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O Trágico destino
dos Kennedy

A

ONU decretou este último domingo de Agosto, Dia Internacional dos Desaparecidos, para
assinalar os desaparecimentos – de
forma violenta — que anualmente se constata em todo o mundo.
Em Portugal, foram declarados até
agora mais de 3 mil desaparecidos,
sendo cerca de mil de menor idade.
Aproveito a ideia do tema para me
debruçar sobre as vidas tumultuosas
da Família Kennedy, de que vários
membros tiveram trágicos fins, no
momento em que decorrem ainda
manifestações de simpatia em todo o
mundo, pela morte recente, devido a
um cancro cerebral, do patriarca do
Senado Americano, Ted Kennedy.
Último representante masculino em
linha directa do clã Kennedy.
Este, quase uma instituição americana, nasceu com o avô paterno
Patrick Joseph Kennedy, de origem
irlandesa, senador do Massachusetts entre 1889 e 1895. Seu filho Joseph Kennedy, homem de negócios
pouco lícitos na região de Boston,
fez a sua colossal fortuna no tempo
da Lei Seca, com o contrabando de
whisky, lado a lado com a máfia italiana. Foi embaixador dos EUA em
Londres durante a Segunda Guerra
Mundial. Tornou-se um incontornável nos meios políticos e da banca.
Casado a Rose Fritzgerald, filha de
John Fritzgerald, seis anos prefeito
de Boston, entre 1906 e 1914, teve
9 filhos, todos tendo em comum um
marcado liberalismo político e na
maioria dos casos, sido vítimas de
morte violenta.
Joseph P. Kennedy júnior, nascido
em 1915, morreu em 1944 quando o
bombardeiro que comandava explodiu, no cumprimento duma missão
contra as rampas de lançamento de
Continuação na página 13
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Comunidade despediu-se
comovidamente

Ver página 2
Em Portugal

Número de imigrantes a
receber subsídio cresce 64%
O

s beneficiários da prestação de desemprego aumentaram quase 40%
no último ano. Uma fatia de 6,5% é já
de cidadãos estrangeiros, sobretudo dos
PALOP, Brasil e Europa de Leste. Mesmo assim, há 160 mil desempregados
que não recebem qualquer subsídio
A crise no emprego está a afectar cada
vez mais a comunidade imigrante. Em
Julho, 21 515 estrangeiros viviam já do
subsídio de desemprego, mais 64,5% que
um ano antes, revelam os números da Segurança Social a que o DN teve acesso.
A esmagadora maioria são trabalhadores
dos PALOP (32,3%), do Brasil (28,7%)
e da Europa de Leste (23,3%), vítimas

do encerramento de muitas empresas
na área da construção e restauração.
Ao todo, os estrangeiros representam
já 6,4% dos beneficiários desta prestação.
“Em tempo de prosperidade, os imi-
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grantes ombreiam lado a lado com os
operários portugueses; quando não há
trabalho, são tratados como se fossem
guardanapos. E a tendência é para a
situação se agravar se não forem lançadas grandes obras como a reabilitação”, alerta Albano Ribeiro, presidente
do Sindicato da Construção Civil do
Norte. A tendência natural das pequenas e médias empresas é, quando não
há trabalho para todos, substituírem os
trabalhadores estrangeiros... às vezes,
por outros indocumentados, mais baratos.
Os novos pedidos de subsídio de deContinuação na página 4
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Na última missa do Padre Arruda em Laval

AGENDA COMUNITÁRIA
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.

Piquenique Rancho
Folclórico Praias de Portugal

O Rancho Folclórico Praias de Portugal do Clube Portugal de Montreal
organiza o já tradicional piquenique na praia Saint-Zotique no sábado
5 de Setembro. Haverá música, jogos, petiscos e muito mais. Para
mais informações: 514-844-1406 ou 514-366-4667.

L

aval. A maior assistência de fiéis de sempre para
assistir a uma eucaristia na Missão de Nossa Senhora de Fátima, despediu-se do padre José V. Arruda
em Missa de Acção de Graças, aqui realizada no domingo transacto, levando-nos a questionar se realmente terá
havido “desarmonia” de espécie alguma nas relações
do padre com a comunidade.

pensamento da semana
“Fechem os olhos por um momento e imaginem a vida antes do
clorofórmio”. C.S.Lewis (1898-1962), escritor e pedagogo inglês.

EFEMÉRIDES - 2 de SETEMBRO
1666 - Grande incêndio de Londres. As chamas devastam a cidade
durante três dias, destruindo 13 mil edifícios e a antiga catedral de
São Paulo.
1876 - Morre José Fontana, pioneiro do socialismo em Portugal.
1885 - É inaugurada a Penitenciária de Lisboa.
1939 - Portugal declara neutralidade na II Guerra Mundial, um dia depois da invasão da Polónia pelas forças nazis.
1945 - II Guerra Mundial. Sessão formal de assinatura da rendição do
Japão, a bordo do USS Missouri. Ho Chi Minh proclama a República
do Vietname.
1951 - O primeiro-ministro iraniano Mossadegh nacionaliza o petróleo
e expropria os bens da Anglo-Iranian Oil Company.
1962 - A URSS começa o envio de mísseis para Cuba.
1963 - O governador do Alabama George C.Wallace recusa a aplicação das leis anti-segregacionistas e ordena às tropas estatais que
impeçam a entrada de estudantes negros nas escolas públicas.
1964 - Morte de Francisco Craveiro Lopes, 72 anos, 13º presidente da
República, 3º da ditadura do Estado Novo, o único que recusou a submissão a Oliveira Salazar, inviabilizando a reeleição, em 1958. Criticou
a política colonial, com a eclosão da guerra em Angola.
1969 - Morre o primeiro presidente do Vietname do Norte, Ho-ChiMin.
1979 - Os dirigentes líbios ordenam a ocupação das Embaixadas
do seu país no estrangeiro e a sua transformação em Gabinetes do
Povo.
1980 - É inaugurada no Funchal a 26ª Assembleia Geral da NATO,
com a presença de três centenas de delegados de 15 países.
1985 - Confirmação da descoberta do Titanic, a mais de 3,5 quilómetros de profundidade, ao largo da ilha canadiana de Newfoundland,
pela missão franco-norte-americana, liderada por Robert Ballard.
1988 - Morre o bombeiro Joaquim Ramos, elevando para dois o número de mortos do incêndio no Chiado, em Lisboa, no dia 25 de Agosto.
Ao fim de 19 meses de trabalho, a Assembleia Constituinte do Brasil
aprova a nova Constituição.
1992 - Apresentação do novo regime de acesso ao ensino superior,
em Portugal. EUA e Rússia concordam na partilha da construção de
uma estação espacial comum.
1997 - Começa a Conferência de Oslo para a eliminação das minas
anti-pessoais.
1998 - Queda de avião da Swissair na Nova Escócia, Canadá, causa
a morte de 229 pessoas.
2001 - Morre Christian Barnard, 78 anos, médico sul-africano e primeiro cirurgião a efectuar um transplante de coração.
2003 - O empresário russo Roman Abramovich, 36 anos, compra o
clube inglês de futebol Chelsea, por 44,4 milhões de euros.
2004 - Segundo dia do sequestro da escola de Beslan, na Ossétia
do Norte. O comando tchecheno liberta 26 reféns. A Convenção Republicana, em Nova Iorque, confirma George W.Bush na corrida ao
segundo mandado na Casa Branca.
2005 - Furacão Katrina. O balanço do número de mortos sobe a
10.000. A Unicef confirma a existência de 400 mil crianças desalojadas. Nova Orleães encontra-se a saque.
2006 - A Universidade do Porto apresenta o projecto de criação do
primeiro banco público de esperma e óvulos em Portugal.
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A missa, acompanhada pelo coral desta Missão e por
um agrupamento da comunidade latino-americana,
contou com a presença de altas individualidades, tais
como: Gilles Vaillancourt, presidente da Câmara Municipal de Laval, a sua assessora, sra. Jocylin Guertin;
Alia Haddad, da Comissão Escolar de Laval; Guy Ouellette, deputado de Chomedy à Assembleia Nacional do
Quebeque, Yves Légaré, da firma com o mesmo nome,
e esposa, entre outros. Do lado dos familiares, deslocouse de Toronto Ricardo Vieira Arruda, irmão do homenageado. Várias dessas personalidades distinguiram o padre Arruda com lembranças e discursos assaz elogiosos
pelos óptimos serviços que aqui prestou ao longo destes
dezassete anos. Mas curiosamente, foi a Idalina Moniz,
membro da Corporação, quem porventura terá tido mair
impacto ao pôr o dedo na ferida do que levou à saída do

Zé da Bouça (V)

T

endo contraído uma dívida para emigrar, o Zé, depressa arranjou emprego. Agarrou-se a tudo que
era trabalho honesto. Passou o primeiro Inverno em
Montreal. Em Março de 1959, conseguiu emprego
nos Caminhos de Ferro – Canadian National Railway
(CNR), hoje Via Rail. Foi trabalhar para uma “rock
gang”, próximo de Winnipeg, Manitoba. Lembra-se,
de nesse mesmo ano, pedir autorização ao “boss” para
ir ao banco em Winnipeg para enviar um cheque com
o montante para liquidar a dívida dos 15 mil escudos
e enviar também algum dinheiro para ajudar a família em Portugal. Também se recorda de nesse mesmo
ano, no mês de Fevereiro, perto de Canyon, Manitoba, onde estava a “Rock Gang” instalada, ter havido
um descarrilamento de um comboio que transportava
vagões carregados de trigo vindo de Alberta. Eram
quatro horas da manhã quando os trabalhadores, que
dormiam no vagão-dormitório, (sleep-car) foram acordados pelo “Big Boss” para remover os montões de
trigo do meio da linha e substituir alguns carris. “Get
up, boys!, it’s an emergency!”, gritava aflito o capataz.
Mesmo vestidos a rigor para enfrentar os 42º negativos, os trabalhadores só aguentavam turnos de 30 minutos. O frio era intenso!
Acreditando no adágio que diz, “quem se muda, Deus
ajuda”, em 1960 deixou os caminhos de ferro e arranjou trabalho no corte de madeiras no Noroeste de Ontário. Trabalhou nos camps 5, 12, e 24 da companhia
Marathon Corporation of Canadá. Trabalhava à peça –
quantas mais cordas de madeira cortasse e empilhasse
mais ganhava. Foram cinco anos de trabalho árduo e
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pároco local, quando afirmou “Hoje, perdemos um líder
de origem açoriana. Não faz sentido”.
“Honro-me de ter passado por aqui”, disse o padre Arruda, cuja homília focou a questão do emigrante como
ser humano para depois se referir a si mesmo, no contexto de que a “nossa missão no mundo é servir, ligar
as pessoas com Deus. Esta foi a minha missão”. Finda a
cerimónia religiosa, seguiu-se uma grandiosa recepção para largas centenas de admiradores do padre
Arruda, com um mui agradável almoço e música.
Decorreu na Galerie du Ruisseau de Laval, do complexo de Alfred Dallaire, Groupe Yves Légaré. O
padre Arruda, natural da freguesia de Ribeira Seca,
concelho da Ribeira Grande, S. Miguel, serviu a
comunidade lavalense de 1 de Setembro de 1992 a
30 de Agosto de 2009, perfizeram-se agora 17 anos,
onde muito se distinguiu. Não obstante algumas diferenças de opinião que poderão ter havido entre o
sacerdote e os seus críticos, forçoso é reconhecerlhe o ecumenismo, nem sempre compreendido, com
que rodeou todo o seu missionarismo. No domingo
passado, todos o louvaram pela sua capacidade de
trabalho, dedicação e amizade. Apesar de tudo, pois e
ainda, será imensamente sentida a sua falta. Registe-se,
entretanto que este nosso compatriota do sacerdotismo
vai passar a fazer serviço, conforme determinação de
S. E. o Cardeal Jean-Claude Turcotte, na Igreja de de
Saint Edourd e Igreja de Saint Arséne, tendo sido ainda nomeado sacerdote-responsável pela Missão latinoamericana Santa Teresa d’Ávila e também pela pequena
comunidade cristã francófona da Igreja de Saint Philippe, todas de Montreal. Desejamos-lhe as maiores felicidades. Ah, é verdade: os novos padres que irão substituir o padre Arruda, não chegaram a comparecer como
estava previsto, para a sua apresentação durante a missa
de Acção de Graças de que temos vindo a falar.

António Vallacorba

arriscado naquele bosque vasto e adverso onde Zé da
Bouça e muitos outros emigrantes de diversas nacionalidades, ali deixaram, durante anos, muito suor e muito sacrifício. Para não falar dos menos afortunados que
foram vítimas de graves acidentes. Saíam às 8 horas
da manhã do acampamento, transportados como quem
transporta animais para a feira num camião de carroçaria fechada com assentos de madeira. Munidos com
a moto-serra e um machado, com sanduíches e uma
garrafa de água ou sumo, voltavam à noite ao camp
para o merecido descanso. Nesse tempo, nas madeiras,
trabalhavam-se seis dias por semana – o domingo era
o único dia de descanso – para escrever à família e/ou
à namorada. Zé da Bouça tinha deixado a sua amada
em Portugal. Antes de partir para o Canadá prometeulhe escrever-lhe a miúdo e que um dia voltaria para se
casarem. Não faltou à promessa. Seis anos mais tarde
regressou. Surpreendeu a família, a namorada e toda a
aldeia de Vilar d’Ossos. O rapaz filho da família mais
humilde e mais pobre daquele lugarejo, aparecia agora para realizar o seu sonho: casar com a sua Maria
das Dores. Graças às suas economias, e o facto de ter
tirado a carta de condução em Port Arthur, Ontário,
(hoje Thunder Bay),em 1962, quando chegou a Lisboa, pensando que o seu Vilar d’Ossos já teria uma
estrada, alugou um carro. Enganou-se. Pois a estreitíssima estradinha de terra batida só tinha chegado até à
porta do senhor abade, ou seja, até ao adro da Igreja da
freguesia, que são cerca de cinco quilómetros do lugar
de Vilar d’Ossos. Continua na próxima edição
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Breves
Walt Disney compra
Marvel por 2,8 mil
milhões
O ‘Homem-Aranha’ é um
dos grandes personagens
da Marvel, com numerosas
adaptações das suas histórias ao grande écrã. A Walt
Disney acordou a compra
da Marvel Entertainment por
quatro mil milhões de dólares
(2,8 mil milhões de euros),
passando a controlar personagens como o ‘Homem-Aranha’, os ‘X-Men’ e o ‘Homem
de Ferro’. Cada accionista da
Marvel vai receber por cada
acção que detém um total de
30 dólares em dinheiro mais
0,745 acções da Walt Disney,
anunciaram hoje as duas empresas em comunicado conjunto, citado pela Bloomberg.
Com este negócio, a Disney
obtém direitos de mais de
5000 pers. da Marvel.
Grupo TAP
mantém “situação
financeira crítica”
O Grupo TAP mantém uma
“situação financeira crítica”,
com capitais próprios negativos de 274,2 milhões de euros, quando foram registados
171,7 milhões de euros no
final do ano passado, revela
o relatório semestral da Parpública, o único accionista da
transportadora aérea portuguesa. Os valores apontados
devem-se ao “resultado negativo apurado no semestre”.
Guerra de preços
baixa despesas
escolares
A crise não dá tréguas e,
para fazer face à carteira mais vazia dos pais, as
grandes superfícies entraram numa guerra de preços
com a vantagem de os produtos estarem mais baratos
do que em 2008. O CM fez
as contas a uma lista de
produtos com os preços
mais baixos. Entre mochilas, lápis, canetas, folhas e
outros artigos, o preço final
do cabaz ficou pelos 48,29
euros, ou seja, uma redução de cerca de cinco euros
face ao custo dos mesmos
produtos no ano anterior.
Reformados do Estado recebem o triplo
Uma vida inteira de trabalho
para depois, aos 65 anos,
gozar da reforma sob uns
raios de sol. É este o desejo
da maioria dos portugueses,
que está, no entanto, muito
longe da realidade do País.
O valor médio das pensões
em Portugal é de 386 euros
por mês. Apesar do pouco dinheiro, o desemprego
está a empurrar cada vez
mais os portugueses para
a reforma antecipada, com
penalizações.
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Número de imigrantes a
receber subsídio cresce 64% Chefe do banco central
semprego, na verdade, não param
de crescer, embora de forma menos
acentuada que no início do ano. Só no
último mês, foram atribuídos 21 880
prestações de apoio, mais 29% que
em Julho de 2008, mas longe do pico
de 27 782 novos subsídios registados
em Janeiro. De destacar a aceleração

no subsídio social de desemprego, depois de o Governo, face ao agravar da
crise económica, ter decidido alargar
os critérios de acesso a esta prestação
- passaram a ter direito os agregados

Continuação da página 1
familiares com um rendimento por pessoa de 461 euros, em vez dos anteriores
365 euros. Este subsídio destina-se a
pessoas de baixos rendimentos ou que
já esgotaram o prazo normal do subsídio de desemprego sem terem conseguir
encontrar trabalho. O Porto é a distrito
do país com o maior número de novos
subsídios de desemprego deferidos (3589, quase 23% do
total), logo seguido por Lisboa
(3329) e, ainda que a maior distância, Bragança (1529).
No conjunto, em Julho havia
335 961 beneficiários das prestações de desemprego, quase
mais 95 mil pessoas (39,3%)
que há um ano. E o pior é que,
a acreditar nos números de desempregados inscritos no IEFP, há ainda outras
160 mil pessoas que não têm trabalho,
nem recebem qualquer apoio do Estado.
LUSA

Praia do Monte Verde não reúne
requisitos para ser zona vigiada

A

Praia do Monte Verde, na Ribeira
Grande, onde morreu quinta-feira
um homem no mar quando tomava banho, é uma zona não vigiada porque
não reúne os requisitos necessários em
termos de infra-estruturas de apoio a
banhistas. “É uma praia não vigiada
porque não reúne todos os requisitos
que são necessários à luz da lei em
termos de infra-estruturas de apoio a
banhistas e entidades, como o Instituto
de Socorros a Náufragos”, esclareceu
Ricardo Silva, presidente da Câmara
da Ribeira Grande, em declarações à
Lusa. A falta de estruturas de apoio

ao mar na Praia do Monte Verde, onde
também está a decorrer uma prova do
Circuito Mundial de Surf.
Ricardo Silva admitiu à Lusa que, apesar de a praia não ser vigiada, “isso não
impede que as pessoas possam tomar
banho, sob a sua responsabilidade”, recusando que se trate de um local perigoso para os banhistas.
O autarca revelou mesmo que a zona
balnear foi este ano alvo de “uma grande acção de limpeza” para garantir o
acesso dos visitantes. Questionado sobre a razão da autarquia não criar as
condições necessárias para que a praia

impede, segundo o autarca, a presença passe a ser vigiada, o presidente da Câde nadadores salvadores nesta praia, mara da Ribeira Grande revelou que “o
com um extenso areal, situada na cos- local vai ser sujeito a uma grande interta norte da ilha de S. Miguel, mas não venção, com a construção do Passeio
afasta os banhistas, criando situações Atlântico”. Segundo o autarca, a Praia
de perigo como a que ocorreu quinta- de Monte Verde ainda foi teve obras
feira. Um luso-canadiano de 35 anos porque “é preciso conciliar as várias ind’optométrie
Luso
faleceu no Centro de Saúde da Clinique
Ribeira
tervenções”.
LUSA
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009
Grande, depois de ter sido resgatado

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

americano roubado

B

en Bernanke foi vítima de fraude sofisticada, após
o que parecia simples furto de carteira .
Um sofisticado grupo de criminosos conseguiu apoderar-se da identidade bancária de Ben Bernanke, o
Presidente da Reserva Federal (FED), o banco central
norte-americano. O responsável máximo pelo sistema
financeiro dos Estados Unidos foi uma das vítimas de
um esquema que envolveu 500 contas espoliadas em
pelo menos 2,1 milhões de dólares (mais de 2,6 milhões $ canadianos). Esta história, contada pela revista
Newsweek, acabou com a detenção e condenação de
vários suspeitos, entre eles um antigo cadastrado com
nome profissional de “Big Head”, ou grande cabeça. O
roubo começou em Agosto, de 2008, no início da crise
financeira, quando a mulher de Bernanke, Anna, foi
vítima daquilo que parecia ser um banal furto de uma
carteira com documentos. Além da carta de condução,
Anna Bernanke perdeu o cartão de segurança social,
quatro cartões de crédito e ainda um livro de cheques.
Neste caso o livro de cheques foi utilizado num esquema complexo: os delinquentes depositavam dinheiro
numa conta cuja identidade também tinham roubado e
depois retiravam dinheiro dessa conta, mas em quantidades superiores às depositadas. O mecanismo permitia gerir os saques sem criar desconfiança. O facto de
terem roubado os cheques da conta de que Bernanke
era um dos titulares terá ditado a má sorte dos criminosos, pois a queixa do presidente do FED gerou uma
investigação tão sofisticada como a fraude.
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

Cientistas britânicos
descobrem planeta
que desafia leis da
astronomia

O

Corpo já deveria ter-se chocado com a estrela que
orbita. O estudo foi publicado sexta-feira pela revista científica ‘Nature’. Uma equipa de cientistas britânicos descobriu um planeta com um volume dez vezes superior ao de Júpiter, que orbita tão próximo a sua
estrela matriz que as correntes estelares já deveriam ter
causado a sua colisão com o astro e a sua destruição.
Em um estudo publicado sexta-feira pela revista científica “Nature”, um grupo de astrónomos da Universidade de Keele, no Reino Unido, assegura que o planeta
baptizado como WASP-18b é uma raridade no mundo
da astronomia e que a probabilidade de observar um
fenómeno semelhante é de uma entre mil. Trata-se de
um planeta do grupo dos “Júpiteres Quentes”, ou seja,
aqueles que se formam longe da estrela em torno da
qual orbitam e que se aproximam da mesma ao longo
dos anos, com ajuda das correntes estelares. No entanto, o WASP-18b é tão grande e encontra-se actualmente tão próximo da sua estrela matriz que as correntes
já deveriam ter conduzido um impacto entre o planeta
e o astro. De facto, a sobrevivência deste tipo de planeta não costuma ser superior a um milhão de anos,
uma marca batida amplamente pelo WASP-18b. Como
possíveis causas, os cientistas apontam que as correntes estelares desse sistema são menos fortes que as do
nosso, o que explicaria a longevidade do WASP-18b.
Outra possibilidade seria que outro elemento exógeno
ainda não identificado evite a colisão do planeta com
sua estrela e sua destruição. GLOBO
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Muito bons somos nós

Eu não gosto de ler
A

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização.
Amor: Poderá despertar a atenção daquela pessoa que
tem debaixo de olho há muito tempo. Nunca desista dos
seus sonhos!
Saúde: Pode sofrer algumas dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 2, 4, 8, 12, 51, 53

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo
de não ser correspondido. Aprenda a trazer para a luz o
melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com o calor, proteja
a sua pele. Dinheiro: Modere a possível tendência para gastar desenfreadamente.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 3, 6, 21, 38, 44, 70

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho saia e distraia-se mais. A
vida é uma surpresa, divirta-se!
Saúde: Poderá ter problemas de estômago.
Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais favorável.
Número da Sorte: 9 Números da Semana: 5, 9, 17, 28, 51, 67

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Aproveite muito bem esta onda de romantismo que
o está a invadir. Que a alegria de viver esteja sempre na
sua vida!
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos gastos.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 15, 21, 29, 32, 55, 66

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: a Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro que está
carente. Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá atingir o
sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 1, 2, 19, 24, 30, 42

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Uma relação de amizade poderá tornar-se mais
séria. Abra o seu coração para o amor, seja feliz!
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 3, 10, 19, 22, 48, 61

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus amigos tenham saudades
suas. Combine uma saída com eles. Que o seu olhar tenha o brilho do sol!
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Número da Sorte: 42
Números da Semana: 6, 13, 18, 25, 55, 70

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera.
Amor: Saiba ouvir aqueles que necessitam da sua ajuda.
Seja bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e o bemestar serão permanentes na sua vida!
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente.
Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Número da Sorte: 49
Números da Semana: 9, 12, 16, 28, 37, 44

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Que
a sabedoria infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Possíveis dores em todo o corpo.
Dinheiro: Cuidado com os grandes investimentos.
Número da Sorte: 64
Números da Semana: 11, 29, 30, 45, 56, 62

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo
Ciclo de Vida.
Amor: Alguém que lhe é muito chegado pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento dos outros não
corresponder às suas expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes.
Dinheiro: Momento sem preocupações.
Número da Sorte: 20
Números da Semana: 2, 10, 15, 24, 64, 71

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça.
Amor: Momento em que andará mais isolado dos seus
familiares. Que a luz da sua alma ilumine todos os que
você ama! Saúde: Cuidado com o calor, pois o seu sistema imunitário anda mais frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta.
Número da Sorte: 8 Números da Semana: 4, 8, 14, 21, 35, 68

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas
do seu passado afectivo. Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Dê mais de si!
Saúde: Procure com mais regularidade o seu oftalmo-

logista.
Dinheiro: Segurança financeira.
Número da Sorte: 13
Números da Semana: 5, 22, 30, 41, 58, 71

lguma coisa se passa entre os portugueses e os
livros. Veja-se, por exemplo, a prestação do cozinheiro Vítor Sobral no inquérito proustiano da Pública
do último domingo. Pergunta: “Com que idade percebeu que falhou na vida?” Resposta: “Até agora não dei
por isso.” Pergunta: “Qual a sua qualidade que mais
irrita os seus amigos?” Resposta: “A minha capacidade de liderar.” Pergunta: “Com que figura pública
se acha fisicamente parecido?” Resposta: “Comigo
mesmo!” Um homem importante. Um vencedor. Um
líder nato. Uma figura pública de referência. E, portanto, qual é a resposta
qual é ela, no momento em que se lhe
pergunta que objecto
ele faria tudo para
salvar de um eventual incêndio lá em
casa? Pois claro: “Os
meus livros.”
Em Portugal, é
assim: um homem
pode ser ao mesmo
tempo vaidoso e
francamente desprovido de sentido de
humor – se é “uma
figura pública”, então de certeza que
foi sobre “os livros”
que se fundou. Outro
exemplo? A doutora Laurinda Alves.
Pouco depois de
inundar o debate europeu de propostas tão marcantes
como a da promoção de “uma verdadeira democracia
europeia” ou a da potenciação de “um modelo europeu
de desenvolvimento humano sustentável”, a Sra. D. X
tornou-se numa espécie de diva oficial do nosso Verão
2009. Já se sabe: toda a silly season merece a sua diva.
E, entretanto, esta mesma revista onde tenho o prazer
de escrever foi ouvi-la falar da sua biblioteca pessoal.
Ah, isso é que uma figura pública portuguesa gosta de
falar dos seus livros. E, então, lá foi ela por ali fora: a
inevitável Sophia e o inevitável Mia Couto, o saltinho
do costume a Torga e a paragem obrigatória em Agustina, um momentozinho de propaganda com Novalis
e a sempre segura conclusão com a Bíblia Sagrada,
embora “com orientação” exegética (a jornalista fez-

nos o favor de nos poupar a pormenores). Pelo meio,
esta pérola: “É fácil gostar dele [de Luís Sepúlveda].
Mas gosto especialmente de russos.” E, portanto, qual
é a resposta qual é ela, no momento em que se lhe pergunta com que autor ela aprendeu a gostar de ler? Pois
claro: “Enid Blyton.” “Leio muito”, diz Laurinda. “Eu
gosto muito de ler”, diria Catarina Furtado.
Em Portugal, é assim: pergunte-se a uma “figura pública” que livros mais a marcaram e lá desata ela a
percorrer o catálogo paperback da Penguin, juntandolhe entretanto “a Sophia”, “o Torga” e “o Mia”, para

aportuguesar um bocado. E eu anseio pela primeira
vez que uma destas figuras seja capaz de dizer alguma coisa refrescante, como por exemplo: “Eh, pá, ler
é que não. Não gosto de ler.” Naturalmente, se for a
Maya ou a Luciana Abreu, não conta: é preciso saber
ler mesmo. Mas isso, sim, seria novo. Com vantagens.
Quem não passa o dia a ler não passa o dia a fazer a
mesma coisa que Laurinda Alves, estando por isso (em
princípio) a salvo da travadinha que deu à doutora. Por
outro lado, um país onde os livros fossem menos valorizados seria, provavelmente, um país com um dose
menor de Manuel Alegre, o que não deixa de ter o seu
mistério.
Pelo contrário, vou ao Google.Pt, e escrevo “adoro
ler”, com aspas e tudo. Resultado: 162.000 entradas.
Mudo para “detesto ler”: apenas 3.500. Desconfiado,
experimento “não gosto nada de ler”: escassas 269,
sendo que a primeira é de um adepto de futebol que
“não gosta nada de ler certas crónicas” que falam mal
do seu clube, mas “adora ler outras” que falam bem.
Já quando vou a “gosto muito de ler”, fico esmagado: 180 mil entradas. Aparentemente, toda a gente em
Portugal gosta de ler, adora ler e não pode mesmo viver sem ler “os clássicos”, “os russos” e “o Mia”. “Eu
devoro livros. Devoro, devoro, devoro!”, dizem, numa
inspirada metáfora digestiva que recupera in extremis
Vítor Sobral para esta crónica.
Por outro lado, os estudos mostram-nos índices de
leitura baixíssimos, incluindo níveis de iliteracia quase terceiro-mundistas e uma obsessão por telenovelasda-TVI (e afins) que nem no Burquina Faso. Aparentemente, é esse o nosso problema: só os leitores se
pronunciam nos jornais, na Internet, na televisão – e,
se algum dia alguém diz que não vai passar a tarde
seguinte a ler, não é nunca como atitude estética, mas
antes como mensagenzinha, não deixando nunca de
salvaguardar-se com versos de Pessoa (“Ai que prazer/
não cumprir um dever./ Ter um livro
para ler/ e não o fazer”).
É um rebanho, no fundo. Os livros
também têm o seu rebanho – e não
é por ser dos livros que deixa de
ser um rebanho como os outros.

Joel Neto
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Menos pobres no Quebeque
A

coordenação de miguel félix -

luta à pobreza é um velho combate cujos resultados são frequentemente desencorajantes. Mas
durante a última década, o número de pessoas consideradas como pobres diminuiu de maneira drástica
no Quebeque. Entre 1997 e 2008, nota-se uma diminuição de 40% do número de Quebequenses pobres.
O Quebeque conta menos pobres, menos desempregados e menos assistidos sociais, principalmente devido ao longo período de prosperidade económico
que tem conhecido desde há quase 15 anos. Com
excepção de três ligeiros afrouxamentos, o Quebeque conheceu um crescimento económico todos os
anos, entre 1992 e 2008. Mas os empregos não estão
necessariamente ligados ao crescimento económico.
Certos períodos de crescimento são acompanhados
de pouca criação de empregos. Mas em 2008, tinha
20% mais empregos no Quebeque de que em 1998.

AQUI CANADÁ 7

Métodos de
interrogatório:
a CIA utilizou um
estudo canadiano

U

m empregado do ministério canadiano dos
Transportes, afirmou estar surpreendido de constatar que o seu estudo sobre a sobrevivência em água
fria, tinha sido utilizado pelos serviços secretos americanos para interrogar prisioneiros. Chris Brooks
redigiu há vários anos um manual para aumentar as
possibilidades de sobrevivência dos marinheiros e de
pescadores perdidos em mar. Documentos recentemente tornados públicos pela CIA revelam que estas
informações foram utilizadas pela agência america-

Os confrontos estão lançados
M
esmo se começa oficialmente no dia 18 de Setembro próximo, a campanha eleitoral doravante
é lançada em Montreal. Os dois candidatos favoritos na corrida à presidência da
câmara municipal apresentaram domingo
a quase totalidade dos seus candidatos.
Pronunciando, cada um, o seu primeiro
grande discurso, iniciaram assim esta
campanha para as eleições municipais de
1 de Novembro. Reunidos em congressos no Colégio de Maisonneuve, os delegados de Union Montréal terminaram
os seus trabalhos com as propostas das
eleições municipais. Gérald Tremblay
pronunciou domingo o seu discurso de encerramento
diante de centenas de militantes. Em modo ofensivo,
o presidente da câmara municipal retomou a sua acusação segundo a qual Louise Harel, então ministra dos
Negócios municipais, teria alterado, pouco
antes das eleições de 2001, a carta da Cidade para favorecer Pierre Bourque. A senhora
Harel já rejeitou estas acusações. Para além
das acusações, Union Montréal tornou-se o
primeiro partido a completar a sua lista de
102 candidatos para as eleições. Sábado, os
delegados de Union Montréal tinham apoiado o projecto de implantação de uma portagem rodoviária em redor da metrópole. A tarifação electrónica
variaria de acordo com o tipo de veículo, a hora e o
dia. Union Montréal vê nesse projecto uma maneira de

financiar um futuro prolongamento do metro.
Uma hora mais tarde, foi a vez da chefe do partido
Vision Montréal, Louise Harel, de lançar
oficialmente a sua campanha sob o tema
de uma sã gestão. Um milhar de pessoas
esteve reunido no parque Jarry no âmbito de uma festa que se queria familiar.
Não se impressionando com as suas palavras sobre Gérald Tremblay, acusou-o
de estar em modo pânico e a “começar
a lançar acusações totalmente gratuitas”.
Para além do mais, apresentou 75 candidatos, ou seja cerca dos três quartos das
pessoas que ambicionarão um posto de
conselheiro municipal, de conselheiro de freguesia
ou presidente de junta de freguesia. A chefe de Vision
Montréal aproveitou da ocasião para anunciar que a
animadora e jornalista Élaine Ayotte, que animava o
acontecimento, será candidata no distrito Marie-Victorin, da freguesia Rosemont-Petite
Patrie. Louise Harel prometeu que com a sua
equipa, os Montrealenses ficariam novamente orgulhosos em viver na sua cidade, fazendo
e que irão fazer“uma grande limpeza” a 1 de
Novembro. Muitas pessoas que assistiam ao
acontecimento, tinham, simbolicamente, vassouras! Também recordou que a sua equipa tem como
projecto fazer de Montreal o hóspede da exposição
universal de 2020, como foi o caso em 1967.

Gary Doer nomeado
embaixador em Washington

D

epois de ter nomeado Jacques Demers ao Senado,
quinta-feira passada, o primeiro-ministro Stephen
Harper causou outra surpresa na sexta-feira, nomeando
o recém ex-primeiro-ministro neo-democrata do Manitoba, Gary Doer, no cargo de embaixador do Canadá em Washington. Doer, que tem 61 anos, substituirá
este Outono o antigo ministro das Finanças no governo de Brian Mulroney, Michael Wilson, que tinha sido
nomeado embaixador em Março de 2006. Frente aos

jornalistas, no seu escritório da colina parlamentar, o
primeiro-ministro Stephen Harper afirmou que o senhor Doer é a pessoa designada para ocupar as funções
de diplomata em Washington, agora que os democratas de Barack Obama estão no poder. À surpresa geral,
Doer anunciou quinta-feira que se demitia do seu posto de primeiro-ministro do Manitoba, após 10 anos no
poder e quando ainda continuava a gozar do apoio da
população da sua província.

Fórum dos Média Comunitários

O

Ministro da Cidadania, da Imigração e do Multiculturalismo, Jason Kenney, convidou a imprensa étnica a um encontro informal para discussão
de assuntos de interesse geral, que preocupem as comunidades.
Numa sala de um restaurante chinês no centro da cidade e com razoável assistência, o encontro decorreu
em ambiente de grande convivialidade, tendo o Ministro, que foi secretariado por Agop Evereklian, excandidato do PC em Laval-Les iles, feito um intróito
relacionado com os dossiês em curso de resolução
da parte do Governo, onde se falou do problema da

necessidade de imposição de visas a certos países,
devido aos abusos, à exageração dos pedidos de “asilo político” verificados e, também destacou a necessidade de modificar a lei sobre os criminosos, jovens
ou adultos, incluindo a praga de crimes financeiros
que têm aumentado sem vergonha, prejudicando milhares de confiantes cidadãos depositantes.
Foi momento de agradável troca de impressões sobre assuntos de importância e da actualidade, entre os
representantes da imprensa étnica e o alto representante governamental.

Raul Mesquita

na de informação, para melhorar as suas técnicas de
interrogatório. Um manual publicado em 2005 pela
CIA cita uma publicação de Transportes Canadá para
definir o tempo máximo de imersão em água fria,
uma técnica que teria sido utilizada para fazer falar
indivíduos suspeitados pertencerem à rede al-Qaïda.
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Casais da semana

Sandro G em Montreal
pela primeira vez
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S

andro G é conhecido nos Açores e até mesmo
no Continente, com meio milhão de discos
editados. Vive nos Estados Unidos, mas Rabo de
Peixe é a sua outra casa adoptiva. Sandro G é um
nome conhecido e onde vive um jovem português,
Sandro G estará lá! A vida de Sandro G foi difícil. O bairro dele era um território mafioso. Era
um gueto! Publicamos esta semana partes de diferentes entrevistas, para apresentá-lo um pouco.
Sandro G estará connosco no dia 5 de Setembro,
às 20 horas, no Restaurante Estrela do Oceano, e
sábado e domingo, dias 5 e 6, na Santa Cruz para
a festa em honra do Sagrado Coração de Jesus.

Parabéns a Steven e Claudia pelo seu noivado

Como te chamas? Sandro Dinis Raposo Gomes.
De onde és natural? Sou de Ponta Delgada, S. Pedro, da Rua do Passal.
Quando nasceste? A 27 de Março de 1974.
Foste miúdo para os EUA? Estou lá desde os 3
anos de idade, depois voltei a São Miguel com a minha família, e só me fixei nos EUA aos 9 anos.
Então conheces bem Ponta Delgada…? Sim, tenho lá muitos amigos.
Qual a tua ligação a Rabo de Peixe?
Tenho tios e dois primos, muitos
amigos! Mas este CD tem a ver com
o filme “Rabo de Peixe”, um documentário com realização de Joaquim
Pinto. Como meus primos estão lá e
eu fiz uma música para eles, a música
acabou por ser usada no filme. Uso
o nome nas t-shirts para estar aliado
ao filme.
As tuas músicas falam um pouco
do mau do mundo…
Eu sofri muito. Ir para os EUA aos 9
anos, sítios grandes, muita droga. Em
Summerville, para onde fui viver, os
meus novos amigos quase todos vendiam droga e estavam cheios de dinheiro. Tinham as melhores bicicletas, e eu também
quis. Vendia droga… Foi porque gostei muito de uma
rapariga que se drogava, que acabei experimentando.
Foi uma desgraça, viciei-me e acabei sendo preso durante um ano…
Mas tu és americano…
Não, não sou. Eu sou português para o resto da minha vida!

Mas sentes-te um pouco americano…?
Eu? Nada, nada!
Mas conseguirias viver nos Açores? Sinceramente, acho muito difícil. Os Açores precisam de muita
ajuda… Eu não quero ficar nos EUA para sempre.
Talvez mais uns 10 anos, mas depois quero viver em
Rabo de Peixe.
Em Rabo de Peixe? Sim, adoro o mar, aquele cheiro, aquelas pessoas… Sem Rabo de Peixe, não seria
o que sou agora. As crianças de lá foram as primeiras
a ter o CD…
Como chegou aos Açores a tua música? Em Julho de 2002 mandei um CD para o meu primo Tony.
Ele deu a um amigo, começaram a fazer
cópias e elas estão por todo o lado. Sei que
falo mal na minha música, mas não tenho
vergonha… No rap americano eles dizem
para matar, que roubam as mulheres dos
outros… Eu não, não apelo à violência, eu
só falo de mim, falo dos fumos…
Como aparece a música na tua vida? É
sempre a dar. Não toco nada mas gosto de
cantar. Quando cheguei à América comecei
a imitar os rappers para aprender o Inglês
– LL Cool J, Run DMC, etc –, foi a minha
maneira de aprender Inglês…
Nunca foste à escola, como referes numa
música? Nunca fui bom na escola, porque
não atinava com a língua. Eu fugia e até fui
fechado pelo Tribunal por isso. Mas não
dava. Foram os rappers que me ensinaram
a falar.
E músicas originais? Um dia decidi que
ia ser o primeiro açoriano a fazer rap. Nos
EUA sou o primeiro português a fazê-lo.
Sei que não sou o primeiro em Portugal,
mas é assim.
Há diferença do rap português para o
teu rap?
É diferente. O meu é mais das ilhas. Qualquer açoriano que ouça as minhas músicas
vai senti-las no coração, vai gostar. Até os
mais pequenos já conhecem as músicas…
Pretendem conquistar o mercado português? Sim,
sim. Já há muitos contactos, mas as empresas portuguesas querem ficar com tudo e dar-me muito pouco.
Prefiro ser pobre do que ser roubado, ninguém vai tirar o meu trabalho e fazer pouco. A Sony e outras estão a negociar, mas o preço vai ter de ser o certo. Não
estou a fazer isto para ser famoso ou um actor. Quero
ser uma pessoa normal…
Porque é que fazes isto?
A gente precisa disto. Cá andam a ouvir música dos outros, quando podem ouvir a
sua própria língua…
Pensas entrar no mercado
americano? É muito difícil.
O que queria era fazer a minha música só em Portugal e
nos Açores. Mais tarde vou
abrir uma companhia de roupas – já tenho duas estilistas
a trabalhar nisso; a marca
vai ser “DROGO”, (DRO de
Sandro e GO de Gomes)…
A Indecent Music é uma
empresa de discos? Sim, e
já temos mais artistas. Digo
já que se vir algum miúdo cá a tocar bem rap, eu levo-o e gravo lá…
E o Brasil? Só depois de Portugal e dos Açores…
Qual é a mensagem que tens para os miúdos de
cá? O que eu digo é que as crianças fiquem nas escolas e aprendam bastante, é muito importante. Olha
para mim: eu sinto falta de escola. Um dia gostava de
estudar a sério.
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Reis de Portugal
8º Monarca de Portugal
Dinastia: Borgonha
1357-1367

D. Pedro I - O Justiceiro
ognominado “o Justiceiro”, foi o
oitavo rei de Portugal. Quarto filho de D. Afonso IV e de D. Beatriz
de Castela, nasceu em Coimbra, a 8 de
Abril de 1320, e morreu em Estremoz a
18 de Janeiro de 1367. Casou por procuração, em 1336, com D. Constança
Manuel, filha do fidalgo castelhano D.
João Manuel e de D. Constança de Aragão. Contudo, a bênção nupcial apenas
lhes foi dada em 1340, na Sé
de Lisboa, depois de D. Afonso XI de Castela ter deixado
D. Constança sair do reino.
Com ela veio também para
Portugal D. Inês de Castro,
cuja ligação amorosa com o
infante viria a provocar forte
conflito entre ele e D. Afonso IV. D. Inês de Castro era
uma fidalga galega, de rara formosura,
que fez parte da comitiva da infanta D.
Constança de Castela, quando esta, em
1340, se deslocou a Portugal para casar
com o príncipe D. Pedro (1320-1357).
A beleza singular de D. Inês despertou desde logo a atenção do príncipe,
que veio a apaixonar-se profundamente por ela. Desta paixão nasceu entre D.
Pedro e D. Inês uma ligação amorosa
que provocou escândalo na Corte portuguesa, motivo por que o rei resolveu
intervir, expulsando do reino Inês de
Castro, que veio a instalar-se no castelo de Albuquerque, na fronteira de
Espanha.
D. Constança morre de parto em 1345
e a ligação amorosa entre D. Pedro e D.
Inês estreita-se ainda mais: contra a determinação do rei, D. Pedro manda que
D. Inês regresse a Portugal e instala-a
na sua própria casa, onde passam a viver uma vida de marido e mulher, de
que nascem quatro filhos.
Os conselheiros do rei aperceberamse das atenções com que o herdeiro
do trono português recebia os irmãos
de D. Inês e outros fidalgos galegos,
chamaram a atenção de D. Afonso IV
para aquele estado de coisas e para os
perigos que poderiam advir dessa circunstância, uma vez que seria natural
antever a possibilidade de vir a criar-se
uma influência dominante de Castela
sobre a política portuguesa.
E persuadiram o rei de que esse perigo poderia afastar-se definitivamente, se se cortasse pela raiz a causa real
desse perigo: a influência que D. Inês
exercia sobre o príncipe D. Pedro, que
um dia viria a ser rei de Portugal. Para
isso seria necessário e suficiente eliminar D. Inês de Castro.
Após o assassínio de D. Inês de Cas-

C

tro, D. Pedro revoltou-se contra o seu
pai, assolou diversas terras a norte do
Douro e chegou mesmo a tentar tomar
o Porto. O acordo de paz entre D. Pedro e seu pai foi firmado em Canaveses
em Agosto de 1355, tendo desde logo
D. Afonso IV delegado em D. Pedro
grande parte do poder. Ficou o infante desde esta altura incumbido de, com
certas reservas, exercer justiça em todo
o reino. Esta transferência de
poderes explica o facto de,
ainda infante, ter D. Pedro
promulgado o beneplácito
régio. Este importante decreto proibia a divulgação
no reino de quaisquer documentos pontifícios sem prévia autorização do rei. Esta
medida provocou a reacção
do clero, que, nas cortes de Elvas de
1361, solicitou a revogação do decreto.
No entanto, D. Pedro estabeleceu oficialmente o beneplácito régio, não para
agravar as relações com a Igreja mas
para marcar a força do Estado.
Subiu ao trono em 28 de Maio de 1357,
com 37 anos de idade. Distinguiu-se
pela aplicação da justiça, segundo Fernão Lopes “aos modos antigos”, tendo sido extremamente rigoroso na sua
aplicação.
D. Pedro reinou durante dez anos,
conseguindo ser extremamente popular, ao ponto de dizerem as gentes
«que taaes dez annos nunca ouve em
Purtugal como estes que reinara elRei
Dom Pedro». Os seus restos mortais
encontram-se na capela mor da igreja
do mosteiro de Alcobaça ao lado dos
de D. Inês de Castro. Os seus dois túmulos representam duas das mais belas
peças da escultura portuguesa do século XIV.
A história de Pedro e Inês

© 2001 Porto Editora, Lda.
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Incêndios na Califórnia
vão prosseguir por
duas semanas

A

1 de Setembro de 2009
1 Euro = CAD 1.573230
CANALIZADORES

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

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

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

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

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Astrólogo – Espiritualista Africano

MESTRE OMAR

TEL.

514-690-0366

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

09_0805-0923

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

NECROLOGIA

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 2 de SETEMBRO de 2009

falo
Português

s chamas que afetam o sul da Califórnia isolando
pelo menos cinco pessoas, devem permanecer fora
de controle por mais duas semanas, alertaram os bombeiros. “Este é um incêndio furioso. Até que as condições climáticas não sou muito optimista”, declarou
Mike Dietrich, comandante do Serviço Florestal dos
Estados Unidos, ao jornal Los Angeles Times. O incêndio provocou a morte de dois bombeiros no domingo e
as equipas de resgate lutam para resgatar cinco pessoas isoladas pelas chamas. Quase 10.000 pessoas foram
evacuadas de suas casas. O fogo já destruiu 42.612 hectares de floresta seca no norte de Los Angeles e segue
em propagação, segundo as autoridades. Mais de 3.600
bombeiros combatem as chamas, que afectam a região
há uma semana, que provocam uma espessa nuvem
de fumaça em direcção à cidade de Los Angeles e Las
Vegas, ao leste. O incêndio afecta uma antena de telecomunicações que pertence a várias redes de televisão,
rádio, operadoras de telefones celulares e várias agências governamentais no Monte Wilson. O vale de San
Gabriel, ao leste de Los Angeles, registra um recorde
de calor e baixa humidade, com temperaturas de quase
40 graus Celsius. A região permanece em alerta vermelho. Um dos factores chaves na expansão do fogo é que
a maior parte da região em risco está coberta por uma
vegetação que não passa por algo similar há 40 anos, o
que deixa a área mais vulnerável às chamas.

Vendas de jornais
diários caem 7,6%

N

o primeiro semestre de 2009 foram vendidos,
em média, menos 26 174 diários generalistas
em comparação com o período homólogo do ano anterior. Os semanários não escapam à tendência, ao
contrário dos económicos.
São poucos os títulos da imprensa que não estão a sentir nas vendas os efeitos da crise. Um dos segmentos
mais afectado é o dos diários generalistas que viram
acentuar-se a tendência de queda na generalidade dos
títulos, ao contrário do que acontecera em 2008, ano
que encerrou com a venda de mais 18 mil exemplares
diários.Segundo os dados da Associação Portuguesa
para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) ontem divulgados, a circulação paga (vendas em banca e
assinaturas) nos primeiros seis meses do ano caiu 7,6%,
com uma média de 26 174 exemplares a menos vendidos por dia. O Diário de Notícias, que em Março deixou
de investir em marketing promocional numa estratégia
de redução de custos face ao difícil momento económico que está a afectar a imprensa a nível mundial, registou uma quebra de 16% no período em análise, e acabou
o semestre com uma média de circulação paga de 37
810 exemplares. No entanto, ao comparar os dados do
bimestre Maio/Junho com o anterior, relativo a Março/
/Abril verifica-se uma melhoria na circulação paga do
DN, registando-se um aumento de 2,8%. Jornal de Notícias e 24 Horas, também do grupo Controlinveste, não
fugiram ao ambiente geral de quebra, com uma descida
de 9,5% e 14%, respectivamente, situação semelhante
à registada pelo Público, do grupo Sonae, com uma diminuição de 8%. Apenas o Correio da Manhã manteve
neste semestre a média de vendas estável comparativamente com os primeiros seis meses de 2008, mantendo
a liderança das vendas neste segmento, com 115 094
exemplares vendidos diariamente. Os números de vendas do i, que vai na edição 100, só constarão dos dados
da APCT em Novembro. A direcção quis salvaguardar
o “número cristalino de vendas”. À semelhança dos diários, também os semanários não conseguiram contrariar a tendência de quebra. Com uma circulação paga de
112 639 jornais, o Expresso registou uma queda de 9%,
valor superado pelo Sol que sofreu uma diminuição de
10,8% nas vendas, tendo terminado o primeiro semestre do ano a vender, em média, 41 066 exemplares por
semana. O Jogo e Record, os dois desportivos auditados
pela APCT, venderam em média menos 9% e 8%, respectivamente, no período em análise.

†

Ana do Carmo Marques
1927 - 2009

Faleceu em LaSalle, no dia 25 de Agosto de
2009, a senhora Ana do Carmo Marques,
natural do Barreiro, Setúbal, Portugal, com
a idade de 82 anos.
Deixa na dor seu esposo, o senhor José
Henrique Martinho; sua única filha Ana
Bela (Carlos Gil); seus netos Michael,
Jimmy e Eddy; seu irmão Chico e sua irmã
Ondina; cunhados e cunhadas, sobrinhos e
sobrinhas, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Groupe Yves Légaré inc.
7200, boul. Newman, LaSalle
514-595-1500
Victor Marques
O funeral decorreu no dia 28 de Agosto de 2009, após missa de corpo
presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo para o Cemitério
Près du Fleuve, em Longueuil, onde foi sepultada.
A família enlutada 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 BemHajam.

†

Idalina Alves

Faleceu em Montreal, no dia 28 de Agosto de
2009, com 90 anos de idade, Idalina Alves,
natural de Sanguêdo, Santa Maria da Feira,
Portugal, viúva de Aníbal da Costa.
Deixa na dor seus filhos (as) Maria da
Conceição (Augusto Mota), Manuel (Augusta
Marques Mota) e Isaias (Ercilia Santos); seus
netos Dino, Paula, Manuel (Renée), Lina
(Tony), Cathy, Suzy (Simon) e Diana; seus
bisnetos Michael, Nicolas, Gabriel, Anthony
e Rosalie; sua irmã Celina; sobrinhos (as),
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 31 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-Martin.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza amanhã, quinta-feira 3
de Setembro de 2009, pelas 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.

†

Abílio Jacinto Tavares

Faleceu em Montreal, no dia 30 de Agosto de
2009, com 74 anos de idade, Abílio Jacinto
Tavares, natural das Feteiras do Sul, São
Miguel, Açores, esposo de Maria da Glória
Cordeiro.
Deixa na dor sua esposa; sua filha Celina
(Hermano Janeiro); seu neto Samuel; sua
neta Megan; sua irmã Maria Feliciana; seus
irmãos Hermínio (Juvenalia Soares), Manuel
(Alda Carvalho); sua cunhada Feliciana
(Edmundo Raposo); sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 2 de Setembro de 2009, das 14h
às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira,
às 10 horas, na Igreja St-Vincent-Ferrier. Será sepultado em cripta, no
Mausoléu Esther Blondin, 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 sexta-feira, 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.

†

Jeffrey Martins

Faleceu na Ribeira Grande, São Miguel, Açores, no dia 27 de Agosto
de 2009, com 35 anos de idade, Jeffrey Martins, natural de Toronto,
Canadá, filho de Rosa Almeida, natural de Aveiro, Portugal, e de Leovigildo Martins, natural de Angra do Heroísmo, Terceira, Açores.
Deixa na dor seus pais, sua irmã, assim como muitos familiares e amigos.
O seu corpo chegará a Toronto amanhã, e a família receberá sextafeira, 4 de Setembro, as simpatias em Mississauga, Ontário. O funeral
terá lugar no sábado.
A Voz de Portugal expressa a todos os familiares e amigos, especialmente aos seus pais, irmã e avó Conceição, os seus mais sentidos
pêsames.

Poema de Finados

Amanhã que é dia dos mortos
Vai ao cemitério. Vai
E procura entre as sepulturas
A sepultura de meu pai.
Leva três rosas bem bonitas.
Ajoelha e reza uma oração.

Não pelo pai, mas pelo filho:
O filho tem mais precisão.

O que resta de mim na vida
É a amargura do que sofri.
Pois nada quero, nada espero,
E em verdade estou morto ali.
Manuel Bandeira
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Especial do mês
EMPREGOS

VENDE-SE

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

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

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

Publicado
todas As
quartas-feiras

Leia e Divulge

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

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

Empregada de balcão, com experiência. Tempo parcial, aos fins-desemana.
514-844-2169
Casal residente para limpeza, na
baixa da cidade. Apartamento
fornecido + salário. Tempo inteiro.
Para ele: mantimento e reparações gerais.
Para ela: limpeza.
Enviar CV por fax: 514-848-9580
Pessoa responsável, para cuidar
de pessoa idosa autónoma cozinhar, limpeza, lavar roupa,
Tempo inteiro. Falar Português e
Francês.
514-726-4828
Ajudante de cozinha com 5 anos
de experiência de cozinha. Tempo
parcial.
514-658-3089

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

VENDE-SE
Vendo recheio de casa: sofácama 2 pcs 750$, BBQ a gás
130$, secretária de 3pcs 150$,
impressora HP 40$, TV 200$ e
mais.
438-881-6158 (2ª-3ª depois das
19h; 4ª, 5ª, 6ª depois das 16h30;
fins-de-semana)

VIDENTE

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

ENCONTROS

*A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. Taxas não incluídas.
Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência. Em vigor até 30 de Setembro de 2009.

Não deixe de participar
no nosso concurso
SÍMBOLOS
PORTUGUESES
que semanalmente
publicamos, podendo
habilitar-se a
excenlentes prémios
numa organização do
jornal A Voz de
Portugal e da Liga dos
Combatentes
Portugueses do
Quebeque.

“Clavier/keyboard/teclado”
português de Portugal à venda.
514-299-2966

O Consulado-Geral do Brasil em
Montreal abriu processo selectivo
para a contratação de dois (2) auxiliares administrativos – agentes
de atendimento ao público. Informações:
www.consbrasmontreal.org.
Inscrições até
4 de Setembro de 2009

2 anúncios por $15.00*

The Mount Royal Club

Procuramos pessoa para trabalho geral.
De preferência, pessoa idosa.
Boas condições de trabalho e
regalias sociais (seguro médico completo,
fundo de pensão, etc.).
Bom ambiente de trabalho.

Homem, Laval, procura Sra.
de Laval de preferência, c/
boa
aparência,
anos,
BRUNO
DE MATOS 42-50
• PROPRIO
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Laval Oeste

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

Vendas de carros
ligeiros caem 32%

A

s vendas de carros ligeiros caíram entre Janeiro
e Agosto 32,1 por cento, revelou a Associação
Automóvel de Portugal (ACAP). No total, venderam-se menos 100.775 automóveis ligeiros de passageiros. Só em Agosto, a quebra nas vendas foi de
15 por cento, ou seja menos 10.520 unidades face ao
período homólogo. As vendas também diminuíram
no mercado.

Vírus da gripe A é
uma ameaça para
os próximos três anos

U

m especialista da Organização Mundial de Saúde sustentou que o vírus da gripe A vai continuar
a propagar-se nos próximos dois, três anos. O aviso
foi deixado numa conferência na Gulbenkian, durante a qual o director-geral de Saúde, Francisco George, estimou que 1,1 milhões de pessoas em Portugal
serão infectadas com o H1N1, 10 mil do quais casos
graves.

12 CRÓNICAS

ANEDOTA
Era uma vez, um pastor que tinha, naturalmente, um rebanho de ovelhas e o respectivo carneiro para assegurar a continuidade do rebanho. Ora aconteceu um dia uma fatalidade ao carneiro. Deu-lhe uma
doença qualquer e morreu, facto que deixou o pastor muito aflito. Foi
então ter com um pastor vizinho e contou-lhe o sucedido: - Pois_ amigo, nem queira saber, estou muito preocupado pois morreu-me o meu
carneiro e está a aproximar-se a época do cio por isso vim falar consigo a ver se me emprestava o seu carneiro para fazer a cobrição das
ovelhas senão fico desgraçado. - Ó compadre, pois não precisa ficar
assim preocupado. Olhe não lhe posso emprestar o carneiro porque
também não o tenho nem preciso. - Não precisa? Então como é que
faz? - É muito simples: Quando chega a época agarro nas ovelhas,
levo-as para o monte, para um sítio assim a modos que isolado, que
não tenha ninguém à volta, entende? E depois sou eu próprio que
faço a cobrição, simples! - Não me diga, compadre! E resulta? Como é
que sabe depois quais são as ovelhas que estão cobertas? - Se resulta! É muito simples: De manhã levanto-me e vou à janela. As ovelhas
que estiverem ao sol, não ficaram cobertas. As que estiverem à sombra, ficaram! E o pastor, acreditando naquelas tangas todas, assim
fez. Meteu as ovelhas todas em cima da camioneta e levou-as para
o monte onde ele próprio se dispôs a fazer o serviço que deveria ser
feito pelo carneiro... Chegou a casa estafadíssimo e tarde, já se vê,
nem quis comer nem nada. A mulher ficou um pouco admirada mas
não disse nada. Até que no outro dia de manhã mais admirada ficou
quando já manhã ia avançada e o marido ainda a dormir, nem tinha
feito a ordenha nem nada: - Ó Maneli! Acorda hóme que já é tarde! - Ó
Maria já vou. Olha faz-me um favor, vai ali à janela e diz-me quantas
ovelhas estão à sombra! - Olha, à sombra não está nenhuma. Estão
todas ao sol. Não tinha dado resultado. De modo que, toca a carregar
novamente as ovelhas para cima da camioneta monte acima até um
sítio isolado e toca de ... bem, já sabem a fazer o quê às pobres das
ovelhas. Volta a casa ainda mais fatigado; chegou e pôs-se logo a
dormir, a mulher já começava a desconfiar, mas mesmo assim não se
manifestou. De manhã, já tarde, meio ensonado, diz para a mulher: Ó Maria, vê-me lá se está alguma ovelha à sombra e vem-me dizer.
- Ó Maneli, não está nenhuma nem à sombra nem ao sol! Estão todas
em cima da camioneta!_

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS: 1.Resmungo (fig.). Substância gorda, de composição
análoga à do éter e à do álcool. 2. Face inferior do pão. Merecer. 3.
Dois (N.R.). O produto mais volátil extraído do petróleo bruto por destilação. 4. Perdiz parda da Beira e Trás-os-Montes. Planta liliácea da
China. 5. A si mesmo. Despido. Tranquilidade pública. 6. Empanzinarse. 7. Mulher que cria criança alheia. Sociedade Anónima. Outra coisa
(ant.). 8. Contr. dos pron. me e a. Penduricalho. 9. Mulher natural dos
Açores. Traduz a ideia de semelhança ou origem (suf.). 10. Trabalho
de agulha. Composição poética de assunto elevado e destinada ao
canto. 11. Crivo. Mago xamanista.
VERTICAIS: 1. Deixo-me estar num lugar. Condutor de palanquim,
na Índia. 2. Interj., designa admiração ou ironia. Pôr em maço. 3. Artigo antigo. Dificuldade em respirar que surge por acessos irregulares.
Ovário dos peixes. 4. Capital da Croácia. Proveito. 5. Discursar. Que
tem por hábito fazer alguma coisa. 6. Povoação indígena de Angola.
7. Evoluciona. Aço inoxidável. 8. Unidade monetária de Samoa Ocidental. Grande naco. 9. Naquele lugar. Engaste de pedra preciosa.
Prep. que indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações. 10.
Humedecer. Contr. da prep. em com o art. def. o. 11. A parte oculta de
qualquer coisa. Chão.
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Boca do inferno

Nunca é tarde para
aprender a lavar as mãos
A

tão negligenciada literatura de casa de banho de Saúde não lhe reconheça dignidade suficiente para
acaba de obter o significativo patrocínio do Es- lhe atribuir um número natural. O passo número um
tado. O recente panfleto que a Direcção-Geral de vem então a ser o seguinte: “Aplique sabão para coSaúde espalhou por todas as casas de banho públi- brir todas as superfícies das mãos.” É aqui que comecas do País é, antes de tudo, inquietante - como toda ça a vergonha. Quem sempre ensaboou não deixará
a boa literatura deve ser. Intitulado “Como lavar as de sentir a humilhação de nunca ter aplicado sabão. A
mãos?”, o texto começa por ser magistral no modo instrução encontra na linguística um cruel elemento
como manipula a arrogância do leitor para, em pri- diferenciador do grau de asseio: quem sabe lavar-se
meiro lugar, provocar o riso. Um riso que depressa se aplica sabão; os porcos ensaboam-se. Porcos esses
torna amargo: em poucos segundos, o mesmo leitor que, como é óbvio, olham pela primeira vez para as
que intimamente escarneceu da intenção de quem se mãos como extremidades dotadas de uma pluralidade
propunha ensinar-lhe insignificâncias é tomado pelo de superfícies.
assombro de verificar que nunca, em toda a vida, teve
No passo número dois (“Esfregue as palmas das
as mãos verdadeiramente lavadas. O panfleto apre- mãos, uma na outra”, recomendação acompanhasenta um plano de lavagem das mãos em 12 (doze) da de um desenho em que duas mãos se esfregam
passos, incluindo manoem movimentos circulares
bras de esterilização com Estamos perante um compêndio da higie- contrários ao movimento
as quais o cidadão médio ne manual e digital, uma bíblia da desin- dos ponteiros do relógio),
jamais terá sonhado. Não
quem sempre esfregou no
haja dúvidas: estamos pe- fecção do carpo e metacarpo
sentido inverso, como é o
rante um compêndio da
meu caso, sente que deshigiene manual e digital, uma bíblia da desinfecção perdiçou uma vida inteira de higiene pessoal. Os
do carpo e metacarpo. Este detalhado e rigoroso guia passos seguintes fazem o mesmo, embora em menor
não deixa nem uma falangeta por purificar. Mas - e grau: em terceiro lugar há que “esfregar a palma da
isto é que é terrível -, ao mesmo tempo que o faz, mão direita no dorso da esquerda, com os dedos entrelaçados, e vice-versa”;
o quarto passo apela a que
se esfregue “palma com
palma com os dedos entrelaçados”; e o quinto passo
aconselha uma fricção da
“parte de trás dos dedos
nas palmas opostas com os
dedos entrelaçados”. Bem
ou mal, com os dedos mais
ou menos entrelaçados,
estes passos descrevem esfregas que estão ao alcance
da imaginação de qualquer
pessoa. A partir daqui,
o caso piora de novo. O
passo seis determina que
se “esfregue o polegar esquerdo em sentido rotativo, entrelaçado na palma
direita e vice-versa”, em
movimentos semelhantes
esfrega-nos na cara a nossa imundície passada e pre- aos que se fazem quando se acelera numa motorizasente.
da, e o passo sete recomenda que se “esfregue rotaAo primeiro passo da boa lavagem de mãos é atribu- tivamente para trás e para a frente os dedos da mão
ído, misteriosamente, o número zero: “Molhe as mãos direita na palma da mão esquerda e vice-versa”. O
com água.” Trata-se, é claro, de um momento prope- cuidado posto nestes preceitos amesquinha quem até
dêutico em relação à lavagem propriamente dita, mas aqui se limitava a esfregar as mãos uma na outra, desnão deixa de ser surpreendente que a Direcção-Geral curando, por exemplo, o papel que os dedos devem
desempenhar, e logo rotativamente, na higiene.
Enxaguar as mãos é o passo oito. Secar as mãos com
toalhete descartável, o passo nove. Mas o passo dez
volta a revelar que o processo é complexo: “Utilize
o toalhete para fechar a torneira, se esta for de comando manual.” A torneira deve, por isso, continuar
a correr durante todo o passo nove, provavelmente
para prevenir eventuais emergências de enxaguamento, sendo fechada apenas no passo dez.
O décimo primeiro passo é o mais interessante:
“Agora as suas mãos estão limpas e seguras.” A contemplação da limpeza e segurança das mãos constitui, portanto, um passo autónomo neste processo de
lavagem manual.
No fim da lavagem, falta apenas, com as mãos impecavelmente limpas (e seguras), sair
da casa de banho abrindo a porta em
que toda a gente mexeu.
E, creio, voltar atrás para repetir o
processo.

Ricardo Araújo Pereira
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mísseis alemãs, durante a Segunda Guerra Mundial;
John Fritzgeral Kennedy, (1917-1963) tenente da
marinha e combatente na 2ª GM, eleito 35º Presidente dos Estados Unidos em 1960, foi assassinado em
Dalas a 22 de Novembro de 1963; Kathleen Kennedy, (1920-1948) casada com William Cavendish Hartington, um protestante com quem casou em 1944 e
que foi morto por um atirador alemão quatro meses
depois. Passando a viver maritalmente com Peter W.
Fritzwilliam, Kathleen e o companheiro faleceram
num acidente aéreo nos Alpes franceses, quando se
deslocavam para visitar o chefe do clã Kennedy, que
lhes havia dado a sua bênção; Eunice Kennedy, nascida em 1921, foi fundadora de Special Olympics,
um movimento desportivo dedicado à integração
das pessoas com deficiência mental e faleceu a 11 de

Agosto deste ano; Patrícia Kennedy, veio ao Mundo em 1924, casou aos trinta anos com o actor Peter
Lawford, de quem se divorciou em 1966, tendo falecido, com 82 anos, na sua casa de Nova Iorque em
2006; Robert Francis Kennedy (1925-1968) ministro
da Justiça no governo do seu irmão John, foi assassinado no Hotel Ambassador de Los Angeles, pouco
depois de ter sido reconhecido como vencedor nas
eleições primárias da Califónia; Jean-Ann Kennedy,
nascida em 1928, é viúva desde 1990 do empresário Stephen E. Smith, tendo sido em 1998 nomeada
pelo Presidente Clinton, embaixatriz na Irlanda e finalmente, Edward Moore Kennedy, nascido a 22 de
Fevereiro de 1932, Senador do Massachusetts desde
1962, decano do Senado americano, autor de mais de
2500 projectos de Lei dos quais muitos foram aplicados e contribuíram de modo inequívoco, para a melhoria da qualidade de vida dos americanos. Falecido
na última semana, a duas semanas de intervalo da sua
irmã Eunice, foi sepultado sábado passado no Cemitério de Arlington, numa campa ao lado dos seus outros dois irmãos. Tinha 77 anos.
Penso não errar ao afirmar que quando se fala no
nome dos Kennedy, a primeira imagem a vir à memória é a do falecido ex-presidente. Figura carismática, foi adulado em todo o mundo, sobretudo quando
se fazia acompanhar pela elegante esposa Jacqueline
Bouvier, uma francesa que revolucionou a decoração
da austera Casa Branca e impregnou uma outra forma de ser Primeira-Dama dos EU. Teve quatro filhos,
dois dos quais morreram com escassas horas de vida.
Os sobreviventes, Caroline e John Kennedy Júnior,
foram alvos de todos os fotógrafos mundiais. Júnior,
nasceu 17 dias depois do pai ter sido eleito presidente
e completou 3 anos de idade três dias depois do assassinato do pai.
Actualmente Caroline, nascida em 1957, é a única
sobrevivente do ex-presidente, casada com o estilista
Edwin Schlossberg, advogada e editora, mãe de três
crianças, preside a Fundação da Biblioteca JFK. O
seu irmão, John júnior, advogado e editor, pereceu
num acidente de aviação com a esposa e a cunhada
em 1999, a bordo de um pequeno avião que ele próprio conduzia.
Mas para nós, para aqueles que conheceram os horrores do terrorismo em África, nomeadamente em

Continuação da página 1

Angola, o nome de JFK não é motivo de apreciação.
Não podemos esquecer que Kennedy, ainda senador
do Massachusetts, foi financeiro do famigerado Holden Roberto, chefe da UPA e responsáveis pelos morticínios e sádicas torturas das populações indefesas
dos Dembos, no trágico 15 de Março de 1961. Data
oficial do início do terrorismo em Angola.
O seu assassinato parece ter sido decidido pela máfia italiana e americana, ambas financiadoras da sua
campanha por intermédio do seu pai Joseph, que assim quiseram pôr fim — por considerarem uma traição, — às medidas anti-máfia que John e o seu irmão
Bob estavam a concitar. Provavelmente, terá sido
pelas mesmas razões relacionadas com as transformações do aparelho da Justiça americana, tão indelevelmente defendidas por Bob Kennedy, que o terão
abatido no Hotel, aquando do anúncio da sua vitória
nas primárias, rumo à Casa Branca, direcção à presidência do país.
A partir daí, Edward Kennedy — “o maior Senador do nosso tempo”— como o definiu Obama, para
quem o senador trabalhou bastante na última campanha eleitoral, foi considerado a aposta da família na
corrida para a Casa Branca. Quando se disputava a
indicação democrata em 1969 e era considerado um
dos grandes favoritos para as primárias de 1972, um
acidente de automóvel no regresso a casa depois de
uma festa partidária nos arredores, pôs fim às suas
pretensões. A queda, num rio, do carro que conduzia,
ao atravessar uma pequena ponte, vitimou a passageira do senador, uma jovem secretária de 21 anos,
que morreu afogada. O problema, para além da tragédia, é que Ted Kennedy apenas comunicou o acidente
à polícia no dia seguinte. Após consultações com os
seus advogados. O que fez circular boatos de responsabilidade que teve de, publicamente, desmentir a
seguir. Porém, as dúvidas mancharam para sempre a
sua imagem. Os seus problemas de álcool e da esposa
de quem se viria a divorciar mais tarde, também não

ajudaram na recuperação da imagem do senador. A
amputação duma perna do seu filho após um acidente, também contribuiu para a sua destabilização. O
que todavia não impediu, que eleição após eleição,
fosse eleito com maioria considerável e reconduzido
ao posto de senador do estado de Massachusetts, tendo renunciado à luta pela presidência em 1980.
Ardoroso defensor dos direitos civis, da segurança
social e da assistência nacional de saúde, foi implacável tribuno na defesa do povo e um dos defensores
e apoiantes do projecto de Saúde Pública para todos,
que procura instalar o presidente Obama.
Milhares de pessoas desfilaram durante três dias
junto ao caixão coberto pela bandeira estrelada exposto na Biblioteca Presidencial JFK e no sábado,
uma missa católica foi celebrada, na qual o Presidente Obama, na presença de centenas de convidados e
de todos os antigos presidentes americanos, pronunciou algumas palavras de elogio ao desaparecido, que
foi sepultado ao lado dos seus irmãos John e Robert,
em Arlington.

Raul Mesquita

RECEITA da semana

Tarte de Cogumelos e
Nata com 3 Queijos

Massa:
250 grs de farinha; 125 grs de manteiga ou margarina; 1/2 dl de água; 1 ovo inteiro; sal
Confecção:
Peneire a farinha em monte sobre a pedra da mesa
e faça uma cova no meio. Dentro desta cova deite o
sal e a manteiga cortada em bocadinhos. Trabalhe a
massa, com a ponta dos dedos. Adicione a água e o
ovo de uma só vez. Amachuque a massa três vezes
para ligar. Ponha a descansar tapada com um pano,
durante 2 a 3 horas. Estenda com o rolo e farinha.
*A massa quebrada deve o seu nome à consistência
quebradiça que adquire depois de cozida. Deve ser
trabalhada rapidamente. Os elementos são apenas
misturados uns aos outros no princípio da preparação e só são amassados depois de adicionado o
líquido recomendado (água, vinho, leite ou natas).
Recheio:
400 ml de Nata com 3 Queijos Parmalat; 2 ovos;
150 g de cogumelos pleurothus; 185 de cogumelos shitake; 185 g de cogumelos shimeji; 1 colher
de sopa bem cheia de manteiga; noz-moscada q.b.;
1 colher de sopa bem cheia de manjericão fresco
picado; 1 colher de sopa bem cheia de salsa fresca
picada; flor de sal q.b.; 1 dl de vinho do Porto.
Confecção:
Estenda a massa com o rolo e forre uma forma de
tarte de fundo amovível untada com manteiga, de
25 cm de diâmetro. Pique ligeiramente o fundo da
massa e coza em forno quente (220ºC) durante 8-10
minutos, aproximadamente. Retire do forno e deixe
arrefecer. Lave rapidamente os cogumelos e sequeos com um pano de cozinha. Com uma faca afiada,
corte-os em tiras finas. Leve uma frigideira ao lume
com a manteiga a aquecer. Junte os cogumelos e o
vinho do porto. Deixe estufar cerca de 8-10 minutos
em lume médio. Adicione a salsa e o manjericão.
Numa tigela, junte a Nata com 3 Queijos Parmalat, os ovos, a noz-moscada, os cogumelos e misture bem. Deite o preparado sobre a massa. Leve ao
forno previamente aquecido a (180ºC), cerca de +
ou - 40 minutos, ou até estar com uma cor dourada.
Sirva decorada a gosto e acompanhe com uma salada mista.

soluções
SOLUÇÃO CRUZADAS:

HORIZONTAIS: 1. Rezo, Etal. 2. Lar, Valer.
3. II, Gasolina. 4. Charrela, Ti. 5. Se, Nu,
Paz. 6. Embuzinar. 7. Ama, SA, Al. 8. Ma,
Pelicano. 9. Açoriana, Ol. 10. Lavor, Ode,
11. Ralo, Xamã.
VERTICAIS: 1. Fico, Amal, 2. Ih, Emaçar.
3. El, Asma, Ova. 4. Zagreb, Prol. 5. Orar,
Useiro. 6. Senzala. 7. Evolui, Inox. 8. Tala,
Nacada. 9. Ali, Pala, Em. 10. Lentar, No.
11. Raiz, Solo.

O Trágico destino dos Kennedy
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Nascar Nationwide

Carl Edwards o “rei” de Montreal

M

ontreal mais uma vez soube receber este maravilhoso desporto motorizado e a comprová-lo estiveram estes milhares de pessoas oriundas das mais diversas regiões, não somente do Canadá, mas sobretudo,
dos Estados Unidos da América (ou a Nascar não seja
um produto verdadeiramente americano) presentes neste bonito circuito Gilles Villeneuve na Ilha Notre-Dame.
Com uma temperatura bastante inconstante, neste fimde-semana apresentaram-se as quatro séries, ou seja:
Fórmula 1600, Nascar Canadian Tire, Grand-Am Rolex
e a prova rainha-mãe, a Série Nascar Nationwide, que
fizeram vibrar de uma forma muito especial o público
presente. Na parte da manhã, depois de uma excitante
prova da Série Nascar Canadian Tire onde J.R. Fitzpatick arrancou uma extraordinária vitória seguido pelo
nº 27, Andrew Ranger, primeiro piloto quebequense. O
terceiro lugar pertenceu a Kerry Micks. Patrice Brisebois carro nº71, ex-jogador dos Canadiens de Montreal,
na sua primeira presença nesta série, esteve muito bem
e terminou a prova na décima-segunda
posição. Na parte da tarde com os estrados completamente cheios e depois das
cerimónias protocolares, a voz do presidente da NAPA Auto fez-se ouvir em
todo o circuito “Gentlemen start your

As raparigas de Budweiser

engines!” e… o infernal barulho dos motores, começava a ouvir-se... a sério. E que prazer em ouvi-los! Pouco
tempo passava das 15 horas quando foi dado o sinal de
partida para uma corrida que começaria com a pista seca
e mais tarde veio a ser perturbada com a chuva. Foi Carl
Edwards, com o Ford nº60 que conquistou a vitória, depois de ter efectuado uma ultrapassagem espectacular na
última viragem, para deixar para traz o australiano Marcos Ambrose e o seu Toyota nº47. “Não posso acreditar
que ganhei a corrida, sempre pensei que Ambrose guardasse a sua posição. Estou verdadeiramente impressionado com Ranger!.. Acreditem que nem tão pouco co-

nhecia o seu nome! É muito talentoso!..’’ dizia no final
da corrida Carl Edwards.
Depois de ter conquistado o segundo lugar em Nascar
Canadian Tire, Andrew Ranger, Toyota nº11, terminou
a corrida num brilhante terceiro lugar na série Nascar
Nationwide. “Foi impressionante rodar com todos estes
bons pilotos”, dizia Ranger. Jacques Villeneuve, Toyota
nº32, que nas últimas voltas ganhou 4 posições, acabaria
por receber a bandeira axadrezada em quarto lugar na
corrida. “Foi a minha corrida mais louca até hoje. Na
Fórmula 1, não tinha conseguido andar cinco metros.
Estes carros são mesmo sólidos! É por
isso que andamos constantemente a bater
uns contra os outros e não só…” confiava-nos Jacques. Antes de começar a corrida, numa conversa com o seu agente, um
dos meus bons amigos Robert Desrosiers,

planeava numa subida constante na corrida, na qual Carpentier não hesitou em estar de acordo e evidentemente
que apoiei também a ideia! “Foi a primeira vez que me
aconteceu isso, estava a forçar muito o meu carro para
aumentar a minha posição mas é bem evidente que o
motor não aguentou... fiquei muito desiludido mas são
coisas que acontecem. O que mais me deixa triste é o
facto que toda a estratégia e o próprio alinhamento do
meu carro estavam impecáveis e pronto para fazer uma
boa corrida”, dizia-nos Patrick Carpentier. No total, 11
pilotos abandonaram a prova, uns vítimas de acidentes,
outros com problemas mecânicos, entre os quais o vencedor do ano passado, vindo do Ontário, Ron Fellows.
Próxima etapa da Serie Nascar Natonwide, a Atlanta
Motor Speedway no próximo sábado. Tiveram mais pilotos quebequenses em pista ao mesmo tempo que jogadores dos Canadiens de Montreal num jogo de hóquei
sobre gelo. Um bravo a toda organização, especialmente
ao director de imprensa, Normand Prieur, e toda a sua
equipa, pelo excelente trabalho efectuado. Resultados finais da Série Nascar
Nationwide: 1-Carl Edwards—Ford;
2-Marcos Ambrose—Toyota; 3-Andrew
Ranger—Toyota; 4-Jacques VilleneuHélder Dias
ve—Toyota.

F1: Räikkönen vence pela 4ª vez o G.P. da Bélgica

As 100 mais bonitas do mundo

Gemma Atkinson

G

emma Louise Atkinson nasceu em Bury, Greater Manchester a 16 de Novembro de 1984. Frequentou o Liceu de Castlebrook onde esteve envolvida em várias actividades escolares. Gemma sempre
se interessou muito por desporto e não mostrou qualquer interesse pelo mundo da moda e da representação na sua adolescência. Foi a mãe de Gemma que
a levou ao seu primeiro casting e a partir daí começaram a aparecer propostas para sessões fotográficas
e anúncios publicitários. É famosa porque:A série

O

Finlandês Kimi Räikkönen foi o responsável
por levar a equipa italiana de volta a um primeiro lugar na Fórmula 1. Vários apostaram em Räikkönen como um dos favoritos para este Grande Prémio
da Bélgica, a ser realizado no espectacular circuito de
Francorchamps. Räikkönen, alinhado na sexta posição,
com uma boa estratégia e um bom desempenho do seu
Ferrari, ofereceu à equipa do cavalinho rompante a sua
primeira vitória nesta temporada 2009. Mas a maior
surpresa do dia veio por parte de Giancarlo Fisichella,
ao cravar no sábado a “pole-position” e no domingo,
a mostrar que o primeiro lugar na linha de partida não
foi de forma alguma por mero acaso. Andando sempre
muito próximo de Räikkönen, o veterano da Force India
terminou a prova num brioso segundo lugar, marcando
assim os seus primeiros pontos e os da sua equipa nesta época. Sebastian Vettel, Red-Bull, que actualmente
é um forte candidato ao título mundial, terminou em

calDeNSe
Hollyoaks cativou adolescentes por todo o mundo e,
desde 2001, a personagem Lisa Hunter, interpretada
por Gemma, tem sido uma das razões para isso. Mas
a melhor parte da carreira de Gemma é sem dúvida
as suas sessões fotográficas para a FHM, Maxim e
Loaded onde pudemos apreciar os seus atributos.

Experiência
Competência
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terceiro lugar. Inesperadamente, aparecem na zona de
pontuação, além da Force India, a Red-Bull que voltou a subir ao pódio, a BMW com Robert Kubica em
quarto, e Nick Heidfeld em quinto. Heikki Kovalainen
salvou o dia da McLaren com o sexto lugar, enquanto
Rubens Barrichello e Nico Rosberg fechavam a zona de
pontuação. Um Grande Prémio que começou com uma
certa emoção pois, com apenas algumas voltas corridas,
a prova perderia um dos seu favoritos, Lewis Hamilton,
McLaren, levando com ele ao mesmo tempo mais três
concorrentes, Jenson Button da Brawn GP, Grosjean
da Renault, e Alguersuari da Toro Rosso, obrigando ao
mesmo tempo a entrada em pista do carro de segurança. Com estes resultados, Jenson Button tem agora uma
vantagem de “apenas” 16 pontos sobre Rubens Barrichello, que por sua vez tem Sebastian Vettel três pontos
atrás de si. Para Button, as coisas não lhe têm corrido da
melhor forma desde a Turquia, mas a verdade é que os
seus adversários não conseguiram inverter a ordem na
classificação: Rubens Barrichello recuperou 8 pontos
desde a Turquia, Mark Webber (13) e Sebastian Vettel
(7). Kimi Räikkönen, com 34 pontos, passou a ocupar
o quinto posto do campeonato. Classificação final deste
G.P. da Bélgica: 1-Kimi Räikkönen, Ferrari;2-Giancarlo Fisichella,Force India-Mercedes; 3-Sebastian Vettel,
Red Bull-Renault; 4-Robert Kubica, BMW Sauber;
5-Nick Heidfeld, BMW Sauber; 6-Heikki Kovalainen,
McLaren-Mercedes.

Hélder Dias
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Breves
Nuno Gomes já está
na Suécia e completa
grupo
Nuno Gomes já está na Suécia, onde a Selecção Nacional prepara o jogo de qualificação para o Mundial 2010,
sábado, frente à Dinamarca.
O avançado do Benfica foi o
último a juntar-se ao grupo,
depois de ter alinhado (e
marcado) pelos encarnados
na véspera, na goleada ante
o V. Setúbal. Depois do desafio em Copenhaga, Portugal viajará até Budapeste,
onde na quarta-feira defronta a Hungria em jogo de apuramento para o Campeonato
do Mundo da África do Sul.
Dinamarca: jogador
atingido por raio
amputado à perna
O defesa Jonathan Richter,
do FC Nordsjaelland, foi
amputado à perna esquerda, anuncia a sua família
em comunicado divulgado
no site oficial do clube dinamarquês, seis semanas depois de ter sido atingido por
um raio durante um jogo de
reservas. O jogador, de 24
anos, permanece nos cuidados intensivos do hospital
de Hvidovre, arredores de
Copenhaga, mas a decisão
de amputar a parte inferior
da perna esquerda, tomada
pelo próprio, contribuiu para
a rápida melhoria da sua
condição, pelo que em breve deixará aquela unidade.
Recorde-se que Jonathan
Richter foi atingido por um
raio a 20 de Julho, quando
defrontava o Hvidovre, da
segunda divisão, e esteve
em coma induzido dez dias.
Sporting: Angulo já
treinou em sessão
para onze
Depois da primeira vitória
no campeonato frente à
Académica, o Sporting regressou ontem ao trabalho
numa sessão que ficou
marcada pela estreia do
reforço espanhol Miguel
Angel Angulo e pelas muitas ausências, devido aos
trabalhos das selecções.
Jogos desta semana
Dinamarca VS Portugal
05/09 14h00
Argentina VS Brasil
06/09 020h30
Hungria VS Portugal
09/09 15h45
Inglaterra VS Croácia
09/09 15h00

Benfica parte em
silêncio para o Canadá
O
Benfica partiu ontém para o Canadá, onde hoje defrontará os escoceses do Celtic em jogo particular,
com início às 19h30 hora de Montreal
e volta quinta-feira para Portugal.
A comitiva encarnada chegou ao aeroporto de Lisboa cerca das 11 horas e
só parou para as habituais fotografias
com os adeptos e autógrafos.
Sem os internacionais Luisão, Ramires, Cardozo, Nuno Gomes, Miguel
Vítor e Fábio Coentrão, o treinador
Jorge Jesus chamou os juniores Rode-
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MAGAZINE
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NOTÍCIAS
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TELEJORNAL MADEIRA
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MAGAZINE
BRASIL CONTACTO(R/)
TELERURAL
NO DIA EM QUE...
FILHOS DA NAÇÃO
DA TERRA AO MAR(R/)
PAI À FORÇA(R/)

E

à terceira jornada, o Benfica goleou à antiga, o Sporting estreouse a vencer e Liedson a marcar, e Falcao voltou a abrir caminho ao sucesso
do F.C. Porto. Os três grandes venceram, começam a trepar na tabela, mas
é o Sp. Braga quem continua firme na
liderança, só com vitórias.
O médio Hugo Viana foi a estrela
em Braga, com um bis frente ao Belenenses, que perdeu 3-1. Depois
de Académica (em casa) e Sporting (fora), a renovada equipa às
ordens de Domingos Paciência
sente-se confortável no primeiro
lugar.
8-1 parece coisa antiga, mas foi
o que o marcador da Luz registou
no final do Benfica-V. Setúbal.
A última vez que os encarnados
marcaram oito golos foi há 15
anos, frente ao Famalicão (8-0),
mas em 2002/03 golearam o P.
Ferreira por 7-0. O paraguaio Cardozo assinou um «hat-trick», mas
muitos mais tiveram oportunidade de
fazer o gosto ao pé, caso de Nuno Gomes, que saltou do banco para fazer o
oitavo do Benfica.
Em Coimbra, sob a tensão do afastamento da fase de grupos da Liga dos
Campeões e da ausência de vitórias, o
Sporting bateu a Académica por 2-0 e
a importância do resultado não se restringe aos três pontos somados. Em
vésperas de juntar-se à Selecção Nacional, Liedson regressou aos golos e
terminou com dois jejuns.
O F.C. Porto foi à Figueira da Foz
vencer a Naval por 3-1, novamente
com Falcao em destaque. O avançado
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rick Miranda, Tiago Ramos, Diogo Figueiras, Ruben Pinto e Nelson Oliveira. O brasileiro Filipe Menezes, último
reforço a chegar à Luz, não conseguiu
o visto a tempo.
Lista de convocados: Guarda-redes:
Moreira e Júlio César; Defesas: Shaffer, David Luiz, Luís Filipe, Sidnei,
Roderick Miranda, Tiago Ramos e Diogo Figueiras; Médios: Ruben Amorim,
Javi García, Di María, César Peixoto
e Ruben Pinto; Avançados: Saviola,
Keirrison e Nélson Oliveira.

Sp. Braga firme na liderança,
no sucesso dos três grandes

* HORA DE MONTREAL
QUARTA-FEIRA

coordenação de joão mesquita -

BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
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ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
VERÃO TOTAL
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
GRANDE ENTREVISTA
MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
AS DIVINAS COMÉDIAS(R/)
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO(R/)
PONTAPÉ DE SAÍDA
LIBERDADE 21
IR É O MELHOR REMÉDIO(R/)
GRANDE ENTREVISTA(R/)
150 ANOS DO
CAMINHO-DE-FERRO
EM PORTUGAL

colombiano voltou a abrir caminho à
vitória dos Dragões, depois de na ronda inaugural ter assegurado um ponto
em Paços de Ferreira. Um golo por
jogo até ao momento e uma média que
não podia ser mais auspiciosa.
A caminhada do Olhanense no principal escalão continua a ser marcada
por empates, desta feita na Choupana, frente a um Nacional europeu. Na
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BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
VERÃO TOTAL
FUTEBOL -Selecção de Sub 21
Portugal vs Lituânia
TELEJORNAL
A MINHA SOGRA É UMA BRUXA
MAGAZINE
TIMOR CONTACTO
DESTINOS.PT
A ALMA E A GENTE
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
TIMOR CONTACTO(R/)
HÁ FESTA EM...(R/)
CIDADES PATRIMÓNIO
MUNDIAL (AÇORES)(R/)
A HORA DE BACO
OS CONTEMPORÂNEOS(R/)

1ª liga - LIGA SAGRES

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

9
7
7
5
5
4
4
3

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

Resultados
Sábado (29 Ago)
P. Ferreira-V. Guimarães
Naval-FC Porto
Domingo (30 Ago)
U. Leiria-Marítimo
Leixões-Rio Ave
Sp. Braga-Belenenses
Académica-Sporting
Segunda-feira (31 Ago)
Nacional-Olhanense
Benfica-V. Setúbal

3
3
2
2
2
1
1
1

Carlsberg cup
2ª Fase - Jornada 1
Marítimo | Trofense

0-0
1-3

06/09

11h00

Naval | Sta. Clara
06/09 - 13h00

0-0
0-0
3-1
0-2

Académica | Beira-Mar

1-1
8-1

P. Ferreira | Estoril

23/09

11h00

V.Guimarães | Covilhã
23/09 - 13h30

Rio Ave | Belenenses
23/09 - 15h35

10/10 - 11h00

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

7
6
6
5
5
4
4
4

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

4
3
3
3
2
2
2
2

Resultados

próxima jornada

Gil Vicente 3 - 0 Sp. Covilhã
Penafiel 1 - 1 Carregado
Estoril 1 - 1 Varzim
Chaves 1 - 1 Portimonense
Beira-Mar 1 - 0 Feirense
Freamunde 1 - 1 Fátima
Trofense 2 - 2 Aves
S. Clara 1 - 2 Oliveirense

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

II Divisão - Zona Norte
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

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

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
Paredes - Moreirense
Valdevez - Lourosa
Lordelo - Padroense
Lousada - Merelinense
Boavista - Tirsense
Vianense - Vizela
Gondomar - Ribeirão
Sp. Espinho - Vieira

II Divisão - Zona Centro
0
0
0
0
0
0
0
0

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

ressaca da eliminatória com o Zenit,
em São Petersburgo, e que garantiu a
passagem à fase de grupos da Liga Europa, a equipa de Manuel Machado regressou à frente nacional pela positiva,
com mais um ponto e um golo de João
Aurélio, que já contabiliza dois.
Em Paços, Leiria e Matosinhos registaram-se os nulos da jornada, três,
precisamente como na primeira ronda
e com dois repetentes, Leixões (frente
ao Rio Ave) e V. Guimarães (ante o P.
Ferreira). A U. Leiria também empatou
sem golos na recepção ao Marítimo, o
terceiro empate da temporada.
MAIS FUTEBOL

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
05:00
08:00
09:00
09:45
10:45
13:00

DESPORTO 15

SÁBADO
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05:30
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09:45

ÁFRICA 7 DIAS
INICIATIVA (R/)
ZIG ZAG
PAI À FORÇA(R/)
IR É O MELHOR REMÉDIO(R/)
A ALMA E A GENTE (R/)
PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG

10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00

A HORA DE BACO
TELERURAL(R/)
ATLÂNTIDA (AÇORES)
NOTÍCIAS DE PORTUGAL
T2 PARA 3 “REMODELADO”
FUTEBOL: SELECÇÃO
NACIONAL (AA)
Dinamarca vs Portugal
TELEJORNALGravado
A VOZ DO CIDADÃO
DÁ-ME MÚSICA
ÁFRICA DO SUL CONTACTO
NOTÍCIAS
PAI À FORÇA
TELEJORNAL
O GRANDE ELIAS
ÁFRICA DO SUL CONTACTO

V REGATA DE BOTES BALEEIROS
DA CASA DO PESSOAL DA RTP-AÇORES

16:00
16:45
17:00
18:30
19:00
20:00
20:45
21:45
23:30

DOMINGO
00:00
00:30
01:00
02:00
02:30
03:00
03:45
04:00
05:00
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
09:45
10:30
11:15
11:45
13:45
14:15
15:00
16:00
16:30
17:15
18:30
19:00
20:00

A ALMA E A GENTE (R/)
GOSTOS E SABORES(R/)
ROUXINOL FADUNCHO
ÁFRIC@GLOBAL
CONSIGO
ZIG ZAG
CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)
FEBRE DA DANÇA(R/)
EUCARISTIA DOMINICAL
NOTÍCIAS DE PORTUGAL(R/)
GOSTOS E SABORES(R/)
MUDAR DE VIDA(R/)
DESTINOS.PT(R/)
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
SÓ VISTO!(R/)
BIOSFERA (R/)
A ALMA E A GENTE (R/)
VERÃO TOTAL
DESTINOS.PT
PAI À FORÇA(R/)
TELEJORNAL
AS ESCOLHAS DE MARCELO
NAVEGADORES.PT
JOGO DUPLO
T2 PARA 3 “REMODELADO”(R/)
NOTÍCIAS
OS CONTEMPORÂNEOS

SEGUNDA-FEIRA
20:45
21:15
21:45
23:30
00:00
00:30
01:00
01:15
01:59
05:00
08:00
09:00
09:45
10:45
13:00
14:00
17:15
17:30
18:00
19:00
20:00
20:45
21:45
22:15
23:15
23:45
00:30
01:00

TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
DÁ-ME MÚSICA
ARTE & EMOÇÃO
EUROPA CONTACTO
30 MINUTOS
CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)
NAVEGADORES.PT(R/)
BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
VERÃO TOTAL
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
CUIDADO COM A LÍNGUA!
EUA CONTACTO - N. JERSEY
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL
EUA CONTACTO - N. JERSEY
AS DIVINAS COMÉDIAS
GRANDE REPORTAGEM-SIC
CONTA-ME COMO FOI
DESTINOS.PT(R/)
GRANDES LIVROS

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:00
09:45
10:45
13:00
14:00
15:00
16:00
16:45
17:15
17:30
18:15
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
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
ESPECIAL INFORMAÇÃO
MAGAZINE GOA CONTACTO
IR É O MELHOR REMÉDIO
MUDAR DE VIDA
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
GOA CONTACTO(R/)
TRIO D´ATAQUE
CONTA-ME COMO FOI
MUDAR DE VIDA(R/)
SERVIÇO DE SAÚDE

16 PUBLICIDADE

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 2 de SETEMBRO de 2009

