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Gripe A H1N1:

Mais 84 casos
em Portugal,
17 pessoas
internadas

Em Montreal:

P

ortugal registou 84 novos casos
de infecção pelo vírus da Gripe A
(H1N1) nas últimas 24 horas, elevando para 1.294 o número de pessoas infectadas, estando actualmente internadas 17, anunciou hoje o Ministério da
Saúde. Segundo uma nota do gabinete
da ministra Ana Jorge, dos 89 novos
casos confirmados, 44 são homens e
40 mulheres, com idades entre os dois
e os 84 anos, com predominância da
faixa etária dos 11 aos 30 anos. Estão
actualmente internadas 17 pessoas,
menos três do que no sábado, dia em
que se registaram 149 novos casos.
Nos hospitais Curry Cabral, em Lisboa, e São João, no Porto, encontramse três pessoas internados, permanecendo com “prognóstico reservado”.
Outras duas estão internadas no hospital de Leiria e no Curry Cabral, inspirando “alguns cuidados, embora a
evolução se mostre favorável”. “As
restantes 12 pessoas hospitalizadas
apresentam uma situação clínica
estável e a maioria deverá ter alta

Multas de estacionamento
três vezes mais caras

hospitalar nos próximos dias”, acrescenta o Ministério da Saúde. Portugal
contabiliza desde o início de Maio um
total cumulativo de 1.294 caos confirmados de Gripe A (H1N1).

Ver página 4

Portugal com o 5º maior défice
comercial da União Europeia
P

ortugal apresentou o quinto maior
défice comercial da União Europeia (UE) entre Janeiro e Maio deste
ano, com 6,8 mil milhões de euros face
ao mesmo período de 2008, segundo
dados que o Eurostat hoje divulgou.
O indicador do departamento de estatísticas da UE revela uma diminuição
face aos 9,5 mil milhões registados
pela balança comercial portuguesa no
período homólogo de 2008 e, atesta,
por outro lado, a franca redução do défice comercial na União Europeia e na
Zona Euro no primeiro semestre deste
ano.
Entre Janeiro e Maio deste ano, as importações portuguesas foram de 19,1
mil milhões de euros contra 26,1 mil
milhões no mesmo período de 2008,
enquanto que as exportações atingiram
12,3 mil milhões euros (16,7 mil mi-

lhões).
A União Europeia teve um défice comercial entre Janeiro e Junho no montante de 67.400 milhões de euros, em
comparação com um défice de 118 mil
milhões de euros no primeiro semestre
de 2008.
De todos os países da União Europeia,
o Reino Unido teve o maior défice comercial, que foi de 38 mil milhões de
euros, contra 50 mil milhões de défice
no mesmo período de 2009.
De Janeiro a Maio deste ano o Reino Unido importou um total de 137,1
mil milhões de euros (contra 182,4 mil
milhões no mesmo período de 2008),
e exportou no primeiro semestre deste
ano 99,1 mil milhões de euros (contra
131,6 mil milhões no período homólogo
demondiale
2009).
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défice comercial com 24,4 mil milhões
de euros, seguida da Espanha (20,7 mil
milhões) e Grécia (11,6 mil milhões de
euros).
No cômputo geral, a União Europeia
e a zona Euro reduziram de forma
acentuada o seu défice comercial no
primeiro semestre devido fundamentalmente à melhoria da sua balança no
sector energético. A zona euro registou
um défice comercial até Junho no montante de 1.600 milhões de euros, contra
um défice de 13.300 milhões de euros
no período homólogo de 2008, adiantou o departamento de estatísticas da
UE. A zona euro teve uma redução de
23 por cento nas suas exportações semestrais, atingindo 610.400 milhões de
euros, queda que foi maior que as importações (24 por cento, para 586.400
milhões de euros).
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Iam à Austrália, foram parar ao Canadá

AGENDA COMUNITÁRIA
Programa PORTUGALISSIMO

A partir do dia 6 Setembro tem novo horário; escute-nos aos domingos
das 15h às 17h nas ondas da CFMB 1280AM.

Rádio Centre-ville

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

Angariação de fundos
A equipa de futebol, Luso Star e a Filarmónica Portuguesa de Montreal, organizam um BBQ com hot dogs e Hamburgers bem como várias
bebidas, nos dias 22 e 23 de Agosto no parque Marcel Laurin. No
sábado à noite haverá um concerto onde poderá bailar ao ritmo da
música do grupo Xpressions, que oferecerão uma prestação após o
jogo de futebol dos Luso Star. Haverá rifas a 2$ para se habilitarem
a ganhar vários prémios. Estas rifas são destinadas à angariação de
fundos para a fundação do Hospital Ste-Justine e no dia 23 de Agosto,
um representante do hospital estará presente para receber o donativo
recolhido nestes dois dias. Venham ajudar esta boa causa para as
crianças doentes! Cada doação é uma maior esperança para as crianças internadas. Obrigado

pensamento da semana
Todas as coisas têm o seu mistério e a poesia é o mistério de
todas as coisas”.
Federico García Lorca (1898-36), poeta e dramaturgo espanhol

EFEMÉRIDES - 19 de AGOSTO
1859 - É estabelecidomo Tribunal de Contas, no reinado de D.Pedro V.
1910 - Crepúsculo da Monarquia. O Governo português coloca em
prevenção as forças armadas, dizendo temer um movimento revolucionário da oposição.
1942 - II Guerra Mundial. Tropas canadianas, apoiadas por forças
francesas, norte-americanas e inglesas, atacam Dieppe. A experiência
será vital para o Desembarque na Normandia, dois anos depois.
1946 - Nasce William Jefferson Clinton, Bill Clinton, presidente dos
EUA de 1993 a 2000.
1960 - Guerra-fria. Um tribunal de Moscovo condena o piloto norte-americano Francis Gary Powers a dez anos de prisão por espionagem.
1965 - O tribunal de Frankfurt condena a prisão perpétua seis antigos
oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz.
1981 - Dois aviões de combate norte-americanos derrubam aviões líbios no Golfo de Sidra. O ataque é resposta ao atentado à bomba a
uma discoteca de Berlim Ocidental, no mês de Abril anterior.
1991 - Tentativa de golpe de Estado na URSS, contra Mikhail Gorbachov, pelos comunistas da “linha dura”. Gorbachov é detido na casa de
férias na Crimeia, na véspera da assinatura do Tratado da União. Boris
Ieltsine lidera a resistência.
1994 - Morre Linus Pauling, 93 anos, cientista norte-americano de origem alemã, Prémio Nobel da Química, em 1954, e da Paz, em 1962.
1999 - Morre o guitarrista britânico Johnny Byrne, Johnny Guitar, 59 anos.
2002 - Morre o escultor espanhol Eduardo Chillida.
2003 - Ataque à ONU em Bagdad. Um atentado suicida com um camião armadilhado contra a sede da ONU no Iraque faz 23 mortos,
entre os quais o representante do secretário-geral da organização no
país, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Mais de cem pessoas ficam feridas.
2004 - Melo Antunes, nome-chave da revolução de Abril de 1974,
é promovido a coronel, a título póstumo. Morre Elmer Bernstein, 82
anos, compositor norte-americano, autor das bandas sonoras dos filmes “Os Dez Mandamentos”, de Cecil B.De Mille, e “A Idade da Inocência”, de Martin Scorsese.
2005 - Morre Marjorie “Mo” Mowlam, 55 anos, dirigente trabalhista britânica, antiga ministra para a Irlanda do Norte, impulsionadora
do acordo de paz de 1998. Morre Michael Collins, pseudónimo de
Dennys Lynds, 81 anos, escritor norte-americano, autor de “Uptown,
Downtown”.
2007 - A primeira estação europeia de alerta de tsunamis, o Geostar, é
instalada no fundo do mar, a 150 quilómetros do Algarve.
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C

onfusão na marcação de uma viagem fez com
que um homem holandês e o neto, que queriam
visitar a família em Sydney, na Austrália, acabassem
por aterrar em Sydney, no Canadá.
Joannes Rutten, um holandês de 71 anos, e o neto
Nick, de 15 anos, prepararam-se para o calor australiano da região sul de Sydney. Compraram a viagem
num agência de viagens holandesa, mas tiveram uma
surpresa ao chegar ao destino: em vez da famosa
Ópera de Sydney e do calor, aterraram, este sábado,
numa pequena e gélida cidade do Canadá com o mes-

EUA:

Bancos apertam
critérios de concessão
de créditos - FED

A

maioria dos bancos norte-americanos pretende
manter restritos os critérios de concessão de crédito até ao segundo semestre de 2010, disse a Reserva Federal (FED). No seu último boletim, a FED
apurou que 20 por cento dos bancos apertaram os
seus critérios para a concessão de empréstimos para
a habitação no segundo trimestre de 2009, mais 50
por cento do que no trimestre anterior. Além disso, 45 por cento
dos bancos diz ter também apertado os critérios de concessão
para créditos não tradicionais,
como a redução de taxas de juro
com várias opções de pagamento, o que significa uma restrição
de 65 por cento em relação ao
primeiro trimestre do ano.

Zé da Bouça (III)

F

oram quatro anos a caminhar, quase sempre a correr, (por causa dos trabalhos que era obrigado a
fazer antes de ir para a escola), descalço, calças rotas
ou remendadas e arregaçadas até ao joelho para andar
mais depressa – não queria chegar atrasado às aulas.
Percorria 10 quilómetros por dia, (cinco para cada
lado).
Naquele tempo, era proibido as pessoas andarem descalças nas vilas e cidades e, como o pobre Zé nunca
tinha tido um único par de calçado, quando chegou o
dia de ter que ir à vila para fazer o exame da 4ª classe,
teve que pedir uns tamancos emprestados a um vizinho
para poder entrar nas ruas dos senhores da vila. Eram
leis do regime salazarista – uma maneira de esconder
a pobreza – não queriam que os turistas vissem que
ainda havia portugueses que andavam descalços...
Feliz por ter conseguido o que mais desejava na vida
– aqueles quatro anos de escola e o conhecimento adquirido, iria, sem dúvida, ser uma ajuda preciosa para
libertar-se daquela miséria. Depois de ter terminado a
escola ainda ajudou os pais nos trabalhos da lavoura
durante dois anos. Até que um dia, aos 16 anos, achou
que era altura de conhecer outros mundos. Tendo amealhado uns tostões a fazer uns biscates para um vizinho – o suficiente para pagar o bilhete de autocarro
que o levaria à cidade do Porto – aventurou-se. O dono
das terras que os pais trabalhavam tinha-lhe dado um
endereço de um comerciante lá na cidade que precisava de um empregado. Um dia, às 5 da manhã, sem a
família dar por isso, pôs pés ao caminho, e aí vai ele,
hora e meia a pé, até à vila onde apanhou o autocarro
que o levou ao centro do Porto. Dirigiu-se ao estabelecimento do tal comerciante, era um restaurante na rua
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mo nome, mas em que as temperaturas no Inverno
podem chegar a 17 graus negativos.
Estes são os terceiros de turistas na história da cidade canadiana a aterrar, por engano, a 17 mil quilómetros do destino original. Já um casal britânico e uma
mulher argentina tinham cometido o mesmo erro no
passado. A companhia aérea “Air Canada”, que os
transportou, ofereceu-lhe um quarto de hotel e apoio
enquanto tentavam marcar um voo para casa, visto
que todo o dinheiro que tinham era australiano, refere
o jornal Herald Sun, da Austrália.

Casal McCann retira
queixa contra Tal&Qual

O

casal McCann decidiu retirar a queixa contra os
jornalistas do Tal&Qual que noticiaram que a policia acreditava que Maddie McCann tinha sido morta
pelos pais, segundo uma nota do Ministério Público
de Lagos. O documento dá conta de que Gerry e Kate
McCann declararam “não ter interesse na prossecução” do caso, que teve origem numa queixa-crime
apresentada pelo casal contra Emídio Fernando, antigo director do já extinto Tal e Qual, e a jornalista Ana
Catarina Guerreiro. Os dois jornalistas assinaram em
Agosto de 2007 uma notícia, que fez a manchete da
publicação, segundo a qual a Polícia Judiciária (PJ)
acreditava ter sido o próprio casal a matar a filha acidentalmente. Emídio Fernando disse à Lusa estar satisfeito com o arquivamento do processo, embora nem
se tenha sentido aliviado, na medida em que nunca esteve realmente preocupado. “Estive sempre tranquilo,
porque nunca acusei ninguém. A manchete dizia que
a PJ não acreditava na inocência dos McCann. O que
escrevemos na notícia foi que eles iam ser ouvidos e
podiam ser constituídos arguidos”, contou.

do Souto, no Bairro da Sé. Quem se lembra e conheceu o Porto dos anos 50, deve recordar-se que a rua
Escura, rua dos Planos, Largo da Banharia e a rua do
Souto, nessa época, era a zona mais perigosa da cidade. Prostituição era, sem exagerar, porta sim porta não,
roubos e negócios ilícitos eram crimes que a própria
polícia tinha dificuldade em combater.
Ali foi parar o moço de Vilar d’Ossos, vindo do ambiente de uma aldeia pacata para o bairro mais problemático da cidade do Porto. Logo que chegou escreveu
aos pais a informar onde estava. Dali a dias, apareceu
o pai no restaurante para o levar para trás. Mais uma
vez o Zé da Bouça encontrou ali um aliado – o patrão
– que convenceu o pai a deixar ali o filho a trabalhar
como empregado de balcão. O pai acabou por ceder
mas deu ordens ao patrão para, se necessário, castigar
o moço caso este não se portasse bem. Em resposta,
o patrão pegou nas duas mãos do moço e disse: “Oh,
senhor!, o seu filho não precisa de castigo, castigado
já ele vem, olhe p´ra estas mãos calejadas do trabalho
duro. Vá descansado, ele há-de portar-se bem”. E assim aconteceu. O Zé da Bouça soube resistir às muitas
tentações das ‘mulheres da vida’ naquele ambiente perigoso. Mas o patrão também ajudou para que ele não
se perdesse nas ruas da amargura: soube indicar-lhe
o caminho direito que deveria seguir na vida. Como
o próprio Zé da Bouça, ainda hoje o diz: “Não tive
sorte em ter nascido no meio de tanta miséria mas,
felizmente, tive a sorte de ter encontrado um professor
que me iluminou a mente e um patrão que me ensinou
o caminho certo para eu seguir”.
Continua na próxima edição
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Breves
Monstro viola e
engravida filha
‘Teresa’ faz 21 anos, mas
os últimos seis terão sido
de verdadeiro terror. Sofreu
sempre em silêncio, dentro
de casa. Às mãos do pai.
Espancada com uma mangueira, na terça-feira à tarde
encheu-se de coragem e ligou para o 112, na ausência
do agressor. Foi assistida no
Hospital de Santarém e denunciou à polícia a relação
de incesto a que terá sido
forçada desde os 15 anos –
sucessivas violações que já
a levaram a engravidar do
pai duas vezes. No primeiro
caso deu o bebé para adopção, na última vez abortou. A
Polícia Judiciária investiga –
mas o suspeito está à solta.
Tratamentos gratuitos
para 65mil crianças

Mais de 65 mil crianças,
mais concretamente 65.371,
tiveram oportunidade de beneficiar de tratamentos dentários gratuitos em 2008 ao
abrigo do Programa Nacional de Promoção de Saúde
Oral, de acordo com dados
divulgados a semana passada.Esta iniciativa surgiu
em 2000 e contempla o tratamento dentário de crianças e jovens que, embora
participem nas actividades
de promoção da saúde oral
desenvolvida nos jardinsde-infância e nas escolas
do ensino básico, apresentam casos de cárie dentária.
Entre 2000 e 2008, 347.365
crianças e jovens de todo o
País foram abrangidos neste programa que conta com
o apoio de 322 centros de
saúde, dos 353 existentes.
CMVM multa Sumol em
75 000€ no negócio da
compra da Compal
A Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários revelou
que aplicou uma multa de 75
mil euros à Sumol-Compal
por violação, com dolo, da
obrigação de divulgar factos
relevantes. Os factos ocorreram em 2005 e prendem-se
com a divulgação do negócio
de aquisição, pela Sumol, da
Compal e da Nutricafés e do
acordo com a Caixa Desenvolvimento para concretização do referido negócio. Em
causa está a informação relativa à definição dos termos
do negócio de aquisição
das sociedades Nutricafés e
Compal, em que terá havido
violação da confidencialidade, como explica o supervisor no processo.
Matosinhos: Idosa
agredida com arma
Teresa, de 84 anos, regressava sábado ao final da tarde em Leça do Balio quando foi surpreendida por um
assaltante. Ameaçada com
uma pistola, a idosa foi empurrada para o interior da residência – e, aí, o ladrão espancou-a, roubando-lhe 20
euros e algumas peças em
ouro. Depois de estar quase uma hora deitada numa
poça de sangue, a mulher
conseguiu pedir ajuda, tendo sido transportada para o
Hospital Pedro Hispano, em
Matosinhos.

Quatro fogos activos
no Norte e no Centro

T

rês incêndios na região Norte e um na zona
Centro, todos activos, são as ocorrências activas mais significativas registadas pela Autoridade
Nacional de Protecção Civil (ANPC).

Em Teixeira, Miranda do Douro, 76 bombeiros combatem um incêndio em zona de mato, agora já com
apoio de 20 veículos operacionais, um helicóptero de
ataque inicial. A ANPC indica que foram accionados
dois aviões bombardeiros pesado as Canadair.
Um incêndio em zona de mato, na Quinta de Jales,
Vila Pouca de Aguiar, mobiliza nesta altura 35 bombeiros, 13 membros do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro da GNR e três da Equipa de Sapadores Florestais, apoiados por 13 veículos operacionais,
um helicóptero e dois aviões de ataque inicial.
Em Penalobo, Sabugal, são 41 bombeiros, quatro
membros da GNR e oito sapadores florestais a bombater um incêndio de mato, com 12 veículos operacionais, dois helicópteros e dois aviões de ataque
inicial.
No Lugar Portela do Monte, no concelho de Penafiel, está activo um incêndio florestal que está a ser
combatido por 25 bombeiros e cinco membros do
Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro da
GNR, com o apoio de nove veículos operacionais e
um helicóptero bombardeiro pesado, numa altura em
que o fogo já está circunscrito.
Na localidade do Meco, no concelho de Montemoro-Velho lavrou um incêndio em floresta, já em fase
de rescaldo, que foi combatido por 58 bombeiros,
apoiados por 16 veículos operacionais e um avião de
ataque inicial. Os últimos dados indicam que já está
circunscrito.

Sócrates reconhece
«que não é o fim da
crise»

O

primeiro-ministro José Sócrates reconheceu
hoje, em Amarante, “que ainda não é o fim da
crise”, mas salientou que foram os investimentos públicos que tiraram o país da recessão técnica.
“O que se exige do Estado é que combata a crise e
fizemos já alguma coisa por isso. Foi essa a razão
que levou [o país] a sair da recessão técnica no segundo trimestre”, afirmou o primeiro-ministro.
“Não é o fim da crise. Não. Estamos longe disso, é
certo, mas foi um primeiro sinal, como um dos países
que mais rapidamente saiu da condição de recessão
técnica em que tínhamos mergulhado há nove meses”, acrescentou.

Espanha: Acidente
fez quatro mortos,
um deles português

O

acidente registado segunda-feira nos arredores de Segóvia fez quatro mortos - um português, um ucraniano, um brasileiro e um angolano
- e um ferido português, cujo estado não inspira
cuidados, disse à Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.
Uma fonte policial espanhola explicou à agência
Lusa que o acidente ocorreu no quilometro 63 da autoestrada A6 na zona de El Espinar (Segóvia) antes
de chegar à portagem, quando a carrinha em que viajavam se despistou.
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90% das notas têm
restos de cocaína

U

m estudo revelado na reunião
anual da Sociedade Química
Americana mostra notas que circulam
nos dos EUA e Canadá contêm restos
de cocaína.
Cientistas da Universidade de Massachusetts afirmam que os resultados
do estudo demonstram o consumo ge-

entre 12% e 20%, foram detectados na
China e no Japão.
Segundo Yuegang Zuo, que dirigiu
o estudo, nos EUA, foram analizadas
234 notas, e no Canadá, apenas 27 notas. Segundo Zuo, essa análise não é
suficiente para tirar conclusões sobre
o uso de cocaína nesses países porque

neralizado de cocaína nos dois países,
que pode estar a aumentar em algumas
regiões.
Os investigadores analisaram notas
provenientes de mais de 30 cidades
dos EUA, Canadá, Brasil, China e Japão e encontraram “provas alarmantes” do consumo de cocaína em muitas
regiões.
Os níveis mais elevados foram registados nos EUA e no Canadá, com um
nível de contaminação nas notas entre
85% e 90%. Níveis muito mais baixos,

a amostra era muita pequena sendo
insignificantes as partículas nas notas
em circulação nas cidades europeias.
As percentagens descobertas de cocaína no meio ambiente eram definitivamente sem significação.
Apesar da elevada percentagem de
contaminação, Zuo afirma que a quantidade de droga encontrada nas notas
é tão pequena que não existe perigo
para a saúde ou problemas legais para
quem se encontrar na posse desse dinheiro. ECONÓMICO

4 AQUI CANADÁ

- coordenação de miguel félix

Multas de estacionamento
três vezes mais caras
A

s contravenções por estacionamento ilegal custarão, em breve, até três vezes mais, em Montreal, soube o diário La Presse.
A administração Tremblay imporá em Outubro este
aumento draconiano, que trará 14 milhões suplementares à Cidade.
No último ano, 1,2 milhões de contravenções foram
distribuídos por estacionamento ilegal em Montreal,
mais ou menos o mesmo número que no ano precedente.
Estas multas trouxeram 53 milhões à Cidade.

“Tramway” eléctrico em Montreal
custaria mais caro que previsto

A

construção de uma primeira linha de eléctricos
entre o Velho-Montreal, a baixa citadina e o sector Côte-des-Neiges, poderia custar até 750 milhões de
dólares, ou seja, 50% mais caro do que originalmente
previsto, confirma um estudo tornado público pela Cidade de Montreal. O estudo, efectuado pelo consórcio Genivar-Systra, propõe aos eleitos
a construção de um primeiro traçado
que atravessasse as ruas da baixa da cidade e o Velho-Montreal, para depois
se juntar à alameda Jean-Talon, passando pela Côte-des-Neiges. Na sua
avaliação inicial, em 2003, a Agência
Metropolitana de Transportes (AMT)
previa que este traçado de 12,5 quiló-

metros poderia ser realizado ao custo de 500 milhões
de dólares, ou seja cerca de 40 milhões por quilómetro. Ora, conclui o novo relatório, a estimativa original
não tinha em conta os problemas técnicos ligados à
inclinação. Os eléctricos deverão escalar o flanco da
montanha pela Côte-des-Neiges. A diminuição dos
trabalhos durante o Inverno poderia
igualmente fazer aumentar a factura.
Resultado: “A estimativa orçamental
global dos custos do projecto pode
ser avaliada em 60 milhões$/ km”,
lê-se no estudo.
Para um traçado de 12,5 quilómetros, a factura poderia subir para 750
milhões.

ete meses depois de ter pedido ao governo do Québec que invertesse o vapor, o presidente da Câmara
Municipal, Gérald Tremblay, atinge finalmente o objectivo. Falta preencher algumas formalidades legais para
que a Sociedade de habitação e desenvolvimento de
Montreal (SHDM), no meio de um inquérito da SQ por
transacções duvidosas, regresse ao seu estatuto paramunicipal de Montreal. Durante uma sessão executiva
particularmente carregada, com 70 páginas de resoluções na ordem do dia, os eleitos próximos do presidente
da câmara municipal, aprovaram um requerimento para
pedir ao novo ministro responsável pelos Assuntos Municipais, Laurent Lessard, de emitir as cartas patentes,
em virtude da lei directiva da Carta de Montreal. Para

a administração Tremblay, a reestruturação da secção
imobiliária não está no entanto terminada. Além de
esperar os resultados do inquérito da SQ, o presidente
do “Comité” executivo da Cidade de Montreal, Claude Dauphin, explicou numa entrevista com ao diário
La Presse que “o mandato” e “a missão” da sociedade
serão revistos este Outono. Na SHDM, uma grande família no organigrama, foi a surpresa total desde que um
inquérito interno revelou uma série de irregularidades
na venda do Faubourg Contrecoeur, no leste de Montreal, ao Grupo imobiliário Catania, por 4,4 milhões de
dólares, quando o terreno valia 23,5 milhões... O antigo
director da sociedade, Martial Fillion, foi despedido e
substituído por Guy Hébert.

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 19 de AGOSTO de 2009

Membros não
votaram para
alterar o nome do NPD

O

congresso do Novo Partido Democrático (NPD)
encerrou sem que os membros do partido político
pudessem debater uma das questões mais controversas
previstas à ordem do dia: uma resolução para consultas
sobre a possível mudança de nome do partido, devia ser
votada, no último dia do congresso tido em Halifax, que
reuniu cerca de 1300 pessoas.
Mas o tempo faltou. O chefe
do NPD, Jack Layton, rejeitou
insinuações que dizem que o
congresso não permitiu produzir mudanças de política significativas. Afirmou que o seu
partido desenvolveu uma nova
maneira de pensar na economia, que se distingue da preconizada pelos conservadores
e os liberais, que acusou apoiar
políticas da direita que recompensam o ganancioso. “Um governo novo-democrata
reduziria os documentos a preencher para as pequenas
empresas e ajudaria a proteger os regimes de reforma”,
declarou. Sábado, os membros tinham adoptado por
unanimidade uma resolução sobre o uso do Francês no
meio de trabalho, a nível federal. Com esta resolução, o
NPD reclama que alterações sejam feitas na lei federal
para que o Francês seja a língua de trabalho nas empresas quebequenses de competência federal.

Montreal poupa
nos cartazes

A SHDM volta a ser para-municipal E
S

Foto da semana

leições municipais: os postes, candeeiros públicos e espaços entre vias de circulação de
Montreal, serão poupados pelos cartazes eleitorais
municipais este Outono. O partido de Gérald Tremblay, Union Montréal, seguido pelo partido de Louise
Harel, Vision Montréal, anunciaram que não farão a
guerra no domínio público durante a campanha eleitoral, que deve começar na próxima semana. Para
Union Montréal, a decisão significa que 30.000
cartazes não serão imprimidos, uma economia de
300.000$. Não impedirá, contudo, que um cidadão
em favor da reeleição de Gérald Tremblay à chefia
de Montreal, por exemplo, afixe as suas cores sobre o
seu terreno ou na sua varanda, explicou o gabinete do
presidente da Câmara Municipal. Em entrevista com
o diário La Presse, Gérald Tremblay explicou que há
múltiplas maneiras de fazer campanha, e que entende aproveitar das novas plataformas multimédia para
interessar os jovens à política municipal.

Joe Pacheco e a mercearia Sá e Filhos organizaram, domingo 16 de Agosto, um “combate” digno das operações especiais no Bigfoot PaintBall, situado em
St-Alphonse-Rodriguez. Excelente manifestação de amizade e camaradagem, fico grato de me terem permitido festejar tão alegremente o meu aniversário.
Parabéns a todos os participantes. Sylvio Martins
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Nas praias portuguesas

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Seja mais moderado na sua teimosia em
relação aos seus familiares. Reúna a sua família com o
propósito de falarem sobre os problemas que vos preocupam. Saúde: Estará em plena forma física.
Dinheiro: Não baixe os braços enquanto não resolver todos os problemas.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 23, 45, 11, 3, 37, 4

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor:
Seja franco e claro com a sua cara-metade. Aprenda a
aceitar-se na sua globalidade, afinal você não tem que ser
um Super-Homem!
Saúde: Uma ida ao médico poderá ser-lhe muito útil.
Dinheiro: Antes de investir, procure o conselho de um especialista.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 49, 12, 5, 26, 35, 9

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Organize uma partida de bowling para reunir os
amigos. Não perca o contacto com as coisas mais simples
da vida. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de tristeza, combata-a! Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 19, 23, 42, 39, 2, 21

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção
à sua família. A felicidade é de tal forma importante que
deve esforçar-se ao máximo para a alcançar.
Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Período positivo e atractivo, haverá uma subida do seu rendimento mensal.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 37, 29, 45, 7, 10, 25

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

O perigo da caravela
A
caravela-portuguesa, também conhecida por garrafa azul, é o mais perigoso organismo que aparece nas praias portuguesas. Formada
por uma parte gelatinosa semelhante à
das medusas que anda à tona da água,
fazendo lembrar uma vela – daí o seu
nome –, possui tentáculos azulados
que, em contacto com o corpo humano, podem provocar queimaduras de
terceiro grau ou mesmo levar à morte
de indivíduos com problemas cardíacos ou respiratórios. No ano passado
foram registados 11 casos nas praias,
em Peniche e Santa Cruz, em que as
pessoas tiveram de ser hospitalizadas.
No final de Abril, foram avistadas junto à costa espanhola, na zona de Múrcia, grupos até 50 exemplares.
Há cerca de dez anos que a caravela-portuguesa não
era detectada no Mediterrâneo, pelo que esta aparição
fez soar os alarmes. Sendo uma espécie mais comum
nas águas quentes do Sul, o seu aparecimento em zo-

Produtor estimula vacas com Beethoven

P

roprietário de exploração leiteira de Portalegre instala sistema de música para diminuir
stress de animais e aumentar a produtividade. Especialistas dizem que pode funcionar.

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Tente ter uma vida social mais activa. Que tudo o
que é belo seja atraído para junto de si!
Saúde: Cuidado com a coluna, não faça grandes esforços. Dinheiro: Procure demonstrar mais interesse pelo seu trabalho,
e poderá ser recompensado.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 7, 19, 22, 43, 6, 11

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não levam a lado nenhum,
tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. Que o
Amor e a Felicidade sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Cuidado, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério.
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 30, 4, 26, 18, 40, 38

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Uma nova amizade ou relação mais séria poderá
começar agora. Aprenda a cultivar o amor na sua vida!
Saúde: A instabilidade emocional poderá causar alguns desequilíbrios físicos.
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Número da Sorte: 76
Números da Semana: 27, 49, 5, 38, 22, 14

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Procure ser sincero nas suas promessas se quer
que a pessoa que tem a seu lado confie em si. Avalie as
pessoas pelas suas acções e não pela sua aparência!
Saúde: Liberte-se do stress acumulado e a sua saúde irá melhorar.
Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos a nível profissional.
Número da Sorte: 41
Números da Semana: 41, 19, 36, 20, 6, 12

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a
ganhar com isso. Olhe tudo com amor, assim a vida será
uma festa! Saúde: Possíveis dores nas articulações.
Dinheiro: Esta é uma óptima altura para reduzir os seus gastos.
Número da Sorte: 53
Números da Semana: 23, 44, 20, 47, 4, 25

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Poderá viver momentos escaldantes com a pessoa que ama. Exercitar a arte de ser
feliz é muito divertido! Saúde: Não coma demasiados
doces. Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
Número da Sorte: 44
Números da Semana: 3, 27, 45, 13, 20, 33

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada.
Amor: As relações com as pessoas que ama não serão
as melhores. Que a compreensão viva no seu coração!
Saúde: Sempre que for possível, dê grandes passeios.
Dinheiro: Poderá receber uma nova proposta de emprego.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 25, 10, 47, 36, 19, 2

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: a Justiça, que significa Justiça.
Amor: Partilhe com a sua família as suas ideias e peçalhes alguns conselhos, verá que não se arrependerá.
Que a verdadeira sabedoria reine no seu coração!
Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado de espírito,
por isso procure ser mais optimista.
Dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente.
Número da Sorte: 8
Números da Semana: 14, 20, 43, 32, 1, 25

nas mais a Norte pode ser provocado pelas alterações
climáticas e pela subida da temperatura do mar.
No entanto, os cientistas conhecem
muito pouco sobre esta espécie. Para
o biólogo marinho português, Carlos
Sousa Reis, o avistamento de algumas
colónias junto a Múrcia não permite
dizer que há um risco maior de a espécie aparecer com mais frequência em
Portugal neste Verão. “É uma espécie
que, como todas as da sua família, tem
comportamentos que o Homem conhece muito pouco. O aparecimento em
Múrcia é um episódio muito pontual.
São colónias erráticas”, disse ao CM.
Apesar das semelhanças não se trata de uma medusa
mas sim de um cnidario da ordem dos sifonóforos
cujo nome cientifíco é physalia physalis. É formado
pelo Pneumóforo ou ‘vela’ que fica à tona de água e
pelos tentáculos que chegam aos 30 metros e contêm
o veneno que a torna perigosa para o homem.

O proprietário de uma exploração leiteira de Portalegre vai começar nos próximos dias a dar música
a… 400 vacas. A ideia é “aliviar” o stress dos animais, garantir uma produção dentro de parâmetros
elevados e criar um “bom ambiente” em toda a exploração. “Gosto da música de Beethoven e é essa
que se vai ouvir”, explica José Ventura Nunes ao DN,
esperançado em que o investimento de 1500 euros
comece rapidamente a ser compensado com uma
produção mais elevada. O sistema de som está comprado e pronto a funcionar. Só falta que o electricista

regresse de férias para concluir a instalação sonora, o
que deverá ser em breve. Segundo o produtor, a música far-se-á ouvir no estábulo e na sala de ordenha.
Um “mimo” cuja eficácia testemunhou em visitas a
explorações pecuárias da Holanda quando, conjuntamente com o filho, estava a preparar o investimento
de 1,5 milhões de euros na Herdade do Vigário Geral,
inaugurado no início de 2008 e que hoje atinge uma
produção diária de onze mil litros de leite. Mesmo
deitadas em camas de palha e com uma alimentação de “primeira”, nem sempre as vacas se mostram
“dispostas” a produções elevadas. “Num dia de calor,
em que o ar estava muito abafado, recolhemos menos três mil litros de leite”, recorda Ventura Nunes
que, desde então, decidiu investir num sistema com
máquinas de ventilação - uma espécie de “ar condicionado” para bovinos - e em cortinas accionadas por
um dispositivo eléctrico para proteger os animais nos
dias frescos. A produção nunca mais sofreu uma quebra tão grande. A partir daí não parou de pensar numa
forma de aumentar a rentabilidade da exploração.
“Está estudado a nível internacional que a música
ajuda a manter produções elevadas, desde que seja
calma e com sons sucessivamente repetidos”, diz.
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H1N1 Como se deve proteger as crianças

F

ebre, tosse, nariz entupido, vómitos ou diarreia,
entre outros sintomas, são indícios de que uma
pessoa pode estar infectada pelo vírus da Gripe A ou
H1N1. Os mais novos não estão imunes à doença,
antes pelo contrário. As crianças com menos de cinco anos, e sobretudo com menos de dois anos, são
com quem se deve ter mais cuidado, pois “este grupo
etário particular tem maior risco de ter formas mais
graves de doença, que obrigam a maior necessidade
de hospitalização”.
Quem o diz é Filipe Froes, pneumologista do Hospital Pulido Valente, alertando: “Os bebés têm de ter

especial vigilância. Sobretudo nas crianças mais novas há que ter muita atenção em evitar situações que
favoreçam contrair a doença.”
Entre os conselhos que o consultor da DirecçãoGeral da Saúde deixa ao METRO, destaque-se a necessidade de afastar as crianças de perto de “pessoas

doentes”.“Deve evitar-se o contacto com pessoas que
tossem e espirram sem cobrir a boca e o nariz. E estar em sítios com um grande aglomerado de pessoas,
que favoreça a possibilidade de alguém estar doente.” Os centro comerciais, ou os hipermercados, para
citar apenas dois exemplos de locais onde costumam
estar muitas pessoas, são os sítios ideais para a propagação da Gripe A.
Assim, quando se deslocar a um destes locais “é preferível ir numa altura em que haja menos aglomerado de pessoas”. Filipe Froes afirma que “o objectivo
é levar uma vida dentro do normal, mas procurando
diminuir a possibilidade de contactar com pessoas
doentes”.
E continua: “Em vez de ir ao supermercado às seis
da tarde de um domingo, se puder, vá às nove da manhã que há menos gente e é melhor. Se não levar uma
criança de 20 meses melhor.”
Espaços fechados
A ida ou permanência em espaços fechados cria as
condições ideais para que se contraia a Gripe A porque as pessoas estão confinadas num espaço que favorece a transmissão do vírus. “Cria mais condições
de contactos próximos e com secreções respiratórias
de pessoas doentes”, refere o pneumologista, o qual,
no entanto, garante que a transmissão do vírus não se
dá apenas nos espaços fechados. “Se na praia estiver
sempre ao lado de uma pessoa doente, também apanha a doença. Tem a ver com a distância que guardamos de um caso confirmado”, esclarece.
Pais infectados
A melhor maneira que os pais ou um dos pais, infectados com o vírus H1N1, têm de não transmitir a
doença às crianças é isolarem-se. Há um conjunto de
medidas a adoptar para evitar contagiar as pessoas
mais próximas. Deste modo, se a casa o permitir, o
doente deve estar “num quarto isolado com casa de
banho e sem visitas”.
“Se tiverem de ir às zonas comuns devem manter
uma máscara e não devem partilhar garfos, facas ou

A teia de aranha afegã

Q

uanto mais nos aproximamos da data das eleições
no Afeganistão, mais ataques suicidas e ameaças
de todo o género são cometidos no país. A provar a fragilidade que impera e que é o quebra-cabeças das forças
aliadas. E ao mesmo tempo, da necessidade de manutenção dessas forças no terreno, com o fim de equilibrar — não poderemos falar de controlar por ser utópico
— a desastrosa situação que prevalece e os riscos da
sua expansão e contaminação nos países vizinhos, para
além da ameaça que paira sobre o Ocidente. Real. Tratase de um vulcão que lançará a lava pestilenta sobre tudo
quanto se abra aos seus “soldados fanáticos de Alá”.
E sabemos como as mais impermeáveis fronteiras são
como o queijo “gruyère”. Cheias de buracos. E já sem
contar com os hipócritas apoiantes pacifistas que inundam este mundo. É sempre mais fácil ser manifestante
pacifista, quando se sentem, por tabela, protegidos pelos
escudos anti-mísseis americanos…
Para as eleições que decorrerão amanhã, estão mobilizados mais de 100 mil militares prontos — espera-se
— para todas as eventualidades. Porém, quando o inimigo é impermeável e utiliza mulheres e crianças como
mártires inocentes, nada está garantido e a defesa não
é estanque. Há que considerar que existirão 626 locais
de votação espalhados através de cinco províncias e
conhecem-se as dificuldades do terreno e as dúvidas
sobre uma parte da população que, por medo ou por
idealismo, pode sempre se voltar contra os votantes e os
que trabalhem nesses recintos. Há sectores que estando
sobre controlo talibã, não terão assim acesso à votação,
sendo obrigados a percorrer consideráveis distâncias
para exercer o direito de voto, considerando e esperando que os terroristas os não interceptem e abatam. É pior
que a velha lei do Far-West. Mas o outro ponto fulcral
deste processo democrático, incide sobre a forma como
são encaradas pela população, mais unida em grupos

de tipo tribal do que com a consciência de estado, de
país. Como mencionado na Revista NATO e pela pena
do Prof. Dr.Mayoddin Mehdi, membro do Conselho
Nacional Unido do Afeganistão, o grande desafio que
enfrenta o Afeganistão, é o fazer aceitar o princípio de
que as eleições são feitas para se escolherem chefes que
dirigirão país, quando muitos grupos só reconhecem as
armas como forma de resolver os conflitos. Mesmo só
entre políticos. Por outro lado, é a força que cada tribo
detém no conjunto de todas as outras, que determina
quem poderá ser o presidente, vice-presidente, etc. E aí
aparecem logo as dissensões entre componentes de outras tribos que se imaginam mais representativas. Deste
modo, no sistema eleitoral afegã, representantes de minorias étnicas nunca chegarão a ocupar lugares no Estado. Os mobilizadores do povo assentam o seu poder
na etnicidade e na religião, omnipresente e poderosa,
e a única maneira em que as eleições poderão ter significado e resolver a crise ou, melhor, as crises que se
criam ao sabor do tribalismo, será quando se alcançar o
processo da construção do estado-nação e, francamente, não será amanhã que tal vai acontecer. Daí portanto,
mais uma vez, a grande necessidade da manutenção dos
exércitos da coligação no país, para com paciência e
habilidade procurar amenizar a situação, esperando que
se possa chegar ao fim do pesadelo. Um pesadelo que
passa pelas toneladas de estupefacientes que inundam
o mundo, pelos ataques suicidas à civilização ocidental e pelo enorme risco que pesa sobre a humanidade a
expansão do fanatismo religioso, anacrónico e bárbaro, a países detentores da arma nuclear. Um verdadeiro
quebra-cabeças. Uma gigantesca teia de aranha, com as
suas linhas entrelaçados, cada uma das quais representa
os interesses de um grupo, de uma tribo, de um chefe
de guerra.

Raul Mesquita

copos. É preciso medidas de higiene e nas situações
de contacto com os seus coabitantes usar uma máscara”, explica Filipe Froes.
O pneumologista informa ainda que “deve ser o
cônjuge a tomar conta da pessoa doente e esse cônjuge também deve usar uma máscara quando está em
contacto com o caso infectado”. Mais: “Deve lavar
mais vezes as mãos, sobretudo, depois de manipular
utensílios ou objectos quando está em contacto com
o caso confirmado. A roupa e a loiça podem ser lavadas com as das restantes pessoas.”
Alimentação das crianças
Não há qualquer alimento específico que possa ser
consumido pela crianças que ajude a prevenir ou a
evitar a Gripe A. Segundo o pneumologista, a única
coisa que os pais podem fazer é dar aos seus filhos
“refeições equilibradas, de acordo com indicações
pediátricas”.
Em relação à escola, ou, neste caso, aos ATL ou
cresces abertas no Verão, Filipe Froes aconselha que
“nenhuma criança com febre e manifestações de problemas respiratórios” saia de casa. “Não deve levar a
criança para a escola. Isto é um dever de responsabilidade e cidadania de todos os pais”, avisa o consultor da Direcção-Geral da Saúde.

Luís Carmo | Metro

Noticia de última hora

Sur presa na cena
eleitoral municipal
de Montreal

A presidente de Union Montréal, o partido do
presidente da Câmara Municipal Gérald Tremblay,
Brenda Paris, junta-se ao partido de Louise Harel.
Paris será candidata de Vision Montréal à função
de presidente da junta de freguesia de Côte-desNeiges/Notre-Dame de Grâce. Além dela, David
Hanna, professor em urbanismo, será candidato
a vereador de cidade (conselheiro) na mesma
freguesia. David Hanna e Brenda Paris declararam
que querem convencer a comunidade de língua
inglesa que a equipa Harel-Labonté é a melhor
para administrar Montreal “na transparência e
integridade”. MF
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Festejos do Senhor da Pedra
D
ecorreram em Laval com razoável público e
muita animação, os tradicionais festejos do Senhor da Pedra, uma componente habitual do calendário anual das festas religiosas, realizadas pela gente
portuguesa naquela cidade da periferia.
Após a bênção do andor, este percorreu várias ruas
nas imediações do Centro Comunitário e da Igreja,

seguido pelos participantes, devotos deste Santo tão
popular nas regiões insulares.
Espalhando a Fé pelos caminhos, o cortejo regressou à Igreja, onde se verificou o desfecho da procissão, passando os seus seguidores a compartilhar alimentos numa convivência saudável e fraternal.
Durante a tarde, no terreno de estacionamento e no

on

id

to

t

pequeno parque público adjacente, houve concentração da assistência para assistir ao concerto oferecido pela Filarmónica do Espírito Santo de Laval que,

com a sua costumeira maestria, reteve a atenção dos
forasteiros, graças à excelência das suas interpretações e o aprumo dos seus componentes, no coreto
existente para esse fim.

E
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APRESENTA

Programação especial da Feira de 2009
Escócia
CELTIC
FC
MJ
Portugal
SL BENFICA

Jogo inaugural da CNE Cup

BMO FIELD STADIUM, TORONTO
Quarta-feira, 2 de Setembro, 19h30

Na altura de alinhavar estas linhas, a festa durava
ainda no território do Centro Comunitário Português

Bilhetes: $40 até $125

O preço inclui a entrada no CNE no dia 2 de Setembro.

JÁ À VENDA!

Para comprar bilhetes ligue
 416-872-5000 ou visite
Para mais informações visite:

de Laval e, a julgar pela aparente disponibilidade
dos assistentes, cremos que a noite terá surpreendido
quantos ali se encontravam com prazer.
www.westin.com
* Over 100 concerts, events and attractions free with the price of admission. Games, rides & food not included in admission. All programming and player lineups subject to change.

Raul Mesquita
Fotos A. Vallacorba
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Reis de Portugal
6º Monarca de Portugal
Dinastia: Borgonha
1261-1325

D. Dinis I — O Lavrador

S

exto rei de Portugal, filho de D.
Afonso III e de D. Beatriz de Castela, nasceu a 9 de Outubro de 1261 e
faleceu em 1325. Foi aclamado rei em
Lisboa, em 1279, tendo governado durante 46 anos. Casou em 1282 com D.

Isabel de Aragão (a rainha Santa Isabel); a rainha teria também um papel
importante ao longo deste reinado, não
só pelas suas acções de caridade mas,
sobretudo, pela sua actuação ao lado
do rei na política externa, e entre ele e
o filho aquando das lutas entre ambos.
Foi o primeiro rei a não ter que se
preocupar com a expansão territorial.
Procurou lutar contra os privilégios
que, de alguma forma, iam contra a
sua autoridade. Em 1282 estabeleceu
que todas as apelações de quaisquer
juízes só poderiam fazer-se para o rei.
Recorreu a inquirições em 1284, tendo
havido outras ao longo do seu reinado. Procurou um acordo com a Igreja,
acordo que viria a ser estabelecido por
concordata em 1290. Proibiu às Ordens
e aos clérigos a aquisição de bens de
raiz, mas procurou também defender a
Igreja dos abusos resultantes do sistema do padroado. Apoiou os cavaleiros
da Ordem de Santiago ao separaremse do seu mestre castelhano, e salvou a
dos Templários em Portugal, dando-lhe
nova existência sob o nome de Ordem
de Cristo.
Entrou em guerra com Castela em
1295, a qual só veio a terminar pelo
Tratado de Alcanizes, lavrado na vila
castelhana do mesmo nome em 12 de
Setembro de 1297. Por este tratado
previa-se uma paz de 40 anos, amizade e defesa mútuas. Foram também
estabilizadas as fronteiras em zonas
nevrálgicas como a Beira e o Alentejo,
com excepção de pequenas áreas que

rapidamente se viriam a integrar no
reino.
Desenvolveu as feiras, criando as
chamadas feiras francas ao conceder a
várias povoações diversos privilégios
e isenções. Protegeu as exportações
para os portos da Flandres, Inglaterra
e França; em 1308 celebrou um tratado de comércio com o rei de Inglaterra
e instituiu definitivamente a marinha
portuguesa.
Foi, no entanto, a agricultura que mais
o interessou (daí o seu cognome, “o
Lavrador”). Procurou interessar toda
a população na exploração das terras,
facilitando a sua distribuição. No Entre
Douro e Minho dividiu as terras em casais, cada casal vindo mais tarde a dar
origem a uma povoação. Em Trás-osMontes o rei adoptou um regime colectivista; as terras eram entregues a um
grupo que repartia entre si os encargos,
determinados serviços e edifícios eram
comunitários, tais como o forno do
pão, o moinho e a guarda do rebanho.
Na Estremadura a forma de povoamento dominante foi a que teve por base o
imposto da jugada; outros tipos de divisão foram também utilizados, como,
por exemplo, a parceria. Fez plantar o
pinhal de Leiria, para proteger as terras
aráveis das areias do mar que o vento
levava.

Cruz da Ordem de Cristo, símbolo que adornou,
entre outras coisas, as naus portuguesas durante
os Descobrimentos

Ele próprio poeta, D. Dinis deu também um grande impulso à cultura. Ordenou o uso exclusivo da língua portuguesa nos documentos oficiais. Fundou
em Lisboa, em 1290, um Estudo Geral
(Universidade) no qual foram desde
logo ensinadas as Artes, o Direito Civil, o Direito Canónico e a Medicina.
Mandou traduzir importantes obras,
tendo sido a sua Corte um dos maiores
centros literários da Península.
© 2001 Porto Editora, Lda.
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35° aniversário do Padre

A

comunidade portuguesa de Santa Cruz comemorou, na passada
quinta-feira, dia 13 de Agosto, o 35°
aniversário do Padre Clifford de Souza.

O Padre Clifford é natural de Goa,
uma antiga colónia portuguesa. Goa foi
cobiçada por ser o melhor porto comercial naquela região da Índia e a 25 de
Novembro de 1510, Afonso de Albuquerque, auxiliado pelo corsário hindu
Timona, conquistou Goa aos Árabes,
que se renderam sem combate. Em Dezembro de 1961 a Índia reconquistou
Goa aos Portugueses. Ao contrário de
que muita gente pensa, é o “Concani” a
língua oficial de Goa, mas ainda existem pessoas que falam Português, devido ao domínio de Portugal na região
durante mais de 400 anos.
Durante a cerimónia religiosa, o Pe. Clifford salientou o
aniversário natalício de Miguel Félix, colaborador de A
Voz de Portugal, que completou 27 anos de idade.
Após a missa, presidida pelo
aniversariante e que contou
com a presença do Monse-

nhor André Desrochers, Padre António
Araújo, diácono Ramos e o grupo coral
“Nossa Fé”, as pessoas, a convite do
Pe. Clifford, deslocaram-se ao Salão
nobre da Missão, para festejar em comunidade esta data festiva.
A Voz de Portugal aproveita a ocasião

para desejar ao Pe. Clifford e ao nosso
amigo Miguel muitos anos de vida.

Antero Branco

10 GUIA COMERCIAL

A morte de
um Homem

CANALIZADORES

SERVIÇOS consulares

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA

3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRICIDADE
225 Gounod

FARMÁCIAS

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

CONTABILISTAS

ELECTRO-LUSO

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.845.5804

514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

REVESTIMENTOS

177 Mont-Royal Est

7129 Boul. St-Michel

LATINO

514.849.1153

LISBOA

355 Rachel Est

514.844.3054

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
Mestre
Omar
CAIXA
PORTUGUESA

Payé 5 août au 23 sept. 2009 (8x) - 200
4244 St.
Laurent
514.842.8077
$

.00

TAPIS RENAISSANCE St-Michel

514.725.2626

SEGUROS

Neria Pacheco

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Agosto de 2009, com 86 anos de
idade, Neria Pacheco, natural da Lomba da Maia, São Miguel, Açores,
viúva de António Branco.
Deixa na dor sua filha Irondina (já falecido Rogério Melo), seus filhos
António e Jonas; seus netos Kenny, Roger e Jeffery; suas irmãs Angelina e Irondina; seu irmão Jonas, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, 14 de Agosto de 2009, após missa
de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo-se
a sepultura, em cripta, no Mausoléu St-Pierre et St-Paul, no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges.
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.

†

Natália Rodrigues

Faleceu em Montreal, no dia 14 de Agosto de
2009, com 84 anos de idade, Natália Rodrigues, natural de São Pedro, Ponta Delgada,
São Miguel, Açores, viúva de Tomas Azevedo.
Deixa na dor seus filhos (as) Sara (João de
Sousa), Gilda (já falecido Francisco Almeida),
Filomena (Fernando Lopes), Ricardo (Carla),
Eugénio Talefa (Fátima Calisto), Goreti (Darcy
Noivo); seus netos (as) Paulo, Jean-Claude,
Rigoberto, Dino, Nuno, Solange, Diogo, Frederico, Natacha, Cláudia, Bianca, Tomas, Clara,
Melanie, Melissa, Bruce, Catrina, Carla, Helena e seus cônjuges respectivos; seus bisnetos; sua afilhada Margarida
(Alfredo Rebelo); assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu ontem, terça-feira, 18 de Agosto de 2009, após
missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindose a sepultura, no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza amanhã, 20 de Agosto
de 2009, às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

Antonino Artur Vieira

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Agosto
de 2009, com a idade de 73 anos, o senhor
Antonino Artur Vieira, natural de Vila Franca,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa, a senhora
Isaura da Costa Madeira Vieira; seus filhos
Francisco (Ana), Paulo (Priscilla), Christina
(Todd), Marco (Mónica) e Debby (Oliver);
seus onze netos, sua irmã, cunhados e
cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire Groupe Yves Légaré
514-595-1500
Victor Marques

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 19 de Agosto de 2009, após
missa de corpo presente, às 11 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo
para o Cemitério Prés du Fleuve, onde será sepultada.

TRANSPORTES

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.

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Astrólogo – Espiritualista Africano

MEMORANDUM

MESTRE OMAR

TEL.

sempre doloroso assinalarmos o falecimento de
um amigo. Mesmo quando,
conhecedores do epílogo
previsível devido ao mal enraizado. A doença não perdoa e a queda foi abrupta.
Brutal.
Tínhamos confraternizado
há um ano em Oeiras e em
Lisboa no melhor dos mundos, sem sombras aparentes do mal que lhe roía o
corpo e que se manifestou com forte intensidade já no
decorrer deste ano. Depois de algumas consultas hospitalares foi a entrada para uma operação, regresso a
casa, recaída e o início de um ciclo que terminaria no
sábado pela manhã, pondo cobro a uma situação sem
saída, onde o corpo apenas estava presente. Definhado, quase imóvel, em luta contra o inexorável.
Falávamos de tempos a tempos pelo telefone porém, no dia dos seus anos, a 11 de Junho, antes ainda
da entrada definitiva no antigo Hospital do Ultramar,
em Lisboa, a voz já se extinguia e as palavras que
pronunciou tinham prenúncio de despedida. Talvez
uma intuição. Um pressentimento. Um final que sabia aproximar-se.
Depois era pela Anita que sabíamos do seu estado.
Que piorava no dia-a-dia.
José António Santos, muitos anos empregado no
Hospital General de Montreal, tipógrafo e sócio proprietário da extinta Tipografia Portuguesa e até há
alguns anos, do Jornal do Emigrante, sócio fundador
e durante muitos anos grande apoiante do Benfica de
Montreal, membro fundador da antiga Comissão Organizadora do Dia de Portugal, incansável e activo
benévolo comunitário, extinguiu-se tranquilamente
num leito hospitalar.
Ao apresentarmos as mais sinceras condolências à
sua esposa Anita e aos filhos Rogério e Vítor, bem
como aos netos e outros familiares, pensamos poder
fazê-lo também em nome dos inúmeros amigos que
deixou em Montreal. Que repouse em Paz.

Raul Mesquita

150 Marie-Anne E.

SOLMAR

†

É

18 de Agosto de 2009
1 Euro = CAD 1.569960
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

NECROLOGIA
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9º Ano de Saudade

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

Joaquim José Cabrita da Silva
Nasceu em 20-09-1947
Faleceu em 23-08-2000

Esposa, filha, restante família e amigos recordamno com eterna saudade.
Será celebrada missa por sua intenção no próximo dia 23 de Agosto, pelas 10 horas, na Igreja de
Santa Cruz, 60 rua Rachel Oeste, Montreal.
“A alma dos justos está na mão de Deus.”

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

MEMORANDUM
4º Ano de Saudade

Balbino Sá

Faleceu em 23 de Agosto de 2005
Esposa, filhos, familiares e amigos recordam
com profunda saudade o seu ente querido.
Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem acompanhar nesta
celebração.
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Especial do mês

2 anúncios por $15.00*
*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.

EMPREGOS

EMPREGOS

VENDE-SE

VIDENTE

Operários, mínimo de 5 anos
exp. em “pavé-uni” e muros de
apoio. Bom salário.
Tempo inteiro.
(514) 820-5247

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

Vendo recheio de casa: 2 qtos de
dormir, electrodomésticos, sofácama, e mais.
438-881-6158 (2ª-3ª depois das
19h; 4ª, 5ª, 6ª depois das 16h30;
fins-de-semana)

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

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
Pessoa para ajuda doméstica –
limpeza, lavar roupa, engomar.
Não fumador(a), minucioso(a),
fiável. 2ª e 5ª, 12 horas/semana.
Em Longueuil, na “Collectivité
Nouvelle”.
514-916-6825 ou 450-647-0550

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

4 pneus de Inverno com jantes de
Inverno. $400. 514-571-1924
“keyboard” português de Portugal
à venda. 514-299-2966

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

Ajudante de cozinho, para restaurante português na rua Ontário.
Para trabalhar à noite.
Apresentar-se depois das 18h,
no 1851, rua Ontario este.

A companhia de dança-teatro

PIGEONS INTERNATIONAL

ORAÇÂO

ESTÁ À PROCURA DE
Actores e actrizes • Bailarinos e bailarinas •
Músicos portugueses
Profissionais e semi-profissionais

Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em Vós depositei toda
Para um trabalho de
a minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do Universo, sois
o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto ressuscitar,
EXPLORAÇÃO
o leproso sarar, Vós que vedes as minhas lágrimas, bem sabeis, Divino
Amigo, como preciso de alcançar de Vós esta grande graça (pede-se
Para um novo espectáculo
a graça com fé). A minha conversa Convosco, Mestre, dá-me ânimo e
alegria para viver. Só de Vós espero com fé e confiança (pede-se a graça
Favor de contactar Paula de VASCONCELOS
com fé) que com esta conversa que terei Convosco durante 9 dias eu
alcance esta graça que Vos peço com fé. Com gratidão, publicarei esta
Por telefone ao 514-278-9641
oração para outros que precisem de Vós, aprendam a ter fé e confiança
De mATos • PROPRIO DIRECT • MODIFICATIONS POUR 24 JUIN 2009
na Vossa misericórdia. Iluminai os meusBRuno
passos,
assim como iluminais
ou
por
internet
: pdev@pigeonsinternational.com
FORMAT: CARTEda
D’AFFAIRES
3,22 PO X 28 AGATES • NOIR & BLANC • 12 PUBLICATIONS: À PARTIR DU 13 MAI 2009 • LANGUE: PORTUGAIS
todos os dias o amanhecer. E como testemunho
vossa •conversa,
A
VOz
DE
PORTUGAL
•
4231B,
BOUL.
ST-LAURENT,
MONTRÉAL
(QC)
H2W
1z4
•
TEL.
514.284.1813
• F. 514.284.6150
digo Jesus, tenho confiança em Vós e mais aumentarei a minha fé, pelas
www.pigeonsinternational.com
KM • 10 JUIN 2009 • PUB@AVOzDEPORTUGAL.COM
graças alcançadas. Favor obtido.
M.G.C.

ARRENDA-SE
Grande 4 ½ em St-Léonard, próximo do autocarro 141. Estacionamento privado. 514-728-6831
5 ½ na 14e Avenue, bairro StMichel, todo renovado há 1 ½ ano.
Balcão à frente e atrás. Livre 1 de
Setembro.
514-325-7594

A partir de apenas 2%

*

SEMPRE AO SEU DISPOR!

Cavalheiro, 58, livre, boa
aparência, educado, c/casa,
vida financeira equilibrada,
pretende conhecer senhora
42 a 55 anos, de boa
aparência e saúde, educada,
não fumadora e que goste de
viajar. Assunto sério.

514-880-7557

Laval Oeste

Bruno De Matos

ENCONTROS

Agent immobilier afﬁlié

514.725.6837 cell.
514.856.4444 ext. 381
514.856.4449 fax
brunodematos@hotmail.com
www.BrunoDeMatos.com
www.propriodirect.com

3899, aut. des Laurentides, #200, Laval (QC) H7L 3H7

Fogos em Portugal
Em cada Verão que passa
Volta o fogo e ameaça
Danificar Portugal
Queimando matas e casas
Deixando um rasto de brasas
De extermínio infernal !...
De proporções desmedidas
Destrói bens e ceifa vidas
Veste em tristeza o Verão
Em onda assaz violenta
Nosso País atormenta
Com negro véu de carvão !...

Pessoa para ajuda doméstica, 2ª
– 6ª, 9h às 17h. Inglês e Francês
não necessário. Não telefonar ao
sábado.
514-735-9366
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme experiência. 450-963-3462

Cantinho da poesia

Nossos bombeiros valentes
Já não são suficientes
Para os fogos apagar
Por isso pedem ajuda
A qualquer fim que lhe acuda
Prós incêndios dominar !...
Os fogos são na verdade
Flagelo e calamidade
E tragédias horrorosas
Alguns são mesmo atentados
Quantas vezes ateados
Por certas mãos criminosas.
Porquê meu Deus tal castigo?
Deste eminente perigo
Que nos causa tanto mal
Com meu Povo solidário
Sofro este triste cenário
Dos fogos em Portugal !...
Euclides Cavaco

Ela

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

Cottage destacado, 2 qtos, ar
condicionado, lareira a gás,
aspirador central,…

colabore com o
nosso jornal

12 CRÓNICAS

ANEDOTAS
Talento para chefe
Um professor pede aos alunos que escrevam uma redacção sobre
o tema: “Se fosse director de uma empresa”. Todos começam a
escrever excepto um.
- Menino Joãozinho, porque não começa a escrever?
- Estou à espera da minha secretária
O rapaz está a ir para a escola. No caminho, encontra uma colega de
turma, que não conseguia parar de rir: - Interessantes essas meias
que estás a usar, Ricardinho... uma amarela e outra azul... - É verdade. Tem graça é que lá em casa tenho outro par igual!

CASAL da semana

Palavras Cruzadas
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Boca do inferno

Em busca do esquerdismo perdido

S

e alguém duvida de que o PS anda desnorteado, mente ofensiva para o Bloco de Esquerda: quando
ponha os olhos neste caso: aparentemente, os precisam de alguém para ocupar um cargo que tem
socialistas fizeram vários convites a Joana Amaral a ver com droga, a primeira escolha dos socialistas
Dias. No entanto, nenhum desses convites foi um é um bloquista. Maldito preconceito. É daqueles
convite para sair. Eis um partido cujas prioridades convites que, em lugar de enobrecer o escolhido, o
estão gravemente equivocadas. Não admira que Pau- amesquinha. Seria o mesmo que, para presidir a um
lo Campos tenha, numa primeira fase, desmentido o hipotético Instituto contra a Fraude Financeira, ir
convite. Paulo Campos, como o leitor sabe, é o se- convidar alguém que tivesse pertencido aos governos
cretário de Estado das Obras Públicas que num dia de Cavaco Silva.
desmentiu ter convidado
Em segundo lugar, a reA recusa de Joana Amaral Dias parece cusa
Joana Amaral Dias para inde Joana Amaral Dias
tegrar as listas do PS e, no ser a versão actualizada da recomendação parece ser a versão actualidia seguinte, confirmou ter que todas as mães faziam. “Se alguém te zada da recomendação que
tentado avaliar a disponi- oferecer droga, não aceites”, diziam as todas as mães faziam. “Se
bilidade de Joana Amaral mães antigamente. Hoje, o conselho mais alguém te oferecer droga,
Dias para integrar as lis- ajuizado parece ser: “Se alguém te ofere- não aceites”, diziam as
tas do PS. Paulo Campos
antigamente. Hoje,
cer a presidência do Instituto da Droga, mães
saberá perfeitamente que
o conselho mais ajuizado
levar uma tampa de Joana não aceites.”
parece ser: “Se alguém
Amaral Dias não envergote oferecer a presidência
nha ninguém. O que é grave é, tendo à disposição o do Instituto da Droga, não aceites.” O princípio é o
número de telefone de Joana Amaral Dias, e podendo mesmo: quer para quem aceita droga quer para quem
formular-lhe um convite, fazer-lhe uma proposta de aceita o Instituto da Droga, os primeiros tempos são
carácter político-partidário. É evidente, por isso, que bons, uma pessoa sente-se eufórica com a nova expeo que Paulo Campos pretendeu desmentir não foi a riência, e pensa que consegue manterexistência de um convite, mas a natureza do convite se sob controlo. Mas depois dá por si
- essa sim, absurda e vergonhosa.
a querer mais e mais, constata que se
Quando, em certo ponto da polémica, se disse que meteu numa vida degradante e sem
Joana Amaral Dias tinha sido convidada, não para futuro, que perdeu os amigos todos, e
deputada, mas para presidente do Instituto da Dro- que tem de fazer coisas que não quer.
ga e da Toxicodependência, a história ganhou novos
Ricardo Araújo Pereira
contornos. Em primeiro lugar, tornou-se verdadeira-

Portugal: Governo concede linha
de crédito para pagamento da
prestação mensal com
a habitação própria

A
HORIZONTAIS: 1. Mãe (infant.). Romper com violência. 2. Nome da
letra F. Despido. Descampado. 3. Decilitro (abrev.). O que não é lícito.
Artigo antigo. 4. Caminhar. Despende. 5. Represar água no açude.
Advérbio (abrev.). 6. Mulher ou qualquer fêmea que teve um ou mais
filhos. Escudeiro. 7. Remoinho de água (reg.). Pendurar. 8. Lançar
fogo a. Anno Domini (abrev.). 9. Berílio (s.q.). Baldio fora da povoação
para compáscuo ou logradouro comum. A unidade. 10. Cordeiro. Pref.
que exprime a ideia de ovo. Elemento de formação de palavras que
exprime a ideia de ouvido. 11. Espiou. Resultado de grandes fadigas
(fig.).
VERTICAIS: 1. Medicina (abrev.). Antes do meio-dia (abrev.). Os lados dos machos e fêmeas em que gira o leme. 2. Ansiedade. Nome
da letra N. 3. A mim. Rua pequena. Mercúrio (s.q.). 4. Incendiou. 5.
Não admitir a existência de. Pref. que exprime a ideia de separação,
afastamento. 6. Tocar rufos em. Branqueou. 7. Aquelas. O interior
do navio. 8. Tempo de descanso, na hora de maior calor. 9. Grosa
(abrev.). Arma branca, de lâmina curta e larga, com dois gumes. Alternativa (conj.). 10. Deseje. Ponte sobre uma via de comunicação.
11. Embrulho com forma cilíndrica. Suf. de agente ou profissão. Red.
de maior.

SUDOKU

caba de ser publicado o D.L. 103/2009 de 12 de
Maio através do qual o Estado Português cria
uma linha de crédito que suporta a redução de valor
equivalente a 50% da prestação mensal com a habitação própria no caso de, pelo menos, um dos mutuários do crédito á habitação se encontrar em situação
de desemprego.
Por quem é disponibilizada esta linha de crédito?
É disponibilizada pelo Estado através da Direcção
Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) aos mutuários
que preencham os requisitos de concessão da linha
de crédito.
Quais os requisitos?
• os requerentes serem mutuários no âmbito de contratos de crédito á habitação destinados à aquisição,
construção ou realização de obras de conservação ou
beneficiação de habitação própria e permanente;
• o contrato de crédito ter sido celebrado antes de 19
de Março de 2009;
• o mutuário ou pelo menos um dos mutuários, encontrar-se desempregado e inscrito no centro de emprego há pelo menos 3 meses;
• se for trabalhador por conta própria, encontrar-se
inscrito no centro de emprego e prove ter cessado a
actividade há três ou mais meses;
• O (s) mutuário (s) que á data da entrada em vigor
do D.L. 103/2009 já se encontrem em situação de in-

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

Seguros e serviços ﬁnanceiros
Tels.: 514.282.9976
514.288.5177
Fax: 514.848.0133

46 ANOS

75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

1963 - 2009

cumprimento, podem ter acesso á linha de crédito,
podendo esta abranger as prestações vencidas após a
perda de emprego.
Essa linha de crédito pode ser recusada?
Sim, no caso de o mutuário não ter condições para
poder cumprir.
Por quanto tempo é concedida essa linha de crédito?
A linha de crédito suporta a redução de 50% da
prestação mensal de capital e juros durante um período de 24 meses, contados desde o início de eventuais
prestações vencidas.
Qual o limite máximo de redução mensal da
prestação suportada pelo mutuário?
Está sujeita ao limite máximo de € 500,00
Existe prazo para formalizar o pedido?
Para efeito de acesso á linha de crédito, os mutuários devem efectuar o pedido até 31 de Dezembro de
2009, junto da instituição de crédito mutuante.
Está sujeita a juros?
No final dos 24 meses que dura a moratória, o crédito é reembolsado pelo detentor do empréstimo á taxa
Euribor a 6 meses, deduzida de 0,5%. A pedido do
mutuário o prazo de reembolso pode ser prolongado
por mais 2 anos para além dos 24 meses.
E se o mutuário não cumprir?
Caso o mutuário não cumpra qualquer obrigação
durante a vigência da linha de crédito tem lugar o
imediato vencimento antecipado de todas as obrigações do mutuário, ficando obrigado a restituir ao Estado os respectivos créditos.
E se o mutuário, prestar falsas declarações para
obter esta linha de crédito? O que lhe acontece?
O cidadão que, para aceder a esta linha de crédito,
preste falsas declarações terá de repor
o benefício auferido, taxa Euribor deduzida de 0,5%, acrescida de 2%.

Antonio A. Archer Leite,
advogado
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G.I. Joe - A Origem de Cobra
O

melhor maneira de ganhar dinheiro. Após um ano de
desenvolvimento, chegou ao mercado em 1964 uma
série de bonecos de cerca de 30 cm de altura compostos por 21 partes móveis. Chamava-se GI JOE e
neste momento inaugurou-se uma era de brinquedos
de acção, articuláveis. A inspiração para o nome veio
do filme “A História do GI JOE”, que foi um sucesso
no cinema há duas décadas.
GI JOE começou com uma colecção de 75 artigos,
que incluía uma variação de bonecos como soldado
do Exército, da Marinha, da Força Aérea ou dos Marines e uma série de equipamentos militares, roupas,
veículos de transporte e armamentos. Em apenas um
ano o novo brinquedo foi um sucesso, com cerca de
dois milhões vendidos. Em 1967, a Hasbro resolveu
incluir uma personagem feminina na colecção, que
não foi bem aceita pelas crianças.
Nos anos 70, a pressão da opinião pública contra
a Guerra do Vietname resultou num GI JOE mais
empenhado em lutas contra a natureza do que contra
os seres humanos. Surgiram também as versões do
brinquedo como astronauta, mergulhador ou explorador. Mas em 1982 o “verdadeiro herói americano”
estava de volta e foi nos anos 80 que eles realmente
ganharam o mundo. O mundo da rapaziada. Se você

era criança ou adolescente nesta época era impossível escapar ao universo do GI JOE. E foi nisso tudo
que eu pensei para ver o filme GI JOE – A Origem
de Cobra.
Não liguei aos problemas de inconstância na história do filme – que sim, tem buracos, como todos filmes, mas não era esteticamente tão trabalhado como
o filme Transformers: A Vingança dos Derrotados ou
Exterminador do Futuro: Salvação. O visual não é
tudo, o que importa é ser divertido! E este filme foi
bastante divertido. No meio do filme eu queria ter
pelo menos três aviões, dois helicópteros, uma arma
de som e uma armadura aceleradora. O que foi bom
ver é que o director, Stephen Sommers (A Múmia,
Van Helsing), estudou mesmo o que é o GI JOE.
A maioria dos armamentos é mesmo interessante,
especialmente dos Joe’s. Os heróis são todos fortes
e valentes. “Machos na terra, no ar e no mar”. Mas
é claro que têm os vilões e com um dos melhores
nomes a fazerem bastante medo “Cobra”? E é realmente uma cobra, ainda por cima!
A Baronesa é uma verdadeira jóia a ver neste filme.
Os “Ninjas” são realmente fantásticos. Eles conseguem fazer de tudo e você fica com vontade de ser
ninja! Adoro os “ninjas” e sobretudo dois dos melhores “ninjas” possíveis: Storm Shadow e Snake Eyes.
Só os nomes já transpiram testosterona. Você teria
coragem de enfrentar “ninjas” com esses nomes? Eu
sairia correndo.

Bolinhos de costela

Ingredientes:
Dificuldade:
1kg de costela bovina cozi- Preço:
da e desfiada; 1 cebola mé- Tempo: 120 minutos
dia picada; 1 xícara (chá) Origem: Portugal
Pessoas: 120 unidades
de salsinha picada; 1 colher
(sopa) de alho amassado; 250g de mandioca cozida e amassada; 250g de mandioquinha cozida e
amassada; 2 colheres (sopa) de margarina; sal a
gosto; 2 xícaras de queijo mussarela ralado; leite a
gosto; farinha de trigo o suficiente para dar ponto
(cerca de 1Kg).
Preparação:
Tempere a costela com sal e alho e leve para cozinhar na panela de pressão por aproximadamente 44 minutos (ou até que ela esteja bem macia).
Desfie e reserve. Cozinhe a mandioca com a mandioquinha em água e sal, passe pelo espremedor e
faça um puré com uma colher de margarina, o sal e
o leite. Reserve. Numa panela, refogue a cebola na
margarina, acrescente a costela desfiada, o puré e a
salsinha, acerte o sal e vá acrescentando a farinha,
deixando cozinhar até a massa cozida desgrudar
do fundo da panela. Deixe esfriar numa bancada untada com óleo. Depois de fria, acrescente a
mussarela, faça os bolinhos, empane na farinha de
rosca e frite.
Dica: fica gostoso acompanhado de molho rosé ou
tártaro. Pode ser congelado pelo prazo de 40 dias,
depois de empanado na farinha.

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

01.
02.
03.
O filme tem um bom ritmo, boas cenas de acção e
humor pertinente. O filme não pára. Não dá tempo
para ficar pensando em falhas de continuidade, contas
para pagar, ou em qualquer outra coisa. Você senta-se
lá e diverte-se. Como um garoto. Parece um episódio
de desenho animado. Os Cobras querem dominar o
mundo, os G.i.Joes vão impedir. E eu vou assistir de
novo.
Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

Adaptação de Sylvio Martins

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Destino
a pouco e pouco
bruno silva
És tudo que é amor
eratoxica
nada mais
irmaões justino
sogra rica sogra
sdp
sou português a toda hora
Luis neves
não me tires o juízo
mauricio morais
fica comigo, não digas adeus
Nicole cordeiro
música
david demelo
maria paixão
jorge ferreira
É tudo mentira

solução

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

SOLUÇÃO CRUZADAS:

HORIZONTAIS: 1. Mamã, Rasgar. 2. Efe, Nu, Ermo. 3. Dl, Nefas, El. 4.
Ir, Gasta. 5. Açudar, Adv. 6. Mãe, Aio. 7. Ola, Colgar. 8. Atear, AD. 9. Be,
Exido, Um. 10. Anho, Oo, Oto. 11. Seguiu, Suor.
VERTICAIS: 1. Med, Am, Abas. 2. Aflição, Ene. 3. Me, Ruela, Hg. 4.
Ateou. 5. Negar, Ex. 6. Rufar, Caiou. 7. As, Bordo. 8. Sesta. 9. Gr, Adaga, Ou. 10. Ame, Viaduto. 11. Rolo, Or,

nde houver um problema, ele estará lá. Quando
tudo falhar, ele é a única esperança. Há décadas
as crianças vivem as aventuras em que ele é a personagem principal. No Canadá, teve uma época em que
o chamavam-lhe “Falcon”. Depois, ele passou a fazer
parte de uma equipa de elite que se chama GI JOE.
Tudo começou nos anos 60 quando foi lançado um
boneco destinado aos rapazes. O sucesso da Barbie
junto às meninas, incentivou a indústria de brinquedos norte-americana Hasbro a investir na ideia de
criar um herói da tropa, com coragem e equipamentos que o faz praticamente invencível. Num mundo
mergulhado na paranóia da Guerra Fria, isto era a

RECEITA da semana
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As 100 mais bonitas do mundo

Evangeline Lilly

L

illy nasceu em Fort Saskatchewan, Alberta, Canadá, na família Christian. Seu pai é professor
de economia doméstica e sua mãe consultora. Lilly
tem, também, uma irmã mais jovem. Durante a sua
infância a família não tinha televisão em casa.

Lilly foi descoberta nas ruas de Kelowna, Colúmbia
Britânica pela Agência de Modelos Ford. Embora,
inicialmente, ela tenha pensado em deixar a carreira
de modelo, ela seguiu em frente e assinou um contrato com a Ford o que a ajudou a pagar a sua faculdade
(University of British Columbia) e outras despesas.
Apesar de ter assinado com a Agência Ford ela nunca
actuou como modelo “fashion”, ela trabalhava, ao invés disso, no sector de interpretação que eles possuíam. Inicialmente ela começou aparecendo em vários
comerciais provocativos para a televisão: “o melhor
lugar para encontrar uma solteira, local para namorar, fazer amizades ou conversar por telefone”.

Filipa de Castro

F

ilipa de Castro é uma modelo e empresária portuguesa. Mãe de dois filhos, Bruna e Tiago, Filipa de Castro
teve um longo relacionamento
com o jogador de futebol Beto.
Desde então, o seu trabalho
como modelo acrescentou valor à sua popularidade. Filipa
já foi capa da revista FHM
Portugal por duas vezes, a ultima no mês de abril de 2009.
Em 2001 participou no elenco da curta metragem, “Que
tenhas tudo que desejas”. Em 2008 participou no
programa da RTP “Dança Comigo” e já foi várias
vezes convidada do programa Fama Show.
Adepta de causas nobres, Filipa já participou em
várias viagens de solidariedade como a que fez no
ano passado a São Tomé, onde durante uma semana esteve em contacto com as crianças da Fundação
Criança, instituição da qual é madrinha.

Serve a quem e para quê?
F

ace a um texto que li na Agência Lusa, relacionado
com uma curta cerimónia de tipo particular, que
foi efectuada nos salões da Presidência do Município
de Montreal no dia 6 passado e da qual demos alargada
repercussão, procurarei neste comentário encontrar o
tom mais conveniente para uma intervenção de estrita
deontologia.
Numa definição muito terra-a-terra, permitam-me
confessar o meu desagrado perante a descrição dum
acontecimento que não corresponde aquilo que todos
quantos lá estiveram poderão testemunhar, como também não está certa a afirmação de ter sido “inaugurado o Bairro Português” no último mês de Abril, que
lhe serve de intróito.
Numa curta pesquisa aos anúncios feitos pela Fre-

guesia do Plateau de Mont-Royal e da Câmara de
Montreal, encontramos a verdadeira explicação do que
representam os tão falados — como no provérbio da
muita parra e pouca uva — bancos de granito que se
estendem pelo St-Laurent, ostentando pequenas frases
de alguns dos mais conceituados escribas portugueses.
Sobre isto, já muito foi dito e escrito. Muitas foram
as opiniões, com ou sem raízes válidas, levadas à estampa. E algumas correcções, indispensáveis, foram
feitas. Mesmo que, numa página Web portuguesa de
grande qualidade literária, se deixou de gabar os feitos
e significações dos tais bancos, para se reduzir à sua
real dimensão que assenta como uma luva na expressão “até que chegue o Bairro Português”.
E é isto que está certo.
No artigo da Presidência da Freguesia diz-se que “O
responsável do desenvolvimento económico e dos Serviços aos Cidadãos do Executivo da Câmara de Montreal, Luís Miranda, inaugurou (sábado 25 de Abril),
doze bancos públicos de traçado original no boul. StLaurent, a fim de sublinhar os 50 anos da presença da
comunidade portuguesa de Montreal”.(NDR: A verdadeira comemoração foi em 2003).
Por outro lado, um comunicado publicado pela Câmara Municipal de Montreal no próprio dia, depois de
indicar os nomes dos convidados à inauguração, à qual
o Presidente da Câmara não esteve presente, faz referência às palavras de Luís Miranda, seu representante: “Sinto-me muito feliz ao inaugurar este mobiliário
urbano que reflecte, de modo exemplar, a riqueza da
comunidade portuguesa de Montreal, uma comunida-

de aberta à partilha e ao diálogo. Laços de amizade
e de solidariedade se soldarão nestes bancos, permitindo assim ao conjunto dos Montrealenses, de viajar
através vários séculos de tradição literária e do tacto
e arte portuguesa”.
A Presidente da Freguesia, Hélène Fotopoulos, disse
na sua intervenção: “Bancos de pedra…e de palavras
é uma obra colectiva que, sob o signo da troca e da
partilha, sublinha o inestimável contributo da comunidade portuguesa tanto a Montreal como ao Plateau
Mont-Royal, seu bairro de acolhimento histórico”.
Ora, nos jornais, pertencemos a uma instituição que
tem deveres imensos a respeitar. E a isso chama-se ética. Por isso, surpreende-me e não compreendo, que se
continue ainda e contra todos a falar de inauguração de
bairro, quando à vista e nas afirmações de cada um dos

responsáveis directos tal nunca foi feito. Por inexistente. Como agora dito na Teia “Até que Chegue o Bairro
Português, há bancos de Granito no Boulevard, com
Frases Literárias e Azulejos”. Certo.
Então, para que serve ou a quem pode servir, a continuação do absurdo?
Porque afirmar que a tal pequena cerimónia culminou com a assinatura do Livro de Ouro da Cidade pelo
Cônsul-geral, quando não foi feita qualquer assinatura? Pela simples razão de que esse protocolo é feito no
início dos mandatos dos diplomatas e não na data da
sua partida.
Queiramos ou não, ficamos interrogativos face a este
tipo de propaganda, de deformação informativa, que
pode ser vista como exemplo de um detestável jornalismo de compadrios. E num município, já muito contestado por certas actividades pelo menos duvidosas,
há necessidade de exemplos de honestidade e de verdade para que se possa combater a corrupção. Mas não
será por excessos de palavras inúteis, vazias de censo
que questionam o comum dos mortais, que se atingirão exemplos de respeitabilidade.
A quem e para que servirá, então, a propagação destes
“feitos” através do mundo Português que é a Agência
Lusa? Bizarro.
Francamente, espera-se de um organismo que serve
de farol para a informação portuguesa, mais rigor e
respeito da verdade dos acontecimentos.

Raul Mesquita

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.
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Breves
«Patrick Vieira sérvio» a caminho
do Chelsea
Enquanto os rumores do
mercado em Espanha e Inglaterra vão dando como iminente uma proposta formal
pelo argentino Kun Aguero,
do At. Madrid, o Chelsea
continua a movimentar-se
no mercado. Esta terça-feira,
a equipa orientada por Carlo Ancelotti passa a ter nos
seus quadros o médio sérvio
Nemanja Matic, que jogava
nos eslovacos do MFK Kosice. Foi o próprio Kosice a dar
conta do acordo estabelecido
com os «blues», num contrato válido por quatro épocas,
a troco de 1,7 milhões de euros. Os «blues» antecipamse assim ao Middlesbrough
e ao Tottenham, que também pretendiam contratar
Matic, de 21 anos. O internacional sérvio, no Kosice desde 2006, ganhou a alcunha
de «Patrick Vieira sérvio»
pelas semelhanças no estilo
de jogo com aquele jogador
francês.
U. Leiria: Elias ainda
preso pela rescisão
com o V. Setúbal
O médio Elias está a tratar
da rescisão com o V. Setúbal para poder, ainda ontem,
comprometer-se com a U.
Leiria, tornando-se no 13º reforço da turma de Manuel Fernandes. A transferência está,
pois, presa por esse detalhe
burocrático, não escondendo
o jogador uma certa ansiedade por começar a trabalhar no
novo clube, já que, no Sado,
não entrava nas contas de
Carlos Azenha. «Estou ainda
reunido para acertar a rescisão mas está tudo bem encaminhado. Espero ir para Leiria
ainda esta tarde, para assinar
por uma época. Penso que
é a solução ideal para mim,
trata-se de um bom clube, ainda por cima da liga principal.
Será muito bom para poder
voltar a jogar», confessou ao
Maisfutebol. Com mais este
reforço, a SAD leiriense está
cada vez mais próxima de fechar o plantel.
Beto acorda
rescisão de contrato
Beto chegou a um princípio
de acordo com o Recreativo
de Huelva para a rescisão
de contrato entre as partes.
O defesa português, actualmente com 33 anos, não fazia
parte dos planos do treinador
da formação andaluz.

Liga: a análise da jornada 1

T

erá sido contágio por causa dos
Mundiais de Atletismo, que começaram este fim-de-semana em Berlim? O
certo é que, concluída a primeira jornada
da Liga 2009/10, não é possível disfarçar
a sensação de que assistimos a uma falsa
partida generalizada. Com a excepção do
Sp. Braga, que em serviços mínimos, se
tornou o primeiro líder da prova, graças
a um golo de Meyong, todos os outros
, dos mais ambiciosos aos mais modestos - deixaram, a quem viu os seus jogos,
a impressão de que a época começou
demasiado cedo. Sete empates, e apenas nove golos em oito jogos (a maioria
em lances de bola parada), constituem o
saldo mais magro das últimas décadas.
Numa ronda em que nenhum estádio
teve direito a mais do que dois golos, três
nulos deixam um mau prenúncio para
as semanas que se avizinham. Com as
atenções voltadas para os três grandes,
as semelhanças superam as diferenças. É
certo que à vista desarmada o Benfica foi
o mais massacrante, o F.C. Porto o mais
instável e o Sporting o mais limitado, nas
soluções e na energia. Mas o balanço é rigorosamente idêntico: três empates pelo
mesmo resultado, depois de uma desvantagem inicial surgida a partir de lances
de bola parada e anulada em esforço na
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05:00
08:00
09:00
09:45
10:45
13:00
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16:30
17:00
17:30
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20:45
21:15
21:45
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23:30
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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
EM REPORTAGEM
MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
TELERURAL
BIOSFERA
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
BRASIL CONTACTO(R/)
A GUERRA
CONTA-ME COMO FOI
EM REPORTAGEM(R/)
PAI À FORÇA(R/)

parte final do jogo. Se é possível falar em
vantagens, face a um arranque tão homogéneo, talvez seja o Sporting o mais beneficiado por este arranque a meio-gás,
quanto mais não seja pela dificuldade da
deslocação. Talvez a segunda semana,
com as visitas de Sp. Braga a Alvalade,
do Nacional ao Dragão e do Benfica a
Guimarães permita definir melhor as
diferenças entre os candidatos. Para já,
a única conclusão possível é a de que
as conclusões tiradas na pré-temporada
valem pouco quando começam os jogos
a doer. Por enquanto, o acentuar do desequilíbrio entre os grandes e o restante
pelotão ainda está por confirmar no terreno. Mesmo com um panorama pobre, na
qualidade dos jogos e na emoção (excepção feita à partida da Luz), a jornada já
trouxe protagonistas de primeiro plano:
Peçanha foi o primeiro guarda-redes a
deixar traços de heroísmo na sua exibição, e o protagonismo negativo de Hulk
no empate do F.C. Porto em Paços de Ferreira, confirmou o que se anuncia como
uma tendência do campeão na nova época: a sua saúde competitiva vai depender
muito da forma como conseguir integrar
o talento e o temperamento explosivo do
brasileiro, numa dinâmica colectiva enfraquecida pelas vendas de Verão.

Classificação
1-Sp. Braga
2-Marítimo
3-FC Porto
4-Sporting
5-Rio Ave
6-U. Leiria
7-Benfica
8-Nacional

português Nelson Évora não conseguiu repetir o título mundial de
Osaca mas deixa Berlim com um excelente 2º lugar. O campeão olímpico de
Pequim’2008 foi batido pelo britânico
Phillips Idowu mas, ao conquistar a
prata, deu a 16ª medalha a Portugal nos
campeonatos do Mundo de atletismo.

O atleta do Benfica registou o seu melhor salto nos 17,55 metros conseguidos
no último ensaio, numa prova em que
Idowu fez 17,73 (recorde pessoal), “vingando” a derrota de Pequim. O cubano
Alexis Copello arrebatou a medalha de
bonze, com um salto de 17,36 metros,
também no 6º e último ensaio.

Sporting “empatado”
pela Fiorentina

O

Sporting, reduzido a 10 unidades desde os 59 minutos, ficou-se
ontem por um empate a dois golos na
recepção à Fiorentina, em encontro da
primeira “mão” do “play-off” de acesso à Liga dos Campeões em futebol.
O montenegrino Simon Vukcevic, aos
58 minutos, e Miguel Veloso, aos 66,
ainda viraram a vantagem inicial dos
italianos, que marcaram logo aos seis
minutos pelo peruano Juan Manuel
Vargas, mas Alberto Gilardino empatou aos 79.

QUINTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:45 AMANHECER (TELENOVELA)
10:45 VERÃO TOTAL
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 CANADÁ CONTACTO
17:00 MODELO DO ANO 2009(R/)
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 CANADÁ 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 OS PORTUGUESES NA
CALIFÓRNIA
01:30 AS 7 MARAVILHAS DE
ORIGEM PORTUGUESA
NO MUNDO

Desta forma, o Sporting vai em desvantagem para Florença (26 de Agosto)
- o 0-0 serve aos italianos, como o 1-1
- e sem Vukcevic, que tirou a camisola
para festejar o seu golo e foi expulso
por acumulação de amarelos.
Em 2009/2010, os “leões” começaram
por vencer o Santiago do Cacém (3-0
a 04 de Julho), mas, depois, já somam
sete jogos consecutivos sem ganhar, incluindo quatro empates em outros tantos jogos oficiais.

9-P. Ferreira
10-Leixões
11-V. Guimarães
12-Naval
13-V. Setúbal
14-Belenenses
15-Olhanense
16-Académica

Resultados
Sexta-feira (14 Ago)
Leixões-Belenenses
Sábado (15 Ago)
Nacional-Sporting
Sp. Braga-Académica
Domingo (16 Ago)
Naval-Olhanense
U. Leiria-Rio Ave
P. Ferreira-FC Porto
Benfica-Marítimo
Segunda-feira (17 Ago)
V. Setúbal-V. Guimarães

1
1
1
1
1
1
1
0

próxima jornada
Sexta-feira (21 Ago)
Olhanense-U. Leiria 15:15*
Sábado (22 Ago)
Sporting-Sp. Braga
16:15Domingo (23 Ago)
Académica-P. Ferreira 11:00
Marítimo-Leixões
11:00
Rio Ave-V. Setúbal
11:00
Guimarães-Benfica 13:00*
FC Porto-Nacional
15:15*
Segunda-feira (24 Ago)
Belenenses-Naval
15:15*

0-0
1-1
1-0
0-0
1-1
1-1
1-1
0-0

liga de honra - LIGA vitalis
1-Trofense
2-Gil Vicente
3-Portimonense
4-Feirense
5-Sp. Covilhã
6-S. Clara
7-Freamunde
8-Aves

3
3
3
3
3
3
1
1

9-Varzim
10-Oliveirense
11-Beira-Mar
12-Chaves
13-Fátima
14-Estoril
15-Penafiel
16-Carregado

1
1
0
0
0
0
0
0

Resultados

próxima jornada

Gil Vicente 3 - 1 Penafiel
Varzim 0 - 0 Oliveirense
Estoril 1 - 3 Portimonense
Chaves 0 - 1 Feirense
Beira-Mar 0 - 1 Sp. Covilhã
Freamunde 0 - 0 Aves
Trofense 3 - 0 Carregado
S. Clara 1 - 0 Fátima

Penafiel - S. Clara
Oliveirense - Estoril
Portimonense - Beira-Mar
Feirense - Varzim
Sp. Covilhã - Freamunde
Aves - Chaves
Carregado - Gil Vicente
Fátima - Trofense

1-Paredes
2-Moreirense
3-Valdevez
4-Lourosa
5-Lordelo
6-Padroense
7-Lousada
8-Merelinense

0
0
0
0
0
0
0
0

9-Boavista
10-Tirsense
11-Vianense
12-Vizela
13-Gondomar
14-Ribeirão
15-SP. Espinho
16-Vieira

0
0
0
0
0
0
0
0

JORNADA 1 | 06-09-2009
Paredes - Moreirense
Valdevez - Lourosa
Lordelo - Padroense
Lousada - Merelinense
Boavista - Tirsense
Vianense - Vizela
Gondomar - Ribeirão
Sp. Espinho - Vieira

II Divisão - Zona Centro
1-Tourizense
2-Marinhense
3-União Serra
4-Ac. Viseu
5-Esmoriz
6-Pampilhosa
7-Eléctrico
8-Monsanto

0
0
0
0
0
0
0
0

9-V.Pico
10-Praiense
11-Tondela
12-Arouca
13-Sertanense
14-Operário
15-O.Bairro
16-Mafra

0
0
0
0
0
0
0
0

1-U. Madeira
2-Marítimo B
3-Pontassolense
4-Real Massamá
5-E. Amadora
6-Lagoa
7-Camacha
8-Louletano

0
0
0
0
0
0
0
0

9-Odivelas
10-Pinhalnovense
11-Igreja Nova
12-Atl. Reguengos
13-Atlético
14-Aljustrelense
15-Oriental
16-Santana

JORNADA 1 | 06-09-2009
Tourizense - Marinhense
União Serra - Ac. Viseu
Esmoriz - Pampilhosa
Eléctrico - Monsanto
V.Pico - Praiense
Tondela - Arouca
Sertanense - Operário
O.Bairro - Mafra

II Divisão - Zona Sul
0
0
0
0
0
0
0
0

JORNADA 1 | 06-09-2009
U. Madeira - Marítimo B
Pontassolense - Real Massamá
E. Amadora - Lagoa
Camacha - Louletano
Odivelas - Pinhalnovense
Igreja Nova - Atl. Reguengos
Atlético - Aljustrelense
Oriental - Santana

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

Série b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

Série c

Série d

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Série f

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Série G - AÇORES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Série G - MADEIRA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

** Horário sujeito a modificações

SEXTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:45 AMANHECER (TELENOVELA)
10:45 VERÃO TOTAL
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 OS PORTUGUESES NA
CALIFÓRNIA(R/)
16:30 MAGAZINE
TIMOR 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
TIMOR CONTACTO
22:15 HÁ FESTA EM...(R/)
23:45 FILHOS DA NAÇÃO(R/)
00:15 CONTA-ME COMO FOI
01:00 OS CONTEMPORÂNEOS(R/)

3
1
1
1
1
1
1
1

II Divisão - Zona Norte

Portugal soma 16ª medalha
em mundiais de atletismo

O

DESPORTO 15

1ª liga - LIGA SAGRES

Nelson Évora conquista prata em Berlim

* HORA DE MONTREAL
QUARTA-FEIRA

coordenação de joão mesquita -

SÁBADO
02:00
02:30
03:15
04:00
05:00
05:30
06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
11:30
13:00
14:30
15:00
16:00

ÁFRICA 7 DIAS
INICIATIVA (R/)
ZIG ZAG
PAI À FORÇA(R/)
IR É O MELHOR REMÉDIO
A ALMA E A GENTE (R/)
PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AS ILHAS DESCONHECIDAS
A HORA DE BACO
ATLÂNTIDA (AÇORES)
DESPORTO 2
T2 PARA 3 “REMODELADO”
TELEJORNAL
FUTEBOL: LIGA SAGRES
Sporting vs Braga
18:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
18:30 TELERURAL
19:00 NOTÍCIAS
20:00 PAI À FORÇA
20:45 TELEJORNAL
21:45 CIDADES PATRIMÓNIO MUNDIAL
22:15 AS PUPILAS DO SENHOR REITOR
23:45 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
00:15 A ALMA E A GENTE
00:45 ROUXINOL FADUNCHO “CONTRA FADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS”

DOMINGO

SEGUNDA-FEIRA

DESTINOS.PT(R/)
CONSIGO
ZIG ZAG
FEBRE DA DANÇA(R/)
EUCARISTIA DOMINICAL
GOSTOS E SABORES(R/)
MUDAR DE VIDA(R/)
DESTINOS.PT(R/)
FILHOS DA NAÇÃO(R/)
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
SÓ VISTO!
GOSTOS E SABORES(R/)
A ALMA E A GENTE (R/)
DESPORTO 2
DA TERRA AO MAR(R/)
PAI À FORÇA(R/)
TELEJORNAL
NAVEGADORES.PT
HÁ FESTA EM...
T2 PARA 3 “REMODELADO”
NOTÍCIAS
OS CONTEMPORÂNEOS
TELEJORNAL
FUTEBOL: LIGA SAGRES
V. Guimarães vs Benfica
23:30 ARTE & EMOÇÃO
23:45 EUROPA CONTACTO

00:30 30 MINUTOS(R/)
00:45 NAVEGADORES.PT(R/)
01:30 A HORA DE BACO
01:59 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:45 AMANHECER (TELENOVELA)
10:45 VERÃO TOTAL
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 CUIDADO COM A LÍNGUA!
16:15 MAGAZINE EUA CONTACTO
- N. INGLAT
16:45 FILHOS DA NAÇÃO
17:15 SÓ VISTO!
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VILA FAIA
20:45 TELEJORNAL
21:45 MAGAZINE EUA CONTACTO
- N. INGLAT
22:15 Programa a designar
23:15 GRANDE REPORTAGEM-SIC
23:45 CONTA-ME COMO FOI
00:30 DESTINOS.PT(R/)
01:00 GRANDES LIVROS

02:00
02:30
03:00
04:00
05:00
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
11:30
12:00
13:45
14:15
15:00
16:00
16:45
18:30
19:00
20:00
20:45
21:45

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:00
09:45
10:45
13:00
14:00
15:00
16:00
16:15
16:45
17:30
18:15
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:15
23:45
00:30
01:00

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
MACAU CONTACTO
AS ILHAS DESCONHECIDAS
MUDAR DE VIDA
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
MACAU CONTACTO(R/)
SERVIÇO DE SAÚDE
DA TERRA AO MAR
Programa a designar
MUDAR DE VIDA(R/)
Programa a designar
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