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O Povo Português
está de luto

Morreu
Raul Solnado

N

o Hospital de Santa Maria, em
Lisboa, aonde se encontrava internado há algum tempo por problemas de ordem cardiovascular, faleceu
no sábado às 10h50, um dos maiores
actores portugueses de todos os tempos: Raul Solnado.

Nascido a 19 de Outubro de 1929,
Raul Augusto Almeida Solnado, foi
um dos nomes do humor português
mais aclamados e queridos do povo,
tendo-se estreado em 1947 no teatro
da Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul. Alguns anos depois,
em 1952, tornou-se profissional e
no ano seguinte fez parte da revista
“Viva o Luxo” em representação no
antigo Teatro Monumental. Depois
foi um não mais parar de cena em
cena, passando igualmente por diversas participações em filmes como
“Sangue Toureiro” e o divertido “O
Tarzan do Quinto Esquerdo”, uma
sátira a um certo portuguesismo.
Os anos 60 viram surgir o seu, talvez, mais conhecido monólogo: “A
Guerra de 1908”, “a sua ida à guerra…, na revista” “Bate o pé”, que levou ao Teatro Maria Vitória milhares
de espectadores. Pouco depois foi a
sua estreia no programa televisivo,
“Zip Zip”, juntamente com Carlos
Cruz e o falecido Fialho Gouveia,
Continuação na página 3

Dá que pensar,
na realidade!

Ver página 3

Câmara Municipal
homenageia Cônsul-geral
N

a passada semana realizou-se uma
pequena mas significativa homenagem ao Dr. Carlos de Oliveira, Cônsul-geral de Portugal, que deixará as
suas funções no decorrer das próximas
semanas. Segundo informações obtidas
junto dos dirigentes do município, estará marcada para o dia 24 de Agosto, a
recepção oficial ao novo representante
consular, Dr. Fernando Brito.
No encontro informal que teve lugar
na última quinta-feira pelas 9 horas da
manhã, estiveram presentes, para além
dos titulares das instituições representadas, o membro do Executivo camarário Luís Miranda, as vereadoras Isabel
dos Santos, da freguesia de JeanneMance e Ana Nunes da freguesia de Jeanne Sauvé de Outremont, bem como
Continuação na página 2
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AGENDA COMUNITÁRIA
Filarmónica Portuguesa de Mtl

A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai actuar no “Festival des
Traditions du Monde” na cidade de Sherbrooke no dia 16 de Agosto.
Primeiro concerto às 12h00; segundo às 17h30 na grande cena LotoQuébec. Direcção: Autoroute 10, saída 143 (1671 ch. Duplessis / Parc
Quintal). Para mais informações contactar: FPM 514 982.0688.

pensamento da semana
“Os governos suspeitam da literatura porque é uma força que lhes
escapa”.
Émile Zola (1840-1902), escritor francês.

EFEMÉRIDES - 12 de AGOSTO
1626 - Nasce o compositor italiano Giovanni Legrenzi.
1644 - Nasce, na Boémia, o compositor e violinista Heinrich Biber.
1816 - João VI de Portugal cria a Escola de Belas-Artes.
1827 - Morre o pintor e poeta inglês William Blake.
1877 - Thomas Edison apresenta o fonógrafo.
1881 - Nasce o cineasta norte-americano Cecil B.De Mille.
1907 - Nasce o escritor português Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Rocha, autor de “Contos da Montanha” e “A Criação do
Mundo”.
1914 - Grande Guerra de 1914-18. O Reino Unido declara guerra ao
Império austro-húngaro. O Japão declara guerra à Alemanha.
1927 - Golpe dos “Fifis”, contra o Governo da Ditadura Nacional, chefiado por Filomeno da Câmara.
1928 - Morre o compositor checo Leos Janacek.
1938 - II Guerra Mundial. A Alemanha inicia a mobilização.
1939 - II Guerra Mundial. É consolidada a aliança do Eixo entre a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini.
1943 - II Guerra Mundial. Conferência do Quadrant entre Frank
D.Roosevelt e Winston Churchill. A invasão da França fica marcada
para depois de 01 de Maio de 1944.
1955 - Morre o escritor alemão Thomas Mann, 77 anos, Nobel da Literatura em 1929, autor de “Os Buddenbrook” e “Morte em Veneza”.
1963 - O ditador português Oliveira Salazar reafirma publicamente a
determinação de manter “o bastião em África”, duas semanas depois
da condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1970 - Guerra-fria. A Alemanha Federal e a URSS assinam o pacto
de não agressão.
1975 - É apresentado o “Documento do COPCON”, por oposição ao
“Documento dos Nove”, que reforça o papel político das Assembleias
Populares.
1978 - A China e o Japão assinam, em Pequim, o tratado de paz e
de amizade.
1981 - A IBM lança o primeiro computador pessoal.
1982 - Morre o actor norte-americano Henry Fonda, protagonista de
“My Darling Clementine”, “Mister Roberts” ou “Doze Homens Justos”.
1984 - O atleta português Carlos Lopes, 37 anos, conquista a Medalha
de Ouro na Maratona olímpica de Los Angeles, EUA.
1990 - Conflito no Golfo Pérsico. O Iraque aceita as fronteiras territoriais com o Irão, tentando ganhar vantagem para a Guerra do Golfo,
perante o Conselho de Segurança da ONU.
1992 - Morre o compositor norte-americano John Cage, 80 anos.
2000 - Afunda-se o submarino nuclear russo Kursk, em exercício no
Mar de Barents. Morre a tripulação de 117 homens. Crime de Fortaleza, Brasil. Luís Miguel Militão Guerreiro ordena oassassínio de seis
turistas portugueses.
2002 - Morre Helena Vaz da Silva, 63 anos, jornalista, presidente do
Centro Nacional de Cultura.
2003 - Incêndios florestais. A Direcção-Geral de Florestas estima em
215 mil hectares a área ardida, em 2003, batendo o recorde dos últimos 23 anos.
2004 - Morre Godfrey Hounsfield, 84 anos, engenheiro britânico, Prémio Nobel da Medicina, criador da Temografia Axial Computorizada.
Morre John Clark, 52 anos, cientista britânico, director do Roslin Institute de Edimburgo, instituição que desenvolveu o projecto de clonagem da ovelha Dolly.
2005 - A NASA lança a sonda Mars Reconnaissance Orbiter, para obter mais informações do “planeta vermelho”.
2006 - Israel e o Líbano concluem o acordo de cessar-fogo que entra
em vigor a 14 de Agosto. “Body Rice”, a primeira longa-metragem de
Hugo Vieira da Silva, é distinguida com a menção especial do júri do
Festival de Locarno, que entrega o Leopardo de Ouro ao suíço “Das
Fraulein”, de Andrea Staka.
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Câmara Municipal
homenageia Cônsul-geral
Clementina Santos, Conselheira das Comunidades e
representantes da imprensa e televisão portuguesas
da região montrealense.
O “bate-papo” rondou as relações da
diáspora portuguesa com a municipalidade tendo no entanto, desde o início,
o Presidente Gerald Tremblay felicitado e elogiado o Dr. Carlos de Oliveira,
pelas iniciativas que tomou no sentido
de aproximar, um pouco mais, a comunidade portuguesa da sociedade de acolhimento e em particular, das actividades municipais.
Por sua vez o Cônsul-geral insistiu sobre o facto de
que os portugueses devem pensar que não se encontram em Portugal mas sim num país amigo que os
recebeu e ao qual se devem adaptar. Lamentou a saída do ICEP por ser uma excelente porta de entrada
dos produtos portugueses e ao mesmo tempo, motivo
de encontro das duas sociedades. Segundo o “Maire” Tremblay, o facto de um certo relevo que ocasionalmente foi dado a Portugal, em Montreal, se deve
aos esforços e voluntariedade do Dr. Carlos Oliveira.

Continuação
da página 1
Passou-se depois a enumerar as actividades e instituições de maior valia portuguesa, como a Cátedra
de Cultura Portuguesa da Universidade
de Montreal, da actividade do Prof. Dr.
Moura Sobral e outras que dignificam
a diáspora e valorizam as relações com
a Câmara Municipal. Gerald Tremblay
mostrou-se atristado pela partida do actual Cônsul português, salientando que
é graças a profissionais da sua estirpe,
que transmitem os Valores e as Tradições dos seus países, que permitem melhor conhecer
as diferentes nacionalidades. Anunciou também que o
próximo programa Montréal en Lumières é dedicado
a Portugal. No final, com uma troca de lembranças,
o “Maire” Gerald Tremblay ofereceu ao Dr. Carlos
de Oliveira, um video e uma fotocópia da página do
Livro de Ouro da Página do Livro de Ouro da Câmara, onde estão as assinaturas do grupo de pioneiros
da imigração portuguesa, residentes em Montreal, na
comemoração do cinquentenário.

Raul Mesquita

Zé da Bouça (II)

O

Zé, ainda hoje se lembra das longas horas que
aquele professor dedicava ao ensino. Era admirável! O homem tinha gosto naquilo que fazia. E como é
que ele conseguia ensinar tantas crianças desde a primeira classe até à admissão ao Liceu? O Zé da Bouça
explica: “Os quatro ou cinco alunos que ele preparava,
todos os anos, para fazer o exame de admissão ao Liceu, ensinavam a primeira classe enquanto o professor
ocupava-se com a 2ª,3ª e 4ª classe. Só depois destas
três classes saírem, às cinco da tarde, é que ele, então,
leccionava os alunos de admissão ao Liceu. Trabalhava com estes alunos enquanto houvesse luz do dia dentro da sala de aulas – porque, como já foi dito, a aldeia
não tinha electricidade. Era um professor incansável;
talvez porque gostava do que fazia ele suportava aquelas longas horas a ensinar crianças – desde as nove
da manhã até ao pôr-do-Sol – às vezes já era escuro
quando fechava a porta da escola.
No fim do primeiro dia de aulas o Zé da Bouça, embora com medo do pai, regressou a casa. Por sorte,
naquele momento, o pai ainda não tinha chegado. Encontrou a mãe a chorar. Chorava porque não sabia o
que tinha acontecido ao seu filho mais velho. O moço
apaziguou-a dizendo-lhe que tinha ido à escola. A boa
mãe, agora mais calma apenas disse: “Não deverias ter
ido sem autorização de teu pai – terás que te amanhar
com ele quando ele chegar”.
- “Por onde andou este gandulo todo o dia?” Perguntou o pai, com cara de zangado. “Fui à escola... e o professor disse-me que vocês têm que me comprar o livro
da primeira classe, uma lousa, uma sebenta e lápis”,
respondeu o Zé a tremer de medo. O pai, homem que
se exaltava com pouca coisa, com um temperamento
repentino e agressivo, preparava-se para o castigar –
valeu-lhe as palavras conciliatórias da parte da mãe
para acalmar o marido poupando assim uma tareia ao
filho. O pai, ainda de mau humor disse: “Aqui em casa
quem manda sou eu, tu só deverias ter ido à escola
com a minha autorização mas, já que teimas em querer aprender a ler, podes ir... mas perante as seguintes
condições: dinheiro para livros ou seja lá para o que
for, não há, ouviste bem?, e ficas avisado de que tens
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trabalhos nas leiras para fazer e cuidar dos animais antes de ires e depois de vires da escola”.
O Zé, sereno, cabisbaixo, ao lado da mãe, ouviu o
sermão do pai. E compreendeu que, apesar da repreensão, o pai não o proibia de ir à escola. Mas havia um
problema, ou talvez mais... Os pais eram pobres; nem
sequer havia dinheiro para comprar o petróleo para a
candeia ou o sabão para lavar a roupa e quantas fazes se passava fome porque não havia nem pão nem
farinha nem dinheiro para comprar uma rasa (alqueire) de milho. Estávamos em 1947. Se hoje há crise...
imagine-se nesse tempo – dois anos depois da Segunda Guerra Mundial – o Mundo ainda sofria os efeitos
horríveis da guerra.
No dia seguinte, embora desanimado com as condições impostas pelo pai, o Zé da Bouça voltou à escola.
Lá explicou ao professor a situação da família – que
vivia em extrema pobreza – e que os pais não tinham
dinheiro para comprar o livro nem a lousa. O professor
vendo o moço emocionado, com lágrimas nos olhos,
também ele ficou comovido e, explicou-lhe que estava
ali para o ajudar, dizendo-lhe: “Zé, não te preocupes,
a caixa escolar pagar-te-á todo o material escolar que
tu precisares. E a propósito, trouxeste lanche para comeres ao meio-dia?” – “Sim, senhor professor, trouxe
duas maçãs - era o que havia lá em casa”. (Os alunos
que vinham de longe, tinham que trazer o farnel – e
ao meio-dia comiam ali ao lado da escola num velho
alpendre)... E até com a alimentação do pobre moço de
Vilar d’Ossos o bom professor se preocupou.
Nesse mesmo dia, quando os alunos saíram para lanchar, levou o Zé da Bouça com ele e dirigiu-se ali a
uma casa mesmo em frente à escola onde morava uma
senhora viúva, de bem-fazer, que ajudava os pobres.
O professor apresentou-lhe o Zé, contou-lhe a situação paupérrima da família e pediu-lhe ajuda. A boa
senhora prontamente disse que sim, e todos os dias de
aulas, ao meio-dia, o Zé passou a ir lanchar à casa da
senhora Terezinha. E assim o fez durante quatro anos,
o tempo que frequentou a escola até fazer o exame da
4ª classe. Continua na próxima edição
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Dá que pensar, na realidade!

E

ste é um texto que circula na Net
e que nos deixam pensativos. Que
interesses económicos se movem por
detrás da gripe porcina? No mundo, a
cada ano morrem milhões de pessoas vítimas da Malária que se podia prevenir
com um simples mosquiteiro. Os noticiários, disto nada falam! No mundo, por
ano morrem 2 milhões de crianças com
diarreia que se poderia evitar com um
simples soro que custa 25 cêntimos. Os
noticiários disto nada falam!
Sarampo, pneumonia e enfermidades
curáveis com vacinas baratas, provocam a morte de 10 milhões de pessoas

em cada ano. Os noticiários disto nada
falam! Mas há cerca de 10 anos, quando
apareceu a famosa gripe das aves... os
noticiários mundiais inundaram-se de
notícias... Uma epidemia. a mais perigosa de todas... Uma Pandemia! Só se
falava da terrífica enfermidade das aves.
Não obstante, a gripe das aves apenas
causou a morte de 250 pessoas em 10
anos... 25 mortos por ano. A gripe comum, mata por ano meio milhão de
pessoas no mundo. Meio milhão contra
25. Um momento, um momento. Então,
porque se armou tanto escândalo com
a gripe das aves’? Porque atrás desses
frangos havia um “galo’’, um galo de
crista grande. A farmacêutica transnacional Roche com o seu famoso Tamiflú
vendeu milhões de doses aos países asiáticos. Ainda que o Tamiflú seja de duvidosa eficácia, o governo britânico comprou 14 milhões de doses para prevenir
a sua população. Com a gripe das aves,
a Roche e a Relenta as duas maiores
empresas farmacêuticas que vendem os
antivirais obtiveram milhões de dólares
de lucro. Antes com os frangos e agora com os porcos. Sim, agora começou
a psicose da gripe porcina. E todos os
noticiários do mundo falam disso todos
os dias. A empresa norte-americana Gilead SCiences tem a patente de Tamiflú
e o principal accionista é, ninguém outro

que Donald Rumnfeld, ex-secretário da
Defesa de Georges Bush. Os accionistas das farmacêuticas Roche e Relenza
estão esfregando as mãos, felizes pelas
milionárias vendas do duvidoso Tamiflú. Sem negar as necessárias medidas de
precaução que estão a ser tomadas pelos
países, a verdadeira pandemia é de lucro,
os enormes lucros destes mercenários da
saúde. Sobre o mesmo problema, o quotidiano português Jornal dos Negócios
saiu com este texto:
O negócio da Gripe A
Máscaras, luvas, desinfectantes, soluções de ensino à distância e até jogos de
diversão são actualmente protagonistas
de novos negócios potenciados pela iminente pandemia de Gripe A. O “Jornal
de Negócios” (JN) sondou o mercado e
concluiu que o receio de contaminação
está a fazer com que a procura supere a
oferta. Máscaras e desinfectantes já estão esgotados em algumas empresas, enquanto outras começam a sentir dificuldades para dar resposta a tantos pedidos.
A portuguesa Vifato, por exemplo, tem
cinco mil máscaras respiratórias pendentes e reconhece que alguns modelos
estão já esgotados, conta o jornal. A razão? Grandes empresas encomendam às
100 mil unidades. Também as luvas e
óculos de protecção batem recordes de
vendas. Grandes companhias, da banca
aos transportes, apostam igualmente na
prevenção do contágio através da encomenda de desinfectantes de mãos. O
JN apurou mesmo que a empresa que
comercializa o gel desinfectante Purell,
a Exaclean, já registou um aumento de
500% na procura do produto.
Ainda no âmbito da prevenção, as empresas de consultoria juntam-se ao rol
de quem está a ganhar com a Gripe A,
apostando na preparação de profissionais e empresas, através do apoio na elaboração de planos de contingência.
Também noutras áreas de negócio a
gripe A vai dando asas à imaginação
dos empreendedores. Na indústria de jogos, por exemplo, surgiu o “Swine Flu
Game”, um passatempo onde o vírus é
tratado com humor. Mas há quem leve
o assunto mais a sério e invista em soluções à distância para necessidades que
são permanentes. É o caso de empresas
de formação que, já a pensar no encerramento de escolas, estão a preparar soluções de ensino à distância.

Área ardida na Europa em 2009
supera a de todo o ano passado

O

Sistema Europeu de Informação
sobre Incêndios Florestais revelou, segunda-feira, que a área ardida
este ano na Europa já ultrapassa a de
2008, sendo Espanha e Itália os países
mais atingidos.
Estimativas fornecidas em Bruxelas
pelo Sistema Europeu de Informação
sobre Incêndios Florestais (EFFIS)
mostram que já arderam 200 mil hectares na União Europeia (UE) em 2009
em comparação com um total de 180
mil em 2008.
Espanha e Itália foram “os países
mais atingidos” até agora, durante
2009, dadas as condições climáticas
extremas, propícias aos incêndios,
registadas na segunda quinzena de Ju-

lho, mas também França e, “em menor
medida”, Grécia e Portugal sofreram
danos significativos.
De acordo com o EFFIS, em Março
registaram-se “vários episódios pouco
habituais” de incêndios em Portugal e
no Noroeste da Espanha, onde o clima
seco e os fortes ventos contribuíram
para que ardesse uma área estimada
em cerca de 25 mil hectares.
Durante os próximos dias, o risco de
incêndio manter-se-á “elevado” em
muitas zonas mediterrânicas e poderá
resultar localmente em condições extremas, mas sem atingir os níveis de
alerta do fim de Julho, prevê o EFFIS.
TSF

Breves
Venda de casas em
Portugal sofre maior
queda em 15 anos
A crise no sector imobiliário
provocou uma quebra de
18% na venda de imóveis,
mas os preços das casas
até aumentaram. No ano
passado venderam-se 173,6
mil imóveis em Portugal, cerca de 500 por dia. É preciso
recuar até 1992 para se encontrar um valor tão baixo. A
queda de 18% nas vendas é
a maior, pelo menos, dos últimos 15 anos, segundo dados do Ministério da Justiça.
Ainda assim, o valor médio
de cada casa não desceu.
Os imóveis urbanos foram
vendidos a um preço médio
de 126 mil euros, mais 1,3%
face a 2007. Os primeiros
números para este ano revelam que os valores das casas continuam a subir.
Bandeira monárquica
hasteada na Câmara
de Lisboa
O colectivo 31 da Armada,
autor do blogue do mesmo nome, hasteou esta
madrugada nos Paços do
Concelho a bandeira azul e
branca. Nem a presença de
uma esquadra da PSP na
rua ao lado ou a vizinhança
do MAI evitaram a “acção
de guerrilha ideológica”.
TAP - Cinco sindicatos que
representam trabalhadores
da TAP denunciaram a compra de 42 novos automóveis
para directores da transportadora, dias depois da
administração da empresa
ter informado que não estão
reunidas condições para fazer revisões salariais.

O Povo Português está de luto

Morreu Raul Solnado

Continuação da página 1
que logo se tornou num êxito colossal, fazendo apressar
os portugueses a se colocarem frente aos seus televisores no dia da emissão para, no dia seguinte, trocarem
hilariantes comentários nos locais de trabalho. Foi o
programa da hora durante muito tempo. Ainda nessa
década, gravou o último episódio do um tanto polémico programa “Primavera Marcelista”, em referência a
Marcelo Caetano que havia há pouco assumido a pasta
da Presidência do Conselho e fundou o Teatro Villaret
de foi director. A sua actuação nos palcos e fílmica não
diminuiu e em 1977, foi o apresentador televisivo da “A
Visita da Cornélia”, tendo-se seguido vários outros êxitos como, “Há Petróleo no Beato” ou “Super Silva”, já
no início dos anos 80, altura em que voltou a colaborar
com Fialho Gouveia e Carlos Cruz na apresentação do
divertido programa “O Resto São Cantigas”. Estreouse no desempenho de um papel dramático no filme de
José Fonseca e Costa “A Balada da Praia dos Cães”
e em 1993, ao lado da inesquecível Eunice Muñoz, na
“Banqueira do Povo”, entrou no universo das novelas
portuguesas. Depois de um interregno de seis anos teve
papel de relevo na peça “O Magnífico Reitor” de Feitas
do Amaral e ainda nesse ano de 2001, recebeu o Prémio
Luís Vaz de Camões, tendo no ano seguinte sido galardoado com a Medalha de Ouro da Cidade de Lisboa. A
10 de Junho de 2004 o Presidente da República, Jorge
Sampaio, distinguiu-o com a Grã-Cruz do Infante D.
Henrique. Director da Casa do Artista, uma instituição
que fundou com Armando Cortez, já falecido, destinada
a apoiar os artistas em dificuldade, Raul Solnado preparava-se a enfrentar as câmaras da RTP num programa
a apresentar ainda este ano. A morte cortou esse desejo
ao mais carismático actor do teatro e da TV das últimas
gerações. Portugal, e, Lisboa em particular, perdem um
dos vultos de maior talento que frequentou os palcos
dos teatros de revista e das luzes da ribalta do espectáculo popular. Uma vibrante salva de palmas ao Homem
e ao actor. Obrigado Raul Solnado.

Raul Mesquita
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- coordenação de miguel félix

Crise de filigrana

discussão sobre uma possível
reforma dos serviços do seguro
de emprego, mais conhecidos entre
nós por “chomage”, não é já apenas
uma retórica entre o chefe da Oposição liberal federal e o PrimeiroMinistro Stephen Harper, utilizada
como chantagem por Michel Ignattief
sobre os Conservadores, minoritários
em Otava. Porque na verdade, todos
os primeiros-ministros provinciais se

juntaram às discussões, defendendo,
cada um deles, o seu ponto de vista,
em relação aos problemas que a actual crise gerou nos seus territórios. E,
como em todos os outros casos que
regularmente opõem os governos das
províncias ao governo central, nenhuma das opções sugeridas parece merecer o apoio das restantes. Daí, a, mais
uma vez, nos encontrarmos num beco
sem saída. Pelo menos em aparência.
É que os problemas engendrados pela
situação financeira não são idênticos
em todas as regiões. A cidade de Windsor, no Ontário, por exemplo, onde a
grande maioria dos habitantes dependia da indústria automóvel, não se assemelha com Montreal ou Vancouver,
entre outras, onde os sectores atingidos pela crise são mais diversos.
A exigência do chefe liberal, posta
em tipo de ultimato ao PM conservador, não faz a unanimidade entre
os primeiros-ministros provinciais,
nem mesmo de Jean Charest, portanto muito mais próximo da Oposição
bloquista, mesmo, do que do governo federal. Por seu turno, a Ministra
responsável pela “assurance-emploi”,
prometendo fazer parte dos encontros e das discussões das províncias,
rejeitou categoricamente a barra
“fantasista” das 360 horas imposta
por Ignattief, como soleira mínima
exigível para o acesso às prestações
de desemprego. Parece haver consensualidade neste aspecto, já que
ninguém pretende defender um valor
fixo de horas trabalhadas. E 360 horas, ou seja aproximadamente 2 meses e meio, — considerando que a Lei
estipula as semanas de trabalho a 35
horas, — é muito pouco tempo acumulado e, ao pretender ajudar, pode
resultar num problema muito maior.
Deve considerar-se que as despesas
enormes que engendraria esta opção,
ir-se-iam forçosamente reflectir em
cortes às participações nos sistemas
de saúde, educação post-secundária
ou outros serviços sociais. Ter-se-á de
compreender que o dinheiro não cai

do céu. E que só o equilíbrio entre o
desenvolvimento e a reestruturação
das indústrias poderá criar a riqueza
a distribuir, pelos programas de apoio
à população. De contrário, corre-se o
risco de bancarrota.
O fulcro do problema que vivem as
províncias, a braços, umas mais do
que outras, a taxas elevadas de desemprego, é que o programa que foi
reformado e instaurado nos anos 90,
criou normas de admissibilidade
variáveis, consoante o grau de desemprego verificado nas diferentes
regiões. Ora, o sistema nunca foi
testado em situação de crise como
naquela que atravessamos e, assim,
constata-se que no caso de localidades consideradas até então como
ricas e com grande disponibilidade
de emprego, — como e ainda como
exemplo, as da indústria automóvel, — são agora, prejudicadas por
esse tipo de avaliação. O encerramento de fábricas e a consequente
dispensa de milhares de operários,
transformou esses antigos eldorados
em desertos sociais, onde reina a descrença e o desânimo.
As variantes da Lei — completa e
complexa nas suas 130 páginas —
aplicam-se em função do número
de horas trabalhadas exigíveis e do
quociente entre a oferta e a procura
de empregabilidade, segundo as estatísticas dos últimos 3 meses de cada
região. Com o desemprego que lhes
bateu à porta de maneira brutal, as
províncias do Oeste querem reformar
o sistema em apenas três patamares:
um para as cidades, outro para as regiões rurais e o último para as regiões
afastadas. Mas nem o Ontário nem o
Québec, por razões diferentes, estão
interessados nesta sugestão, por recearem que a aplicar-se, todas as cidades sejam postas no mesmo nível e,
como sabido e facilmente verificável,
existem diferenças fundamentais entre Calgary e a Gaspé. Daí, portanto,
quererem guardar as normas variáveis a fim de ter em conta as realidades regionais. Enfim, considerando
que não se devem fazer exigências
irrealistas ao governo federal, como
no caso das 360 horas, há sugestões
para todos os gostos, mas que não
convergem num consenso.
Á parte talvez, a proposição de aumentar o número de programas afectados à formação dos trabalhadores.
Esta deverá ser, numa visão do exterior, a solução a seguir, considerando porém de que nem todos os desempregados têm acesso a razoáveis
pensões de reforma como muitos dos
atingidos pela crise e que uma boa
parte dos sem trabalho, terão idades
que consideradas avançadas para
eventuais patrões, são demasiado
jovens para poderem usufruir as magras pensões do governo.
Entre o tronco e a casca. É um labirinto onde o governo deve usar de
muito rigor e sensibilidade.
Trata-se de um plano onde os utensílios se assemelham à pureza e à fragilidade da filigrana.

Raul Mesquita
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John Gomery
junta-se a Projet Montréal

O

ex-juiz da Comissão de inquérito
sobre o programa das comanditas, John Gomery, junta-se ao partido
Projet Montréal de Richard Bergeron,
para tentar “sanear a política municipal de Montreal”. Os senhores Gomery
e Bergeron fizeram o anúncio oficial
segunda-feira. Gomery, que festejou os
seus 77 anos, presidirá a campanha de
financiamento de Projet Montréal. Não
a título honorífico. Quer fazer a promoção de uma política “limpa”. “Durante

o inquérito sobre as comanditas, vi um
exemplo de situação que corrompeu
um partido político. Fui sensibilizado
por esta experiência do perigo de não
se supervisionar eficazmente o financiamento dos partidos. Esta eleição é
muito importante para Montreal. Passei toda a minha vida nesta cidade,
mas estou inquieto e perturbado. Montreal está em declínio. A sua integridade está em perigo”.

Cursos de condução
serão obrigatórios

S

e tudo se passar como previsto, a 25
de Outubro os cursos de condução
tornar-se-ão obrigatórios no Quebéc,
de acordo com um anúncio publicado recentemente na Gazette oficial do
Québec. Ao mesmo tempo, a duração
da carta de aprendiz-condutor passará
de oito a 12 meses. A província uniformizará igualmente o currículo das
escolas de condução, que deverão oferecer 24 horas de teoria e 16 horas de

prática. O curso de condução deveria
aumentar cerca de 200$. Considerase que, actualmente, apenas 60% dos
aprendizes seguiam um curso. Em Julho de 2007, a ministra dos Transportes
do Québec, Julie Boulet, anunciou que
os cursos de condução voltavam a ser
obrigatórios, 10 anos depois de se terem tornado facultativos. Québec deseja assim melhorar o balanço rodoviário
dos jovens motoristas.

Harper em Washington...

O

primeiro-ministro canadiano Stephen Harper será recebido na
Casa Branca pelo presidente americano Barack Obama, a 16 de Setembro. O escritório do primeiro-ministro

anunciou a visita sexta-feira. Fez saber
que o primeiro-ministro voltará aos Estados Unidos a semana seguinte para a
cimeira do G20, que terá lugar em Pittsburgh.

Passeios cobertos
de pastilhas elásticas

A

Cidade de Montreal deve constantemente limpar os seus passeios ao
redor dos bares do centro da cidade, que
estão juncados de pastilhas elásticas que
formam manchas pretas desagradáveis.
“É verdade que é bastante flagrante,
este estado lamentável dos passeios”,
disse Gilles Gurtner, um turista suíço,
frente ao bar Radio Lounge, no Boulevard Saint-Laurent. “Ensinamos às
nossas crianças a não lançar as suas
pastilhas elásticas na rua. Além disso,
é desgostoso andar por cima duma delas”, acrescentou. Comerciantes da alameda Saint-Laurent estão desesperados
de constatar que os passeios, completa-

mento “remodelados” o ano passado,
com granito, já estão maculadas entre a
rua Sherbrooke e a avenida des Pins. É
o mesmo caso em outros sítios da baixa
citadina, perto dos bares, onde os jovens esperam em fila antes de entrar…
e lançam a sua pastilha ao chão. “É
horrível”, diz Gordon Bernstein, presidente da Sociedade de desenvolvimento
da alameda Saint-Laurent. “Estamos a
preparar diligências para usar os serviços de pessoas para limpar as pastilhas
em Setembro. Mas o nosso orçamento é
pouco. Deveremos prever dinheiro para
o próximo ano, porque o Plateau não
tem nada de previsto”.

O NPD pensa alterar de nome

O

s delegados do próximo congresso
do NPD federal, que desenrolarse-á de 14 a 16 de Agosto em Halifax,
discutirão da possibilidade de alterar
a denominação do seu partido. Certos
membros desejariam o abandono da
palavra “Novo” na designação “Novo
partido democrático”. O deputado de
Windsor-Oeste, Brian Massa, faz parte dos membros do partido que estão
em favor da mudança. Considera que
o nome do partido já não corresponde
à realidade, dado que existe há quase
50 anos e que agora está bem estabe-

lecido. Nega além disso as pretensões
que querem contar sobre a popularidade do partido democrata nos Estados
Unidos, explicando que os Canadianos
sabem diferenciar o chefe do NPD Jack
Layton e o presidente americano Barack Obama. Durante o seu congresso em
Halifax, os delegados do NPD inclinarse-ão designadamente sobre resoluções
que tocam diversos objectivos e estatutos do partido. Discutirão igualmente
de ambiente, políticas sociais, o sistema judicial, da democracia e política
estrangeira do Canadá.

Mau tempo, audiências recorde

N

ão é mau tempo para todos. MétéoMédia, em todo caso, obtém
audiências recordes. No último mês, o
tráfego explodiu sobre o seu sítio Internet. Os visitantes leram 14 milhões
de páginas a mais de que em Julho de

2008. “As pessoas vêem efectivamente
que o tempo está muito instável e vão
manifestamente ao sítio várias vezes
por dia”, explica Bertrand Leduc, director das vendas para MétéoMédia.
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Saúde: Cientistas na Escócia observam vida sexual de 210 Portugueses

Preservativo perigoso para a saúde mental

U
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Um amor antigo poderá ser esquecido finalmente.
Descubra a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Esforce-se no trabalho e poderá conseguir a
promoção que tanto deseja.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Não deixe que os assuntos profissionais interfiram
na sua vida amorosa. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: A sua energia está em alta, não vai querer estar parado.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades económicas.
Número da Sorte: 34
Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: a Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas
do seu passado afectivo. Saúde: Poderá sentir uma certa
indisposição. Dinheiro: Segurança financeira.
Número da Sorte: 13 Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: a Estrela, que significa Protecção,
Luz.
Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense bem
naquilo que diz. Uma personalidade forte sabe ser suave
e leve como uma pena!
Saúde: Procure o oftalmologista, pois as dores de cabeça podem estar relacionadas com cansaço ocular.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 4, 17, 23, 49, 26, 1

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o seu par, mesmo que
tenha razão. A força e a humildade caminham de mãos
dadas! Saúde: Tendência para enxaquecas.
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar com
isso.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras na sua relação
afectiva serão uma constante, aproveite-as. Que a leveza
de espírito seja uma constante na sua vida!
Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afecte a sua saúde e procure com maior regularidade o seu médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos repentinos.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a seu lado. Preocupe-se com
aquilo que você pensa sobre si próprio, faça uma limpeza
interior. Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua
circulação sanguínea vai melhorar. Dinheiro: Tente fazer um pé-demeia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 47, 12, 39, 26, 3, 37

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso.
Amor: Pode estar apaixonado e ainda não se ter dado
conta. Que a clareza de espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Não seja medroso e vá ao médico com mais regularidade. Dinheiro: O seu equilíbrio monetário está para breve.
Número da Sorte: 7 Números da Semana: 28, 17, 32, 11, 49, 24

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização. Amor: A felicidade e a paixão estarão estampadas
no seu rosto. A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Poderá finalmente deixar os receios de lado e lançar-se de cabeça na paixão. Aprenda a escrever novas
páginas no livro da sua vida!
Saúde: Cuide mais do seu cabelo e unhas.
Dinheiro: Possível aumento salarial.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 4, 16, 23, 48, 23, 1

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: o Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: O seu ambiente familiar encontra-se na perfeição,
aproveite a boa disposição que vos rodeia. Seja um bom
professor, eduque para que os mais jovens tenham uma profissão,
mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
Número da Sorte: 15
Números da Semana: 15, 26, 40, 37, 4, 29

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.
Amor: Se tem algum problema que o está a incomodar, é
tempo de o resolver. Proteja as suas emoções tornandose cada dia que passa num ser humano mais forte e então sim, será feliz!
Saúde: Tendência para algumas dores de garganta.
Dinheiro: Não desespere, com a ajuda dos seus amigos conseguirá
saldar possíveis dívidas.
Número da Sorte: 77
Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

m trabalho científico em que foi analisada a vida
sexual de 210 portugueses e agora publicado
na revista científica ‘Archives of Sexual Behaviour’
defende que o preservativo usado no coito vaginal
é prejudicial para a saúde. Os seus autores, Rui Miguel Costa e Stuart Brody, consideram
que “no coito vaginal o preservativo é
perigoso para a saúde mental”. Acrescentam nas conclusões que não é o
sexo desprotegido que propaga doenças
como o HIV/sida ou a sífilis, mas sim
o sexo anal, sexo praticado com desconhecidos infectados ou que usam seringas contaminadas para se injectar.
“Segundo um anterior trabalho de Stuart Brody, é baixíssima a propagação
do HIV//sida por coito vaginal”, explica ao CM Rui Miguel Costa, investigador da Universidade West of Scotland, Paisley. Neste
trabalho é ainda sustentado que as pessoas que praticam sexo sem preservativo possuem em geral melhor
saúde mental do que a restante população.
Fernando Ventura, infecciologista e ex-coordenador
da Comissão Nacional da Luta Contra a Sida, contes-

ta a conclusão do trabalho referente à distinção entre
sexo anal e vaginal para a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. “É pacífico entre a comunidade científica que as doenças sexualmente transmissíveis se propagam por sexo anal ou vaginal. O
uso de preservativo é decisivo na não
propagação dessas doenças.”
Stuart Brody, colega de Rui Miguel
Costa, defende que o preservativo não
tem esse relevo no sexo vaginal e considera mesmo que possui um efeito
negativo em termos psicológicos. “As
explicações possíveis para a inferência negativa dos preservativos nos benefícios para a saúde do sexo vaginal
incluem o bloqueio de agentes antidepressivos e imunológicos no sémen e
nas secreções vaginais e a redução da
satisfação e intimidade sexual”.
As conclusões resultaram da análise da vida sexual
de 111 homens e 99 mulheres da região de Lisboa,
que acederam responder a diversas perguntas sob
anonimato.

Cães contam até cinco
e aprendem 150 palavras

U

m estudo de um psicólogo norte-americano concluiu que os cães conseguem contar até cinco,
aprender 150 palavras e enganar os donos em benefício próprio.
“As capacidades mentais do cão
estão próximas das de uma criança de dois a dois anos e meio”,
afirma o especialista em investigação canina Stanley Coren, da
Universidade British Columbia.
Segundo o investigador, a inteligência varia conforme o tipo de
cão e a raça determina algumas
das diferenças entre as capacidades dos animais.
“Os seus impressionantes momentos de brilhantismo e criatividade são um sinal de que quiçá não sejam «Einsteins», mas estão seguramente mais próximos dos humanos do que pensávamos”, explica.
O psicólogo explica que há três tipos de inteligência
canina: instintiva; adaptativa e de trabalho e obedi-

ência.
Na inteligência de “trabalho e obediência” o Border
Collie é “o número um”, seguido pelo Poodle e pelo
Pastor alemão.
A lista dos cães mais espertos fica
completa com o Golden Retriever,
o Doberman, o Pastor de Shetland
e o Labrador.
Para o especialista, um cão normal pode aprender 165 palavras,
incluindo sinais, e os mais “inteligentes”, como o Collie, podem
chegar às 250.
Este animais também conhecem
números e podem “contar” até
quatro ou cinco, e só têm uma “compreensão básica”
da aritmética, embora sejam capazes de detectar erros como 1 1=1 ou 1 1=3.
A sua obra “A Inteligêcia dos Cães” foi recentemente apresentada no congresso da Associação Americana de Psicologia. Rádio Renascença
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Também foi notícia!
A

última visita que a “navette Endeavour” fez à
estação espacial, levou Julie Payette com mais
seis astronautas, para se reunirem com outros seis
que já estavam em órbita. Este facto, para trabalho colectivo, em especial o de Julie, merece o respeito duma apreciação notável. Nós consideramos
também importante a entrevista que as estações
televisivas exportaram para todo o mundo, com a
foto de uma mulher
entre os doze astronautas, respondendo às perguntas que
lhe foram feitas: um
intervalo histórico,
que harmonizou no
sentido duma igualdade ímpar, sem
distinção sectária,
cultural ou política,
proeminente para
todo o mundo! A
humanidade inteira, e alguns povos
em particular, necessitam destas lições de equidade.
Também foi notícia outro caso interessante cometido pelo astronauta Buzz Aldrin, quando na segunda
noite, no satélite, retirou do fardamento uma pequena
caixa que continha “pão e vinho”, elementos da comunhão cristã. Oró, em seguida leu João 15:5, “Eu
sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e
eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada
podeis fazer”, e tomou a sua própria “Santa Ceia”.
Relata isto no livro “Regresso à Terra”, e foi recordado há dias no diário “USA Today”, pelo pastor Mark
Cooper, do Templo Presbiteriano de Webster, onde
assiste Aldrin. Levava ainda um pedaço de papel, no
qual tinha escrito dois versículos do Salmo 8:3-4:
“Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem
mortal para que te lembres dele? e o filho do homem
para que o visites?” Aldrin foi colocar esse papel na
superfície do satélite e regressou à nave. Parece que
os seus colegas se viram obrigados a proceder com
discrição porque a Nasa não vê com bons olhos estes
gestos.

Em 1968, a missão de Apolo 8 lograra o seu objectivo de orbitar dez vezes a lua pelo espaço de 20 horas,
e na véspera de Natal, os seus três tripulantes, Frank
Borman, Jim Lovel e Bill Anders, realizaram uma
surpreendente ligação em directo, com os canais de
televisão de todo o mundo, e anunciaram: “A tripulação de Apolo 8 tem uma mensagem!” E leram algo no
livro de Génesis, sobre os dois luminares criados por
Deus: Sol e Lua. Este gesto ofereceu a Madalyn Murray Ó Hair, conhecida activista do ateísmo, para por
uma demanda contra a Nasa em proibição de casos
semelhantes. Porém, a Corte Suprema não estimou
tal demanda, mas a agência espacial exige desde então maior discrição.
Nós compreendemos discrição e maior discrição...
Mas uma acção de proibir gente com inteligência

apurada, fortemente treinada durante meses e meses
para viver pequenos espaços, de tempo e lugar, numa
correlação harmoniosa apesar da diferença dos seus
estados morais ou físicos, é remar contra a maré do
progresso e da ciência, cuja capacidade vem do próprio Deus criador.
Outra notícia de esquiva liberdade: A FIFA advertiu
a Confederação Brasileira de Futebol, contra as manifestações religiosas realizadas por jogadores brasileiros, entre os quais o astro Kaká, agora a jogar no
Real de Madrid, porém em acção no desafio que lhes
deu vitória na África do Sul sobre os Estados Unidos. Segundo a notícia, a Comissão Técnica do Brasil
reuniu-se no final do jogo com os jogadores que formaram um círculo no centro do Ellis Park Stadium e,
ajoelhando-se, oraram juntos para agradecer a Deus a
sua conquista que lhes deu o terceiro título da “Copa
das Confederações”. O “Estado de S.Paulo” afirmou
que este acto enojou os dirigentes europeus por permitir esta manifestação, igual a outras onde o mesmo
Kaka (de nome Ricardo Izecson Santos Leite) tem
sido alvo de tal alegria. Porquê esse enojo? Perguntamos nós. Por que se trata de Cristo, de quem ele é
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testemunha conceituada? Teriam o mesmo enfado se
fosse o deus da sua liturgia, o ídolo da sua política ou
o distinto do seu orgulho? Claro que concebemos que
no desporto não deve haver facções de maquinação
tendenciosa, e o desporto aponta para a qualificação
distinta do íntimo desenvolto na liberdade da opção
pessoal: o ser humano livre na escolha que faz, e respeitador pacífico no impacto que lhe seja diferente!
Mas um enojo assim é estritamente pessoal e não
deve ter projecção.
Citaremos ainda uma afirmação de John Glenn, que
regressou ao espaço depois de 36 anos e declarou:
--“Para mim é impossível contemplar toda a criação
e não crer em Deus. Quem sabe, quiçás haja que estar na lua para se encontrar com o Senhor!...” E para
que as nações, e as raças humanas,
aprendam a ser capaz de exercitar
a paz, vivam intimamente, e explorem a alegria do amor em comunhão, dizemos nós!
Os loucos são os conflituosos fora
da órbita da razão.

J.J. Marques da Silva
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Festas de Nossa Senhora do Monte

Já com 25 anos e muita dignidade
A
s festas locais voltaram à Missão
Portuguesa Santa Cruz no passado
fim-de-semana, com a brilhante realização da solenidade de Nossa Senhora do
Monte, padroeira da Região Autónoma
da Madeira, e em que muito se distinguiu a respectiva Comissão de Festas,
presidida por Agostinho Prajelas.
Foi mais um marco histórico na vida
da comunidade portuguesa de Montreal, agradavelmenete assinalado com a
presença do saudoso padre José Manuel
Freitas, que se deslocou expressamente
do Funchal, ilha da Madeira, para nos

ajudar a viver mais intensamente esta
festa que ele ajudou a fundar em 1984,
prefizeram-se agora 25 anos - era ele
então responsável da nossa paróquia
comunitária.
Esta festa da Assunção de Maria, sob

a denominação da Senhora do Monte,
teve o momento mais alto no domingo,
por via da realização da sua procissão,
cujo trajecto compreedeu as ruas Rachel, Clark, Villeneuve, Saint-Urbain e
novamente Rachel.

celebrara-se, ao meio-dia, a missa festiva, assaz nobre e acompanhada pelo
Coral de Santa Cruz, dirigido por Inês

Acompanhada pela Filarmónica Portuguesa de Montreal, Filarmónica do
Divino Espírito Santo de Laval e Banda de Nossa Senhora dos Milagres,
revestiu-se das mais longas e vistosas,
particularmente devido à participação
de instituições populares, numa manifestação do povo para o povo, unidos
na tradição e na fé.
Philippe Allard, candidato a deputado
do Partido Liberal do Canadá por Laurier/Ste-Marie, dignou-se acompanhar
a imagem da senhora festejada (este
ano com o andor predominantemente decorado de vistosas estrelícias), o
clero, a Comissão da Festa, etc. Ia na
companhia de Eduino
Martins, da empresa
Alfred Dallaire/Memoria; e de Mário
Carvalho, director da
publicação “O Açoriano”.
“À vossa direita, Senhor/, a Rainha do
céu/ coberta do ouro
mais fino”...
Previamente no dia,

Gomes. Presidida pelo referido padre
José Manuel, foram igualmente celebrantes o padre António Araújo e o
padre Clifford de Souza, coadjuvados
pelo diácono António Ramos.
Com toda a eloquência da oratória que
lhe reconhecemos, o padre José Manuel proferiu uma homília à altura da
ocasião, enaltecendo o papel relevante
de Maria, chamando-a de “uma mulher
fora de série” e de a “educadora do filho de Deus”, ao mesmo tempo que pedia para não deixarmos de a venerar.
“O Funchal abre-se como um leque disse, recuando ao tempo quando tudo
começou - e no fundo, na altura dos
céus, o lugar onde Nossa Senhora do
Monte terá aparecido a uma menina”.
Embora sabendo-se quão instável

tem estado o tempo, no entanto
este portou-se “às
mil maravilhas”,
contribuindo grandemente para o
brilhantismo geral
dos três dias festivos. A confirmar a
enorme popularidade deste evento,
chegávamos no domingo pelas 11h30
ao parque da igreja, e já uma longa linha de gente se formava à procura do
quentinho e saboroso bolo do caco,

para acompanhar as famosas espetadas!
Pela tardinha, e depois do recolher
da procissão, o recinto festivo voltou
a encher-se de festejantes, num mar de
gente sempre gostoso de registar, pois
as festas fazem-se com gente.
Gente que nesses três dias muita animação conheceu, desde o agradável
concerto da Filarmónica do E. Santo
de Laval, sob a gerência de Gilberto
Pavão, no domingo, passando pelos
bailes animados pelo popular conjunto
do “EuroBeat”, com David Pereira, e
o demais elenco de artistas locais, da
Venezuela e de Toronto, muitos dos
quais se deslocaram nos dois autocar-

ros que nos trouxeram muitos forasteiros a acompanhar o Grupo Folclórico
Madeirense de Toronto.
Para que conste, aqui registamos os
artistas que vimos actuar e os demais
agendados para actuar e que muito contribuiram para o sucesso dos três dias
festivos: Ramiro, Emily Melo, Alex
Câmara, Kathy, Jomani, Sidónio Silva
e Silvie Pimentel,
para além dos já
citados grupo folclórico madeirense e o “EuroBeat”.
Evidentemente, não
faltou o serviço do

bazar, do de recordações da Madeira,
incluindo o seu famoso vinho, serviço
de bazar, bifanas, bolos, malassadas, o
jogo do rabaneto, etc.
Felicitamos a Direcção da Festa de Nª
Sra. do Monte, a Missão Santa Cruz e
todos os grupos a ela afectos, senhoras e
cavalheiros que muito trabalharam, com
uma saudação muito especial para toda
a comunidade madeirense,
por ocasião da passagem do
25º aniversário desta festa.

António Vallacorba

Fotos de José Rodrigues,
Michael Estrela e Sylvio Martins
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Reis de Portugal
5º Monarca de Portugal
Dinastia: Borgonha
1245-1279

D. Afonso III - O Bolonhês
uinto rei de Portugal (1245-1279),
“o Bolonhês” nasceu provavelmente em Coimbra, a 5 de Maio de
1210. Segundo filho de D. Afonso II
e de D. Urraca, partiu em
1227 para França, onde frequentou a corte de Luís IX,
tendo disso muito beneficiado. Casou em 1238 com
D. Matilde, condessa de
Bolonha, viúva de Filipe-oCrespo.
Chegou a Lisboa em finais
de 1245 ou princípios de
1246. Com os títulos de visitador, curador e defensor do reino, foi
aclamado rei após ter vencido pela força
das armas o seu irmão D. Sancho II.
O facto de maior destaque do seu

Q

reinado foi a conquista definitiva do
Algarve. Em Março de 1249 foi conquistada a cidade de Faro. Os freires
de Sant’Iago e Calatrava tiveram aí um
papel determinante, tendo-lhes sido
confiada a empresa de concluírem a

conquista. A conquista do Algarve levou, contudo, a graves discórdias com
Castela. As pazes foram inicialmente alcançadas com o casamento de D.
Afonso III com D. Beatriz,
filha ilegítima de Afonso X
(após o papa ter anulado o
casamento com D. Matilde
por esta ser estéril), mas o
problema só foi definitivamente resolvido pelo Tratado de Badajoz, de 16 de
Fevereiro de 1267. Por este
tratado ficou definido que
seria o Guadiana, desde a
confluência do Caia até à foz, a fronteira luso-castelhana.
D. Afonso III foi também um bom
administrador, fundou povoações,
restaurou, repovoou e
mandou cultivar inúmeros lugares arruinados,
e concedeu numerosos
forais. Reuniu Cortes
em Leiria, em 1254, as
primeiras em que participaram representantes
dos concelhos.
As Cortes de Coimbra
de 1261 foram também
importantes, pois nelas
foi reconhecido ao rei o
direito de cunhar moeda
fraca. Procedeu a inquirições em 1258, revelando as respectivas actas os inúmeros abusos
praticados pelas classes
privilegiadas. Legislou
para reprimir estes abusos.
Estas leis provocaram
a imediata reacção do
clero, que apelou para
Roma.
Só a proximidade da
morte levou o rei a recuar, tendo jurado submissão a Santa Sé em Janeiro de
1279. Faleceu em 16 de Fevereiro do
mesmo ano, tendo sido sepultado em
Alcobaça.
© 2001 Porto Editora, Lda.
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Cantinho da poesia

†

Chave da vida
Mulher és a fonte de luz,
És o amor que conduz,
Através de ti que a espécie é garantida
Isto porque és a chave de vida.

11 de Agosto de 2009
1 Euro = CAD 1.553720
SERVIÇOS consulares
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
Consulado Geral
de Portugal Montreal
2020 Université, 24º andar 514-499-0359
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque 514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Normas do trabalho
514.873.7061

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

ENSINO
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

IgrejaBaptistaPortuguesa 514.484.3795
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

CONFORT

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.273.9638

4209 De Bullion

MERCEARIA

514.844.3054

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

Os dias são simplesmente a contagem
Do tempo que nos falta p’ra viver
Na terra, nesta tão curta passagem
Onde o tempo está sempre a decrescer ...

GRANITE LACROIX INC.

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

TAPIS RENAISSANCE St-Michel

514.725.2626

SEGUROS

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

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 experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: 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

falo
Português

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

9º ano de saudade
Manuel Cabral
Faleceu em 6 de Agosto de 2000

Ela
Fazia alguns meses que ela partira,
Num dia tristonho de sol morno até,
Se partira, ou estava enganando,
Quem poderia dizer? Quem é? Quem é?

514.842.3373

O funeral decorreu sexta-feira, 7 de Agosto de 2009, após missa de
corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo-se a
sepultura no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.

Temos sempre um lugar
especial dentro dos nossos
corações para ti.
Saulina, Vanessa e Nancy

E cada dia é fracção subtraída
Deixando sempre menor a quantia
Do resto dos dias da nossa vida !...
Euclides Cavaco

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

4701 St-Urbain

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

Cada hoje é sempre o primeiro dia
Do resto que nos faltam p’rà partida
Que avançam em constante correria.

MONUMENTOS

SÁ & FILHOS

Deixa na dor sua esposa; seus filhos
Alex (Catherine), Marc (Alexandra); sua
mãe Jacinta Carreiro; suas irmãs Fátima
(Adelino), Almerinda (Mário); seus irmãos
João e José; sobrinhos (as), cunhados
(as), assim como outros familiares e
amigos.

M E M O RAN D U M

Compreende esta fórmula tão prática
Apenas uma breve operação
Não carece ser mestre em matemática
Ou nutrir doutras artes propensão.

Naquela manhã de aragem fresca,
De vento feliz,
Só o vento podia tocá-la,
Se bem que eu queria, mas ela não quis.

7129 Boul. St-Michel

355 Rachel Est

Tempo decrescente

514.845.5804

177 Mont-Royal Est

LISBOA

Quantas vezes no meu refúgio...
Eu começo a refletir e chego a me emocionar
Lembrando-me daquela que me colocou no mundo
E me ensinou a dar os primeiros passos e a caminhar
Vivaldo Terres

ALBERT STATION SERVICE

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
514.849.1153

És a luz que ilumina nossos dias!
Muitos deles cheio de tristeza e dor,
Mas com a tua presença, nos fortalece,
Isto porque tu és o amor

GARAGENS

REVESTIMENTOS

LATINO

És da espécie humana, a escolhida.
Para que através de ti o amor seja dissolvido,
Provado, bebido, sentido e o homem esteja onde estiver...
...Nunca se esqueça que se ele aqui esta
Deve muita a ti mulher

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

OURIVESARIAS

IGREJAS

ALGARVE

3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

Manuel Raposo

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Agosto
de 2009, com 56 anos de idade, Manuel
Raposo, natural do Porto Formoso, São
Miguel, Açores, esposo de Almerinda de
Melo.

Nota da banda

Agora volta, não sei se com vontade,
De ser a beldade que o amor consagrou,
Trazendo consigo a paz verdadeira,
Ou a grande esperança que ao partir deixou.
Mestre Omar
Vivaldo Terres
Payé 5 août au 23 sept. 2009 (8x) - $200.00

Astrólogo – Espiritualista Africano

MESTRE OMAR

TEL.

514-690-0366

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

09_0805-0923

Queremos esclarecer alguns factos redigidos sobre a Banda de Nossa
Senhora dos Milagres (BNSDM), no artigo intitulado: “Império das crianças de Blainville”, publicado na quarta-feira, dia 15 de Julho de 2009,
no Jornal A Voz de Portugal (edição número 28), da autoria de Sylvio
Martins. Antes de mais, queremos especificar que todos temos direito de
comentar eventos e que a tribuna é livre. Mas, o que vamos esclarecer
é a realidade, que foi mal interpretada pelo jornalista mencionado. O que
não sabemos é se foi por falta de conhecimento ou, propositadamente,
para que se tornasse o artigo mais interessante para os leitores da nossa
comunidade. De qualquer forma, o comentário foi de muito mau gosto e
muito mal elaborado. Queremos que os leitores tenham conhecimento
dos factos reais e como tal, aqui vai a realidade. Começamos por esclarecer em que consistia o contrato da Banda de Nossa Senhora dos Milagres com a associação de Blainville: era o de acompanhar o cortejo da
casa do mordomo até à respectiva Igreja. Depois da missa, acompanhar,
novamente, a procissão até ao recinto, onde foi instalado o teatro. Todo
este desfile foi acompanhado por 26 músicos. Já vimos outras bandas
com menos elementos. A nossa banda respeitou o contrato correctamente. A direcção, maestro e músicos não têm vergonha de sua actuação.
Depois foram servidas as tradicionais sopas do Espírito Santo de uma forma geral para todas as pessoas que se encontravam na festa, incluindo a
Banda, e que a verdade seja dita, com uma hora de atraso. Uma grande
parte dos músicos, derivado ao calor, saíram para o exterior. É isto que o
jornalista chama desertar a festa por falta de compreensão?! Os músicos
saíram da sala mas não desapareceram da festa e para comer, só fica
quem quer! Não são obrigados. Enquanto servem as sopas, é tradicional
um peditório, que se faz com uma orquestra da banda, a que chamam
“passar a bandeira”. Este peditório reverte a favor do mordomo e isto, é o
que muitos não sabem.

Músicos da Banda de
Nossa Senhora dos Milagres,
membros da direcção e maestro
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Especial do mês
EMPREGOS

EMPREGOS
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme experiência. 450-963-3462

Operários, mínimo de 5 anos
exp. em “pavé-uni” e muros de
apoio. Bom salário.
Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão
procura instalador de “pavé-uni”,
com um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos
jornaleiro com 3 anos de experiência. Salário conforme qualificações.
Muitas regalias.
514-325-7729
Casal para manutenção de 52
apartamentos, em Laval (Metro
Cartier). Experiência (1-2 anos).
DEVE VIVER NO PRÉDIO – apartamento fornecido.
514-355-7171
Procuramos serralheiro
soldador. Para informações
514-582-8705
Ajudante de cozinho, para restaurante português na rua Ontário.
Para trabalhar à noite.
Apresentar-se depois das 18h,
no 1851, rua Ontario este.
Precisamos de homem para trabalho geral de armazém, com carta
de condução classe 3 ou 5.
514-845-0164
Casal residente para limpeza, na
baixa da cidade. Apartamento
fornecido + salário. Tempo inteiro.
Para ele: mantimento e reparações gerais.
Para ela: limpeza.
Enviar CV por fax: 514-848-9580

Pessoa responsável, para cuidar
de pessoa idosa autónoma – cozinhar, limpeza, lavar roupa,…
Tempo inteiro. Falar Português e
Francês. 514-726-4828

VENDE-SE
Tanque de óleo de aquecimento.
Capacidade de 1000 litros. 3 anos
de uso. Preço $150 dólares.
514-253-4371
4 pneus de Inverno com
jantes de Inverno. $400.
514-571-1924
Teclado (keyboard) português
de Portugal à venda. Escreva
português com os acentos sem
problema. 514-299-2966

ARRENDA-SE

10 de Agosto de 1945

O

segundo grande conflito do nosso século teve início no dia 1 de Setembro de 1939, quando a Alemanha nazi invadiu a Polónia, que seria conquistada
em poucos dias. A primeira fase da guerra de conquista
ficou assinalada por uma sucessão de vitórias das tropas
alemãs e das dos seus aliados (Itália e Japão, que com a
Alemanha constituíam o Eixo), que conquistaram toda a
Europa Oriental, ocuparam a Bélgica, a Holanda, parte
da França e grande parte do norte de África, dominaram
o Mediterrâneo central e oriental e desencadearam uma
eficaz guerra submarina destinada a isolar a Europa da
América, ao mesmo tempo que o Japão, que anos antes
invadira a China, dominava os arquipélagos do Pacífico, vastas regiões da China, a Birmânia e o arquipélago
indonésio (incluindo o Timor português) e se aproximava da Índia inglesa.

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

COSTURA
Compramos e vendemos máquinas de costura domésticas.
514-844-4351

- MONTREAL

Maravilhoso
triplex
na rua
Esplanade
ANJOU

Segunda Guerra Mundial

VIDENTE

514 254-0216
514 254-6139

PLATEAU

*A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. Taxas não incluídas.
Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência. Em vigor até 31 de Agosto de 2009.

Grande 4 ½ em St-Léonard, próximo do autocarro 141. Estacionamento privado. 514-728-6831

Esc.:514-374-9250

José Montez

2 anúncios por $15.00*

- MONTREAL

Bom
Duplex
todo
renovado

A resistência à política expansionista do Eixo foi de
início protagonizada unicamente pela Inglaterra, que
com “sangue, suor e lágrimas” (nas palavras de Winston Churchill) evitou ser invadida, depois pela União
Soviética, que só conseguiu travar a avançada alemã às
portas das suas grandes cidades (Leninegrado, Moscovo e Estalinegrado) e, no Extremo Oriente, pela China,
que se encontrava mergulhada numa longa guerra civil
mas se uniu contra o invasor nipónico. A seguir ao ataque japonês a Pearl Harbour, a América abandonou a
sua política isolacionista e lançou no conflito todo o seu
potencial militar e a sua grande capacidade industrial.
Após largos meses de vitórias alemãs, os aliados, coordenando as suas iniciativas com as actividades das organizações de resistência que se constituíram nos territórios ocupados, iniciaram contra-ofensivas diversas que
colocaram o Eixo na defensiva e por último o levaram à
derrota - a União Soviética consegue romper o cerco a
Leninegrado e Moscovo e contra-atacar a partir de Estalinegrado; tropas americanas desembarcam no norte de
África e daí saltam para a Europa (Sicília e depois sul da
França e Itália); forças conjuntas abrem uma segunda

frente na Normandia (Dia D, 6 de Junho de 1944); os
americanos invertem a situação no Pacífico, libertando
as Filipinas e, saltando de ilha em ilha, vão dominando as águas e os ares e anulam todas as vantagens das
forças japonesas. Ao mesmo tempo que estas acções se
processavam, as forças de resistência fixavam as tropas
do Eixo na retaguarda das frentes de combate e diminuíam a sua mobilidade, destruindo vias de comunicação e
abastecimento, à custa de enormes sacrifícios humanos
(quer de combatentes quer de reféns executados).
Apesar da sua superioridade inicial, que parecia insuperável, a Alemanha não resistiu ao impacte das contraofensivas, perdendo centenas de milhares de homens
em batalhas decisivas como El-Alamein, no norte de
África, ou Estalinegrado, na URSS; simultaneamente, o
emprego da aviação em ataques aéreos de grande envergadura levava, quer à destruição da indústria e das vias
de comunicação, quer a volumosas perdas humanas. O
mesmo sucedia aos seus parceiros do Eixo, progressivamente enfraquecidos. Em 1944, a Alemanha rendiase, já quase completamente destruída, socialmente desorganizada e economicamente arruinada, sendo o seu
território dividido entre os invasores; em Agosto de
1945, a aviação americana lançava duas bombas atómicas sobre cidades japonesas (Hiroxima e Nagasáqui),
provocando dezenas de milhares de mortos e deixando
os sobreviventes com sequelas irreversíveis causadoras
de grande sofrimento, deixando o mundo estupefacto e
aterrorizado e apressando a rendição do Japão, ele próprio igualmente exausto. A entrada em cena desta nova
arma, cujo verdadeiro potencial destrutivo ninguém
antes avaliara com rigor, não só assinala uma profunda
alteração tecnológica nos meios de guerra, como marca
o início da Guerra Fria, já que o seu lançamento foi interpretado também como um sinal de aviso americano
ao seu aliado soviético, saído do conflito com o estatuto
de superpotência.
O conflito provocou, em todo o mundo, grandes destruições materiais (cidades como Varsóvia foram totalmente arrasadas), enormes perdas humanas (calcula-se
que o número de mortes tenha atingido os cinquenta milhões entre militares e civis, sem esquecer as vítimas do
Holocausto) e deixou uma herança política pesada para
os decénios seguintes (divisão da Alemanha em dois estados com regimes antagónicos, divisão do mundo em
dois blocos político-militares), com um mundo apavorado pela perspectiva de uma guerra nuclear capaz de
eliminar todas as formas de vida da face da Terra.
© 2001 Porto Editora, Lda.
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ANEDOTAS
Havia um senhor muito bêbado que era casado com uma rapariga
muito mais nova. E então, em vez de fazer a sua “obrigaçãozinha” lá
em casa, aparecia sempre bêbado. Um dia foram passear pela rua e
o homem, ao ver uma taberna, diz: - Olha uma taberna! Vou entrar!...
Entrou na taberna e bebeu uns copos. Mais à frente encontrou outra
taberna e disse: - Olha outra taberna! Vou entrar!... Entrou na taberna
e bebeu mais uns copos. E durante o passeio, o homem continuou a
entrar numa série de tabernas. Passados uns dias, o homem chegou
sóbrio a casa. A mulher, ainda que desconfiada, pensou: - “Péra lá! É
capaz de ser hoje!” Chegou à noite e o homem, com um ar romântico,
dá-lhe um beijo na testa. Pensa a mulher: - “Queres ver que é mesmo hoje?!” O homem continua com os beijinhos e dá-lhe um beijo no
queixo. A mulher delirava de contente! O homem continua a descer e
dá-lhe um beijo no umbigo. - Sim, sim! - Dizia a mulher. De seguida,
o homem dá-lhe um beijo no joelho e,... Deixou-se dormir. Diz-lhe a
mulher irritada: - Po***! Se fosse uma taberna tinhas entrado!...

benévolos da semana

Trabalharam muito durante o fim-de-semana na APC.

Palavras Cruzadas
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boca do inferno

A Gripe AJJ

O

leitor mais perspicaz já terá percebido a relação tada por quase todos os presidentes do PSD, sempre
próxima que existe entre as listas do PS com sem grande sucesso. Já a tarefa do PS, é sazonal. A
candidatos de esquerda e o Hindenburg da Madei- mais curiosa característica do PS será, talvez, esta:
ra, o zeppelin do PND que levou tiros de caçadeira quando está na oposição é um partido de esquerda,
em Chão da Lagoa. Infelizmente, porém, só uma pe- quando está no governo transforma-se no PSD. Haquena parte dos meus leitores é perspicaz - de outro bitualmente, por isso, a escolha dos eleitores faz-se
modo, não seriam meus leitores. E é por isso que, por entre o PSD normal e o PSD do Largo do Rato.
muito fastidioso que isso possa ser para os meus leiA estratégia do PS é interessante sobretudo portores mais perspicazes, me vejo obrigado a explicar quanto dificulta o trabalho do PSD: quando estão no
aos menos perspicazes a razão pela qual as listas do governo, os sociais-democratas enfrentam um opoPS e o zeppelin da Madeira são factos que devem ser sitor feroz que considera vergonhosas as suas polítianalisados em conjunto.
cas; quando está na oposição, o PSD tem de inventar
Eu resumo os factos: Manuela Ferreira Leite con- discordâncias com um governo que é extremamente
traiu uma conveniente gripe, e por isso ficou impedi- parecido com o seu.
da de ir à ilha em que a propaganda dos partidos da
O problema das listas do PS é que parecem desenhaoposição é abatida a tiro. Os assessores da presidente das para compor a bancada socialista quando está na
do PSD esclareceram que
oposição. É verdade que,
ela não sofria de gripe A, “Os socialistas estão a tentar convencer somados, os partidos à esmas parece evidente que os eleitores de que as pessoas de esquerda querda no PS tiveram, nas
estamos perante um caso são do PS, e Manuela Ferreira Leite está últimas eleições, mais de
de gripe AJJ. Aos sintomas a ver se ninguém repara que Alberto João 20% dos votos, e é natural
da gripe, junta uma espécie Jardim é do PSD”
que os socialistas queiram
de alergia a Alberto João
recuperar alguns desses
Jardim, que também é muito incomodativa. Quanto eleitores. Mas, na eventualidade mais ou menos reao PS, está a formar listas de candidatos à Assem- mota de o PS ganhar as legislativas, terá a bancada
bleia da República com gente que não é do PS. Ou parlamentar minada por gente que não
seja, os socialistas estão a tentar convencer os eleito- costuma apoiar o PSD do Largo do
res de que as pessoas de esquerda são do PS, e Ma- Rato. Um putativo governo do PS terá
nuela Ferreira Leite está a ver se ninguém repara que maioria nas urnas, mas não no seu gruAlberto João Jardim é do PSD.
po parlamentar. Lá divertido vai ser.
A tarefa de Manuela Ferreira Leite será, provavelRicardo Araújo Pereira
mente, mais difícil. Sobretudo porque tem sido ten-

Portugal: Cuidados a ter na
emissão/utilização de cheques

HORIZONTAIS: 1. Ainda (pop.). Sultão dos Turcos. 2. Combate entre
duas pessoas. Indicativa do ruído de árvore que desaba (interj.). 3.
Extraterrestre (abrev.). Espécie de peneira para limpar o grão. Língua
falada outrora ao sul do Loire. 4. Torna são. Contr. da prep. de com
o art. def. o. Escudeiro. 5. Unidade monetária da África do Sul e da
Namíbia. Murmúrio. 6. Corpo cristalizável, extraído da resina da icica.
7. Abreviatura de abreviatura. Pinho de Riga. 8. Equivale a o qual e
suas flexões (pron. rel.). Pref. de negação. Porção. 9. A unidade. Abominei. O espaço aéreo. 10. Presumi. Conserva de uvas. 11. Retarda.
Esvaziar.
VERTICAIS: 1.Caminhais. Asceta muçulmano do Oriente que vive de
esmolas. 2. Oscilar. Estrondo. 3. Preposição (Gram.). Militar nobre,
entre os índios do Malabar. Centímetro (abrev.). 4. Distância atingível
pela vista, pela voz. Discurso. 5. Ou (ing.). Repartir. 6. A parte mais
profunda da psique. Níquel (s.q.). 7. Desfraldar as velas para a partida. A minha pessoa. 8. Composição musical para duas vozes ou instrumentos. Uniente. 9. Designa admiração ou ironia (interj.). Carícia.
Actínio (s.q.). 10. Antiga palavra francesa correspondente ao actual
oui. Lavoira. 11. Nome genérico para um grupo de compostos orgânicos contendo carbono, oxigénio e hidrogénio. Lavrar.

SUDOKU

Emissão de cheques
Antes de emitir um cheque, certifique-se de que a
sua conta tem saldo suficiente: a emissão de cheques
sem provisão é crime punível por lei ( DL n.º 454/91
de 28 de Dezembro).
Preencha o cheque com cuidado e atenção usando
para tal tinta preta resistente.
Inutilize com um traço as “casas” destinadas ao
montante do cheque não preenchidas.
Não escreva uma data futura nos cheques: se o cheque for apresentado a pagamento antes da data nele
indicado, o banco não poderá recusar o seu pagamen-

to.
Emita os seus cheques com a cláusula “não á ordem” evitando desse modo que o mesmo possa ser
endossado.
A parte inferior do cheque -frente e verso- não deve
ser escrita ou carimbada. O local de emissão e a assinatura não devem ultrapassar o espaço reservado
para o efeito.
Indique sempre o nome do beneficiário, caso contrário o banco fará o pagamento a quem o apresentar.
Na indicação do montante por extenso, encurte o espaço entre as palavras e no fim trace o espaço disponível. A moeda indicada no extenso terá de coincidir
com a moeda que está impressa.
Assine o cheque conforme a assinatura do bilhete
de identidade.
Que acontece se for emitido um cheque sobre valores ainda não disponíveis?
O emitente de um cheque nestas circunstâncias corre o risco de o banco o devolver pelo motivo de “
falta de provisão”, e, caso não o regularize no prazo
de 30 dais contados a partir da data da notificação
para o fazer, fica privado do uso de cheque. Além de
incorrer em responsabilidade criminal.
Em que circunstâncias é que um cheque sem provisão é considerado crime?
Quando o valor do cheque seja superior a € 150,00
(a emissão de cheques de valor igual ou inferior a
€ 150 não é considerado crime, porque mesmo não
havendo saldo na conta do seu emissor, serão obrigatoriamente pagos pelo banco sacado)
Quando a devolução ou falta de provisão cause prejuízo patrimonial.
Para o efeito é necessário ser apresentado a pagamento nos 8 dias posteriores á data da sua emissão
(para os cheques emitidos e pagáveis
em Portugal).
O procedimento criminal depende de
queixa.

Antonio A. Archer Leite,
advogado
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Salada: a armadilha do Verão
S

e pensa que, para manter a forma, pode comer to- alface, tomate, pimentos, fiambre, perú, carne assada,
das as saladas que quiser, pense duas vezes. Mui- queijo, ovos cozidos e molho tem cerca de 845 calotos dos ingredientes que elas incluem hoje em dia, rias. Se pensar que, para emagrecer, não deve excecomo vegetais grelhados, massa, peixe e carne, para der as 1800 calorias diárias e que um prato de comida
não falar nos molhos, podem pesar muito na balança. tradicional portuguesa tem cerca de 600 calorias, talA salada de atum, por exemplo, que tem imenso óleo vez opte por uma refeição a sério.
e maionese é fatal para
Substitua alguns ingrequalquer dieta. Também os “Os inimigos da sua dieta não são só as dientes de alto valor calórichamados produtos diet, se batatas fritas e os cachorros quentes, al- co, nas saladas, por outros
consumidos em excesso, gumas saladas, aparentemente leves, es- mais saudáveis.
podem engordar. Para que condem uma bomba de calorias”
Croutons - São bocadipossam ter menos gordura,
nhos de pão frito ensopacontêm muito mais açúcar que os ‘normais’, e por dos em gorduras saturadas. Cada meia taça tem 90
isso mais calorias. Além disso, são normalmente po- calorias. Substitua-os por pedaços de pão integral ou
bres em fibras, uma das armas mais importantes para com sementes de sésamo, que sempre tem alguma
quem quer emagrecer.
fibra.
Vegetais grelhados - Absorvem gordura enquanto
estão no grelhador. Um inocente bocado de pepino
chega a ter 45 calorias. Opte por saladas com legumes crus ou cozidos a vapor ou não coloque gordura
no grelhado, pois caso o faça, estará a fritar e não a
grelhar o alimento.
Massa - A massa engorda bastante, para além disso
as maioneses e o óleo que normalmente têm este tipo
de saladas, podem arruinar a sua dieta. Prefira as variedades com grão ou feijão, ervilhas, favas, lentilhas.
Saladas de atum e galinha - Costumam estar cobertas daquela maionese bem gordurosa. Prefira as
saladas de queijo que, para além de proteínas, lhe garantem uma dose extra de cálcio, ou peça saladas sem
maionese e tempere antes com azeite e limão.
Fruta enlatada - Tem mais calorias que a fruta natural e possuem poucas fibras. Prefira a fruta fresca,
Não caia na asneira de pensar ‘vou comer só uma que engorda menos e é mais saudável.
salada para poder comer sobremesa’. Um prato com
Catarina Fonseca

Emagreça... com a ajuda de chá

A

nutricionista Helena Cid explica-nos como
perder peso... bebendo chá!
Para a maioria das mulheres esta é a altura do ano
em que a balança é uma das piores inimigas, porque
registam uns bons quilos a mais, especialmente gordura na zona da barriga.
Na grande maioria das vezes é necessário tomar
medidas para voltar a restabelecer o peso. Existem

alguns alimentos que devemos colocar na lista negra,
enquanto que outros são os nossos grandes aliados,
como é o caso do chá.
Isento de calorias, o chá é uma bebida natural que é
feito a partir da infusão das folhas de uma planta, a
Camellia Sinensis.
O chá verde destaca-se pela sua riqueza em catequinas, um antioxidante natural. Um estudo asiático,
liderado pelo investigador japonês Tomonori Nagao,
mostrou que as catequinas presentes no chá verde,
quando consumidas de uma forma regular, podem ter
efeitos benéficos na redução da zona gordura abdominal e consequentemente na redução do perímetro

da cintura. Este estudo foi realizado durante 12 semanas e o grupo que consumiu mais catequinas diariamente demonstrou uma redução 2,5 cm do perímetro
da cintura, quando comparado com o grupo que não
ingeriu.
Recentemente, um estudo publicado no Journal of
Nutrition, pelos investigadores da American Society
for Nutrition, vêm reafirmar, que o chá verde é de
facto eficaz na redução da gordura abdominal subcutânea - podendo mesmo representar um benefício extra para quem tem
excesso de peso.
O estudo contou com 107 participantes
e após as 12 semanas detectou-se uma redução mais significativa da massa gorda
abdominal (7.7%) e da gordura abdominal
subcutânea (6.2%) no grupo que ingeria o
chá verde rico em catequinas, comparativamente com o grupo controlo. Estes resultados foram também acompanhados de uma
redução dos níveis de triglicéridos (gorduras prejudiciais) no sangue, bem como da
diminuição do peso corporal total. Na verdade, este é o primeiro estudo realizado na
população ocidental e reforça o que outros
estudos asiáticos têm indicado.
Actualmente sabemos, que o perímetro
da cintura é um indicador da distribuição da gordura
no organismo. Isto é, a gordura na zona abdominal,
envolve alguns órgãos vitais, dificultando, assim, o
seu funcionamento normal. A curto prazo esta gordura terá consequências para a saúde, estando associada
a um risco mais elevado de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e etc. Segundo um estudo realizado em Portugal em 2006, 67,8 % dos portugueses têm um perímetro da cintura superior ao normal.
No contexto de uma alimentação saudável, o chá
verde, sem adição de açúcar, pode tornar-se um aliado na gestão do peso e da gordura abdominal.

Helena Cid

RECEITA da semana

Bolo de coco com
recheio e cobertura
de brigadeiro

Dificuldade:
Ingredientes: Bolo
1 xícara de manteiga ou mar- Preço:
45 minutos
garina; 2 xícaras de açúcar; Tempo:
Origem: Grécia
4 ovos separados; 3 xícaras Pessoas: 4
de farinha de trigo (com fermento); 11/2 xícara de leite; 2 colheres (chá) de casca de limão (ralado); 1 xícara de coco ralado.
Cobertura
100 g de chocolate meio amargo (picado)
2 xícaras de leite condensado
Preparação: Bata na batedeira as claras em neve,
acrescentando 1/2 xícara de açúcar, aos poucos, até
obter o ponto de suspiro. Reserve. Bata a manteiga
ou a margarina até que fique cremosa. Acrescente
o açúcar restante, aos poucos, batendo sempre, até
ficar um creme. Junte as gemas e continue batendo.
Acrescente a farinha alternadamente com o leite,
sem parar de bater. Acrescente a casca de limão e
o coco ralado. Junte a esta massa as claras batidas
e mexa delicadamente. Despeje em 2 formas de 24
cm de diâmetro untadas com margarina e polvilhadas com farinha de trigo. Leve ao forno moderado,
pré aquecido por uns 40 minutos, ou até que, enfiando um palito no centro, este saia limpo.

FOTO da semana

soluções
SOLUÇÃO CRUZADAS:

HORIZONTAIS: 1. Inda, Padixá. 2. Duelo, Ruh, 3. Et, Crivo, Oc. 4. Sana, Do, Aio.
5. Rand, Ruflo. 6. Icicana. 7. Abrev, Riga.
8. Que, In, Tora. 9. Um, Odiei, Ar. 10. Cri,
Uvada. 11. Remora, Ocar.
VERTICAIS: 1. Ides, Faquir. 2. Nutar,
Bum. 3. De, Naire, Cm. 4. Alcance, Oro. 5.
Or, Dividir. 6. Id, Ni. 7. Arvorar, Eu. 8. Duo,
Unitivo. 9. Ih, Afago, Ac. 10. Oil, Arada. 11.
Álcool, Arar.

Afinal pode engordar...
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- coordenação de joão mesquita

As 100 mais bonitas do mundo

Maria Sharapova

M

aria Yuryevna
Sharapova (em
russo Мари́я Ю́рьевна
Шара́пова),
nasceu
em Nyagan em 19 de
abril de 1987. Ela é
uma jogadora profissional de ténis da Rússia. Seus pais são de
Homiel, Bielorrússia,
mas mudaram-se para
Rússia em 1986 logo
após o acidente nuclear
em Chernobyl, cidade
ucraniana vizinha (está
explicado então porque ela é tão linda assim, só podia ser alguma reação nuclear muito louca).
Com três anos de idade, Sharapova mudou-se com a
família para a localidade de Sochi, começou a jogar
tênis aos quatro anos. Aos seis anos num clube de
tênis em Moscou, foi observada por Martina Navratilova, que convenceu seus pais a levá-la para sérios
treinos nos Estados Unidos da América. Em 2004,
Sharapova tornou-se a segunda mais nova tenista a
ganhar o título de Wimbledon, atrás de Martina Hingis, ao derrotar a bi-campeã Serena Williams por 2
sets a 0 (6-1,6-4), sendo também a primeira russa a
ganhar esse torneio.

Britney Spears

B

ritney Jean Spears (McComb, Mississipi, 2 de
Dezembro de 1981) é uma cantora, dançarina,
compositora e actriz norte-americana. Já vendeu mais
de 90 milhões de álbuns, 60 milhões de Singles e 70
milhões de DVD’s de acordo com a revista TIME,
totalizando mais de 220 milhões de cópias vendidas.
É a oitava cantora que mais vendeu álbuns na história
nos Estados Unidos de acordo com a RIAA com mais
de 32 milhões de cópias vendidas e a 55ª artista que
mais vendeu álbuns no mundo de acordo com a IFPI
com mais de 90 milhões de cópias vendidas. Um verdadeiro recorde para uma cantora que iniciou a sua
carreira musical no final da década de 1990.

Cristiano Ronaldo marca
na goleada do Real Madrid
K

aká, Albiol e Xabi Alonso estrearam-se frente
ao FC Toronto.
O Real Madrid goleou o FC Toronto, por 5-1. Cristiano Ronaldo jogou encostado à esquerda e combinou bem com Benzema, que surgiu bem na partida.
Kaká mostrou algumas das suas qualidades e tentou
a sorte, deixando boas indicações na sua estreia. O
brasileiro acabou por sair ao intervalo, assim como
Albiol, mais um estreante.

Os madridistas demonstraram melhorias no ataque.
Para além disso, os pupilos de Pellegrini tentaram recuperar a bola o mais rápido possível, de modo a não
permitir que o adversário circulasse o esférico. O FC
Toronto tentou reagir, mesmo depois de estar a perder por 0-3, mas o Real manteve a pressão.
A equipa da casa quase marcou logo aos sete minutos, mas Vitti falhou perante Casillas. Apesar do
susto, os madrilenos não tremeram. Raúl inaugurou
o marcador aos 12 minutos. O espanhol não desperdiçou um ressalto resultante de um remate de Kaká,
tirou um adversário da frente e rematou para o fundo

das redes.
Passados seis minutos foi a vez de Cristiano Ronaldo fazer o gosto ao pé, depois de já ter ameaçado com
um remate de longe. Uma boa jogada dos merengues
terminou com um remate de primeira do extremo
português. A assistência foi de Benzema.
O terceiro golo dos «galácticos» chegou aos 26 minutos. O centro de Albiol encontrou Metzelder, que
cabeceou a bola para a zona do segundo poste. Aí
surgiu Raúl, que só teve de «encostar» com a cabeça.
Xabi Alonso, o terceiro estreante
Ao intervalo, Pellegrini operou quatro alterações.
Saíram Albiol, Arbeloa, Kaká e Casillas. Entraram
Pepe, Torres, Granero e Dudek. Aos 62 minutos foi
a vez de saírem Cristiano Ronaldo, Raúl e Guti para
entrarem Negredo, Robben e Xabi Alonso. O ex-jogador do Liverpool fez a sua estreia com a camisola
do Real.
Benzema fez o 4-0, aos 65 minutos. Um prémio para
o francês, mas «meio golo» de Negredo, que protagonizou uma boa jogada. Um erro do Real Madrid
acabou por originar o tento de honra do FC Toronto,
aos 75 minutos, por intermédio de Gala.
Com as alterações feitas na segunda parte o ataque
do Real Madrid tornou-se mais lento, mas fez o suficiente para dilatar a vantagem para 5-1. A vantagem
de 3-0, ao intervalo, só poderia dar tranquilidade à
equipa.
Robben fechou a contagem, aos 87 minutos, num
encontro em que se viram melhorias, mas em que o
Real teve como adversário o modesto FC Toronto.
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Albiol, Metzelder,
Drenthe, Lassana Diarra, Guti, Cristiano Ronaldo,
Kaká, Raúl e Benzema. maisfutebol

Nascar Nationwide

Kyle Busch disse sim a Montreal…

F

oi com imenso prazer que A Voz de Portugal se
deslocou no passado dia 6 de Agosto ao circuito
Gilles Villeneuve, para numa primeiríssima… fazer
uma entrevista ao prodígio de Las Vegas, Kyle Busch, actual comandante do Campeonato 2009 da série
Nationwide da Nascar, e o qual veio confirmar a sua
presença neste fabuloso circuito, nos dias 29 e 30 de
Agosto.Kyle Busch, autor de 6 vitórias, 15 “top 5” e
18 “top 10” desde o início do calendário, irá encontrar em Montreal o seu grande rival desta época, Carl
Edwards, segundo na classificação geral, o qual acusa
desde já um recuo de 207 pontos. Busch, originário de
Las Vegas, que com 16 anos, em 2001, começava a
sua carreira na Série Nascar, faz-nos desta feita a sua
primeira visita a Montreal. Hoje, com 24 anos, conta
no seu activo 392 corridas e 53 vitórias nas três mais
credenciadas séries da NASCAR.
Perguntámos a Kyle Bush qual eram efectivamente as suas intenções nesta sua primeira presença em
Montreal e … Busch, olhar tímido, respondeu: “Ganhar a corrida, e certamente o que mais apreciarei
será receber o troféu, e dar um forte beijo à menina”.
Depois, como sabemos que Busch não é dos mais queridos em pista, por o seu temperamento ser um pouco
agressivo, perguntámos-lhe como se explica toda a sua
arrogância em pista? Busch, sem hesitar, comentou-

nos: “Sabe, eu tenho uma grande força em vencer, sei
que sou um pouco maluco, agressivo mesmo, mas esta
vontade de puxar o meu carro aos limites é constante. As corridas são a razão do meu viver. Eu quero
verdadeiramente ser um Campeão!” e, prosseguindo,
disse o simpático “crazy” Busch... “Detesto terminar
as corridas em segundo lugar, o que automaticamente quer dizer que só me faltava ultrapassar um carro
para ganhar a corrida”.
Em seguida, Busch, acompanhado do promotor deste evento, François Dumontier, fez o reconhecimento
do circuito e comentou: “É efectivamente mais estreito
que eu pensava e tem muitas curvas bastante serradas, vai ser mesmo excitante, estou convencido”.Aqui
fica o nosso convite a todos os amantes do desporto
automóvel para se deslocarem ao circuito Gilles Villeneuve, nos próximos dias 29 e 30 de Agosto. Porém,
se quiser melhor se familiarizar com a Nascar, venha
ao circuito no dia 28, pois as portas estarão abertas
para si, caro leitor, gratuitamente.
Em breve, faremos um mini-concurso, o qual o habilitará a ganhar um
par de bilhetes para assistir a esta extraordinária corrida, oferta de Tower
Events. Estejam atentos!..

Hélder Dias
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Breves
Hulk surpreende
Maradona
Diego Armando Maradona
assumiu, em entrevista ao
site oficial da FIFA, que
Hulk foi um dos jogadores
que mais o surpreenderam recentemente. «Hulk,
do FC Porto, causou um
grande impacto», afirmou o
seleccionador argentino sobre o avançado brasileiro,
que saltou para a ribalta do
futebol europeu ao serviço
dos dragões. A par de Hulk,
Maradona destacou ainda
o médio brasileiro Felipe
Melo, que se transferiu da
Fiorentina para a Juventus
neste defeso. ‘El Pibe’ referiu-se ainda a Ronaldinho,
para se assumir intrigado
com o futuro do jogador do
AC Milan: «Ele mostra-se
de novo apto, mas perdeu o
poder explosivo que tinha.
Espero que recupere isso,
mas só depois de o Brasil
nos defrontar, claro!»
Lippi descarta
regresso de
Totti à selecção
Marcello Lippi esclareceu,
que Francesco Totti não faz
parte dos seus planos para
a Squadra Azzurra. «Há um
enorme respeito entre nós,
mas ele [Totti] já tomou a
sua decisão e eu não tenciono voltar atrás», afirmou
Lippi, explicando que, por
outro lado, os jogadores que
não foram convocados para
o particular com a Suíça poderão sê-lo no futuro. «Não
foram riscados. «Quem não
foi convocado não provou,
nos últimos meses, que merecia representar a selecção
mas podem regressar facilmente», rematou.
FÓRMULA 1-Michael Schumacher cancela regresso.
O alemão Michael Schumacher anunciou terça-feira,
através do seu site oficial,
que cancelou o regresso
temporário à Fórmula 1,
de forma a colmatar a ausência do brasileiro Felipe
Massa na Ferrari.
Eliseu juntou-se à Selecção em Zurique-O
jogador da Lazio, chamado
para colmatar a «baixa»
provocada por Cristiano Ronaldo, juntou-se à comitiva
da Selecção Nacional. Jogo
particular hoje no Liechtenstein às 15h00 hora de Montreal.

Gripe impede Cristiano
Ronaldo de viajar para Portugal

O

seleccionado nacional, Carlos
Queiroz, comunicou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo está impedido de viajar para Portugal, depois de
ter regressado a Espanha de
uma digressão aos EUA com
sintomas de gripe.
Em declarações à Lusa,
Carlos Queiroz revelou que
Cristiano Ronaldo foi hoje
impedido pelo Real Madrid
de viajar para Portugal, “por
questões médicas”. “A única
informação oficial que nós
temos é que Cristiano Ronaldo está impedido de viajar
hoje. Esperamos que o Real
tome uma decisão definitiva.
Todas as hipóteses estão em
aberto”, explicou o seleccionador.
Questionado sobre a possibilidade de

director desportivo do Benfica
garante que, com a contratação de
César Peixoto, apresentado esta tarde
no Estádio da Luz, o plantel do Benfica “está fechado” podendo ainda haver
novidades mas no que diz respeito às
saídas. “O plantel, em termos de contratações, está fechado. Se, até dia 31
de Agosto, poder haver alguma modificação poderá ser de saídas e não entradas de jogadores”, comunicou Rui
Costa durante a apresentação de Cé-
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BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
HÁ VOLTA: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
EM REPORTAGEM
MAGAZINE
ARGENTINA CONTACTO
BIOSFERA
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
ARGENTINA CONTACTO
TELERURAL
A GUERRA
CONTA-ME COMO FOI
EM REPORTAGEM(R/)
PAI À FORÇA(R/)

O

Sporting de Braga falhou o apuramento para o “play-off” da Liga
Europa de futebol, ao perder por 2-0
no estádio dos suecos do Elfsborg, em
jogo da segunda “mão” da terceira préeliminatória. Dois golos do avançado
inglês James Keane, aos 16 e 32 minutos, arruinaram as expectativas de qualificação da equipa minhota, que tinha
perdido por 2-1 no embate inicial, no
Estádio Municipal de Braga.
Depois de na época passada ter atingido os oitavos-de-final da Taça UEFA,
competição que foi substituída pela
Liga Europa, o Sporting de Braga perdeu os dois encontros com o Elfsborg,
terceiro classificado do campeonato
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resultados

Ronaldo ter contraído Gripe A, o seleccionador foi afirmou que “não sei, não
posso fazer comentários sobre isso”. “Não vale a pena
especular antes de termos a
informação oficial do Real
Madrid”. Entretanto, o Real
Madrid divulgou no site oficial do clube, que o jogador
português regressou dos Estados Unidos, onde a equipa
esteve em digressão, com
sintomas gripais.
A presença de Cristiano Ronaldo está assim em dúvida
para o confronto de quartafeira no Liechtenstein, o primeiro jogo da época 2009/10
da formação das “quinas”,
que, em Setembro, actua na
Dinamarca (dia 5) e na Hungria (dia 9),
na qualificação para o Mundial-2010.

2009-08-09

DC United 0-3 Real Madrid
Belenenses 2-1 Rec. Libolo
Serzedelo 1-3 V. Guimarães
Tottenham 3-0 Olympiacos
Hull City 0-1 Aberdeen
Chivas 1-1 Barcelona

2009-08-08

Farense 0-1 Olhanense
Valencia 2-0 Arsenal
Benfica 1-1 (5-4)g.p. Milan
Sp. Espinho 0-1 Rio Ave
Parma 1-2 Osasuna
Leixões 0-0 Deportivo
Sp. Espinho 1-0 Académica
West Ham 0-0 Napoli
Aston Villa 1-0 Fiorentina
Birmingham 0-0 Sporting Gijón
Bolton 0-0 Hibernian
Hearts 1-1 Sunderland
Wigan Athletic 3-1 St. Mirren
Portsmouth 2-0 Rangers
U. Leiria 1-1 Monsanto
Toronto FC 1-5 Real Madrid

2009-08-07

U. Leiria 2-2 Rec. Libolo
V. Guimarães 2-0 Deportivo
Everton 2-1 Málaga
Juventus 1-4 Villarreal
Stoke City 2-2 Valladolid

BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
HÁ VOLTA: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 MAGAZINE
AUSTRÁLIA CONTACTO
17:00 CIDADES PATRIMÓNIO MUNDIAL (AÇORES)
17:30 DESTINOS.PT
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VILA FAIA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
AUSTRÁLIA CONTACTO(R/)
22:15 LIBERDADE 21
23:15 IR É O MELHOR REMÉDIO
23:45 CONTA-ME COMO FOI
00:30 GRANDE ENTREVISTA(R/)
01:00 DOCUMENTÁRIO

sueco. Keene colocou o Elfsborg mais
perto dos “play-off” logo aos 16 minutos, inaugurando o marcador num
lance em que se antecipou a Frechaut,
correspondendo a um bom cruzamento de Karlsson. Aos 32 minutos, Keene deixou a eliminatória praticamente
sentenciada, ao marcar o segundo tento
dos suecos, com um oportuno desvio
de cabeça, num lance em que a equipa
portuguesa ficou a reclamar fora-dejogo. Na segunda parte, os bracarenses
não mostraram capacidade para inverter o resultado e foi à equipa da casa,
mesmo gerindo de forma ostensiva a
vantagem, que pertenceram as melhores oportunidades de golo. LUSA

BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
HÁ VOLTA: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 AS 7 MARAVILHAS DE ORIGEM PORTUGUESA NO MUNDO
16:15 MAGAZINE
VENEZUELA CONTACTO
16:45 GRANDE REPORTAGEM-SIC
17:30 A ALMA E A GENTE
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VILA FAIA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
VENEZUELA CONTACTO(R/)
22:15 Programa a designar
23:45 FILHOS DA NAÇÃO(R/)
00:15 CONTA-ME COMO FOI
01:00 FEBRE DA DANÇA(R/)

2009-08-05

Man. United 2-0 Valencia
Blackburn 0-0 Hibernian

1ª liga
LIGA SAGRES

liga de honra
LIGA vitalis

Próxima jornada

Próxima jornada

Sexta-feira (14 de Agosto)
Leixões-Belenenses
15:15
Sábado (15 de Agosto)
Nacional-Sporting
14:15
Sp. Braga-Académica 16:15
Domingo (16 de Agosto)
Naval-Olhanense
11:00
U. Leiria-Rio Ave
12:00
P. Ferreira-FC Porto
13:00
Benfica-Marítimo
15:15
Segunda-feira (17 de Agosto)
V. Setúbal-Guimarães 15:15

Quinta-feira (13 de Agosto)
Beira-Mar - Covilhã
15:15
Domingo (16 de Agosto)
G.Vicente - Penafiel
11:15
Freamunde - Aves
15:00
Estoril - Portimonense 16:00
Chaves - Feirense
16:00
Trofense - Carregado 16:00
Sta. Clara - Fátima
16:00
Varzim - Oliveirense
18:00

Silva, Langelier
& Pereira inc.
Assurances Pierre G. Séguin inc.

Seguros e serviços ﬁnanceiros
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2009-08-06

Moreirense 1-3 Nacional
Nacional 0-1 Naval
Ayamonte 1-1 V. Setúbal
Académica 0-1 Rio Ave
Rio Ave 2-1 Tirsense
St. Johnstone 1-0 Burnley
Liverpool 1-2 Atlético Madrid
Man. City 2-1 Celtic
Dundee United 2-0 Blackburn
Real 2-2 V. Setúbal
Seattle Sounders FC 0-4 Barcelona

sar Peixoto. O director desportivo dos
encarnados recusou dizer que este é o
melhor plantel do clube da Luz das últimas épocas, assegurando apenas que
o Benfica “tem uma boa equipa que garante fazer uma boa época”. Rui Costa
confirmou ainda a rescisão de contrato
com o guarda-redes brasileiro Moretto e que Makukula está a caminho do
futebol turco sem, porém, mencionar o
clube para onde irá jogar o avançado
português. ABOLA

Liga Europa - Sporting de Braga
afastado da Europa pelo Elfsborg

* HORA DE MONTREAL
QUARTA-FEIRA

pré-época 2009-2010

«Plantel está fechado»
- Rui Costa

O
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ÁFRICA 7 DIAS
INICIATIVA
ZIG ZAG
PAI À FORÇA(R/)
IR É O MELHOR REMÉDIO
A ALMA E A GENTE (R/)
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
CICLISMO: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 FEBRE DA DANÇA(R/)
14:00 DESTINOS.PT
14:30 T2 PARA 3 “REMODELADO”
15:00 TELEJORNAL
16:00 DÁ-ME MÚSICA
17:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
18:00 TELERURAL(R/)
18:30 GOSTOS E SABORES
19:00 NOTÍCIAS
20:00 PAI À FORÇA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 CIDADES PATRIMÓNIO MUNDIAL (AÇORES)(R/)
22:15 ATLÂNTIDA/MADEIRA
23:45 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
00:15 A ALMA E A GENTE (R/)
00:30 UM LUGAR PARA TODOS

DOMINGO
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02:30
03:00
04:00
05:00
06:00
08:00
09:15
13:00
13:45
14:15
15:00
16:00
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18:30
19:00
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20:45
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21:45
23:30
00:00
00:30
01:00

ÁFRIC@GLOBAL(R/)
CONSIGO
ZIG ZAG
FEBRE DA DANÇA(R/)
EUCARISTIA DOMINICAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
CICLISMO: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
SÓ VISTO!
A ALMA E A GENTE (R/)
PAI À FORÇA(R/)
TELEJORNAL
NAVEGADORES.PT
HÁ FESTA EM...
T2 PARA 3 “REMODELADO”
NOTÍCIAS
OS CONTEMPORÂNEOS
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
DÁ-ME MÚSICA(R/)
ARTE & EMOÇÃO
MAGAZINE
FRANÇA CONTACTO(R/)
30 MINUTOS(R/)
NAVEGADORES.PT(R/)
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BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
VERÃO TOTAL
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
CUIDADO COM A LÍNGUA!
MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
FILHOS DA NAÇÃO
SÓ VISTO!
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY(R/)
LUÍS DE MATOS - MISTÉRIOS
GRANDE REPORTAGEM-SIC
CONTA-ME COMO FOI
DESTINOS.PT(R/)
GRANDES LIVROS
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BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
VERÃO TOTAL
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
IR É O MELHOR REMÉDIO
MAGAZINE
GOA CONTACTO(R/)
AS ILHAS DESCONHECIDAS
MUDAR DE VIDA
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE GOA CONTACTO
SERVIÇO DE SAÚDE
DA TERRA AO MAR
CONTA-ME COMO FOI
MUDAR DE VIDA(R/)
EDIÇÃO ESPECIAL

Calendário da Liga Sagres 2009-2010
Jornada #1 - 14 de Agosto
Leixões
Belenenses
Nacional
Sporting
Braga
Académica
Naval
Olhanense
Leiria
Rio Ave
P. Ferreira
Porto
Benfica
Marítimo
V.Setúbal
Guimarães

Jornada #8 - 25 de Outubro
Guimarães
Sporting
V.Setúbal
Leixões
Benfica
Nacional
Leiria
Naval
Porto
Académica
Belenenses
Olhanense
Marítimo
P. Ferreira
Rio Ave
Braga

Jornada #16 - 17 de Janeiro
Académica
Braga
Guimarães
V.Setúbal
Marítimo
Benfica
Rio Ave
Leiria
Belenenses
Leixões
Olhanense
Naval
Sporting
Nacional
Porto
P. Ferreira

Jornada #24 - 28 de Março
Benfica
Braga
Guimarães
Académica
Marítimo
Sporting
Rio Ave
Olhanense
Belenenses
Porto
Leixões
Naval
V.Setúbal
Nacional
Leiria
P. Ferreira

Jornada #2 - 23 de Agosto
Guimarães
Benfica
Académica
P. Ferreira
Sporting
Braga
Olhanense
Leiria
Porto
Nacional
Belenenses
Naval
Marítimo
Leixões
Rio Ave
V.Setúbal

Jornada #9 - 1 de Novembro
Braga
Benfica
Académica
Guimarães
Sporting
Marítimo
Olhanense
Rio Ave
Porto
Belenenses
Naval
Leixões
Nacional
V.Setúbal
P. Ferreira
Leiria

Jornada #17 - 31 de Janeiro
Benfica
Guimarães
P. Ferreira
Académica
Braga
Sporting
Leiria
Olhanense
Nacional
Porto
Naval
Belenenses
Leixões
Marítimo
V.Setúbal
Rio Ave

Jornada #3 - 30 de Agosto
Belenenses
Braga
Sporting
Académica
V.Setúbal
Benfica
Marítimo
Leiria
Rio Ave
Leixões
Porto
Naval
Olhanense
Nacional
Guimarães
P. Ferreira

Jornada #10 - 8 de Novembro
Braga
Guimarães
Olhanense
V.Setúbal
Naval
Benfica
Académica
Leiria
Nacional
Leixões
P. Ferreira
Belenenses
Porto
Marítimo
Sporting
Rio Ave

Jornada #18 - 7 de Fevereiro
Belenenses
Braga
Sporting
Académica
V.Setúbal
Benfica
Marítimo
Leiria
Rio Ave
Leixões
Porto
Naval
Olhanense
Nacional
Guimarães
P. Ferreira

Jornada #25 - 3 de Abril
Braga
Guimarães
Olhanense
V.Setúbal
Naval
Benfica
Académica
Leiria
Nacional
Leixões
P. Ferreira
Belenenses
Porto
Marítimo
Sporting
Rio Ave

Jornada #4 - 13 de Setembro
Guimarães
Naval
V.Setúbal
Leiria
Sporting
P. Ferreira
Olhanense
Académica
Porto
Leixões
Belenenses
Benfica
Marítimo
Braga
Rio Ave
Nacional

Jornada #11 - 29 de Novembro
Leiria
Braga
V.Setúbal
Académica
Benfica
Sporting
Guimarães
Olhanense
Rio Ave
Porto
Marítimo
Belenenses
Naval
Nacional
Leixões
P. Ferreira

Jornada #19 - 14 de Fevereiro
Guimarães
Naval
V.Setúbal
Leiria
Sporting
P. Ferreira
Olhanense
Académica
Porto
Leixões
Belenenses
Benfica
Marítimo
Braga
Rio Ave
Nacional

Jornada #26 - 11 de Abril
Leiria
Braga
V.Setúbal
Académica
Benfica
Sporting
Guimarães
Olhanense
Rio Ave
Porto
Marítimo
Belenenses
Naval
Nacional
Leixões
P. Ferreira

Jornada #12 - 6 de Dezembro
Porto
Guimarães
Sporting
V.Setúbal
Académica
Benfica
Nacional
Leiria
Braga
Leixões
P. Ferreira
Naval
Olhanense
Marítimo
Belenenses
Rio Ave

Jornada #20 - 21 de Fevereiro
Braga
Porto
Académica
Belenenses
Sporting
Olhanense
Leiria
Benfica
Leixões
Guimarães
Naval
V.Setúbal
Nacional
Marítimo
P. Ferreira
Rio Ave

Jornada #5 - 20 de Setembro
Braga
Porto
Académica
Belenenses
Sporting
Olhanense
Leiria
Benfica
Leixões
Guimarães
Naval
V.Setúbal
Nacional
Marítimo
P. Ferreira
Rio Ave

Jornada #13 - 13 de Dezembro
Braga
Naval
Académica
Leixões
Sporting
Leiria
Olhanense
Benfica
Porto
V.Setúbal
Belenenses
Guimarães
Marítimo
Rio Ave
P. Ferreira
Nacional

Jornada #21 - 28 de Fevereiro
Guimarães
Leiria
V.Setúbal
P. Ferreira
Benfica
Leixões
Olhanense
Braga
Porto
Sporting
Belenenses
Nacional
Marítimo
Naval
Rio Ave
Académica

Jornada #6 - 27 de Setembro
Guimarães
Leiria
V.Setúbal
P. Ferreira
Benfica
Leixões
Olhanense
Braga
Porto
Sporting
Belenenses
Nacional
Marítimo
Naval
Rio Ave
Académica

Jornada #14 - 20 de Dezembro
Guimarães
Rio Ave
V.Setúbal
Marítimo
Benfica
Porto
Leiria
Belenenses
Leixões
Olhanense
Naval
Sporting
Nacional
Académica
P. Ferreira
Braga

Jornada #22 - 7 de Março
V.Setúbal
Braga
Marítimo
Académica
Belenenses
Sporting
Porto
Olhanense
Leiria
Leixões
Rio Ave
Naval
Guimarães
Nacional
Benfica
P. Ferreira

Jornada #7 - 4 de Outubro
Braga
V.Setúbal
Académica
Marítimo
Sporting
Belenenses
Olhanense
Porto
Leixões
Leiria
Naval
Rio Ave
Nacional
Guimarães
P. Ferreira
Benfica

Jornada #15 - 10 de Janeiro
Braga
Nacional
Académica
Naval
Sporting
Leixões
Olhanense
P. Ferreira
Porto
Leiria
Belenenses
V.Setúbal
Marítimo
Guimarães
Rio Ave
Benfica

Jornada #23 - 14 de Março
Sporting
Guimarães
Leixões
V.Setúbal
Naciona
Benfica
Naval
Leiria
Académica
Porto
Olhanense
Belenenses
P. Ferreira
Marítimo
Braga
Rio Ave

Jornada #27 - 18 de Abril
Porto
Guimarães
Sporting
V.Setúbal
Académica
Benfica
Nacional
Leiria
Braga
Leixões
P. Ferreira
Naval
Olhanense
Marítimo
Belenenses
Rio Ave
Jornada #28 - 25 de Abril
Braga
Naval
Académica
Leixões
Sporting
Leiria
Olhanense
Benfica
Porto
V.Setúbal
Belenenses
Guimarães
Marítimo
Rio Ave
P. Ferreira
Nacional
Jornada #29 - 2 de Maio
Guimarães
Rio Ave
V.Setúbal
Marítimo
Benfica
Porto
Leiria
Belenenses
Leixões
Olhanense
Naval
Sporting
Nacional
Académica
P. Ferreira
Braga
Jornada #30 - 9 de Maio
Braga
Nacional
Académica
Naval
Sporting
Leixões
Olhanense
P. Ferreira
Porto
Leiria
Belenenses
V.Setúbal
Marítimo
Guimarães
Rio Ave
Benfica

