanto o segundo se 
limitou a um ter um ganho que pode ter sido 

pontual e até fruto do acaso. Percebe-se melhor o que 
quero dizer se pensarmos na distância que separa as 
expressões "O Sporting cresceu" e "O Sporting ga-
nhou". Creio que a ERC deveria recomendar maior 
cuidado aos jornalistas que nos dão informações 
sobre o modo como Nova Iorque nego-
ciou, Paris especulou, Madrid agiotou, 
Tóquio endrominou, Londres usurou e o 
PSI 20 trapaceou.

o planeta esta de luto
O mundo vive tristonho, o planeta esta de luto!

Por tanta devastação, atentados de mãos cheias...
 Nossos jovens na cadeia,

É de cortar o coração.
Meninas maravilhosas,

Na idade de pular corda, veja que judiação,
Em vez de irem para escola,

Muitas vezes são encontradas,
Com pedra de craque na mão.

Outras de peles morenas,
Vivendo nesses esquemas que nos deixam penalizados,

Outras ainda de pele clara, tendo duas opções!
Ou aprendem a usar armas, como auta defesa;

Ou vão para prostituição
Isto mandada pelo chefão.

Eu já estou chateado, aborrecido, indignado...
Veja que situação, é que eu estou com medo!

Mas vou contando em segredo,
Para acalmar meu coração.

Vivaldo Terres

Quem faz um poema abre uma janela.
Respira, tu que estás numa cela abafada,

esse ar que entra por ela.
Por isso é que os poemas têm ritmo

- para que possas profundamente respirar.
Quem faz um poema salva um afogado.

Mário Quintana

Sou um guardador de rebanhos,
O rebanho é os meus pensamentos

E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos

E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca.

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.

Por isso quando num dia de calor
Me sinto triste de gozá-lo tanto,
E me deito ao comprido na erva,

E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,

Sei a verdade e sou feliz.
Fernando Pessoa



a voZ de portugal - Quarta-Feira 16 de Fevereiro de 2011 11

maria da glória moniz
Faleceu em Montreal, no dia 9 de Fe-
vereiro de 2011, com 95 anos de idade, 
Maria da Glória Moniz, natural das Fetei-
ras do Sul, São Miguel, Açores, viúva de 
José da Estrela. 

Deixa na dor os seus filhos (as) Marga-
rida (já falecido Manuel Carreiro), José 
Estrela (já falecida Gorete), João (Fáti-
ma), Manuel (Eduarda), seus netos (as) 
Ilda (Luís), Idalina (João), Ana (Avelino), 
Gorete (Stephane), Joe (Lia), Nataly 
(António), Steve (Gina), José Luís (San-
dra), Mike, Sylvie, Belei, Mike, Michelle, 
Delia, Nelson e Paula, seus 24 bisnetos 
(as), sua irmã Cecília Moniz, assim como restantes familiares e ami-
gos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120 Jean-talon e., montreal
514-277-7778   www.memoria.ca
eduino martins

O funeral decorreu sábado, 12 de Fevereiro, com missa de corpo 
presente às 11h15, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

ClaSSIFICaDoS / nECRologIa

colabore
com

o nosso
jornal
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Super
eSpecial

150$ por ano
com o seu logo e

informações
no guia comercial

les entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. 

Salário conforme experiência. 
contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

veNDe-Se
vende-se mesa luxuosa 

de matraquilhos (babyfoot). 
514-299-2966

mesa de um valor de
1700$ à venda por

600$

eMpReGoS

Groupe sutton - accès inc.
Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

maria irene morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Triplex semi-destacado 
com cave acabada,

numa zona de prestigio, 
a pé do Métro Sauvé.

Revestimentos de 
madeira e portas 

francesas. 
Cozinha e casa de banho 

requintadas. 
$599 000.00

Telefone sem demora ao 
cell : 514-445-5354

Ahuntsic

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

Vimont

Cité de la Santé
Impecável cottage 

semi-destacado, três 
quartos, cozinha e casa de 

banho renovadas 
e cave acabada. 

Preço $265 000.00  

$305 000.00

Laval-des-Rapides

VENDIDO

Senhora para ajuda doméstica e 
limpeza geral, com experiência 
e referências. Segunda, quinta e 
sexta. 
514-271-7809 ou 514-965-2913

†

vidente médium nani
--- 25 anos de experiência ---

ajuda a resolver os seus problemas, regresso 
imediato da pessoa amada; namores, fidelidade, 
sorte, negócios, desenvoltura, saúde, protecção 
contra maus-olhados, bruxaria, inimigos. resul-
tado garantido a 100%. discrição assegurada.
algum problema o preocupa, não hesite em con-
tactar-me.

Falo francês e inglês.
com apontamento, das 8h às 20h. 514-553-0830

companhia de 
paisagismo procura 
2 empregados com 

experiência em 
trabalhos de pedra 
(muros e pátios). 

Salário proposto de 
20$ e mais, segundo 

experiência. 
tempo inteiro. 
em montreal. 

contactar david 
514-979-5604

†

cesário reis lopes
Faleceu em Montreal, no dia 6 de 
Fevereiro de 2011, com 50 anos de 
idade, Cesário Reis Lopes, natural 
de Moitas Venda, Alcanena, Portugal, 
filho de José Ferreira Lopes e da já fa-
lecida Perpétua Carmo Reis.

Deixa na dor o seu pai, sua filha Tania, 
seu filho Edgar, seus irmãos (ãs) Lú-
cia, Mafalda, Gabriel, Leocadia e Eloi, 
sobrinhos e sobrinhas, assim como 
restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a car-
go de:
alfred dallaire | memoria
4231, boul. St-laurent, montreal
514-277-7778   www.memoria.ca
eduino martins

O funeral decorreu segunda-feira, 14 de Fevereiro, com missa de cor-
po presente às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo foi trasla-
dado para o Cemitério de Moitas Venda.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

em St-léonard, grande 4 ½ com 
estacionamento subterrâneo 
privado. 

514-728-6831

cozinheiro ou cozinheira, 
para pastelaria. 

contactar 514-927-6940

Pessoa para cuidar de pessoa 
idosa; fazer refeições, lavar roupa 
e limpeza geral. Para informações 
e condições 514-725-0320

aRReNDa-Se

Les Pavages SV Mormina Inc., 
procura instaladores de «pavé-
uni» e asfalto com mínimo 3 anos 
de experiência. Salário competi-
tivo. 
contactar vince 514-804-8789
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HoriZontaiS 1. Criança (Brasil). Alaga. 2. Discípula. Genica (fig.). 
3. Nome vulgar de várias espécies de plantas dioscoreáceas e ará-
ceas, cujas raízes encerram uma substância alimentar farinhenta. 
Amerício (s.q.). 4. Autores (abrev.). Comida. 5. Estante para suporte 
de livros ou pautas de música, abertos para leitura. Grande porção. 6. 
Perfume. Enfurecer. 7. Pequeno ferimento. Gancho metálico, farpado, 
para pescar. 8. Nome de plantas a que pertencem a alcachofra, a 
bardana, etc. Bário (s.q.). 9. Instituto Camões (abrev.). Endividar. 10. 
Hotel localizado junto a estrada de grande circulação, preparado para 
acolher automobilistas de passagem. Acerta. 11. Aguçar. Que é de 
bronze.
verticaiS 1. Redemoinho de pêlos nos peitos do cavalo ou nos 
quartos da base da cauda. Em grau mais elevado, no alto. 2. O cúbito. 
Exprime a ideia de azedo, vinagre (pref.). Língua falada outrora ao sul 
do Loire. 3. Designativa de som de desabamento (interj.). Inflamação 
dos gânglios linfáticos. 4. Não apto. Género típico das aceráceas. 5. 
Acorrentar. Lantânio (s.q.). 6. Exprime a ideia de por cima de (pref.). 
Exprime a ideia de novo (pref.). 7. Nosso Senhor (abrev.). Espécie de 
túnica mourisca, de mangas largas e abertas na frente. 8. Dar upas 
(o cavalo). De cor um tanto rosada. 9. Referente a bosques. Gra-
cejar. 10. Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar, 
providência (prep.). Coloração. Excluí. 11. Acampamento mourisco. 
Estendal.

Duas meninas: “Eu nunca vou ter filhos.”
“Porquê?” - pergunta a outra.
“Ouvi dizer que o download demora 9 meses!” 

O Papa morre, chega ao Céu e São Pedro pergunta-lhe:
- Quem és tu?
- Eu sou o Papa.
- Quem?
- O Papa!
- O que é isso de ser um Papa?
- Ora... Eu represento a igreja católica! Deus, Jesus...
Jesus está a ouvir a conversa e diz a São Pedro:
- Acho que já percebi...
- Então?
- Sabes aquele negócio de pesca que montámos na 
Terra com a ajuda do meu pai? Acho que ainda fun-
ciona!

Um cristão, um muçulmano e um ateu estão a jogar às 
cartas.
A dada altura, falha a luz e ficam às escuras.
O cristão começa a rezar:
- Senhor! Por favor dai-nos luz novamente, para poder-
mos terminar o jogo!
Como não resulta, o muçulmano também reza:
- Alá é grande! Alá vai-nos fazer ver a luz! Alá vai-nos 
permitir acabar o jogo!
O ateu levanta-se e vai mudar o fusível.

clássico tchim-tchim ao amor
O espumante mundialmente famoso é produzido 

numa área muito específica de 30.000 hectares 
de Champagne-Ardennes, que engloba a área monta-
nhosa de Reims Mountain a nordeste, o idílico vale 
de Marne no Oeste, e a Cote des Blancs, a Sul da ci-

dade de Epernay, em Fran-
ça. O solo poeirento e o 
clima nesta área específica 
providenciam as condições 
ideais para o cultivo das 
uvas que resultarão num 
espumante de renome. 
Alugue um carro e nave-

gue facilmente pela zona ao 
seguir os sinais da ‘Route 
Touristique du Champag-
ne’, a estrada que atraves-
sa as vinhas. É interessante 
ver onde as uvas são cul-
tivadas, mas a maioria são 
compradas e transformadas 
em champanhe pelos gran-
des produtores, longe das 
vinhas. 
Apesar de algumas adegas 

de champanhe, incluindo Tattinger, Veuve Cliquot e 
Ruinart, se situarem na atractiva capital regional de 
Reims, a maioria localiza-se na cidade de Epernay. 
Existem 110km de adegas com mais de 200 milhões 
de garrafas de champanhe por baixo desta cidade. 

Na superfície, o majestoso 
quartel-general do séc.
XIX das prestigiadas ade-

gas de champanhe, como 
Moët & Chandon e Perrier-
Jouët, decoram a elegante 
Avenue de Champagne. Um 
dos maiores produtores de 
champanhe é Castellane, 
que produz quatro milhões 
de garrafas de champanhe 
por ano com uvas de toda a 
região. A visita às suas ca-
ves revela todo o processo. 
Contudo, se for realmente 
um connoisseur, vai ter de 
se aventurar mais. Prove 
todos os seus champanhes 
num só local: o C Comme 
Champagne.

Homens: descubra as prendas que eles mais 
gostam de receber no dia de São valentim
Um estudo de mercado recente, realizado pela 

APEME – Área de Planeamento e estudos 
de Mercado para o eBay International Market 
Portugal, junto de uma amostra de 400 pessoas 
(mulheres e homens, com idades compreendidas 
nas faixas etárias dos 18-25, 26-35 e mais de 36 
anos, nas cidades de Lisboa e Porto) revela que 
os presentes que os namorados portugueses ele-
gem como favoritos para oferecer no dia de São 
Valentim são os perfumes, as flores e os presentes 
personalizados feitos pelos próprios.
Neste estudo, 400 mulheres e homens 

portugueses foram convidados a eleger o 
presente que consideram ser o que me-
lhor simboliza e reflecte o que sentem 
pelos seus namorados, de entre uma lista 
prévia de opções de produtos.
• Uma peça de roupa de uma marca de 

luxo
• IPAD
• Um presente personalizado, feito por si
• Acessórios de Design
• Jóias
• Smartphone
• Perfume
• Flores
As mulheres colocam em primeiro lugar os presen-

tes personalizados elaborados por si próprias (22%) e 
os perfumes (20%). Já os homens preferem oferecer, 

em primeiro lugar, flores (21%) e, a seguir, jóias e 
roupas de marcas de luxo (ambas com 16%).    
No que respeita à escolha por idades, considerando 

mulheres e homens em conjunto, os mais novos (en-
tre 18 e 25 anos) demonstram uma preferência nítida 
pelos presentes personalizados elaborados por si pró-
prios (32%). Na faixa etária dos 26 aos 35 a preferên-
cia na repartição dos gostos é mais equitativa sendo 
que opção mais escolhida é a de uma peça de marcas 
de luxo (19%). A partir dos 36 anos, os perfumes são 

a opção preferida (24%).     
Assim como em Portugal, também na 

Rússia, Noruega, Grécia, Suécia, Dina-
marca e República Checa, são os homens 
que mais compram através do eBay. As 
outras escolhas centram-se, essencial-
mente, em roupa, sapatos e acessórios 
(jóias, malas e relógios). Os produtos de 
saúde e beleza (Noruega) e as massagens 
(República Checa), bem como os telemó-
veis e os PDA’s, estão igualmente no topo 
das compras on-line.
Há ainda uma tendência curiosa: a com-

pra de roupa e acessórios femininos por 
parte das mulheres, para além dos tele-
móveis e PDA’s (na Noruega e na Grécia 

surgem como primeira opção) e, em alguns casos, 
música (Grécia e Rússia).   
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Já há anos que vou às festas 
da comunidade e foi, mais 

uma vez, a descoberta de um 
tesouro na comunidade. Já 
fui várias vezes à Matança 
do Porco à moda açoriana, 
que já começa a ser celebrada 
de mais, mas a festa do 
Sarrabulho é muito diferente. 

É claro que é uma tradição bastante antiga mas para a 
nova geração de jovens, isto é bastante desconhecido. 
Houve concertinas, e acho que é o único tempo do ano 
que posso admirar este instrumento, mesmo se devia 
ter mais porque eu admiro as pessoas que toquem este 
maravilhoso instrumento. 
O Minho é bastante desconhecido para mim. A úni-

ca coisa que eu conheço é uma das mais antigas pro-
víncias de Portugal. Limitada a Norte e a Nordeste 
com a Galiza, em Espanha (províncias de Pontevedra 
e Ourense, respectivamente), a Este com Trás-os-
Montes e Alto Douro, a Sul com o Douro Litoral e 
a Oeste com o Oceano Atlântico. Era então consti-
tuída por 23 concelhos, integrando a totalidade dos 
distritos de Braga e Viana do Castelo. Domingo 13 de 
Fevereiro, no Clube Portugal de Montreal, festejaram 
o Sarrabulho à moda do Minho, em vez de festejar o 
São Valentim tal como todas as outras associações, 
mesmo assim, o Clube Portugal decidiu fazer uma 
decoração romântica mas com uma ementa bastante 
minhota, e os admiradores deste género de comida fi-
caram bastante contentes. O almoço foi uma delícia, 
o DJ agradou a todos e finalmente alguns membros 
do Rancho Folclórico Praias de Portugal fizeram um 

lindo “show” ao fim da festa. 
Parabéns por iniciativa da direcção, fazendo esta 

festa minhota neste dia bastante especial e também 
à equipa que trabalhou bastante forte para realizar 
esta festa, quer sejam os cozinheiros, as pessoas que 
serviram e, finalmente, a todos os presentes, porque 

todos festejaram como se fosse uma família só. 
Informamos que a nova direcção consiste de: 

Presidente: António Moreira; Vice-presidente: José 
Caniço; Secretário: Vítor Gonçalves; Tesoureiro: 
Carlos Vicente e os Vogais: João Santos, Casimiro 

Pereira, Valdemar Ferreira. Conselho Fiscal: Presi-
dente: Inácio Costa; Vice-presidente: Carlos Ribei-
ro; Secretário: Tiago Gonçalves. Assembleia-geral: 
Presidente: Emídio Santos; Vice-presidente: Manuel 
Dias; Secretária: Ana Celsa Costa.

Sylvio Martins

CoMunIDaDE

Casais da semana

reCeita da semana

arrozinho
de peixe divino 

dificuldade: 
preço:
origem: portugal

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

ingredienteS:
4 lombinhos de pescada; 1 cebola; 2 dentes de alho; 1/2 lata de toma-
te pelado aos bocadinhos; 1 copo de vinho branco; 1 folha de louro; 1 
colher (sopa) de tomilho; 1 raminho de hortelã; 1 chávena de arroz; Sal
Pimenta.
preparaçÃo:
Cozer os lombos de pescada por cerca de 10 minutos. Retirar e des-
fiar. Reservar a água. Fazer o refogado com a cebola, os alhos, com 
um bom fio de azeite. Quando a cebola estiver transparente, juntar o 
tomate e deixar cozer. Acrescentar agora o arroz e mexer para en-
volver. Juntar o vinho, o tomilho e a hortelã. Mexer um pouco. Deixe 
o arroz cozer até o líquido evaporar e depois junte o peixe. Tempere 
com sal e pimenta. Coloque depois dois copos de água da cozedura.
Deixe o arroz acabar de cozer (caso veja que vai necessitando de 
caldo, junte água da cozedura).

em celebração da amizade
Quinta-feira de amigas
Estamos a atravessar a quadra carnavalesca, em 

que se celebram as populares semanas quando os 
amigos e amigas, compadres e comadres se juntam 
nos chamados ‘assaltos’, que eram geralmente reali-
zados nas casas das pessoas anfitriãs, de familiares, 
mas que hoje em dia se alastraram por restaurantes, 
associações e outros lugares, ou onde basta possuir-
se o espírito festivo da ocasião e o calor da amizasde.
Começou, com a quinta-feira de Amigos, no dia 10 

nos, nos Acores e onde quer que se conheça a tra-
dição, prosseguindo amanhã, 17 do corrente, com a 
quinta-feira de Amigas, antes das quintas-feiras de 
Compadres e Comadres, como que a servirem de 
aperitivo para os dias de máxima folia que vão de 
sábado gordo à terça-feira de Entrudo.
Este acontecimento foi muito popularizado entre 

nós pela saudosa sra. Wanda Rocha, esposa do tam-
bém falecido Tadeu Rocha, um dos fundadores e pri-
meiros presidentes da Casa dos Açores do Quebeque 
(Caçorbec) e onde fazia sede na residência deles.
Eram sessões intensamente vividas, com muitos pe-

tiscos regionais que cada pessoa levava; “estórias”, 
jogos e música, de forma a recordar os belos tempos 
que cada um/uma passara na sua ilha, especialmente 
na de São Miguel.
Tempos em que, na elegante evocação poética do dr. 

Armando Côrtes-Rodrigues, a festa iniciava-se com 

o ritual de fartar o estômago de malassadas e sonhos, 
regados com calda basta de açucar e um resto de licor 
de leite que sobrara do Natal. Os foliões apareciam, 
depois, empoados, de nariz postiço, com as algibei-
ras abarrotadas de papelinhos de cor ou vestidos de 
costume. E nunca mais paravam, nos assaltos ou reu-
niões de famílias.
Alguns, vestidos a rigor, apareciam nos bailes onde 

entrudavam com bisnagas de água perfumada e “con-
fetti”, aqueles bailes de outros tempos que começa-
vam por uma quadrilha e acabavam numa valsa ar-
rastada, quando as mulheres eram ainda românticas e 
sonhavam com o amor!

António Vallacorba

Descobrindo o Sarrabulho à Minhota
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Economia Portuguesa – Inflação atinge 
máximos desde meados de 2006, reflectindo, 

essencialmente, o agravamento do IVA
no início do ano 

Em Janeiro, o Índice de Preços no Consumi-
dor (IPC) registou uma taxa de crescimento ho-
mólogo de 3.6%, um máximo desde Junho de 
2006, o que representa um considerável acrés-
cimo face ao registo do mês anterior (+2.5%), 
mas que já era por nós aguardado, atendendo 
ao considerável agravamento da taxa normal 
do IVA, observado no início deste ano (de 21% 
para 23%). Em termos mensais, o IPC subiu 
0.6%, depois de ter avançado 0.3%, em Dezem-
bro, reflectindo, essencialmente, o contributo 
da classe de Transportes, com uma taxa de va-
riação mensal de 2.7%, mas tendo-se observado 
um acréscimo dos preços na generalidade das 
classes (a única excepção foi a de Vestuário e 
Calçado, que caiu 18.8%, reflectindo a época 
de saldos em curso), resultado do já referido 
agravamento da carga fiscal ocorrido neste mês. 
De acordo com o resultado do exercício de si-

mulação efectuado pelo INE, o impacto da alte-
ração nas taxas do IVA sobre o nível do IPC foi 
de cerca de 0.73%, se bem que se trate apenas 
de um valor de referência para situar o impacto 
máximo desta alteração nos preços no consu-
midor, pois uma parte desse impacto pode ser 
acomodada nas margens de comercialização. 
À semelhança da Inflação Mensal, a subida 

da Inflação Homóloga resultou, sobretudo, da 
aceleração dos preços observada na classe dos 
Transportes, que se manteve como aquela a evi-
denciar a maior contribuição positiva (reflectin-
do a própria evolução dos preços da Energia nos 
mercados internacionais), seguida da de Habi-
tação, Água, Electricidade, Gás e Outros Com-
bustíveis e dos Produtos Alimentares e Bebidas 
Não Alcoólicas. A única contribuição negativa 
foi dada pela classe do Vestuário e Calçado. 
Já a taxa de variação homóloga do IPC Core 

(que exclui a Energia e os Bens Alimentares 
Não Transformados) foi de 2.1%, representan-
do, nesta caso, uma aceleração de 1.2 p.p. face 
ao mês anterior, mas com o diferencial entre a 
Inflação Core e a Inflação Total a continuar a 
assumir um valor negativo, pela 13ª vez (conse-
cutiva) desde Outubro de 2008. 
Este diferencial continua, assim, a espelhar a 

ausência de pressões inflacionistas que não ad-
venham, essencialmente, dos preços das com-
modities, mas com a Inflação Core a não es-
tar imune às alterações fiscais observadas, as 
quais, admite-se, ainda se farão sentir no de-
correr dos próximos meses, atendendo a que 
parte dos empresários que ainda não reflectiram 
o agravamento da carga fiscal nos preços junto 
do Consumidor, o poderão fazer de uma forma 
progressiva. 
Em termos prospectivos, excluindo o impac-

to do aumento da tributação indirecta (que, 
como referido, ainda deverá fazer-se sentir nos 
próximos meses), esperamos que os Preços no 
Consumidor evoluam em linha com os custos 
salariais e os preços de importação, não se an-
tevendo alterações substanciais das margens de 
lucro, após as compressões registadas no passa-
do recente, considerando-se, neste sentido, ex-
cessiva a forte subida recentemente observada 
nas Expectativas de Inflação (próximos 12 me-
ses) dos Consumidores, divulgadas pelo survey 
de Janeiro da Comissão Europeia, porquanto 
apontam para níveis de Inflação na ordem dos 
5%.

Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira

Semana de 7 a 11 de Fevereiro

Um campo de margaridas…
Hoje em dia, uma coisa que muito me admira é o 

número de pessoas que nos prometem a felici-
dade. No entanto essa felicidade está sempre algures 
e nunca ao pé de nós. Estou a pensar nos agentes de 
viagens. Chegamos ao ponto que para sermos felizes 
temos que ir todos os anos para a Florida ou algures. 
Com os vendedores de casas passa-se a mesma coisa. 
Se prestarmos atenção ao que eles dizem, a felicida-
de está em comprarmos uma casa na campanha. Isto 
até me faz rir, pois nos meus tempos, sonhávamos 
de preferência mudarmo-nos para a cidade devido a 
haver sempre muito mais comodidades. No entanto 
uma coisa que até me inquieta ainda mais, é o facto 
de que a felicidade tornou-se uma obrigação. Somos 
obrigados a ser felizes. Nem que para isso tenhamos 
que reflectir intensamente. Vi na televisão uma mu-
lher roubar o marido a outra, e os analistas até acha-
ram bem, normal e a pobre deve aceitar. Isso acon-
teceu para felicidade dela. Se uma ‘velhota’ começar 
a meter-se com um desconhecido, mesmo sem ter 

tido o tempo de o olhar bem no branco dos olhos, os 
filhos, mesmo contrariados, devem concordar, caso 
contrário eles estão impedindo a felicidade da mãe. 
Na verdade vivemos num mundo de ilusões e isto 
inquieta-me. Mesmo se o que vos vou dizer vos irá 
surpreender, arrisco-me a faze-lo pois o facto é que 
não temos que andar a correr atrás da felicidade. A 
felicidade deve vir até nós aos poucos. Quem me fez 
realizar isso foi uma amiga que quando começou a 
namorar ele lhe dizia: olha quando eu estava na pri-
meira classe, já pensava que queria estar na segunda 
classe e assim sucessivamente. Vivia ele sempre à 
frente do tempo. Quando chegou à segunda classe, 
constatou que pouca diferência havia entre a primeira 
e a segunda. Quando o Paulo era pequeno, queria ser 
grande pois pensava que ser adulto significava liber-
dade. Começou a pensar no dia em que sairia de casa 

para começar uma vida diferente, mas quando o fez, 
arrependeu-se pois não era fácil. O dinheiro não esti-
cava, a renda da casa estava certa, as despesas eram 
grandes. Como a maioria de nós, o Paulo dizia que 
afinal a infância e a adolescência haviam sido os me-
lhores anos da vida dele. Um dia o Paulo encontrou a 
Maria e apaixonaram-se. Ele continuou, no entanto, 
sempre a falar no futuro. Tinha projectos para o futu-
ro e adorava falar deles horas a fio. “Vamos fazer isto, 
vamos fazer aquilo, vamos ter tantos filhos, vamos 
construir uma casa, vamos, vamos, vamos”. A Maria 
escutava-o tranquilamente, interessada, mas quando 
o Paulo parava, ela dizia-lhe: está bem, mas agora o 
que fazemos? Ele envergonhado, com as bochechas 
encarnadas, não havia ainda sentido que a felicidade 
afinal estava ali e que quando mudamos de lugar não 
a devemos deixar ali, mas sim levá-la connosco, se-
não pode até dar-se o caso de nunca mais a podermos 
encontrar.
Foi num belo domingo que o Paulo começou a com-

preender o que era a felici-
dade. Tinha ele ido visitar a 
minha amiga Maria. Como 
estava um lindo dia de sol, 
aproveitaram para irem sen-
tar-se num banco debaixo 
de uma árvore, no enorme 
quintal dos pais dela. Como 
sempre, ele falava dos pro-
jectos. Estava-se no mês 
de Julho. Diante deles, um 
enorme campo de margari-
das. Ao fim de algum tempo, 
Maria levantou-se, apanhou 
uma linda margarida e per-

guntou ao namorado se a flor era bela ou não. Ele 
concordou mas perguntou-se qual o ponto a que ela 
queria chegar. Foi então que ela lhe explicou o seu 
ponto de vista. A flor era tão parecida a todas as ou-
tras que se encontravam naquele campo e se calhar 
até se perguntava se não estaria ali a mais. 
Ela podia talvez sonhar que teria tido mais sorte se 

tivesse nascido uma rosa ou um lírio. No entanto, na-
quele campo a melhor coisa teria sido continuar a ser 
a tal margarida e esforçar-se por ser a mais linda. Na 
verdade ela foi a mais linda e foi colhida pelas mãos 
da Maria. Ai, Paulo compreendeu que o importante 
na vida não é sonhar no que poderemos vir a ser ou 
a fazer. 
O importante na vida, é poder fazer com que os ou-

tros tenham mais mérito aos nossos olhos e de os au-
xiliarmos a serem felizes se isso depender de nós. Ao 
se fazer isso, sentir-nos-emos contentes de recolher 
um dia a semente que semeamos. Se nada semearmos 
nada poderemos recolher porque, mesmo que se pen-
se na felicidade, não a encontraremos. Sonharemos 
e morreremos com sonhos murchos. Podemos ter a 
mesma sorte que teve aquela linda flor aos olhos de 
alguém um dia e foi esta a lição que a minha amiga 
quis mimosear ao namorado. Contentemo-nos com 
a felicidade presente e o Paulo aceitou essa lição tão 
linda que daí em frente nunca mais falou no futuro, 
se.., se…, se… Eles casaram-se, têm filhos e vivem 
felizes, mas Paulo atesta que foi na verdade o esforço 
da sua esposa através daquela pequena flor, que o fez 
ver onde está a felicidade para a vivermos e sabore-
armos.

Natércia Rodrigues
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a primeira derrota de Bento
O embate entre Portugal e Argentina 

tinha vários motivos de atenção. 
Primeiro, para ver que efeito a goleada 
a Espanha teve na selecção das quinas. 
Depois, o encontro explosivo entre Ro-
naldo e Messi. A Argentina venceu, por 
2-1,mas fica no ar o sabor de injustiça.
Na primeira parte a selecção argen-

tina mostrou-se mais afoita. Sem uma 
grande superioridade, é certo, mas com 
outra objectividade no fio de jogo: 
por Messi, Di María e com um meio-
campo que anulou JoãoMoutinho e C. 
Martins.
Aos 14m a selecção alviceleste adian-

tou-se por Di María, na sequência de 
uma jogada de sonho de Messi. Mas 
aos 21m, Ronaldo repôs a igualdade, 
ao aproveitar um ressalto ganho por H. 
Almeida.
A Argentina esteve por cima até ao 

fim da primeira parte,mas no segundo 
tempo a selecção portuguesa entrou 
melhor: logo aos 20 segundos, Ronal-
do fugiu para a linha e cruzou para a 
cabeça de Almeida que atirou à trave. 
Trêsminutos volvidos, nova perdida, 
desta feita de CR7, a atirar para cima 
uma bola que tinha selo de golo. E Al-
meida, aos 56m, teve daqueles falhan-

criSe no Sporting:
coStinHa demitido
o ex-internacional por-
tuguês costinha viu a 
sua primeira experiência 
como dirigente desportivo 
terminar de forma abrup-
ta, depois de o Sporting 
comunicar a revogação 
do seu contrato como di-
rector do futebol profis-
sional leonino. a saída de 
costinha surge dois dias 
depois de uma polémica 
entrevista à Sporttv, na 
qual teceu duras críticas 
à gestão do clube “leoni-
no”, nomeadamente em 
relação à venda do luso-
brasileiro liedson ao co-
rinthians.

ços “à YouTube”.
As substituições vieram desacelerar 

o ritmo. Pormenores e oportunidades, 
aqui e acolá, ou não estivéssemos na 
presença de jogadores de elite. Cris-
tiano Ronaldo saiu aos 60 minutos e 
ficou Messi em campo. O equilíbrio 
foi nota dominante, mas aos 89m, um 
golpe de injustiça: penálti sobre Mar-
tinez eMessi a fazer o 2-1 final.

gRÉCIa 1-0 CanaDá
RúSSIa    0-1      IRão
MaCEDÓnIa    0-1       CaMaRÕES
CRoáCIa            4-2        REpúBlICa

CHECa
BolÍvIa            1-2            lEtÓnIa
ISRaEl           0-2           SÉRvIa
SuÉCIa                   1-1              uCRÂnIa
BÉlgICa              1-1            FIlÂnDIa
alBÂnIa         1-2     ESlovÉnIa
Malta       0-0       SuÍça
DInaMaRCa    1-2  InglatERRa
HolanDa            3-1            áuStRIa
noRuEga          0-1          polÓnIa
alEManHa            1-1                           ItálIa
ESCÓCIa                3-0              IRlanDa 

Do noRtE
FRança                    1-0                    BRaSIl

outRoS aMIgávEIS

liedSon “BiSa” na
eStreia pelo
corintHianS
dois golos no adeus ao 
Sporting, e novo «bis» 
na estreia pelo corin-
thians! liedson cumpriu 
esta quinta-feira o pri-
meiro jogo pelo timão e 
esteve em destaque ao 
apontar dois dos quatro 
golos no triunfo, por 4-0, 
sobre o ituano, em jogo 
em atraso da 6.ª jornada 
do campeonato paulista. 
o entrosamento com a 
equipa, compreende-se, 
não foi ainda o melhor, 
mas quando chamado a 
facturar, liedson não dei-
xou os créditos em mãos 
alheias. o antigo avança-
do do Sporting inscreveu 
por duas vezes o nome na 
lista dos marcadores, as-
sinando os dois últimos 
golos do timão, aos 76 e 
90+2 minutos. ramírez e 
chicão – este na sequên-
cia de uma falta sofrida 
pelo levezinho - fizeram 
funcionar o marcador na 
primeira parte.

ronaldo diZ adeuS

Ronaldo, “o Fenómeno”, 
pendurou as chuteiras. o 
brasileiro do corinthians foi 
explicito: “Queria continu-
ar, mas não consigo. Pla-
neio uma jogada, mas não 
a consigo executar. o meu 
tempo passou, mas foi um 
tempo espectacular.”

derBy Joga-Se
Fora do campo
liga. o clássico entre 
Sporting e Benfica é na 
segunda-feira, mas já co-
meçou fora das quatro 
linhas. num evento de 
umamarca, postiga avi-
sou que o Sporting “pode 
fazer golos a qualquer 
equipa”. Já coentrão dis-
se que o Benfica vai a al-
valade “para ganhar”.

‘iZma’ deSiSte
do triBunal
Sporting. marat izmai-
lov chegou a acordo com 
o Sporting e retirou o 
processo laboral movido 
contra o clube por causa 
da aplicação de uma mul-
ta de 30 mil euros, disse 
ontem à agência lusa 
uma fonte judicial.

Duelo de “baixinhos”
Hoje, Arsenal e Barcelona entrem em 

campo, o hino da Liga dos Campeões 
pode ser substituído pela música da 
Disney “A Branca de Neve e os Sete 
Anões”. É que as duas equipas têm al-
guns dos jogadores mais pequenos do 
planeta, embora estes tenham grande 
sucesso.

O treinador do Barcelona, Guardiola, 
é fã de basquetebol e Michael Jordan 
é um dos seus ícones desportivos. Mas 
enquanto o ex-capitão dos Bulls mede 
1,98m, nenhum jogador da equipa 
catalã chega perto dessa marca. Pelo 
contrário. No Barcelona só quatro jo-
gadores medem mais do que 1,85m: 
Piqué, com 1,92m; Pinto, com 1,85m; 
Busquets, com 1,89m; e Abidal, com 
1,86m. As estrelas da equipa, Messi, 
Xavi, Iniesta, Villa e Pedro, têm entre 
1,69m, e 1,75m. São baixos,mas de 
top...
Messi (1,69m) é o mais baixo de to-

dos. “A Pulga”, como é conhecido Mes-
si, tem esta alcunha graças aos irmãos 
mais velhos, Rodrigo eMatías. Aos 11 

anos, Lionel media 1,32m, menos 
20cm do que a média dos rapazes da-
quela idade. Os médicos identificaram 
um problema no sistema hormonal de 
crescimento do pequeno Messi e sem 

tratamento não passaria de 1,40m. O 
tratamento foram injecções de hor-
monas, que deu a si próprio. O seu 
clube de então, o Newell’s Old Boys, 
começou por pagar o tratamento, mas 
ao fim de um tempo acharam que não 
valia a pena continuar.
Do outro lado do oceano, o Barcelo-

na correu o risco e o resto da história 
é o que está à vista...
O Arsenal não vai apresentar uma 

equipa muito mais alta do que a dos 
“anões” mágicos espanhóis. Mesmo 
sem a revelação da época – Nasri, 
1,75m –, lesionado, os jogadores do 
meio campo dos “Gunners” são fran-
zinos. Arshavin tem 1,73m, Fàbregas, 
1,75m, e Rosicky, 1,78m. Na fren-
te estará Walcott e o seu 1,70m. Van 
Persie, com 1,83, é o único “gigante” 
do Arsenal.
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