
gRELHADOS SOBRE CARVãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS IrO

Serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

ATENçãO: SE NãO TEM SELO DA MOSTI 
MONDIALE É PORqUE NãO É MOSTI MONDIALE

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 LITROS

65 Jarry E. | 514.385.9290
1851 Ontario E. | 514.563.1211
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melhor vos servir
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Casa De Câmbio
Ville St. Laurent | 2089 Bl. Marcel-Laurin Westmount | 1336 Greene Ave.

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

514.933.2555      www.globex2000.ca

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------
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Vinho: 
O nosso tesouro
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7

Portas ao poder, 
abaixo Portas

Para mim, o me-
lhor político do 
Governo é Paulo 
Portas. O melhor 
político da oposi-
ção, também. No 

entanto, se eu mandasse, punha 
Paulo Portas no poder, por troca 
com Paulo Portas. Mesmo assim, 
os portugueses que votaram nos 
partidos do Governo e os que vo-
taram nos partidos da oposição 
estão igualmente bem representa-
dos, pelo que é difícil compreender 
o clima de contestação.

Oriental em “Bronze”

O Club Oriental, re-abriu as suas 
actividades, que infelizmente já 
não são muitas, que como toda a 
massa associativa sabe limita-se 
a jantares/dançantes e a famosa 
marcha do santo popular São João 
baptista.
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Membro
oficial

AgendA cOmunitáriA

residência para
pessoas autónomas
e semi autónomas

PrOPrIEtÁrIOS
POrtuGuESES

Próximo da cidade
mas com a tranquilidade

da campanha
Visite-nos ou contacte

Ana Maria Esteves
450-427-7402

grande Festa de Halloween
A Associação Portuguesa do Canadá e o Grupo Folclórico Português 
de Montreal de Santa Cruz organizam em conjunto a grande festa do 
Halloween com um jantar e dançante animado pelo Eddy Sousa e DJ 
Xmen na Missão Santa Cruz no sábado 27 de Outubro pelas 19h00. 
Para mais informações ou reservas: Suzete: 514-593-5395.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

editorial

O nível de vida dos trabalhadores em 
Portugal com baixos e médios rendimentos
vê-se perante uma pressão inédita

Manuel de Sequeira rodrigues

Portugal foi o terceiro Estado da união Euro-
peia depois da Grécia e da Irlanda, que bene-

ficiou de um «plano de salvamento».   Em troca 
de um cheque  de 78 mil milhões de euros “pro-
venientes da união e do Fundo Monetário Inter-
nacional”, em Maio de 2011 o governo aceitou re-
duzir, até ao fim de 2012,o défice orçamental de 
9,1% para 4.5% do produto interno bruto  PIb  e 
para 3% até 2013.   Para atingir tais objectivos, o 
ministro das Finanças, Victor Gaspar, comprome-
teu-se a cortar nas despesas públicas:   de 50,5% 
para 43,5% do PIb até 2015. É um projecto, sem 
precedentes em mais de meio século, admite o mi-
nistro.
A primeira vaga do mais radical programa de pri-

vatizações da história de Portugal começou em De-
zembro, quando o Estado vendeu à empresa China 
Three Gorges Corporation as partes que detinha na 
Energias de Portugal.
A autoridade aeroportuária, a companhia aérea na-

cional, as águas, a rádio e televisão nacional e os 
transportes deverão por sua vez ser desbaratados nos 
próximos meses.  Ao mesmo tempo que se redefinem 
as balizas do Estado, o nível de vida dos trabalhado-

res com baixos e médios rendimentos vê-se perante 
uma pressão inédita.
O imposto sobre o valor acrescentado” IVA” sobre 

a electricidade e o gás natural aumentou de 6% para 
23%.   Em 2011, foi aplicado a todos os trabalhadores 
um imposto  excepcional  sobre o rendimento, equi-
valente a 50% de um mês de salário.   Como noutros 
países do Sul da Europa, em Portugal os funcionários 
públicos  costumam auferir catorze meses de salário; 
aos trabalhadores cujos rendimentos ultrapassavam 
os mil euros mensais foram suprimidos dois meses.   
Globalmente, os rendimentos dos funcionários públi-
cos diminuíram 25%.   Os subsídios de desemprego 
baixaram 17% e o período da indemnização foi limi-
tado a dezoito meses.
No início de Janeiro, invocando uma redução da 

procura interna – que a austeridade debilita ainda 
mais todos os dias – maior do que previsto, o Banco 
de Portugal fez uma revisão em baixa  das suas pre-
visões económicas, anunciando para 2012 uma con-
tracção de 3,1% do PIB. 
Em 13 de Janeiro, quando a agência de notação 

Standard & Poors diminuiu a nota de nove países 
europeus, foi atribuída a Portugal a classificação de 
“risco elevado”, tendo a agência justificado a sua de-
cisão nos seguintes termos:
Consideramos que um processo de reformas ba-

seado unicamente na austeridade fiscal pode ter um 
efeito inverso ao que se pretende, na medida em que 
a procura interna cai devido à crescente preocupa-
ção dos consumidores com a segurança do emprego 
e com o montante dos seus rendimentos líquidos, o 
que deteriora as receitas fiscais nacionais”.
Portugal atingiu de facto o seu objectivo de défice 

orçamental no final de 2011, mas apenas porque foi 
sugar 5,6% mil milhões de euros aos activos das Cai-
xas de aposentação do país.

Portugalíssimo

1280Am

Produtora: 
Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

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

Bazar do outono
O grupo da 3ª idade do Centro de Acção Sócio-comunitário de Mon-
treal informa que terá lugar no 32 boul. Saint-Joseph O. o bazar do 
outono nos dias 18 e 19 de outubro das 9h Ã s 17h. Se chover, o 
bazar terá lugar na semana seguinte. Haverá bolos e café e o já tra-
dicional prato quentinho à hora do almoço. Para mais informações 
contactar o CASCM. Telefone: 514-842-8045.

imagens do coração-laureano Soares
Laureano Soares apresenta no dia 21 de Outubro de 2012, pelas 
15h00, no Centro, Comunitário do Espírito Santo de Anjou, na rua 
8672 Forbin Janson, o seu livro de poesia editado em três línguas - 
IMAGENS DO CORAZON. Avisam-se os leitores e amigos que o lan-
çamento do livro terá lugar impreterivelmente às 15h00. No decorrer 
da tarde cantará Jordelina Benfeito – uma bela voz do FADO – artista 
da nossa lusa praça, por sinal, muitíssimo amada do povo, pela sua 
personalidade de mulher madura e sempre esbelta. Há outra surpre-
sa para os bailarinos: Marinho e a sua discoteca móbil, ENTRE NÓS. 
Para mais informações: 514 353-1550.

clube Oriental Português de mtl.
Clube Oriental, sempre em movimento, organiza, sábado dia 13 de 
outubro pelas 19h30 um jantar/dancante de outono animado pelo 
conjunto Xpressions. ementa entrada sopa, salada, prato principal 
lombo no forno, sobremesa e café. Juntos o oriental e maior todos 
são bem-vindos. Para reservas: 514-342-4373

Filarmónica Portuguesa de montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza no sábado 3 de 
Novembro uma grandiosa festa para os seus 40 anos de existência 
no salão da igreja Santa Cruz. Para comprar ou reservar Leonardo 
Ribeiro: 438-876-4220. Festa de Halloween no 27 de Outubro às 
19h00, entrada gratuita, Tragam a sua comida, haverá serviço no bar 
e também prémios para os melhores mascarados. Informamos que 
temos rifas à venda com vários prémios bastante interessante. Tal 
como uma viagem a Nova Iorque (valor de 400$) de Voyage Vasco, 
ánel em ouro português de um valor de 400$, Jantar no restaurante 
Casa Minhota para duas pessoa e um certificado de 30$ para a Dis-
coteca Portuguesa. Para informações ou compras das rifas: Eugénio 
450-978-9250 ou ir a associação para comprar as rifas.

Semana cultural da casa
dos Açores do Quebeque
A Casa dos Açores do Quebeque convida todos os seus sócios e 
amigos às celebrações da Semana Cultural, com o tema é “Juven-
tude nos Açores de hoje”. A Semana Cultural realizarse-á de 24 a 
26 de Outubro de 2012, com início pelas 19 h. Vamos contar com 
a presença do mais jovem escritor dos Açores : Ruben Correia, jo-
vem artista açoriana Renata Rodrigues e da inestimável Meaghan 
Benfeito, do Sr. Duarte Miranda, Economista Vice-Presidente apo-
sentado do Banco Royal do Canadá, Sr. Carlos Botelho, Director 
da SATA Express em Toronto, do Dr. Gonçalo Botelho, Director do 
BANIF e Toronto.Teremos também o nosso Grupo Reviver, o nos-
so rancho folclórico Ilha de Encanto, o nosso grupo de Cantares 
Recordações assim como algums jovems musicos da Filarmónica 
de Laval.... Encerramento da Semana cultural com jantar come-
morativo do 34º Aniversário da Casa dos Açores do Quebeque no 
dia 27 de Outubro 2012 pelas 19h00, animado peço DJ Eddy Sou-
sa. Para mais informaçoes:514 388-4129.

Fernando mendes, em montreal
Fernando Mendes, vai mais uma vez, atuar além fronteiras, o ator e 
restante equipa. Fernando Mendes, acompanhado por Cristina Areia, 
António Vaz Mendes e Luís Portugal, vai atuar no dia 7 de Outubro 
no Plateau Hall às 15h00. Para mais informações:  514.409.4451.AnulAdO



A VOz de POrtugAl  |  03 de OutuBrO de 2012  |  P. 3

JANTAR SEXTA-FEIRA: 05 DE OUTUBRO
POLVO A MODA DA CASA 

ABERTO TODOS OS DIAS, 
CARTAS, DóMINó

FUTEBOL PORTUgUêS EM DIRECTO

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

taxa de desemprego em Portugal 
sobe para 15,9% em agosto
A taxa de desemprego em Portugal subiu para 15,9 por 

cento em agosto, acima dos 15,7 por cento de julho, en-
quanto na zona euro e na União Europeia atingiu 11,4 e 
10,5 por cento respetivamente. Segundo os dados hoje 
divulgados pelo Eurostat, Portugal continua a ser o ter-
ceiro país com uma taxa de desemprego mais elevada, 
apenas atrás de Espanha (subiu para 25,1 por cento) 
e da Grécia (24,4 por cento, valor referente a junho). 
Na comparação com agosto do ano passado, a taxa de 
desemprego em Portugal subiu de 12,7 por cento para 
15,9 por cento, o terceiro maior crescimento registado 
entre os Estados-membros, depois da Grécia (de 17,2 
para 24,4 por cento, entre junho de 2011 e junho deste 
ano) e Chipre (de oito para 11,7 por cento).

Ser professor em Portugal é mais 
stressante que viver nos euA

Bruxelas já aprovou medidas
alternativas às mudanças na tSu
O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, 

revelou hoje que a Comissão Europeia já aprovou as 
medidas alternativas que o Governo apresentou para 
compensar o recuo nas mudanças na Taxa Social Única. 
“Nós, Comissão, já demos a nossa aprovação a medidas 
alternativas que foram apresentadas pelo Governo”, dis-
se Durão Barroso na atribuição do Prémio de Inovação 
Europa Social em memória de Diogo Vasconcelos, ao 
ser questionado pelos jornalistas a propósito do recuo 
do Governo face à TSU e à análise da Moody’s, que 
considera que o abandono das alterações à TSU pode 
ser negativo para a imagem externa de Portugal. O lí-
der da CE considerou que o programa apresentado “é 
essencial para que Portugal possa continuar a dispor 
de financiamento”, frisando ser também indispensável 
para os portugueses “um certo consenso à volta de um 
programa que deve ser respeitado”.

Armenia Teixeira
Advogada

 O’HAnlOn SAndERS tEIXEIRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

Montreal, Qc, H4c 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, H9H 3M8
Fax: (514) 624-8632

Os professores portugueses têm um nível de 
stress superior à população norte-americana, 

considerada uma das sociedades mais stressantes, 
conclui um estudo sobre o esgotamento físico e 
mental dos docentes portugueses.
Alexandre Ramos, autor do estudo sobre ‘burnout’ 

(esgotamento físico e mental) entre os docentes por-
tugueses, explicou à agência Lusa que, com base nas 
suas conclusões, “a grande maioria dos professores 

encontra-se em níveis médios e baixos de ‘burnout’, 
mas nenhum se encontra no estado de ausência [de 
‘burnout?], o que parece ser preocupante”.
“Se queremos preservar a qualidade de ensino nas 

escolas, é indispensável preocuparmo-nos seriamente 
e imediatamente com a saúde dos professores”, aler-

tou o especialista, que considera o problema preocu-
pante por causa da qualidade de ensino nas escolas.
O especialista realçou ainda que “os professores 

portugueses têm um nível de stress superior à popu-
lação norte-americana”, considerada uma das socie-
dades mais stressante e onde o valor (de ‘burnout’) é 
de 13,02.
O psicólogo clínico e de aconselhamento expli-

cou que o ‘burnout’ tem três dimensões: a exaustão 
emocional, a despersonalização e a 
perda de realização pessoal no tra-
balho.
O nível de ‘burnout’ detetado por 

Alexandre Ramos era baixo em 
35,8 % dos professores, médio em 
43,8% e alto em 20,4%.
“Nenhum dos professores inquiri-

dos apresentava ausência de ‘bur-
nout’, ou seja, condições nulas em 
exaustão emocional e despersona-
lização, nem pontuações elevadas 
na realização pessoal no trabalho”, 
referiu.
Os fatores que o psicólogo clínico 

e de aconselhamento apontou como 
contributos para a situação de ‘bur-

nout’ são “a indisciplina dos alunos, as más relações 
com os colegas de trabalho e com a direção, a carga 
objetiva de trabalho e a burocracia”.
O investigador recordou que “um nível muito eleva-

do de ‘burnout’ está altamente associado a problemas 
de saúde e absentismo no trabalho”.

muçulmanos queimam casas e
templos budistas no Bangladesh
Milhares de muçulmanos queimaram casas e 

templos budistas este domingo, no sudeste do 
Bangladesh, após a publicação na rede social do Fa-
cebook de uma foto que consideram ofensiva
Uma multidão de 25 mil pessoas ateou fogo em pelo 

menos cinco templos budistas, dezenas de casas na 
cidade de Ramu e em aldeias vizinhas, a cerca de 350 
quilómetros da capital Daca, disse o oficial do distri-
to, Joinul Bari. O mesmo responsável adiantou que 
os manifestantes afirmam que um homem de religião 
budista colocou no Facebook uma foto a insultar o 
Alcorão. “Estão incontroláveis e durante a madruga-
da atacaram casas budistas, queimando e vandalizan-

do os seus templos”, disse.As autoridades proibiram 
temporariamente todas as reuniões públicas para 
evitar novos incidentes, desconhecendo, para já, se a 
violência causou vítimas ou detenções. Entretanto, o 
ministro do Interior e chefe da Polícia Nacional che-
gou hoje ao local para se inteirar da situação.Segun-
do testemunhas, os manifestantes deixaram uma pai-
sagem de desolação.Cerca de 90 por cento dos 153 
milhões de habitantes do Bangladesh é muçulmana, 
representando os budistas menos de um por cento da 
população, que vivem sobretudo no sudeste, perto da 
fronteira com a Birmânia.

Banca espanhola necessita de
53,7 mil milhões para se recapitalizar
A banca espanhola necessita de uma recapitalização 

53.345 milhões de euros, segundo os resultados dos tes-
tes de esforço realizados pela consultora Oliver Wyman 
e divulgados em Madrid. Os dados, que foram publica-
dos depois do fecho da bolsa madrilena, são a primei-
ra indicação do valor que Espanha receberá do pacote 
máximo de 100 mil milhões de euros acordados pelo 
Eurogrupo para financiar o setor bancário. Os fundos 
deverão chegar a Espanha durante o mês de outubro, se-
gundo as previsões de fontes governamentais. No final 
de junho a Oliver Wyman já tinha estimado que as en-
tidades financeiras necessitariam entre 51 e 62 mil mi-
lhões de euros para enfrentar eventuais perdas nas suas 
carteiras de crédito num cenário macroeconómico ver-
so.As quatro entidades financeiras atualmente nas mãos 
do Estado espanhol - Bankia, CatalunyaCaixa, Novaga-
licia e Banco de Valência - concentram grande parte das 
necessidades de capital. Para determinar as necessida-
des do setor, a Oliver Wyman realizou provas em dois 
cenários económicos, um normal e outro sob stresse, 
com uma queda do PIB de 4,1% este ano, de 2,1% em 
2013 e de 0,4% em 2014. Mais do que saber quanto 
dos 100 mil milhões serão canalizados para Espanha, a 
publicação dos dados da análise da Oliver Wyman per-
mitirá, apontam os analistas, despejar todas as dúvidas 
sobre o estado de saúde do sistema financeiro espanhol. 
Confirma também que a maior parte do sistema finan-
ceiro espanhol não necessita de qualquer tipo de ajuda 
pública para a sua recapitalização e permite concluir a 
reestruturação financeira
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José Carvalho
Professor e Investigador de História

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

O anjo do amor
Você é feliz? Eu 

resolvo todos os seus 
problemas de amor, 

saúde, trabalho e 
família.

O teu anjo tem a 
solução

telefona-me
514-621-3512

Consultas em espanhol, inglês ou francês.

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MElHOR SERVIÇO
dE lIMPEZA A SEcO

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação de forros de casacos

de couro e camurça

Temos bons preços
Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

Senhor Samika
Vidente Medium

Ajuda a resolver todos os seus problemas: 
Amor, casamento, problemas familiais, exa-
mes, negócios, sorte no jogo, sucesso no co-
mércio, impotência sexual, feitiços, etc.
Resultados Rápidos, dentro de 48 horas tem 
sucesso, onde os outros fracassam. Pagamen-
to depois do resultado

Tel.: 438-995-4811

O Problema da
cristianofobia Ocidental

É muito difícil imaginar um atentado contra a fé cris-
tã mais blasfemo e provocador do que o que nos foi 

mostrado no Festival de Veneza a 31 de Agosto, com a 
projecção do filme Paradise Faith (A fé do Paraíso), de 
Ulrich Saidl. O filme atinge o ponto culminante numa 
cena em que a actriz Maria Hoffstatter, interpretando 
uma católica, Anna Maria, auxiliar de raio-x, lentamen-
te tira o crucifixo da parede do seu quarto, o acaricia, o 
beija, torna a beijá-lo cada vez mais intensamente, até 
que, finalmente, se masturba com ele, é uma das mais 
impressionantes do cinema actual. Mais ainda quando 
esse filme blasfemo recebe um prémio especial do júri. 
Antes de avançar, convém lembrar que para um cris-
tão, não há símbolo mais sagrado que o crucifixo, que 
representa Jesus Cristo, Deus feito homem, morto na 
cruz para livrar os homens dos seus pecados. Toda a fé 
cristã se resume na pregação do Cristo crucificado. O 
escândalo de Veneza não é um caso isolado. Este acto 
inscreve-se num quadro de cristianofobia cada vez mais 
inquietante.  A Santa Sé fez uma intervenção a 12 de 
Setembro com uma declaração clara: «O profundo res-
peito pelas crenças, textos, grandes personagens e sím-
bolos das diferentes religiões é condição essencial para 
a coexistência pacífica entre os povos». Coube ao Padre 
Federico Lombardi, porta-voz do Gabinete de Imprensa 
do Vaticano, proferir estas palavras. Todavia, infeliz-
mente, este apelo - e para os mais distraídos -, não diz 
respeito ao caso da blasfémia de Veneza, mas sim a um 
outro filme, produzido na América, «A inocência dos 
muçulmanos», que se considerou estar na origem das 

violentas manifestações que tiveram lugar na Líbia e 
noutros países árabes. «As gravíssimas consequências 
dos insultos e provocações injustificados contra a sensi-
bilidade dos crentes muçulmanos —escrevia numa nota 
o Padre Lombardi — são, nos últimos dias, e uma vez 
mais, coisa bem evidente, devido às reacções que susci-
tam, por vezes trazendo até resultados dramáticos, que, 
por sua vez, vêm agravar a tensão e o ódio, desenca-
deando uma violência absolutamente inaceitável». 
O que se passou na Líbia não seria, pois, o resultado 

de um plano delineado desde há meses pela Al-Qaïda 
contra o Ocidente, mas sim a consequência inevitável 
dos «insultos e provocações injustificadas contra a sen-
sibilidade dos crentes muçulmanos». Mas porque será 
que os insultos e provocações injustificadas contra a 
sensibilidade dos crentes católicos, como os do Festival 
de Veneza, também não são considerados «injustificá-
veis»? Será apenas porque não levam a consequências, 
nem graves, nem modestas que sejam?  Algumas pes-
soas vieram recordar que o que se passou na cidade de 
Benghazi não é a consequência do filme anti-Maomé, 
mas antes da política franco-americana que cedeu ao 
Médio Oriente e ao Islão, a qual, sob o pretexto da jus-
tiça reparadora, teve como momento crucial o apoio 
prestado pela NATO aos fundamentalistas de Bengha-
zi contra Kadhafi. E se contra o filme anti-islâmico, o 
mundo inteiro protestou, ninguém veio protestar contra 
o filme anticatólico, que foi projectado publicamente e 
se destina ao circuito do cinema de grande distribuição 
mundial. Pelo que temos visto: a este filme ninguém se 
opõe. É este o verdadeiro problema dos dias de hoje. 
Não temos apenas a perseguição aos cristãos que acon-
tece em terras islâmicas, temos também a cristianofo-
bia no Ocidente. Mas, acima de tudo, temos ainda a 
fraqueza e a cumplicidade do Ocidente em face desta 
cristianofobia. E, infelizmente, também faz parte deste 
sistema de conivência, o silêncio vergonhoso e cobarde 
dos meios eclesiásticos. 
Vale a pena pensar nisto!

eleições nos Açores
Berta cabral apela ao voto 
na mudança segura
A candidata do PSD à presidência do Governo 

dos Açores, berta Cabral, apelou hoje ao voto 
na “mudança segura”, alegando que a campanha 
começa em Santa Maria, por ser a primeira ilha 
“que disse não ao poder socialista”. 

“A nossa campanha tem de começar com este apelo, 
porque é desse apelo, dessa vontade expressa no dia 
14, que se vai fazer a mudança, a mudança segura, 
porque, depois de 16 anos, está na altura de mudar 
para melhor”, afirmou Berta Cabral, na apresentação 
dos candidatos do PSD por Santa Maria às eleições 
regionais. A candidata social-democrata e líder do 
PSD/Açores precisou que “mudar para melhor é vo-
tar naqueles que não estiveram até agora”, lembrando 
que se os socialistas “não fizeram o que dizem, não é 
agora que vão fazer, porque já tiveram muito tempo 
para fazer o que agora estão a prometer”.
“Se queriam fazer, já tiveram 16 anos. Se queriam 

baixar as passagens já tiveram 16 anos, se queriam 
criar emprego já tiveram 16 anos”, disse, alegando 
que é preciso “votar para mudar o que não está bem”.
Para Berta Cabral o arranque da campanha oficial 

do PSD em Santa Maria é simbólico, uma vez que 
“esta foi a primeira ilha a ser descoberta, povoada e 
a dizer não ao poder socialista [ao nível autárquico], 
a primeira ilha que mudou e é daqui que parte a mu-
dança para todos os Açores a 14 de outubro”. 
“Sei que as pessoas estão descontentes, estão de-

sanimadas e que às vezes acham que somos todos 
iguais. Mas não somos todos iguais, por isso cada vez 
mais se vota nas pessoas e não nos partidos”, afir-
mou, apelando que “não desistam da vossa terra, dos 
Açores, de terem uma palavra decisiva na mudança 
que os Açores precisam”.

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

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

desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

Astólogo e Médium
Prof. MBANA

Advinha seus problemas sem lhe dizer nada.
Especialista em amor, saúde, problemas se-
xuais, inveja, protecção, sorte, desporto, maus 
olhares, fidelidade, amaração, negócio, atracção 
de clientela (café, restaurantes, lojas, firmas)

Facilidade de pagamento | Discreção Total
consultas em português, francês e inglês

514-649-1429
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Augusto Machado

A Felicidade

A felicidade é um estado de bem-estar completo, 
que pode apresentar-se num breve intervalo de tem-
po, recaindo desse modo na esfera das emoções, ou 
manter-se simplesmente ao longo do tempo, e colo-
car-se então no mundo dos sentimentos. A felicida-
de é vivida desde os primeiros anos de vida, e cada 
um de nós a reconhece imediatamente mal ela se nos 
apresenta.
Às vezes chega quando menos a esperamos e não 

é possível chamá-la de novo através de operações 
intelectuais ou voluntárias, é-lhe reconhecida uma 
conotação de magia e é associada à intervenção do 
acaso ou a um dom do destino. E todos sabemos que 
é preciso acolhê-la enquanto ela está presente: a feli-
cidade, na verdade, compõe-se de tantas variáveis, e 
basta que uma delas mude de fisionomia ou se afaste 
no tempo para que o nosso estado de espírito e bem-
-estar se decomponha. Embora sempre se tenha con-
siderado a felicidade como um sentimento efémero e 
circunstancial, em todos os tempos e culturas foram 
elaboradas as estratégias apropriadas, e projetadas 
as condições adequadas para a obter. Mas a própria 
ideia de felicidade sofreu variações significativas nas 
várias épocas e em países diferentes, uma vez que 
não se é feliz se não se vivem os valores dominantes 
e culturais.
Na nossa cultura atual, por exemplo, não se conse-

gue definir como feliz uma pessoa que seja alheia à 
posse de bens materiais e dinheiro, ou à possibilida-
de de exercer algum poder. Reconhece-se, por outro 
lado, que dinheiro, sucesso e poder não bastam para 
garantir a felicidade, e é muito provável que seja 
mais feliz aquele que seja capaz de suportar a sua 
ausência sem desesperar por isso. “Sábio é portan-
to aquele”, afirma Natoli, em ‘La Felicitá’, “que tira 
prazer daquilo que possui, mas não sofre por aquilo 
que não tem, antes pelo contrário, quando o possui 
está em condições de poder desprezar o que os outros 

desejam e a que não seriam capazes de renunciar se 
o possuíssem”.
Segundo Freud, a felicidade resulta da satisfação 

das pulsações individuais. No seu processo da so-
cialização e civilização, o homem teve de renunciar 
às satisfações individuais imediatas para respeitar 
as exigências coletivas. Para pertencer a um grupo, 
e obter aquele grau de segurança que deriva dele, o 
indivíduo deve mediar a satisfação das próprias ne-
cessidades com as dos outros, aceitando as leis da 

convivência comum: prescinde, por isso, de alcan-
çar a sua própria felicidade em nome do bem-estar 
comum. Numa outra óptica semelhante, a felicidade 
torna-se alcançável para quem soube mediar as suas 
próprias exigências interiores no confronto com a 
realidade externa, gozando os prazeres consentidos 
que esta oferece, mantendo a própria dignidade e o 

equilíbrio nos momentos de frustração. Outros dirão 
que, “o objetivo não é tanto de renunciar ao prazer, 
mas mais o de não sofrer a sua carência. É, sobretu-
do, o de não sucumbir ao sofrimento”.
No fundo, a felicidade é conhecimento. E não con-

siste, portanto, apenas no prazer da satisfação, mas 
também na alegria de nos exprimirmos a nós pró-
prios, de alargar o próprio conhecimento, de criar. 
Na sua análise sobre a questão, Freud fez notar como 
algumas pessoas recusam inconscientemente viver 

experiências de felicidade, temendo que a esta se su-
ceda algum acontecimento doloroso, e o prazer des-
frutado tenha de ser pago com o sofrimento – uma 
tendência que existe em algumas pessoas que prefe-
rem uma vida medíocre e privada de emoções inten-
sas, para evitar os altos e baixos entre prazer e dor.



A VOz de POrtugAl  |  03 de OutuBrO de 2012  |  P. 6

CARNEIRO
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambi-
ção, Poder. Amor: Poderá receber a visita inesperada de 
um amigo de longa data. Receba-o de braços abertos. Não 
espere que o amor vá ter consigo, procure ser você a dis-
tribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. Saúde: O seu 

organismo poderá andar desregulado. Esteja atento às suas indica-
ções.  Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados. Seja 
audaz e faça um excelente investimento. Números da Sorte: 11, 25, 
1, 14, 3, 6

TOURO
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Ne-
gociação Difícil. Amor: Opte por atitudes de compreensão 
e tolerância para com os seus filhos. Esta semana conhe-
cerá pessoas importantes para a sua vida futura. Saúde: 
Poderá sentir-se um pouco cansado e sem energia. Melho-

re a sua alimentação. Dinheiro: Aposte seriamente na sua compe-
tência, pois poderá ser recompensado da forma como merece.
Números da Sorte: 8, 7, 9, 41, 10, 2

gÉMEOS
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: A sua vida afetiva poderá não ter os contornos 
que planeou. Procure não perder a calma e invista na sua 
felicidade. 
Saúde: Não abuse nos alimentos que sabe que prejudicam 

o seu estômago. 
Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos 
profissionais. Época favorável para pedidos de empréstimo, mas seja 
prudente. Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

CARANgUEJO
Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. 
Amor: Tome consciência dos seus atos, pois estes pode-
rão estar a contribuir negativamente para a sua relação.  
Saúde: Evite situações que possam provocar uma alte-
ração do seu sistema nervoso. Algumas dores de cabeça 

poderão incomodá-lo, procure o seu médico. Dinheiro: Modere as 
palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irrefletida pode 
aborrecer um superior hierárquico. Números da Sorte: 9, 6, 3, 2, 5, 8

LEãO
Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Me-
lancolia, Separação. Amor: A sua cara-metade não merece 
ser tratada com indiferença. Pense um pouco melhor na sua 
forma de agir. Saúde: As tensões acumuladas podem fazer 
com que se sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: Aten-

ção, a sua qualidade profissional poderá estar a ser testada. Prepare-
-se e conte com despesas extra. Números da Sorte: 4, 5, 2, 1, 3, 6

VIRgEM 
Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inespe-
rada, Amizade. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite 
ao máximo este momento de comunhão com os outros. O 
seu poder de atração vai abalar muitos corações. Saúde: O 
stress levá-lo-á a situações de desgaste físico e mental. O 

trabalho não é tudo! Descanse mais e pense seriamente na sua saú-
de. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque em risco a sua 
estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente. 
Números da Sorte: 7, 5, 3, 1, 9, 8

BALANçA 
Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Pre-
monitórios. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder 
a verdade. Seja o mais honesto possível com a sua cara-
-metade. Nem sempre dizer sim é bom para a sua relação. 
Imponha a sua vontade, pois o amor é dar e receber. Saú-

de: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu organismo 
não suporta. Sentir-se-á um pouco nervoso, deve evitar o excesso de 
preocupações. Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa com quem 
divide as tarefas diárias. Números da Sorte: 14, 28, 45, 41, 2, 3

ESCORPIãO
Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Fal-
sidade. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em 
conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão im-
portante para ambos. Saúde: A sua capacidade de recupe-

ração de energias será notória.  Dinheiro: Esforce-se por conseguir 
atingir os seus objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante. 
Números da Sorte: 8, 7, 41, 40, 23, 22

SAgITáRIO
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: 
Ponha o seu orgulho de lado e vá à procura da felicidade. 
Seja feliz. Semana marcada pelo romance e pela paixão. 
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha 
em atenção a saúde da sua família. Dinheiro: Aposte nos 

seus projetos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter ótimas 
surpresas. Evite gastos desenfreados. 
Números da Sorte: 6, 9, 41, 10, 20, 30

CAPRICóRNIO 
Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: 
Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, causan-
do algumas dúvidas no seu coração. Saúde: Nesta área 
não terá muitas razões para ficar preocupado, o que não 
significa que deixe de ter os cuidados mínimos. Dinheiro: 

Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mu-
danças no seu departamento. Números da Sorte: 8, 4, 10, 20, 32, 1

AqUáRIO
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê 
mais atenção à pessoa que ama. Saúde: Liberte o stress 
que tem acumulado dentro de si. Algumas dores muscula-
res, relaxe mais. Dinheiro: Património protegido. Continue 

a adotar uma postura de contenção, será bastante positivo para si. O 
seu chefe poderá testar a sua competência. Esforce-se por mostrar 
as suas competências profissionais. 
Números da Sorte: 1, 8, 45, 10, 2, 3

PEIXES
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure satisfazer os desejos 
do seu par. Aja menos com a razão e mais com o coração. 
Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa que 
ama. Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu 

bem-estar. Período calmo, sem preocupações de maior. Dinheiro: 
Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois algum colega 
pode não ser tão sincero quanto aparenta. 
Números da Sorte: 8, 5, 4, 20, 11, 16
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Hélio bernardo Lopes

O Quanto eu Avisei!

Só não me mostro hoje admirado com o pa-
recer do Conselho Nacional de Ética para as 

Ciências da Vida sobre a seleção de medicamentos 
em função de um suposto custo-benefício, porque 
nunca duvidei, um minuto que fosse, de que com 
este Governo de Pedro Passos Coelho seria este 
o resultado. Nunca duvidei e fartei-me de avisar.
Este parecer, como se torna evidente, não tem um 

razoável fundamente técnico, porque qualquer médi-
co, ou a generalidade dos cidadãos, sabe muitíssimo 
bem a frequência com que se falha no diagnóstico so-
bre a evolução de certas doenças em pessoas as mais 
diversas. Qualquer um de nós – o leitor, por exemplo 
– conhece bem casos de gente, conhecida ou amiga, 
para quem médicos sabedores estimaram tempos es-
perados de vida da ordem de meses, à vezes de um 
ou dois anos, quando, muitos anos depois, ainda tais 
doentes continuam na nossa companhia.
Conto aqui uma história simples, verdadeira, mas 

muito elucidativa. Aí pelo meio da década de oiten-
ta do século passado, certa senhora, hoje viúva, ao 
tempo casada com uma personalidade superior mui-
tíssimo conhecida da nossa Administração Pública, 
vinha tendo, e em crescendo, um problema em certo 
cotovelo. As dores eram enormes, a dificuldade de 
movimentos ia-se acentuando, até que acabou por ser 
vista por um qualquer especialista em Ortopedia.
Munido dos meios complementares de diagnóstico 

considerados essenciais, o médico foi perentório para 
com a senhora: tinha de ser operada, aconselhando o 
adequado serviço dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra. A senhora, porém, não se determinou, de 
imediato, a seguir tal caminho, acabando por contar 
o caso a uma amiga e colega de mesa em certo casa-
mento. A amiga, perante o relato que lhe fora feito, 
disse: olhe lá, vá comigo ao Zé da Pata, porque ele é 
muito jeitoso e tem clientela a perder de vista, resol-
vendo muita coisa sem a necessidade de operações. 
Ambas eram licenciadas por universidades públicas 
portuguesas de prestígio, mas a doente lá acabou por 
aceitar a ideia. O Zé da Pata, como era conhecido, 
só atuava se visse que sabia. Um saber que derivava 
de ser pastor, certamente inteligente, e dispondo da-
quele toque de genialidade que tinha Edgar Cardoso 
e Eusébio, coisas que não se aprendem nos manuais 
universitários. Ou seja, um feeling para certos atos, 
ou práticas, que é, de facto, um dom.
Depois de observar a senhora, despida do tronco 

para cima e na companhia da amiga, o Zé da Pata 
disse-lhe: eu resolvo isto, sem a senhora ter de ir ser 
operada, mas vai doer um pouco. E assim aconteceu: 
a senhora gemeu e gritou, por brevessegundos, sendo 
depois massajada e acompanhada nos movimentos 
que lhe foram indicados. Usou mesmo pesos diver-
sos e durante cerca de uns quinze minutos.
Pois, meu caro leitor, a senhora nunca mais voltou 

a ter problemas no cotovelo, não necessitou de ser 
operada, e hoje, com mais de oitenta e quatro anos, 
lá vai fazendo a sua vida, movimentando-se já com 
alguma dificuldade, mas sem necessidade de estar 
acamada ou num qualquer lar. Ora bem, caro leitor, 
casos destes são aos milhares e de todos os tipos. Não 
tinha mais de dois meses, e viveu mais sete. Tinha de 
ser operada ao cotovelo, mas o Zé da Pata, de quem 

nunca se ouviu uma só queixa, resolveu o problema. 
Entraram a ver em certo hospital, mas saíram cegos 
para sempre.
A tudo isto, há que juntar a fantasia que se contém 

no parecer, ao indicar que o caminho seguido em 
cada caso deve ser devidamente fundamentado e de 
um modo transparente. Bom, caro leitor, temos, a 
este propósito, os casos das Parcerias Público-Priva-
das, das fundações, dos submarinos, ou das atuais – e 
antigas, claro está – privatizações. Clareza? Transpa-
rência? Fundamentação técnica rigorosa?
Tenho para mim duas ideias, uma de natureza jurí-

dica, outra ligada ao setorda Saúde. Quanto ao pri-
meiro caso, espero bem que o Provedor de Justiça, 
ou um conjunto de deputados corajosos, inste o Tri-
bunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade 
do conteúdo deste parecer, bem como da correspon-
dente doutrina. Quanto ao tema ligado à Saúde, es-
pero que a Ordem dos Médicos e os sindicatos, de 
médicos ou de enfermeiros, exponham este parecer 
à Organização Mundial de Saúde, a fim de que esta 
entidade tome conhecimento do mesmo e saiba como 
os portugueses são hoje discriminados, com base em 
diagnósticos médicos sempre falíveis, no acesso às 
terapias mais modernas.
Por fim, recordo aqui um caso de irmãs siamesas 

que foram separadas no Reino Unido. O tema foi 
bastamente tratado nas nossas televisões, onde pon-
tificou António Gentil Martins. E dizia o cirurgião 
que o caminho a seguir pelos médicos ingleses não 
era aceitável por duas razões: por um lado, havia que 
retirar uma das vidas; por outro lado, a experiência 
mostraria que a criança salva não iria além de dois ou 
três anos de vida. Pois bem, é verdade que uma das 
crianças teve de morrer, mas hoje, mais de doze anos 
passados sobre a cirurgia, a criança que sobreviveu 
está viva e de boa saúde. E António Gentil Martins 
não é nenhum incompetente, muito pelo contrário. 
Simplesmente, ele é médico, pelo que os diagnósti-
cos que faz não são como demonstrações matemá-
ticas. Há sempre uma probabilidade razoável de o 
diagnóstico estar errado. E quando nos referia o que 
a ciência médica previa em tais casos, ele nunca re-
feriu que essa indicação não era uma certeza, mas o 
resultado de uma análise derivada da experiência, ou 
seja, uma regra empírica. Veja-se, por exemplo, o pe-
dido posto a correr nos Estados Unidos para que seja 
retirado a Egas Moniz o Prémio Nobel da Medicina e 
o que sobre tal respondeu o Instituto Nobel.
Aqui tem, pois, o leitor a materialização de quan-

toeu escrevi, bem a tempo e horas, sobre o destino 
do Serviço Nacional de Saúde se o Governo de Pedro 
Passos Coelho viesse a assumir funções. A uma nota 
de cem euros por cada vez que expliquei os riscos 
que se corriam, e eu estaria hoje cheio de dinheiro, 
para já não referir o prémio naturalmente devido por 
ter acertado numa tal previsão. Em resumo: passare-
mos, a breve prazo, a ser divididos em portugueses 
de primeira e portugueses de segunda. A democracia, 
portanto…
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Passos coelho falta 
às comemorações 
de 5 de outubro
Primeiro-ministro estará numa cimeira na Eslo-

váquia. O primeiro-ministro Passos Coelho não vai 
estar presente nas comemorações do 5 de Outubro. 
Segundo apurou a TVI, o chefe do Governo vai 
estar em Bratislava, na Eslováquia, onde decorre 
a Cimeira Amigos da Coesão. Este ano é a última 
vez que se celebra com feriado o 5 de Outubro, dia 
da implantação da República em Portugal. O fim 
deste feriado é contestado por vários quadrantes da 
sociedade, incluindo políticos. As comemorações 
do 5 de outubro irão realizar-se este ano em dois 
palcos: na Câmara Municipal de Lisboa, onde es-
tará presente o Presidente da República, Cavaco 
Silva, e no Páteo da Galé.
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Combine um telefone e um pacote entre os nossos três tipos de combos 
para obter a melhor combinação qualidade-preço. Aprecie as chamadas 
e textos à preço acessível nos pacotes abaixo. Descubram-os na loja.

É tempo de mudar.

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

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

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

Textos e

chamadas
pacotes a partir de

20$
por mês1

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

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

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

Crónica da boca do Inferno
texto de ricardo Araújo Pereira

Para mim, o melhor 
político do Gover-

no é Paulo Portas. O 
melhor político da opo-
sição, também. No en-
tanto, se eu mandasse, 
punha Paulo Portas no 
poder, por troca com 
Paulo Portas. Mesmo 
assim, os portugueses 
que votaram nos par-
tidos do Governo e os 
que votaram nos par-

tidos da oposição estão 
igualmente bem re-
presentados, pelo que 
é difícil compreender 
o clima de contesta-
ção. Custa, sobretudo, 
assistir à impaciência 
com que o povo trata o 
Governo. A medida da 
redução da tSu foi cri-
ticada pelo bloco, pelo 
PCP, pelo PS, pelo CDS 
e por várias pessoas do 
PSD, o que faz desta a 
maioria absoluta mais 
minoritária de sempre. 
Só corações de pedra 
não se condoem com a 
vida difícil do primei-
ro-ministro.
Assim que Passos Coe-

lho chegou ao Governo, 
a vida começou a ficar 
mais difícil para nós, é 

Portas ao poder, abaixo Portas
dela. Infelizmente, como 
também é o melhor po-
lítico da oposição, é um 
adversário temível de 
Passos Coelho, e acabou 
de criar uma crise polí-
tica quando se gabou de 
não ter bloqueado a me-
dida da TSU apenas para 
não criar uma crise polí-
tica. Portas é dos poucos 
políticos do mundo com 
habilidade suficiente 
para criar uma crise en-
quanto se gaba de a ter 
evitado.
Por isso, o principal 

aliado de Passos Coelho 
acaba por ser António 
José Seguro. Nos comí-
cios, Guterres entrava 
em palco ao som de uma 

música do filme 1492. 
Sócrates entrava ao som 
de uma música do filme 
Gladiador. A minha pro-
posta é que Seguro entre 
em palco ao som do apito 
da mira técnica. Aquele 
silvo contínuo que a te-
levisão transmite quando 

BijOuterie diVA
Place Versailles, 7275 Sherbrooke e., prop.: nafissa

- cOmPrAmOS OurO e PrAtA
- nOVA cOlecçãO de jóiAS
  em OurO e PrAtA e 
  tAmBém A cOlecçãO
  cHAmiliA e zinzi 
- temOS OS melHOreS PreçOS

514-508-3482 | 514-209-6652

certo, mas também para 
ele. Foi para São Ben-
to convencido de que 
ia cortar as gorduras do 
Estado e, mal tomou 
posse, constatou que o 
Estado, afinal, era só 
chicha. Era um falso gor-
do, que parecia anafado 
visto da oposição, mas 
atlético quando visto de 
perto. Nem uma tira de 
gordura para aparar. O 

primeiro-ministro viu-
-se forçado a cortar no 
lombo, o que provocou 
uma mágoa moderada 
às pessoas e uma mágoa 
intensa à sua página de 
Facebook. Cortar nas 
PPP era inadmissível, 
porque o Estado assumiu 
o compromisso de as 
pagar. Felizmente, cor-
tar nos salários era pos-
sível, porque pagar aos 
seus assalariados não é 
um compromisso, é um 
compromissinho.
Paulo Portas, sendo o 

melhor político do Go-
verno, é um aliado im-
portante de Passos Coe-
lho, e acabou de evitar 
uma crise política ao não 
bloquear a medida da 
TSU, apesar de discordar 

a programação ainda não 
começou. Mesmo assim, 
receio que seja demasia-
do excitante.
Como disse Paulo Por-

tas numa altura em que 
fazia parte do Governo, 
não há alternativa credí-
vel a esta coligação. É 

verdade, mas não é justo. 
É injusto que a alternati-
va a um Governo que não 
é credível tenha de ser 
credível. Não devería-
mos precisar de alguém 
credível para substituir, 
digamos, Miguel Relvas. 
Deveria bastar alguém.



A VOz de POrtugAl  |  03 de OutuBrO de 2012  |  P. 8

receitA dA SemAnA Pão: feito em casa ou
comprado no supermercado?
Por moda ou por uma 

questão de saúde, a 
verdade é que nos últimos 
tempos temos assistido a 
um número crescente de 
pessoas que opta por fazer 
o seu próprio pão em casa. 
Enquanto que algumas 
queixam-se de que o pão 
actualmente à venda está 
demasiado industrializa-
do, outras falam na “crise” 
para justificar o porquê de 
fazer o pão em casa. Na 
verdade, confeccionar o 
pão em casa tem algumas 
vantagens, mas exige tam-

bém alguns cuidados.
Uma vantagem impor-

tante de preparar o pão em 
casa reside no facto de se 
poder adequar o teor de 
sal (infelizmente, só agora 
se está a trabalhar numa 
directiva que vise a redu-
ção do sal adicionado pela 
indústria panificadora) e 
escolher farinhas menos 
refinadas (com mais fi-
bra). De facto, o pão «in-
tegral», ou seja, aquele 
que é feito com farinhas 
nada ou pouco refinadas, é 
mais rico em fibras e, para 

além de em média ter um 
valor calórico mais baixo, 

é também mais saciante. 
Provavelmente já notou 
que fica mais saciado 
com um pãozinho integral 
do que com uma carcaça 

branca...
Preparando o pão em 

casa, permite variar o tipo 
de farinhas usadas, o que 
é particularmente útil para 
quem sofre de algumas 
patologias gastro-intes-
tinais (doença de Crohn, 
síndrome do cólon irritá-
vel, etc.). 
A escolha de farinhas 

sem glúten (ou com teor 
reduzido) e a preparação 
de pão sem fermento são 
alguns exemplos das van-
tagens obtidas com estes 
aparelhos. Mas se as má-
quinas de fazer pão nos 
permitem preparar pães 
mais equilibrados e nutri-
tivos, também é possível 
adicionar uma série de 
ingredientes às receitas, 
que podem fazer dispa-
rar os valores calóricos: 
nozes, avelãs, leite, ovos, 
ou passas são alguns dos 
«extras» que podem tor-
nar o pão muito saboroso, 
mas mais calórico. Como 
em tudo na vida, nem oito 
nem oitenta: aprenda a 
incluir na sua alimenta-
ção estes pães mais ela-
borados, para que possa 
desfrutar do prazer de os 
comer sem comprometer 
o seu peso! Lembre-se 
que um pão rico em fi-
bras, com pouco sal e sem 
excessos no acompanha-
mento (manteiga, quei-
jo, doce, etc.) deve fazer 
parte de uma alimentação 
variada, equilibrada e sa-
borosa... Afinal, quem re-
siste a um bocado de pão 
quente acabado de fazer?!

mahi-mahi / molho 
de manga e coentros

receita para
quatro pessoas

INGrEDIENtES:
- 4 Filetes 
  de Mahi-Mahi
- 1 Manga
- 1/2 Rodela 
   de Ananás
- 1/4 Cebola 
   espanhola
- Coentros
  (um raminho)
- 1/2 Pimento
   encarnado
- Sal do mar 
  e Pimenta q.b.
- Azeite extra virgem

PrEPArAÇÃO
Em primeiro lugar preparar o molho. Cortar 
e misturar a Manga, numa tijela, juntar as 
rodelas de ananás, a cebola espanhola, coen-
tros e o pimento encarnado, adicionar o sal do 
mar, a pimenta e o azeite ao seu gosto. 

En segundo lugar grelhar o peixe Mahi-Mahi.

Servir o Mahi-Mahi regado com o Molho de 
Manga e Coentros.

Colaborador
Especial Frank rocha
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um POucO SOBre O VinHOVinho: O nosso tesouro (1)

Não temos petróleo nem diamantes - a nossa 
grande preciosidade são as uvas. As expor-

tações não param de crescer e o néctar nacional 
farta-se de ganhar prémios lá fora. O setor vive 
um bom momento, apesar da situação no País. re-
portagem em quatro regiões vitivinícolas no mês 
das vindimas.
“Avô, vamos ao campo!” Francisco Simões, 9 anos, 

está irrequieto. Aproveita os últimos dias das férias 
escolares para se envolver na azáfama da vindima. 
O avô, na verdade o bisavô, Horácio Santos Simões, 
obedece ao miúdo e entra no velho todo o terreno 
UMM. Tem 93 anos e continua muito longe de se 
encostar ao borralho. Na Casa Agrícola Horácio Si-
mões, situada na Quinta do Anjo, Palmela, convivem 
quatro gerações. Fundada pelo trisavô de Francisco, 
em 1910, é famosa pelo seu moscatel roxo, distingui-
do em vários concursos internacionais como o Mus-
cats du Monde (França) ou o Decanter World Wine 

(Inglaterra). Há muito que Francisco sabe o que vai 
ser “quando for grande”. “Eu e o Duarte [o primo] 
vamos ficar com a adega. Vamos fazer vinho e, se 
tivermos dinheiro, compramos mais rótulos...” O pai, 
Pedro Simões, atual gestor da casa, ri-se. De facto, 
os vinhos portugueses parecem ter um futuro radio-
so à sua frente. Para quem exporta, note-se. Dentro 
do País, o mercado contrai-se, os portugueses conso-
mem menos e, no primeiro semestre deste ano, hou-
ve uma quebra de 5,3% do volume de vendas. “Isto 
afeta bastante os pequenos produtores que dependem 
muito do mercado nacional. Além disso, nota-se uma 
deslocalização do consumo para as gamas mais bai-
xas”, refere Frederico Falcão, presidente do Instituto 
do Vinho e da Vinha (IVV). Ou seja, vende-se me-
nos e a preços mais baixos. No entanto, quem pôs os 
olhos além-fronteiras, pode regalar-se com os núme-
ros: as exportações cresceram 20,8% em volume, nos 
primeiros cinco meses de 2012, e 11,4% em valor. É 
certo que o preço médio do litro caiu 7,8%, sofrendo 
com a diminuição do preço do vinho do Porto, que 
representa quase 40% do valor total exportado. Em 
contrapartida, os vinhos a granel - sem denominação 
de origem, bem mais baratos que os engarrafados - 
vendidos para fora da União Europeia, cresceram 41 
por cento. Podemos, então, afirmar que o setor está a 
viver um bom momento? “Aqui há uns anos, quando 
o IVV começou a criar a marca Wines of Portugal, 
um estudo mostrava que os vinhos portugueses não 
tinham qualquer imagem. Os consumidores dos Es-
tados Unidos - e até do Reino Unido - não sabiam 
que o nosso país era produtor de vinho. Hoje, tudo 
é diferente e Portugal tem uma imagem de qualida-
de. Na exportação, o nosso preço médio por litro é 
superior ao do espanhol”, responde Jorge Monteiro, 
presidente da ViniPortugal, a maior associação de 
profissionais do setor.
Alentejo: o aroma de uma ‘poliphonia’
Lá fora, o vinho português está em alta. No top 100 

da prestigiada revista Wine Spectator, Portugal en-
contra-se representado por quatro marcas: Quinta do 
Vallado (touriga nacional Douro 2008) aparece logo 
na sétima posição; Quinta de Cabriz (Dão 2008) está 

em 42.°; e Quinta do Crasto (Douro reserva 2008) 
aparece em 62.°, dois lugares acima da Quinta do 
Vale Meão, outro Douro de 2008. Além disso, me-
dalhas de ouro e de prata nos grandes certames não 
faltam e, este ano, um dos mais considerados concur-
sos internacionais, o Concurso Mundial de Bruxelas, 
disse que o melhor vinho tinto de 2012 é luso - trata-
-se do Poliphonia Signature 2008, produzido em Re-
guengos pelo empresário Henrique Granadeiro.
Presidente do conselho de administração da Portu-

gal Telecom, Granadeiro ainda é visto, no meio dos 
vinhos, como um “paraquedista”, embora ande nis-
to há 30 anos, desde que se tornou administrador da 
Fundação Eugénio de Almeida. Não lhe desagrada, 
no entanto, a imagem de outsider. À frente de 110 
hectares de vinha, responsável pelo emprego de oito 
pessoas a tempo inteiro, mais 40 sem contrato per-
manente, o empresário exibe a sua moderna adega, 
com visível orgulho. “A tecnologia está aqui para po-
tenciar as características das castas da região, para 
mimar a uva ao máximo”, garante o enólogo Pedro 
Baptista.
“Negócio é negócio”, vai dizendo Henrique Gra-

nadeiro, 68 anos, natural de Borba. Por ano, produz 
quase um milhão de garrafas, de gamas média e alta. 
A alta é vindimada à mão; a média é colhida com má-
quina, durante a noite. Se tudo correr bem este ano, 
30% da produção irá para o Brasil, Angola, Macau, 
Hong Kong, Polónia e Estados Unidos.
Os prémios são uma ajuda na estratégia de comer-

cialização. As diversas proveniências e profissões 
dos júris, com critérios de avaliação distintos, levam 
os críticos de vinhos e grandes apreciadores a desva-
lorizarem os concursos, mesmo os mais prestigiados. 
No entanto... “Não valorizo a questão das medalhas, 
embora reconheça que podem ter importância para o 
negócio. Pesam na compra”, diz o crítico José Antó-
nio Salvador. A distinção ganha, este ano, pelo Po-
liphonia de Henrique Granadeiro é uma espécie de 
jackpot. “Se, em 8 597 vinhos, o meu foi considerado 
o melhor, isso tem algum significado. Seria imodesto 
desvalorizá-lo, até porque o de Bruxelas é um dos 
grandes concursos do mundo”, contrapõe o empre-
sário. Neste meio, um elogio do crítico norte-ameri-
cano Robert Parker, ou das revistas Decanter e Wine 
Spectator abrem muitas portas, a nível internacional.
Douro: dois em um
Dos vinhos do Douro classificados pela Wine Spec-

tator com mais de 90 pontos (a tabela chega aos 100), 
cerca de metade pertence aos Douro Boys. Há cerca 
de dez anos, cinco jovens com relações familiares 
e descendentes de famílias durienses, chegaram ao 
negócio e revolucionaram os métodos. Romperam 
com uma atividade cujos produtores coexistiam de 
costas voltadas entre si e começaram a trabalhar em 
conjunto, partilhando conhecimentos. Foram eles 
que fizeram os primeiros vinhos DOC (denominação 
de origem controlada). E, na história surge a palavra 
sucesso. Autoapelidaram-se de Douro Boys. A saber: 
Dirk Nieport (da Nieport), Tomás Roquette (Quin-
ta do Crasto), Cristiano Van Zeller (Quinta do Vale 

D. Maria), João Ferreira (Quinta do Vallado) e Fran-
cisco Olazabal (Quinta do Vale Meão). A verdade é 
que o crescimento dos vinhos DOC ajuda a rentabi-
lizar a região. Da mesma vinha, faz-se o vinho do 
Porto e os DOC, que definitivamente conquistaram 
Portugal, mas também mercados externos como o 
Canadá, Angola e Brasil. Para a Nieport, cuja média 
de faturação, nos últimos quatro anos, anda na casa 
dos 7,5 milhões de euros, a Alemanha é a sua última 
vitória. “E mandei agora quatro contentores com 60 
mil garrafas para Angola”, conta Dirk. “Se não fos-
sem os vinhos DOC, a região estava numa situação 
péssima, pois, dos 39 mil agricultores durienses, só 
pouco mais de 800 têm para cima de 8 hectares de 
vinha”, sublinha Cristiano Van Zeller, para quem o 
aparecimento dos vinhos DOC tem sido a revolução 
necessária e mostra a “capacidade de regeneração” 
dos produtores. “Das mesmas uvas podemos fazer 
dois dos melhores vinhos. Isto é único, em termos de 
região e é o que nos distingue, no mundo.” Ele, que 
conseguiu a pontuação mais alta atribuída por Robert 
Parker a um português (96 pontos para o Quinta Vale 
Dona Maria 2009), considera os prémios importantes 
“para entrar nas elites mundiais” e sabe que há países 
novos a abrirem-se, como China, incluindo Macau. 
Depois de ter sido responsável pela Quinta do No-
val (cuja família vendeu aos franceses da AXA) e de 
ter passado pela Quinta do Crasto, investiu, no ano 
passado, na sua própria quinta (hoje com 15 hectares 
próprios e mais 25 arrendados) e já ultrapassou um 
milhão de euros de volume de negócios.
Mas a Real Companhia Velha, por exemplo, sente 

um grande desafio. “Apesar de exportarmos mais, 
existe grande concorrência. E lá fora está tudo por 
fazer”, atira Pedro Silva Reis, o presidente. Detentor 
do Porca de Murça, número um em Portugal e na ex-
portação dos DOC Douro (com 3 milhões de garrafas 
comercializadas), Silva Reis considera que “continua 
a haver um estigma que marca o vinho português” 
em algumas partes do mundo. “Os vinhos que custam 
entre 4 e 9 euros têm dificuldade de ganhar espaço e 
ainda há muito trabalho a fazer, mesmo a nível dos 
restaurantes”, reforça.

condestável
Palmela 
d.O.c

Importação Privada
rocha e rocha

Condestável Palmela DOC, é 
o resultado de uma procura, 
selecção e preparação rigoso-
sas por parte de toda a equipa 
técnica da SIVAC, no intuito 
de uma melhoria constante 
dos seus produtos. 

Um leve toque de madeira, 
combinando com toda a sua 
estrutura natural característi-
ca da casta Periquita, da qual 
é proveniente, confere-lhe o 
equilíbrio perfeito de um vi-
nho de grande qualidade. 
Deve ser servido a uma tem-
peratura de 16º-18º.
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curiOSidAdeS

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
 NÉlIA E CÉSAR
09:50  CONSIGO  
10:18  PORTUGAL NO CORAçÃO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:01  LER +, LER MELHOR
14:10  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  O NOSSO TEMPO  
16:29  SABORES DAS ILHAS
17:09  COM CIêNCIA   
17:40  DECISÃO FINAL  
18:34  OBRA DE ARTE
 TúNEL DO ROSSIO
19:00  24 HORAS  
20:18  BAíA DAS MULHERES  
21:11  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:47  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:19  PORTUGAL AQUI TÃO PERTO
23:16  A GUERRA  
 GUERRA COLONIAL
00:24  24 HORAS(R/) 
00:55  A HORA DE BACO  
01:19  O NOSSO TEMPO(R/) 
01:49  LER +, LER MELHOR 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
 AS AVENTURAS DE MÓLI
09:50  LIGADOS à TERRA  
CONSTANTIM
10:19  PORTUGAL NO CORAçÃO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:01  LER +, LER MELHOR
14:11  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  DE CARAS  
16:43  TERCEIRA GERAçÃO
 CANADá
17:41  DECISÃO FINAL  
18:33  INGREDIENTE SECRETO  
 ROBALO
19:00  24 HORAS  
20:17  BAíA DAS MULHERES  
21:08  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:44  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:17  PORTUGAL AQUI TÃO PERTO
23:13  DESTINO: PORTUGAL(R/)
 ÉvORA   
23:38  BOMBORDO: ILHAS DAS FOR-
MIGAS E RECIFE DE DOLLABARAT
00:02  24 HORAS(R/) 
00:33  INESQUECíVEL COM: JOÃO
 D´áVILA, STACEy KENT
 E JIM TOMLINSON

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:30  BIOSFERA  
10:15  PORTUGAL NO CORAçÃO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  GUIMARÃES 2012  
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LINHA DA FRENTE
16:30  Há CONVERSA
17:30  DECISÃO FINAL  
18:30  CORRESPONDENTES
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  MATERNIDADE II    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  PERCURSOS
01:30  CAPITAL  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
04:30  COMEMORAçõES
 DA REPúBLICA  
06:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:45  COM CIêNCIA   
10:15  PORTUGAL NO CORAçÃO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  SEXTA àS 9
16:45  VOO DIRETO(R/)    
17:30  VIVA A MúSICA  
18:30  PORTUGAL NEGÓCIOS  
 COM: DAVID PINHEIRO
19:00  24 HORAS  
20:15  BAíA DAS MULHERES  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:00  PORTUGAL AQUI TÃO PERTO
23:00  ESTADO DE GRAçA  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  SEXTA àS 9(R/) 
01:30  PORTUGAL NEGÓCIOS(R/)   
 COM: DAVID PINHEIRO

02:00  áFRICA 7 DIAS  
02:30  SÓ ENERGIA COM: 
 LUIS FILIPE BORGES
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
05:00  QUEM FALA ASSIM   
05:30  SABORES DAS ILHAS
06:00  FáTIMA E O MUNDO  
07:00  VELHOS AMIGOS  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
10:00  PROGRAMA A DESIGNAR
10:30  PORTUGAL NO CORAçÃO   
 ESPECIAL SáBADO
14:00  PORTUGAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  VOZ DO CIDADÃO   
16:15  FUTEBOL: LIGA 
 ZON-SAGRES - 2012/2013   
18:00  MODA PORTUGAL  
18:30  DESTINO: PORTUGAL
 ZAMBUJEIRA DO MAR   
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  HERMAN 2012  
23:00  PORTUGUESES PELO MUNDO
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  PROGRAMA A DESIGNAR
01:00  DOCUMENTáRIO

02:00  PEDRAS QUE FALAM
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA  
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL   
06:00  REPúBLICA DO SABER   
06:15  FUTSAL
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  INGREDIENTE SECRETO  
 ROBALO
10:30  CINCO SENTIDOS  
11:45  ATLâNTIDA (AçORES)
13:15  MATERNIDADE II(R/)     
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  ESTADO DE GRAçA  
17:00  TRIO D´ATAQUE   
19:00  24 HORAS  
20:15  CENAS DO CASAMENTO - SIC  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  APANHEI-TE CAVAQUINHO
23:15  VOO DIRETOA VIDA 
 A 900 à HORA   
23:45  ESCAPE .Tv- SIC3ª SÉRIE
 MONTARGIL
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  MODA PORTUGAL (R/)   
01:00  VIVA A MúSICA(R/)   
 DIABO A SETE

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
 AS AVENTURAS DE MÓLI
09:51  FEITOS EM PORTUGAL
 PORTUGUESES EM PORTUGAL  
10:19  PORTUGAL NO CORAçÃO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:03  LER +, LER MELHOR
14:11  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:02  PLANETA MúSICA   
16:58  EUA - NOVA INGLATERRA
 CONTACTO - 2012   
17:31  DECISÃO FINAL  
18:25  LER +, LER MELHOR(R/) 
18:32  BEST OF PORTUGAL
 PORTUGAL DE EXCELêNCIA
19:00  24 HORAS  
20:18  BAíA DAS MULHERES  
21:10  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:46  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:19  PRÓS E CONTRAS
00:02  24 HORAS(R/) 
00:33  O SEU DINHEIRO
00:53  NOVA INGLATERRA CONTACTO
01:31  BEST OF PORTUGAL(R/)
 PORTUGAL DE EXCELêNCIA   
 VALE DA ROSA / AQUACRIA
 / JET CLASS

qUARTA-FEIRA qUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SáBADO DOMINgO SEgUNDA-FEIRA TERçA-FEIRA

Programação semanal da rtPi

Quais são as novelas que 
mais fizeram sucesso no 
Brasil?
A América Latina é famosa por sua teledra-

maturgia. No brasil, a emissora mais res-
peitada no ramo é a rede Globo, que acabou se 
tornando referência mundial por sua competên-
cia técnica e apelo popular.
As telenovelas caíram no gosto do telespectador 

que já estava habituado às radionovelas transmiti-
das ao vivo pelo rádio. Com a chegada da televisão 
nos lares brasileiros a mania se alastrou e até hoje 
existem noveleiros de plantão.
Na década de 1970 algumas novelas foram ao ar 

como adaptações de obras literárias, como Escra-
va Isaura, Gabriela e Irmãos Coragem. Todas essas 
fizeram bastante sucesso na época e até ganharam 
remakes.

Em 1985 foi ao ar Roque Santeiro, produção em-
blemática da teledramaturgia brasileira, que osten-
tou nomes importantes como Lima Duarte e Regi-
na Duarte. Até hoje os personagens – Sinhozinho 
Malta e Viúva Porcina – povoam o imaginário do 
brasileiro.
Com o tempo as novelas passaram a ser mais po-

lêmicas, pois tocaram em assuntos delicados, como 
drogas e homossexualismo em A Próxima Vítima, e 
movimentos sociais (sem-terra) em O Rei do Gado.

Um filão que costuma dar certo são os temas 
relacionados à espiritualidade, como nos casos 
de A Viagem, Alma Gêmea e Escrito nas Estre-
las.

como é fabricada a
cerveja e qual sua origem?
A cerveja é a bebida alcoólica preferida do 

mundo e também a mais antiga. restos de 
cerveja foram encontrados em vasos que datam 
de 7.000 a.C.
A cerveja também esteve presente no antigo Egito, 

onde dizem que o faraó Ramsés III a bebia em cane-
cas de ouro. E os romanos também eram apreciado-
res de cerveja.
Mas foi apenas na Alemanha que a bebida 

se difundiu e se tornou popular. A primeira 
fabricação documentada de cerveja em solo 
alemão data de 800 a.C.
No século XII, já existiam pequenas fábri-

cas de cerveja em cidades européias. Já no 
século XIX, a Bélgica contava com mais de 
3.200 cervejarias.
Hoje, a Alemanha é o país que possui o 

maior número de cervejarias no mundo, e 
a Bélgica é a nação com a maior variedade 
de cervejas – são mais de 1.000 marcas di-
ferentes.
O nome cerveja vem do latim e é uma ho-

menagem à Ceres, a deusa da agricultura e 
da fertilidade na mitologia latina.
Os principais ingredientes de uma boa cer-

veja são: a água, que deve ser potável e pura; o malte, 
que é produzido a partir da germinação da cevada; 
cereais não maltados, como o arroz, a aveia e o mi-
lho, que podem substituir parte do malte; o lúpulo, 
que é a planta responsável pelo amargo da cerveja; 
e o fermento, que é responsável pela transformação 
dos açúcares em álcool e gás carbônico.
No processo de fabricação os ingredientes são per-

feitamente combinados para se criar os diferentes ti-
pos de cerveja.

Processo de Produção:
A fabricação da cerveja começa com a moagem do 

malte. Depois vem a mistura com a água quente. O 
caldo obtido com os açúcares do malte é chamado 
mosto.
Depois vem a mistura dos cereais não maltados, dos 

xaropes ou açúcares durante a fervura do mosto.

Numa segunda fase, o mosto é decantado e filtrado 
e segue para a fervura em um tanque. Nesse momen-
to adiciona-se o lúpulo. Depois disso, essa mistura 
é resfriada para a fermentação. Para isso, o líquido 
permanece num tanque durante 5 e 10 dias.
Depois vem a fase da maturação, em que a cerveja 

permanece em temperaturas entre 0 e -2 graus por 
vários dias. Para finalizar o processo, acontece uma 
segunda filtração da cerveja e finalmente o envase.

Quem inventou a roda?
A invenção da roda revolucionou a vida do ho-

mem  desde os primórdios dos tempos. Sabe-
-se que a primeira representação da roda 
data de 3500 a.C. e foi feita numa placa de 
argila. Essa representação foi encontrada 
por arqueólogos nas ruínas da cidade-Es-
tado de ur, atual região do Iraque.
As primeiras rodas do mundo eram feitas 

com três placas de madeira cortadas em for-
mato arredondado. Esse conceito também 
foi utilizado pelos chineses há cerca de 2000 a.C., 
e pelos olmecas, há 1500 a.C. Nesses momentos da 
história já percebemos a existência de carruagens e 
carroças.

Assim, é impossível determinar com certeza quem 
inventou a roda. A invenção foi sendo aprimorada ao 

longo dos anos por diversas civilizações.
Mas, o desenvolvimento da roda, como a 

conhecemos hoje, se deu a partir da Idade 
Moderna. Em 1888, o inventor John Dunlop 
desenvolveu os primeiros pneus com câmara 
para bicicletas.
Em 1895, na França, o industrial Edouard 

Michelin adaptou a invenção para uso em 
automóveis. E no início do século XX, as rodas pas-
saram a ser fabricadas com metal.
Hoje, temos rodas feitas de ligas leves e até com-

postos de carbon.
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A revista Chi, do grupo Mondadori, propriedade 
de Silvio Berlusconi, ameaçou e cumpriu. A pu-

blicação italiana dedicou 19 páginas a Catherine, Du-

quesa de Cambridge, mostrando um total de 18 fo-
tografias da mulher do príncipe William em topless. 

Isto apesar dos esforços da parte dos representantes 
da família real britânica para impedir a divulgação 
de mais imagens (as primeiras foram publicadas na 
revista francesa Closer). O 
diretor da revista, Alfonso 
Signorini, chegou a escre-
ver, na sua página do Twitter,  
que nem uma chamada da 
rainha poderia impedir a sua 
publicação.
Tratam-se das mais com-

prometedoras fotos de Kate 
publicadas até ao momento. 
Além das imagens, a revista 
refere o físico quase perfeito 
de Catherine enquanto, num 
outro artigo, conversam com 
um cirurgião plástico sobre a possibilidade da Du-
quesa ter recorrido, ou não, a cirurgia estética.
O diretor, no seu editorial, afirma que, em vez de 

ficar zangada com os media, “que estão a exercer o 
seu dever de informar, a família real devia, na minha 
humilde opinião, reagir com o típico humor anglo-
-saxão, dizendo: e depois?”

Os novos planos
de catarina mira
Catarina Mira tornou-

-se conhecida do pú-
blico como apresentadora 
do “Disney Kids”, da SIC. 
Neste verão, em “Morangos 
com Açúcar”, interpretou 
Bia, uma nadadora-salvado-
ra simpática que vive uma 
grande paixão. Entretanto, e 
após as gravações acabarem, 
ela voltou à sua vida normal, 
muito dedicada aos estudos. 
“Quando terminámos a no-
vela estive ocupadíssima a 
terminar a minha licencia-
tura em Jornalismo”, conta. 
“Foi um curso que me agra-
dou porque gosto de contar 
histórias, além de que queria 
fazer jornalismo literário.” 
No entanto, a jovem ainda não sabe se vai prosse-
guir a carreira na área. Para já, com o início do ano 
letivo, a Bia de “Morangos” vai continuar a estudar, 
pois está decidida a concluir um mestrado. A partir 
daí, o futuro é incerto: “Não tenho projetos novos em 
televisão, mas talvez aposte na formação em repre-
sentação. Sei que ainda tenho muitas falhas”. Se não 
resultar, “posso sempre investir num livro”.

luciana Abreu
entre a Sic e a tVi

É a cantora e atriz 
mais disputada 

do momento. Lucia-
na Abreu, 27 anos, vai 
vestir a pele da princesa 
Jasmine em “Aladino 
- O Musical no Gelo”, 
mas também recebeu 
propostas de trabalho 
dos dois canais priva-
dos. “Foi muito engra-
çado, porque de manhã 
tive uma reunião com a 
SIC e à tarde outra com 
a TVI. Surgiu o convite da novela e de outros proje-
tos que irão aparecer”, revelou. Na estação de Queluz 
grava “Louco Amor”, na qual interpreta uma cantora 
internacional que chega para arruinar com o noivado 
de Duarte (José Carlos Pereira) e Margarida (Mafal-
da Luís de Castro). Mal vê o arquiteto, beija-o e nun-
ca mais se esquece do que sentiu, tal como a tvmais 
já revelou em edições anteriores. A cena já foi feita e 
a nossa revista esteve lá. “O momento foi de grande 
tensão. Quando ensaiámos pela primeira vez, ficá-
mos nervosos, mas depois correu tudo muito bem”. A 
cantar, foi ainda mais rápida. A escolha recaiu sobre 
“Goldeneye”, música de Tina Turner para o genérico 
de mais um filme do agente 007, e foi gravada em 
direto e à primeira. “Foi um regresso à ficção muito 
bom. As pessoas foram muito amorosas comigo, es-
tiveram sempre a apoiar-me. Senti foi muita pressão, 
porque não queria falhar em nenhum aspeto, nem de-
fraudar quem me está a dar esta oportunidade”, reve-
lou Lucy, que vai ficar no elenco durante dois meses, 
até ao final das gravações. Sem qualquer vínculo de 
exclusividade, no dia seguinte, a cantora e atriz este-
ve no “Boa Tarde”, programa da SIC a fazer o empa-
dão. “Aprendi com a minha mãe, que é quem cozinha 
lá em casa. Eu só o faço esporadicamente. O que me 
sai melhor é massa com frango, massa com carne, 
ovos estrelados e sou perita em sopas por causa das 
minhas filhas”, adiantou. Esta não será, no entanto, a 
única presença que fará na estação de Carnaxide, já 
que foi convidada para cantar na Gala do 20º aniver-
sário da SIC e aceitou. “Tenho ainda outros projetos 
que vão saber em breve”, sublinhou ainda.

Fotografias inéditas
de catherine em topless

Portugal adora-a desde que conheceu o seu sorriso com covinhas nos primórdios dos ‘Morangos 
com Açúcar’. Desde então Cláudia Vieira já fez telenovelas, foi apresentadora do ‘Ídolos’, foi mãe 

e continua fantástica. Agora, a atriz e modelo fez um editorial para a nstyle.pt. E a prova disso está à 
vista nas imagens da produção.

cláudia Vieira faz editorial de moda muito sexy

Paulo Futre com júlia e com júlio
Paulo Futre está de regresso à televisão nacio-

nal em força e terá presença em três progra-
mas. Depois de no domingo se ter 
estreado no júri de ‘toca a Mexer’, 
na SIC, o CM sabe que o ex-jogador 
está a fechar as negociações com o 
canal de Carnaxide para ter uma 
presença semanal em ‘Querida 
Júlia’. Além disso, apurou o CM, 
o craque já fechou acordo com o 
Porto Canal, onde terá um formato 
semanal, ao estilo de ‘Noite do Fu-
trebol’, que foi exibido na tVI 24. 
Desta vez, Futre será acompanhado 
por Júlio Magalhães, director-geral 
da estação do FC Porto.
Contactado pelo CM, Paulo Futre 

apenas disse que “ainda não é o mo-
mento de falar sobre isso”. Contudo, 
fonte da SIC adiantou ao CM que a estreia do joga-

dor no programa de Júlia Pinheiro. Futre terá uma 
colaboração de aproximadamente meia hora, entre as 

12h30 e as 13h00, numa “tertúlia so-
bre futebol e assuntos da actualidade”.
Contactado pelo CM, Júlio Maga-

lhães remeteu qualquer novidade para 
a próxima semana, quando o Porto Ca-
nal apresentar a nova grelha, que vai 
estrear a 9 de Outubro. O CM sabe que 
o programa com Futre vai ser lançado 
precisamente em Outubro. O formato 
terá a duração de uma hora e já será 
feito nos novos estúdios do Porto Ca-
nal.
Sobre o seu regresso à televisão com 

‘Toca a Mexer’, Futre garante que o 
formato vai atingir os seus objectivos, 
apesar de reconhecer que “a concor-
rência [‘Casa dos Segredos’] é forte”.
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2 pares 
de óculos completos
pelo preço de um!

Escolha na seccção do 2 por 1*

Acontecimento

newlook.ca

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

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

FeStiVAl luSArtS
www.arenadesarts.org

LES SONS DU BRÉSIL
MAI - Montreal, arts interculturels

3680, rue Jeanne-Mance
Montréal, QC H2X 2K5

05 sexta-feira às 20h FARINHA 
BIRIBA e às 22h FRIZSON
06 sábado às 19h  DELICADO - Ju-
lia Pessoa e às 21h ISAAC NETO
07 domingo às 16h ANDRÉ RODRI-
GUES. Bilhetes: 15$

LES gOÛTS DE L’ANgOLA
CAM - Comunidade Angolana de 

Montreal e amigos
5552, Boulevard Saint-Laurent

13 sábado às 14h ATELIER de CUI-
SINE ANGOLAISE. Bilhetes: 15$

RACINES PORTUgAISES et 
FRUITS DIVERS

Associação Portuguesa do Canadá 
4170, rue Saint-Urbain

20 Sábado às 14h ATELIER DE 
THÉÂTRE, Grátis-Inscriptions requises 
e às 20h RENCONTRE DE SAMBAS, 
CHOROS E FADOS, Grátis.
21 domingo às 15h  FOIRE DES 
LIVRES, MAGAZINES et BANDES 
DESSINÉS EN PORTUGAIS usagés 
pour échanger, Grátis.
17h  RODA DE CONTOS E DE POE-
SIA. Lecture et partage de contes et 
poèmes par les participants, Grátis.

AU DÉLÀ DES FRONTIÈRES
CENTRE CALIXA-LAVALLÉE

3819, rue Calixa-Lavallée - 
Parc Lafontaine

Montréal, QC H2L 3A7
27 Sábado às 17h EKKABO ORI-
XAS. Spectacle multidisciplinaire 
Théâtre, Danse, Conte, Images e às 
20h LUSITANIAE MUSICA.
Musique instrumental et chant des 
Açores et du Portugal
Bilhetes 20$

05 até ao 27 de Outubro
EXPOSITION DES ARTS VISUELS

Chez le Portugais
4134, boulevard Saint-Laurent 

Montréal, QC H2W 1y8
Vernissage 04 de utubro às 19h
Ambiguïtés por Alvaro Marinho
Relicários por Lidia Barreiros
Pinturas por Joaquim Ferreira

Oriental em “Bronze”

O Clube Oriental, reabriu as suas 
actividades, que infelizmente 

já não são muitas, que como toda a 
massa associativa sabe limita-se a 
jantares/dançantes e a famosa mar-
cha do santo popular São João bap-
tista.
Digamos que reabriu em BRONZE 

devido ao facto deste simpático clube 

ter recebido, no passado sábado 29 de 
Setembro, nas suas instalações a atleta 
olímpica Meghan Benfeito, que foi ga-
lardoada com a medalha de bronze nos 
últimos jogos olímpicos, realizados na 
Inglaterra, na prova de mergulho sin-
cronizado.
A atleta vinha acompanhada dos seus 

pais, pessoas bastante simpáticas e 
conversadoras, com todos os fãs e ad-
miradores da sua filha.
Sabemos que esta atleta não repre-

sentou Portugal, mas sim, o Canadá. 
É sempre orgulho, para nós,  portu-
gueses, ter uma luso-canadiana em tão 
alta competição, daí a decisão da ad-
ministração do Clube Oriental, ter con-
vidado a Meghan para estar presente 
no reatamento das suas actividades e 
presenteá-la com uma placa comemo-

rativa.
O serão teve uma boa participação de 

sócios e amigos, estando a sala com-
pletamente cheia, uns mais “Bronzea-
dos” que outros, pois como é óbvio 

Jorge Matos
Fotos de telmo barbosa

era também o regresso de férias para 
muitos. A animação esteve muito bem, 
a madrinha da marcha, Fátima Miguel, 
abrilhantou a festa com várias canções 
do seu vasto repertório e o público 
apreciou bastante o seu trabalho.
Por último, quero mencionar que nes-

te Sábado foi feita uma homenagem a 
todos os marchantes que este ano, aliás 
como sempre, têm representado digna-
mente, a popular marcha do Oriental. 
Foi oferecido ao ensaiador Sr. João Nu-
nes uma lembrança de agradecimento, 
pelo trabalho e empenho que ele tem 
demonstrado à nossa marcha. Bastan-
te comovido, agradeceu, tendo depois 
sido ovacionado por toda a assistência.
Também foi homenageada a senhora 

Mimi Oliveira, colaboradora incansá-
vel da nossa Marcha e também mar-
chante há muitos anos.
Parabéns ao Clube Oriental Portu-

guês de Montreal e a todos os “mar-
chantes”.
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É já no dia 14 de Outubro que vai ser apresentado, 
no restaurante Estrela do Oceano, o livro «CANETA 
de tinta permanente na poesia popular». Neste livro, 
Álamo Oliveira apresenta um texto biográfico sobre 
Manuel Caetano Dias, popularmente conhecido por 
Caneta – poeta que pertenceu à geração de oiro de 

improvisadores terceirenses do século passado, entre 
eles João Vital, Gaitada, Ferreirinha das Bicas, Turlu, 
Abel e Charrua. O Caneta faleceu aos 74 anos, ten-
do preenchido os dias desenvolvendo a profissão de 

galocheiro, exercendo o cargo de regedor e cantando 
pelos arraiais dos Açores e pelos das comunidades 
de emigrantes açorianos. O quotidiano do Caneta foi 
envolvido, no texto biográfico, pelos factos que ca-
racterizaram o próprio Mundo.
A par de considerações sobre a efemeridade da pro-

dução poética dos improvisadores (essa produção só 
agora começa a ser registada com sistemática per-
sistência), Álamo Oliveira fez incluir também uma 
análise sobre a poeticidade dos versos do Caneta, 
chamando a atenção para o seu valor sociocultural.
Álamo considera que o mais importante neste livro 

é o registo de «desafios», alguns deles emblemáticos 
quanto à agilidade literária desenvolvida e também 
quanto à apresentação dos temas escolhidos. De al-
guma forma, foi tentada a contextualização de cada 
um dos «desafios», como melhor entendimento da 
evolução a que os temas se sujeitaram.
Na parte final, o livro inclui algumas imagens que 

ajudam a entender melhor o que foi a vida do Caneta.
Este livro, que surge por vontade dos filhos do Ca-

neta (Ludovina e Manuel), apresenta-se com digno 
aparato gráfico, graças ao bom gosto dos irmãos Rui 
e Vitor Melo e com cuidada impressão e acabamento 
pela Novagráfica.
BIOGRAFIA
Álamo Oliveira (nome artístico de José Henrique 

Álamo Oliveira, Raminho, 2 de maio de 1945), é um 
poeta e escritor português.
Álamo Oliveira nasceu na freguesia do Raminho, na 

ilha Terceira, arquipélago dos Açores, tendo iniciado 
os seus estudos no Seminário de Angra do Heroís-
mo. Trabalhou sempre ligado à cultura em diversos 
departamentos do estado, tendo-se reformado no ano 
de 2001.
O romance “Já não gosto de chocolates” foi tradu-

zido e publicado nos Estados Unidos e Japão. “Até 
hoje, memórias de cão” foi galardoado com o pré-
mio Maré Viva, da Câmara Municipal do Seixal, em 
1985; já “Solidão da Casa do Regalo” foi galardoado 

O livro do caneta

com o prémio Almeida Garrett, em 1999.
Decorria o ano de 2002, quando a Portuguese Stu-

dies Program, da Universidade da Califórnia em 
Berkeley, convidou-o para leccionar na qualidade de 
escritor do semestre a sua própria obra aos estudantes 
de Língua Portuguesa - sendo o primeiro português a 
receber tal distinção.
Já editou trinta e três livros, quer de poesia, roman-

ce, contos, teatro e de ensaios, sendo de destacar os 
“Pátio da Alfândega, meia-noite”, “Já não gosto de 
chocolates” e “Até hoje - memórias de cão”, que ser-
viram como base a trabalhos académicos em faculda-
des dos Estados Unidos e também do Brasil.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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ministério Público diz que é legal 
copiar músicas e filmes na net
No início de 2011, a As-

sociação do Comércio 
Audiovisual de Obras Cul-
turais e de Entretenimento 
de Portugal (ACAPOR) 
surgiu nos títulos dos jor-
nais por apresentar queixa 
na Procuradoria Geral da 
República de dois mil in-
ternautas portugueses que 
usavam sites de P2P para 
partilhar cópias de filmes 
alegadamente ilegais. Pas-
sado pouco mais de um 
ano, o Departamento de 
Investigação e Ação Pe-
nal (DIAP), que tem por 
objetivo analisar as quei-
xas apresentadas na PGR 
, deu a conhecer um des-
pacho demolidor para as 
pretensões da ACAPOR. 
Além dos reparos aos pro-
cedimentos seguidos pela 
ACAPOR, o despacho do 
DIAP considera que os 
2000 acusados pela ACA-
POR não tinham cometido 
nenhum ilícito. Eis um ex-
certo que acaba de chegar 
à nossa redação: «Acresce 
que, do ponto de vista le-
gal, ainda que colocando-
-se neste tipo de redes a 
questão do utilizador agir 
simultaneamente no am-
biente digital em sede de 
upload e download dos fi-
cheiros a partilhar, entede-
mos como lícita a realiza-
ção pelos participantes na 
rede P2P para uso privado 
-  artº 75º nº 2ª) e 81º b) do 
CDADC, - ainda que se 
possa entender que efetua-
da a cópia o utilizador não 
cessa a sua participação na 
partilha». Em Abril, num 
processo que também en-
volveu denúncia a partir do 
número de IP, o Tribunal 
Criminal de Lisboa apli-
cou uma pena de prisão 
suspensa de dois meses na 
sequência de uma queixa 
da Associação Fonográfica 
Portuguesa (AFP).
O IP identifica?
Apesar de considerar que 

o Código de Direitos de 
Autor e Direitos Conexos 
(CDADC) não tornou ile-
gal o uso de redes de par-
tilha de ficheiros (P2P), 
o Ministério Público re-
conhece o mérito à ações 
levadas a cabo pela ACA-
POR por alertarem para a 
necessidade de repensar 
as questões jurídicas re-
lacionadas com a defesa 
dos direitos de autor de 
filmes, música e software 
na era digital. Mas tam-
bém neste ponto os inves-
tigadores do DIAP deixam 
um reparo – e lembram 
que a defesa dos direitos 

de autor deve ser aplicada 
tendo em conta «o direi-
to à educação, à cultura, 
da liberdade de ação no 
espaço cibernáutico (sic), 
especialmente quando tal 
liberdade se cinge ao in-
dividual nada se relacio-
nado (sic) com questões 
comerciais, com o lucro 
de atividade mercantil». 
No mesmo despacho, os 
responsáveis do DIAP e 
do Ministério Público con-
fessam ser impossível in-
vestigar a distribuição e o 
download de cópias ilegais 
na Internet através do nú-
mero de IP (que identifica 
o acesso usado para nave-
gar na Net). Segundo os 
investigadores, a acusação 
de alguém com base no 
número de IP é «errónea», 
uma vez que o titular do 
número do Protocolo usa-
do no acesso à Net «não 
é necessariamente o utili-
zador naquele momento 
concreto, não é necessa-
riamente o que disponibi-
liza a obra, mas o que vê 
serviço registado em seu 
nome, independentemen-
te de o usar ou de apenas 
figurar formalmente como 
seu titular». O Ministério 

Samsung ganha
recurso contra a Apple 
Em junho, a Apple requereu o bloqueio de vendas 

de tablets Galaxy Tab 10.1 por alegada violação 
de patentes. Na passada sexta-feira, o processo so-
freu uma reviravolta: o Tribunal Federal de Washing-
ton deu razão à Samsung e ordenou que a suspensão 
das vendas fosse levantada, informa a Reuters.

Já na primeira instância, o júri que acompanhou o 
caso tinha considerado que a Samsung não tinha in-
fringido qualquer patente, mas a suspensão não pôde 
ser levantada pela juiz do Tribunal de San Jose, vis-
to que a Samsung já tinha solicitado um recurso do 
bloqueio comercial (o júri pronunciou-se depois de a 
suspensão de vendas ter sido aplicada). Atualmente, 
Apple e Samsung têm a decorrer processos relacio-
nados com a violação de patentes em 10 países.

Playstation All-Stars Battle
royale a 24 de Outubro
PlayStation All-Stars está quase a sair, e por isso 

não existe melhor altura para conhecer a lista 
completa de personagens presentes neste brawler da 
Sony. Quando se espera mais anuncios relativos a 
novas personagens, Sid Shuman, especialista sénior 
de media para o PlayStation Blog, confirmou que já 
foram reveladas todas as personagens. Contudo, e se 
pensarmos que o universo Sony é vasto e rico em per-
sonagens, a probabilidade de serem adicionadas mais 
por DLC é bastante elevada. Ainda assim, deixo-vos 
com a lista completa: Big Daddy (BioShock);Cole 
MacGrath (inFamous); Evil Cole MacGrath (inFa-
mous); Colonel Radec (Killzone 2); Dante (Devil May 
Cry); Fat Princess (Fat Princess); Heihachi Mishima 
(Tekken); Jak and Daxter (Jak and Daxter); Kratos 
(God of War); Nariko (Heavenly Sword); Nathan 
Drake (Uncharted);PaRappa the Rapper (PaRappa the 
Rapper);Raiden (Metal Gear); Ratchet and Clank (Ra-
tchet and Clank); Sackboy (LittleBigPlanet); Sir Da-
niel Fortesque (MediEvil); Sly Cooper (Sly Cooper); 
Spike (Ape Escape); Sweet Tooth (Twisted Metal); 
Toro (Mascote japonesa da Sony).
Será a 24 de Outubro que os jogadores poderão 

colocar em prática as suas combinações de ataques 
com personagens como Nathan Drake, Fat Princess 
ou até como os recentemente anunciados Heihachi 
Mishima e Toro Inoue, mascote da Sony que marcou 
recentemente presença em Street Fighter x Tekken.

Público refere, com base 
na análise que faz dos ar-
tigos do CDADC, que só 
em situações em que o 
autor (e depreende-se que 
mais ninguém, apesar de o 
CDADC referir igualmen-
te artistas, e produtores) 
expressamente o proíbe 
se pode considerar crime 
a partilha pública de uma 
obra. O despacho deixa 
ainda implícita uma crítica 
à forma como a ACAPOR 
lidou com o processo, 
sublinhando que a asso-
ciação que representa os 
clubes e lojas de vídeos 
não apresentou qualquer 
documento a comprovar 
que os autores dos filmes 
proibiram a «disponibili-
zação pública».
A reação da ACAPOr
Nuno Pereira, diretor da 

ACAPOR, informa que 
já requereu a nulidade do 
inquérito que deu origem 
a este despacho. «Até por-
que consideramos que não 
houve inquérito e que o 
Ministério Público se li-
mitou a ouvir a ACAPOR 
e os técnicos da Inspeção 
Geral de Atividades Cul-
turais (IGAC)». Nuno Pe-
reira acredita que, se for 

declarada a nulidade, o 
processo terá de voltar ao 
início. Caso não seja de-
clarada a nulidade, a ACA-
POR vai avançar uma ação 
contra o Estado Português 
e apresentar queixa na 
Comissão Europeia. O 
responsável da ACAPOR 
salienta ainda que as 2000 
queixas apresentadas no 
início do ano passado não 
tinham por objetivo acusar 
os titulares das contas de 
acesso à Internet usadas 
para o download de obras 
protegidas pelos direitos 
de autor. «Mas era impor-
tante saber quem eram 
os titulares dessas contas 
para depois se investi-
gar quem realmente usou 
aqueles acessos para fazer 
o download», explica. A 
inexistência de compro-
vativo de proibição de 
partilha pública merece 
a seguinte justificação da 
ACAPOR:«Estamos a fa-
lar de filmes que estavam, 
nessa altura, nas salas de 
cinema e no circuito co-
mercial e, por isso, seria 
público e notório de que 
não havia autorização de 
partilha pública», refere 
Nuno Pereira.
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40º Festival do Outono em Portugal
no Velho Montreal no restaurant

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

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

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

O Grande artista Convidado: Toy
O Restaurante Solmar do Velho Montreal fes-
teja o seu 40º Festival do Outono em Portugal no 
velho Montreal. 
Consta na ementa novas e atraentes sugestões 
dos nossos chefes, variados pratos de grelhados 
na chama à vossa mesa, enquanto se deixam em-
balar ao som do Fado, todos os fi ns-de-semana. 
Durante este 40º Festival do Outono em Portu-

gal do Restaurante Solmar, poderão ouvir José João, Cathy Pimentel, Jo Me-
deiros e vários outros artistas portugueses. 
Venham constatar porquê, desde há 40 anos, o Restaurante Solmar é o padrin-
ho das mais belas saídas nocturnas no Velho Montreal, 7 noites por semana. 
A descobrir também os especiais das 12h às 23h incluindo caça canadiana na 
Sauvagine - 115 rua St-Paul E. Rés-do-chão e esplanada exterior, todos os dias. 

PODERÃO OUVIR NO OUTONO
TODOS OS FINS-DE-SEMANA ARTISTAS DIFERENTES:
  5-  6  OUTUBRO | JORDELINA BENFEITO, JOSÉ JOÃO, JO MEDEIROS, FRANCISCO VALADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E OUTROS ARTISTAS A ANUNCIAR

JORDELINA BENFEITO

MARTA RAPOSO

CATHY PIMENTEL

TOY

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

SuPER ESPEcIAIS
dE OutOnO/HIVERnO

PARtIdAS dE MOntREAl

uMA FORÇA nA cOMunIdAdE

lISBOA   949.00 tx Inc.                                                                                                                                                     PORtO 1079.00 tx Inc.                                                                                    POntA dElGAdA   699.00 tx Inc.                                                                                          FuncHAl 1099.00 tx Inc.

AÇORES | CONTINENTE | MADEIRA DATA LIMITE 30 DE NOVEMBRO 2012

luAndA 1619.00 tx Inc.                                                                                                                                                       JOHAnnESBuRG 1599.00 tx Inc.                                                                                                                                                                                         SÃO PAulO 999.00 tx Inc.                                                                                                       FORt lAudERdAlE 399.00 tx Inc.        

PREPARE O VOSSO cABAZ dE nAtAl A PARtIR dE 150.00

Pacotes para as caraíbas
Especiais de última hora Nolitour/Transat

Panama City
do 22 ao 29 Outubro, 2012
Royal Decameron 4*
Occ. dupla/tudo incluido/
quartos Standard
789.00$ por pessoa 
 
Holguin
do 21 ao 28 Outubro, 2012
Sol Rio Luna y Mares 4*
Occ. dupla/tudo incluido/
quartos Standard
789.00$ por pessoa 

 Puerto Plata
Do 1 ao 8 Novembro, 2012

Cofresi Palm Beach 4*
Occ. dupla/tudo incluido/

quartos Standard
789.00$ por pessoa 

 
cancun

Do 26 Out. ao 02 Novembro, 2012
Grand Oasis Cancun  4.5*
Occ. dupla/tudo incluido/

quartos Standard
959.00$ por pessoa 

* Todos os preços tem a Taxa Incluída
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

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

IGREJAS

SERVIÇOS cOnSulARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

ASSOcIAÇÕES E cluBES

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

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

Linhas da mão e car-
tas. Vidente com dons 
naturais. Resolve os 
seus problemas sem 
voodoo. 

Rosa: 514 278.3956

VIdEntE

2 de Outubro de 2012
1 Euro = cAd 1.273900

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

INFO@PLEXON.CA

EMPREGOS

VEndE-SE

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

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

VALE UMA VISITA ! $289,000

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

Muito interessante! $299,000

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

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

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

VENDIDO

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

Tel.: 514-601-7129

 

 

 

 

 
SEFINA INDUSTRIES LIMITED 
ARCHITECTURAL MILLWORK 

 

NOW HIRING 
 

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

job@sefina.com 
 
 

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

 
SEFINA INDUSTRIES LIMITED 
ARCHITECTURAL MILLWORK 

 

EMPRESA PRECISA 
CONTRATAR 

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

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

 
 

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

colabore com o 
nosso jornal

Bar português precisa de uma 
“Barmaid” com alguma experiên-
cia ou com capacidade de apren-
dizagem rápida. Deve falar francês 
e inglês perfeito.

Alex: 514-594-8600
Precisa-se de padeiro com expe-
riência para trabalhar na padaria 
Guizot. Para mais informações 
telefonar. 514-385-4361

EncOntROS
SENHORA se tens entre 50 e 60 
anos, se estás sózinha, se acre-
ditas que a vida ainda tem muito 
para te dar e estás pronta para 
um novo amor, então telefona-me. 
procuro alguém como tu.

Carlos: 514-815-1603

SERVIÇO
Senhora está a procura de um 
trabalho para limpeza de casa  
ou escritório, ou, tomar conta de 
crianças. 514-625-6706
Prof de violino com 15 anos de ex-
periência, dá aulas particulares em 
português e inglês. 

Contactar Vitor 514-999-6535

†

†

Maria Inês Pereira Linhares
Faleceu em Lasalle no dia 28 de Setembro 
de 2012, a senhora Maria Inês Pereira, na-
tural das Lajes, Flores, Açores com idade 
de 83 anos, viúva do falecido senhor Lionel 
de Sousa Linhares.
Deixa na dor seus filhos António luís (Oli-
via), José Francisco (Falecida Esmeria), 
Lurdes (Antero), Benilde (Falecido José 
Pedro), Lionel (Rosita), Teresa, Isilda 
(Frank) e Maria José (Enrique), seus vin-
te e dois netos e oite bisnetos, seu irmão 
José Pereira(Falecida Filomena) e sua irmã 
Helena(Falecido José), sobrinhos e sobri-
nhas assim como ourtos restantes familia-
res e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire groupe Yves Légaré
7200, Boul. Newman, Lasalle, Montreal
514-595-1500
Victor Marques

O funeral teve lugar no dia 2 de Outubro após missa de corpo presente 
pelas 11 horas na igreja Madre Dei Cristiani, seguindo depois para o 
cemitério Notre-Dames-des-Neiges onde foi sepultada.
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.

Boutique lisbonne
à venda

Bom comércio, a mais antiga  “boutique” portugue-
sa desde 1983. Bons rendimentos durante o ano.  

Ideal para um casal. Aceita-se sociedade.
uMA EXcElEntE OPORtunIdAdE

contactar Maria de lurdes
514-844-8738

Louis-Filipe granadeiro
04/01/1981 - 01/10/2012

Faleceu em Lorraine no dia 1 de Outu-
bro de 2012, o senhor Louis-Filipe Gra-
nadeiro, natural de Montreal com idade 
de 31 anos.
Deixa na dor sua mãe Maria das Dores 
Granadeiro e seu pai António Grana-
deiro, sua irmã Carla (Massimo Perfet-
to), sobrinha Kiana Perfetto e sobrinho 
Matteo Perfetto.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire groupe Yves Légaré
514-595-1500

O velório será no dia 7 de Outubro para 
mais informações contactar o salão fúnebre.
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.

† Emerenciana de Torres 
1940-2012

Faleceu em montreal, no dia 2 de 
Outobro de 2012, com idade de 72 
ans, a Senhora Emerenciana de Tor-
res, natural de São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu marido Armindo 
Fernandes, familiares e amigos.

Os serviços funébres estiveram a 
cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon Est, Montreal
514-277-7778 
www.memoria.ca

O velório será amanhã, dia 4 de Ou-
tubro das 14h às 17h e 19h à 22h e 
sexta-feira dia 5 de Outubro das 8h 
às 9h30.
Missa de corpo presente tera lugar 5 de Outobro de 2012 às 10 horas 
na igreja Santa Cruz em Montreal. E será sepultada no cemitério Re-
pos St-Francois d’Assise. 
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.

Churrasqueira portugue-
sa procura senhora, para 
ajudante de cozinha e 
balcão. Experiência míni-
ma em saber trabalhar à 
caixa, sociável, saber li-
dar com a clientela. Falar 
francês. Estar disponível 
aos fins-de-semana e à 
tarde. 25 a 35 horas (pos-
sível mais horas). 

Contactar 
José Lucio ou Nicole:

514-903-1228

Procura-se jovem hábil para fazer 
reparações num bloco de aparta-
mentos contactar: 514-276-3523
ou dirigir-se ao 7355 l’Acadie suite 
#100

Procura-se salsicheiro para fazer 
enchidos. A tempo inteiro.

514-589-1453
Procura-se mulher com carro para 
fazer limpeza de uma casa em 
Boisbriand. 10$/hora.

450-971-0620
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Idian Shaman
Warlock and healer of Birth 

Acabaram-se as humilhações, o maltrata, o rogar. Não se preocupe. Deixe o seu 
problema nas minhas mãos, eu o ajudarei de uma forma imediata e definitiva. Eu 

não acredito em margens de erro. tenho 30 anos de experiência na luta contra os que 
enganam, e roubam. Venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como eu 

serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer as vossas possibilidades. Amiga, 
amigo, aqui tem a solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu não digo, 

eu faço, eu cumpro e eu dou uma garantia total.

 Laço Eterno

Laço 
Encantado

Laço de Paixäo

Laço de 
Perfeição

tEStEMuNHOSFACtOS AutENtICOS DA VIDAtEStEMuNHOS

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu 
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue 

a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil 
da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma 

garantia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra.

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

foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bruxarias.

7551 St-Hubert 438-338-9899 

Para nós, 
todo o ano 
foi um pe-
s a d e l o , 
nada fun-
cionou cor-
rectamen-

te. 
Mas graças a Deus, nós 
podemos agora declara-
rar vitória e celebrar, todo 
o mal foi derrotado e hoje 
nós fomos asseados e re-
novados pelo CHAMAN. 
FAMÍLIA gOMEZ.

Eu sou uma mu-
lher profissio-
nal, praticando 
a lei, mas há al-
gum tempo tudo 
começou dando 
errado na minha 

vida, problemas na casa, mi-
nha saúde e estava prestes a 
fechar meu escritório que eu 
vivi por mais de 20 anos. Fui 
visitar o CHAMAN e vi o ros-
to do meu inimigo no espe-
lho, agora estou livre de toda 
feitiçaria e observando como 
minha vida volta ao normal. 
Obrigado, SHIRLEY S.

Eu tenho sido um 
homem muito forte, 
de repente eu es-
tava acamada, que 
me fez totalmen-

te impotente, não sabendo 
qual caminho a percorrer, 
médicos não podiam fazer 
nada até que a última espe-
rança entrou na minha vida 
e eu descobri a verdadeira 
causa dos meus problemas 
um forte ritual voodoo con-
tra mim realizado pela minha 
família da minha ex-mulher, 
obrigado SHAMAN. JOE

graças ao CHAMAN eu pude ter de 
voltar o meu marido. Infelizmente 
uma colega caiu em amor com ele e 
ele foi vítima de um ritual para per-
der o amor a nossa família o ponto 

que ele começou a duvidar da paternidade 
do seu bebé, mas hoje, estamos planejando 
ter mais um filho em 2012. Obrigado, mais 
uma vez. Família de LOURDES

Minha filha é uma mulher muito in-
teligente e totalmente dedicada aos 
seus estudos e ao seu namorado, 
até que ela começou a ter problemas 
de saúde mental, fomos bater em 

várias portas para resolver este problema. E 
finalmente encontramos o SHAMAN que, atra-
vés dos seus rituais, quebrou toda maldição e 
influências, ela está recuperando agora. RITA 
MANZINI.

For us all year was a nightmare, nothing worked properly, but thanks God we can 
now declared victory and celebrate, All evil has been defeated and today we are 
thoroughly cleaned and refurbished by AMAZONIAN SHAMAN. GOMEZ FAMILY.

I am a professional woman practicing law , but for some time everything started going 
wrong in my life, problems at home my health  and was about to close my office which 
I have lived for over 20 years. Had a visit with AMAZONIAN  and I saw my enemy's face 
in a mirror, I am now free from all witchcraft and watching as my life returns to 
normal. Thanks, SHIRLEY S.

I have been a very strong man, suddenly I was bedridden, which made me totally 
helpless, not knowing which way to go, Doctors could not do anything until the last 
hope came in to my life and I found out the real cause of my problems a strong 
voodoo ritual against me performed for my ex-wife family, Thanks AMAZONIAN. JOE 

h k ld h b d b k f lThanks to AMAZONIAN SHAMAN I could get my husband back. Unfortunately a 
colleague fell in love with him and he was a victim of a gradual lost of love for our 
family to the point that he began to doubt the paternity of his babe son, but today we 
are  and we planning our next child in 2012. Thanks again , LOURDES FAMILY. p g g ,

My daughter is a very intelligent woman totally devoted to her studies and her 
boyfriend, until she started to have mental health problems, We touch many doors 
and didn’t see any result We found the AMAZONIAN who through his rituals brokeand didn t see any result. We found the AMAZONIAN who through his rituals broke 
all curse and evil influences, she is recovering now. RITA MANZINI.  
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SOluçãO dA SemAnA PASSAdA

HORIZONTAIS: 1. Sagaz,Cauda. 2. Amar, Serrim. 3.Fel, Serrote. 4. Anilei-
ro, Ai.5. Rol, Sair. 6. Sega, Roer. 7.Ursa, Pez. 8. Li, Estilete. 9.Adulara, Til. 
10. Cevado, Tira.11. Amaro, Furor.VERTICAIS: 1. Safar, Placa.2. Amenos, 
Idem. 3. Galileu,Uva. 4. Ar, Grelar. 5. Se, Assado.6. Seis, Atro. 7. Cerrar, 
IA.8. Arroio, Tu. 9. Uro, Repetir.10. Dita, Retiro. 11. Ameia,Zelar.

ted
Seth Macfarlane é bom no que faz e ponto final. 

É impossível escrever sobre ted sem citar os 
grandes sucessos do diretor: as polêmicas séries de 
televisão Family Guy, em português uma Família 
da Pesada, e American Dad. O longa segue a mes-
ma fórmula das animações e tem tudo para agra-
dar os seus fãs.
Ted funciona, mas está claro que Macfarlane teve de 

se render aos estúdios de Hollywood e aliviar em al-
gumas piadas. Além disso, parece que ele trouxe para 
o cinema certos vícios da televisão que não dão certo 
nas telonas. Ao final de cada cena existem transições 
(geralmente fade outs) que quebram o clima do longa 
e atrapalham a continuidade da produção.
A trama é simples, John Bennett (Mark Wahlberg) é 

um garoto de oito anos sem amigos. Em uma noite de 

natal, ele recebe um ursinho de pelúcia de presente. 
Sonhando em ter um grande amigo, John deseja que o 
seu brinquedo ganhe vida. O resto você já deve imagi-
nar: quando o garoto acorda... voilà! Aos 35 anos, ele 
ainda vive com o ursinho e os seus passatempos agora 
se resumem a usar drogas, beber e falar besteiras. No 
entanto sua namorada Lori Collins (Mila Kunis) quer 
que isso mude. Spoilers à parte, o filme usa e abusa do 
humor negro para entreter a plateia. Fica a dica para 
a indústria cinematográfica americana, que insiste em 
permitir que Adam Sandler e muitos outros façam co-
médias com piadas escatológicas sem graça. Não que 
Ted deixe esse recurso de lado, porém a escatologia 
surge de maneira engraçada, brincando com a fraque-
za de um dos personagens. Mas nem tudo são flores. 
Infelizmente, Macfarlane quis criar momentos dramá-
ticos que se tornam bem entediantes. Apesar de alguns 
deles servirem de escalada para boas piadas, essa ten-
tativa de agregar estilos atrapalha bastante o roteiro.
Praticamente todos os pontos altos do filme se dão 

com o ursinho em cena, vale citar que o diretor é o 
responsável também pela dublagem de Ted. Quando 
o casal formado por Mark Wahlberg e Mila Kunis fica 
sozinho na tela, prepara-se para o tédio. O ator conse-
gue se sair bem apenas nas cenas de humor, já a atriz 
se sai um pouco melhor ao longo do filme, mas ambos 
não empolgam. Ted é um show de referências à cultura 
pop americana: filmes, músicas, séries, esportes e tudo 
mais. Não é a toa que a produção arrecadou US$ 217 
milhões nos Estados Unidos e se tornou a sexta bilhe-
teria do ano no país, à frente de longas mais badalados 
como Homens de Preto 3 e Prometheus. Aliás fãs de 
Crepúsculo e Justin Bieber que se preparem, pois o 
filme bate pesado na franquia do vampiro brilhante e 
no cantor teen.
Resumindo, Ted é uma boa comédia. Diverte e não 

decepciona, porém você sai do cinema pensando que 
o filme poderia ser muito melhor, caso o diretor de-
sistisse dessa veia dramática. Resta saber se o público 
brasileiro conseguirá captar as inúmeras referências à 
cultura pop americana e se estarão abertos ao tradicio-
nal humor negro de Seth Macfarlane, afinal estamos 
no país em que um feto processou um humorista.

tinker Bell e o Segredo das Fadas
tinker bell e o Segredo das Fadas toda meni-

na, por mais “moleca” que tenha sido, já quis 
ser princesa ou já acreditou em fadas durante 
uma época de sua vida. E ninguém melhor que 
a Disney para fazer com que a gente continue 
acreditando nos contos de fada. Afinal, há quase 
um século eles entregam sonhos, como aqui em 
tinker bell - O Segredo das Fadas.
Em mais um filme da série, você embarca com 

Tinker Bell e suas amigas para o mundo proibido e 
misterioso da Floresta do Inverno, onde a curiosa fa-
dinha descobre um mágico segredo que pode mudar 
a vida de todos para sempre. Tinker Bell - O Segredo 
das Fadas apresenta ainda a nova e reluzente fada do 
inverno, Periwinkle.
Uma coisa eu digo: não tem como não se apaixonar 

por essas pequenas. E não à toa a franquia é um su-
cesso entre as meninas. Quando o primeiro DVD da 
série Tinker Bell apareceu no mercado, vendeu 22% 
a mais que o esperado.
A animação é superdelicada e não tem vilões. Fala 

de amor, amizade, companheirismo e mudanças. É o 
tipo de filme perfeito para as crianças mais novas. O 
visual das fadinhas é moderno e impecável: cabelos 
com penteados incríveis, figurino fofíssimo e charme 
que não tem fim! Timothy Dalton, Lucy Liu e Anje-
lica Huston são alguns dos atores que emprestaram 
suas vozes aos personagens.
Tinker Bell - O Segredo das Fadas é o primeiro fil-

me da franquia das Fadas da Disney a ser produzido 
em 3D. As canções foram produzidas pelo composi-
tor Joel McNeely, que criou trilhas sonoras para mui-
tas outras produções da Disney.
Tinker Bell – O Segredo das Fadas é uma graça. 

Pode levar sua filha sem medo!  Acredite se quiser: 
até eu fiquei com vontade de ser amiga da Tinker 
Bell. Ou melhor, fiquei com vontade de SER a Tinker 
Bell. Mas, pensando bem, sou grande demais para 
ser fada.

Uma loira diz a outra: 
- Diz aqui no jornal que com a gripe das aves co-
mer carne de frango não é recomendável.
- Ora bolas, e eu que gosto tanto de frango...
- Ah, espera, mas parece que é só na ásia!
- Ainda por cima! Logo na parte que eu mais gosto!

HORIZONTAIS 1. Elemento químico metalóide, sólido, com o símbolo 
I. Guarnição de aço na borda dos escudos. 2. Composição musical 
para duas vozes ou instrumentos. Sétima nota da escala musical. Re-
feição tomada à noite e que é a última do dia. 3. Ósmio (s.q.). Tirar a 
mama a. 4. Degustar lentamente. A si mesmo. 5. Pessoa excessiva-
mente gorda (fig.). Medida itinerária chinesa. 6. vertigem. Do feitio de 
ovo. 7. Sexta nota da escala musical. Apertar com nó ou laçada. 8. 
Pascal (s. fís.). Queda de água. 9. Pessoa estroina e leviana. Aquelas. 
10. Pequena argola com que se enfeitam os dedos. Forma antiga de 
mim. Jornada. 11. Relativo à antiga Roma. Discursar.

VERTICAIS 1. Que tem bastante idade. Pôr o pé em terra. 2. Deste-
mido. Jumento. 3. Contr. da prep. de com o art. def. o. Sentimento de 
dignidade, pundonor. Possui. 4. Padecer. Abertura num fruto para ver 
se está maduro. 5. Ter a qualidade ou modo de existir indicado pelo 
adjectivo que determina o verbo. Dar asas a. 6. Borda de vidro corta-
da obliquamente. Porção mínima. 7. Quinto mês do ano civil. Naquele 
lugar. 8. Esvaziar. Haste delgada e comprida. 9. Dez dezenas. Cama-
da gordurosa do leite. Mover-se de um sítio para outro. 10. Damas de 
companhia. Parreira. 11. Deuses protectores do lar e da família, entre 
os antigos Romanos. Nivelar.

7

Pedro Passos Coelho consulta uma vidente:
A vidente concentra-se, fecha os olhos e diz: - Vejo 
o senhor a passar numa avenida, num carro aber-
to, e o povo a acenar.
Pedro Passos Coelho sorri e pergunta: - Essa mul-
tidão está feliz? - Sim, feliz como nunca!
- E o povo corre atrás do carro? - Sim, à volta do 
carro, como loucos. Os polícias até têm dificuldade 
em abrir caminho.
- As pessoas carregam bandeiras? - Sim, bandei-
ras de Portugal e faixas com palavras de esperan-
ça e de um futuro melhor.
- A sério? E as pessoas gritam, cantam? - Gritam 
frases de esperança: “Agora sim!!! Agora tudo me-
lhorará! “
- E eu, como é que reajo a tudo isso? - Não dá p’ra ver.
- Porque não?
- Porque o caixão está fechado...
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1-Belenenses 21 8 7 0 1 15 8
2-Sporting B 19 8 6 1 1 14 7
3-UD Oliveirense 17 8 5 2 1 11 5
4-Benfica B 15 8 4 3 1 19 8
5-Arouca 15 8 4 3 1 14 7
6-Penafiel 14 8 4 2 2 10 9
7-Desp. Aves 13 8 3 4 1 7 5
8-Leixões 12 7 3 3 1 6 4
9-Tondela 12 8 3 3 2 11 12
10-Marítimo B 12 8 4 0 4 10 7
11-Portimonense 11 8 3 2 3 10 10
12-U. Madeira 11 8 3 2 3 7 9
13-Trofense 10 8 2 4 2 7 8
14-FC Porto B 7 8 1 4 3 6 10
15-Sp. Covilhã 7 8 1 4 3 5 8
16-V. Guimarães B 7 8 1 4 3 3 5
17-Santa Clara 7 7 1 4 2 6 8
18-Atlético CP 6 8 2 0 6 5 13
19-Naval 5 8 1 2 5 5 11
20-SC Braga B 5 8 0 5 3 6 9
21-Feirense 5 8 1 2 5 8 13
22-Freamunde 2 8 0 2 6 5 14

P Equipa P J V E D GM GS
SegundA ligA

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

P Equipa P J V E D GM GS
ligA zOne SAgreS

P. Ferreira 1-2 Benfica
V. Guimarães 0-2 SC Braga
Sporting 2-2 Estoril Praia

Rio Ave 2-2 FC Porto
Gil Vicente 4-3 Moreirense

Beira-Mar 1-1 V. Setúbal
Olhanense 1-2 Nacional
Marítimo 0-2 Académica

RESULTADO

Benfica 06/10 15:30 Beira-Mar
V. Setúbal 07/10 11:00 P. Ferreira
Nacional 07/10 11:00 Gil Vicente
SC Braga 07/10 11:30 Olhanense
Estoril Praia 07/10 12:00 Rio Ave

Académica 07/10 13:30 V. Guimarães
FC Porto 07/10 15:45 Sporting

Moreirense 08/10 15:10 Marítimo

PRóxiMA JORNADA

Óscar Cardozo [Benfica] 4
luís leal [Estoril Praia] 4
Jackson M. [FC Porto] 4
Nabil Ghilas [Moreirense] 4
Éder [SC Braga] 3
lima [Benfica, SC Braga] 3
Steven vitória [Estoril Praia] 3
Edinho [Académica] 3
Abel Camará [Beira-Mar] 3
Rodrigo [Benfica] 3
Meyong [v. Setúbal] 3
Ricky van W. [Sporting] 3
Wilson E. [Académica] 2
Hulk [FC Porto] 2
Rúben Micael [SC Braga] 2
Rúben Amorim [SC Braga] 2 
lucho González [FC Porto] 2

MARCADORES

Benfica B 0-0 Leixões
Naval 1-2 Desp. Aves

FC Porto B 1-1 Penafiel
Belenenses 4-0 Tondela
Feirense 3-1 U. Madeira

Marítimo B 1-0 Portimonense
Arouca 2-0 Atlético CP

Trofense 1-1 Sp. Covilhã
SC Braga B 0-0 V. Guimarães B

Freamunde 0-2 Sporting B
Santa Clara 1-1 UD Oliveirense

RESULTADO
Sporting B 06/10 FC Porto B

Desp. Aves 06/10 Belenenses
Portimonense 07/10 Benfica B
UD Oliveirense 07/10 Feirense

Tondela 07/10 U. Madeira
V. Guimarães B 07/10 Santa Clara

Penafiel 07/10 SC Braga B
Leixões 07/10 Naval

Sp. Covilhã 07/10 Freamunde
Atlético CP 07/10 16:00 Trofense
Marítimo B 07/10 16:00 Arouca

PRóxiMA JORNADA

mAjOr leAgue SOccer (uSA)
P Equipa P J V E D GM GS

1-SJ Earthquakes 61 31 18 7 6 65 39
2-Sporting KC 58 31 17 7 7 39 25
3-Chicago Fire 53 30 16 5 9 42 36
4-NY Red Bulls 53 31 15 8 8 54 44
5-Real Salt Lake 52 31 16 4 11 44 34
6-DC United 51 31 15 6 10 48 40
7-LA Galaxy 50 31 15 5 11 55 43
8-Seattle Sounders 49 30 13 10 7 45 31
9-Houston Dynamo 49 31 13 10 8 44 37
10-Columbus Crew 48 31 14 6 11 39 39
11-impact Montréal  40 31 12 4 15 44 49
12-Vancouver W. 39 31 10 9 12 31 40
13-FC Dallas 37 31 9 10 12 38 41
14-Colorado Rapids 31 31 9 4 18 39 46
15-Philadelphia Union 30 29 8 6 15 31 36
16-Portland Timbers 30 31 7 9 15 32 52 
17-NE Revolution 29 31 7 8 16 37 43 
18-Chivas USA 28 30 7 7 16 21 49 
19-Toronto FC 22 31 5 7 19 35 59

Grupo A

Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto

FC Porto 03/10 Paris SG

FC Porto 24/10 Dynamo Kyiv 

Dynamo Kyiv 06/11 FC Porto

Grupo G

Celtic 0-0 Benfica

Benfica 02/10 Barcelona

Spartak Moskva 23/10 Benfica

Benfica 07/11 Spartak Moskva

Grupo H

SC Braga 0-2 CFR Cluj

Galatasaray 02/10 SC Braga

Man. United 23/10 SC Braga

SC Braga 07/11 Man. United

ligA dOS cAmPeõeS ueFA eurOPA leAgue

Grupo B

Plzen 3-1 Académica

Académica 04/10 Hapoel Tel Aviv

At. Madrid 25/10 Académica

Académica 08/11 At. Madrid

Grupo D

Marítimo 0-0 Newcastle

Club Brugge 04/10 Marítimo

Marítimo 25/10 Bordeaux

Bordeaux 08/11 Marítimo

Grupo G

Sporting 0-0 FC Basel

Videoton 04/10 Sporting

Genk 25/10 Sporting

Sporting 08/11 Genk

Podemos esmagar
aqui as suas uvas

Em utensílios
ultra modernos

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

Para vos servir
Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

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

IMPORtAtIOnS

ITALPLUS
          iMPORTATiONS inc

Benfica: eleições dia 26
O Benfica vai a eleições a 26 de outubro, uma 

sexta-feira, comunicou o clube, no site oficial.
Eis o que diz o comunicado encarnado:
Depois de ouvir o plenário dos órgãos sociais do 

Sport Lisboa e Benfica, reunido esta segunda-feira, 
no Estádio da Luz, o presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré, en-
tendeu, em conformidade com as normas estatutárias, 

convocar a eleição dos órgãos sociais do Clube para 
o próximo dia 26 de Outubro (sexta-feira). As listas 
candidatas às eleições no Benfica têm, de acordo com 
os estatutos do clube, de ser apresentadas até 16 de 
outubro. Apenas sócios que tenham «obrigatoriamen-
te pelo menos vinte e cinco anos ininterruptos como 
sócio efetivo, concomitantes com a data da eleição» 
podem candidatar-se à presidência dos encarnados.

Académica: jogadores não
conhecem Hapoel, mas estão otimistas
Coimbra vai voltar a receber um jogo europeu 41 

anos depois da última participação da Académica 
não provas da UEFA. A ocasião tem levado o clube a 
esmerar-se nos contatos com os adeptos, no sentido de 
os chamar ao estádio, especialmente os mais jovens. 
Por estes dias, vários jogadores da Briosa têm percor-
rido estabelecimentos de ensino da cidade, distribuindo 
autógrafos e sorrisos, além de se sujeitarem ao escru-
tínio das perguntas dos mais pequenos ou até mesmo 
dos docentes. Serge NGal, por exemplo, um dos atletas 
presentes na visita aos colégios São Teotónio e Rainha 
Santa, foi questionado pelo professor de educação físi-
ca sobre a motivação da equipa, após o triunfo com o 

Marítimo, para o jogo desta quinta-feira, com o Hapoel. 
A resposta surgiu em tons de otimismo. «Ganhámos na 
Madeira, o que foi bom para nós. Isso deixa-nos felizes 
e com vontade de dar sequência às vitórias. Queremos 
fazer um bom jogo, dar o máximo, e continuar a ga-
nhar», respondeu o extremo camaronês, num português 
esforçado. Também Afonso, este à margem da sessão, 
aliou pela mesma bitola:«Estamos muito motivados, 
esta vitória deu muito mais confiança ao grupo e, diante 
do Hapoel, convidamos todos os adeptos a apoiar-nos. 
Vai ser um jogo muito difícil, mas acredito que vamos 
estar muito determinados para conseguir um bom resul-
tado, para ganhar moral e crescer nesta competição.»
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ligA BBVA (eSPAnHA)

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

P Equipa P J V E D GM GS

Premier leAgue (inglAterrA)

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

P Equipa P J V E D GM GS

P Equipa P J V E D GM GS

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

P Equipa P J V E D GM GS

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

Série A (itáliA)

ligue 1 (FrAnçA)

QuintA-FeirA 4 de OutuBrO
- AntóniO cABrAl FAlA dA SituAçãO dAS ASSOciAçõeS

- mArildA cArVAlHO FAlA dO luSArtS

SáBAdO 7 de OutuBrO
- glenn cAStAnHeirA FAlA dA SituAçãO dO PlAteAu

- SenHOr diAS FAlA SOBre O 
40º AniVerSáriO dO reStAurAnte SOlmAr

Pedro Barbosa escreve: 
os desafios dos grandes
Os treinadores dos três grandes vivem neste 

início de época, após saídas e entradas de 
jogadores, desafios que provavelmente não espe-
ravam e que colocam à prova a sua capacidade 
para liderar e implementar novas e consistentes 
ideias de jogo. A exigência da vitória persegue-os 
e quanto mais rápido e eficazmente conseguirem 
introduzir as necessárias alterações mais perto es-
tarão do sucesso.

Desafios de Vitor Pereira e James Rodriguez
Para Vítor Pereira (VP), a saída de Hulk, após qua-

tro anos de presença constante e figura incontornável, 
faz com que se adapte e procure, nos jogadores que 
tem, um conceito de jogo ainda mais assente no sen-
tido colectivo que aproveite a criatividade de James 
(será capaz de assumir esse papel de forma consis-
tente?), sem nunca perder aquilo que tem sido a ideia 
de jogo do Porto: a capacidade de ter bola e dominar.
James não tem características de ala mas a verdade 

é que por lá andou e vai con-
tinuar a andar segundo VP. O 
trio do meio-campo está defi-
nido, trabalhado, consistente 
e apenas ocasionalmente será 
ocupado por James. Com-
preendo esta ideia de VP mas 
o Porto precisa mais do que 
nunca de um James inspirado, 
criativo, seja saindo da ala para 
dentro ou ocupando espaços 
interiores. James terá o desafio, 
a partir da saída de Hulk, de ser 
aquele de quem se esperam de-
sequilíbrios. Isso só será possí-
vel com uma boa organização 
e dinâmica colectiva.

Desafios de Jesus, Matic e 
Lima
Jesus não estava à espera de 

perder Javi e Witsel. Vai ter 
necessidade de mudar a forma 
de jogar e adaptar jogadores a 
novas posições, até porque tem 
excesso de alas. Só o treino e 
a rotina individual e colectiva 
permitirão que as alterações 
façam sentido e sejam eficazes.

O segredo desta época es-
tará, no meu entender, na ca-
pacidade que Jesus precisará 
de ter na gestão dos alas e no 
equilíbrio a meio-campo. Matic terá de dar essa res-
posta não só no posicionamento mas também no pas-
se e na circulação da bola, apoiado pela inteligência 
e qualidade de Aimar (por agora a aposta é Enzo e 
ainda tem Carlos Martins). Na frente, que papel dará 
a Lima? Será tão decisivo como em Braga? Qualida-
de tem e para já os três golos demonstram que sim.

Desafio de Sá Pinto e Marat
Um Sporting com muita gente nova e com Sá Pin-

to que fez quatro meses da última época e que tem 
conhecimento da equipa e dos jogadores que che-
garam. O desafio apenas começou verdadeiramente 
esta temporada e acentuou-se em virtude dos maus 
resultados.

Pelo meio a alteração da estrutura da equipa e a for-
ma como aborda o jogo. Começou com o Gil Vicen-
te, continuou com o Estoril. O que vimos foi uma 
ideia de jogo pouco consistente, onde os espaços e 
consequentes desequilíbrios foram visíveis. Mas é 
um caminho que tem de ser aperfeiçoado e funda-
mentalmente de ter os jogadores certos nos devidos 
lugares. O desenho no papel necessitará de equilíbrio 
no campo, mas também da dinâmica e criatividade 
que fazem as boas equipas.

Gostei de ver o regresso de Marat após constantes 
lesões e a importância que pode e deve assumir na 
ideia e concepção de jogo do Sporting. A necessidade 

de ter alguém que pense o jogo, decida o momento 
de aumentar ou abrandar o ritmo, e seja decisivo e 
assertivo no passe, faz de Marat um elemento funda-
mental. Assim a sua condição física o permita e eu 
quero acreditar que sim.

P.S. Uma palavra para o Luís Sobral que me desa-
fiou para escrever e fazer parte da equipa do Mais-
futebol. Obrigado pela confiança e espero corres-
ponder às expectativas.
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