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Festa de Nossa Senhora dos Milagres

stamos em plena campanha
eleitoral. Tem havido debates
e mais debates entre os diferentes
chefes de partidos políticos. Cada
um apresentou as suas ideias e argumentos como governaria o país se
fosse eleito. Na analise desses debates fica a ideia de que nenhum dos
candidatos a primeiro-ministro tem
soluções milagrosas para resolver
os problemas que existem na Justiça, na Saúde e na Educação.
O tema mais frequente que se ouve
entre os mais cépticos eleitores
é de que seja quem for o próximo
primeiro-ministro ele não irá fazer
milagres, o país continuará com os
mesmos problemas de sempre. Outros mais optimistas, têm esperança
de que vale a pena debater e discutir
ideias que possam melhorar a qualidade de vida do cidadão comum.
Todavia, o crítico José Pacheco Pereira, reafirma o seu sentimento pessimista na sua crónica do último Sábado: “Tudo está a mudar, tudo está
na mesma”. Esperemos que não.
Os políticos bem tentam convencer
o Zé povinho de que as coisas vão
mudar, só que o povo já está farto de
ouvir promessas que nunca chegam
a ser cumpridas. É o caso do sistema judiciário no país, lento, crónico
e obsoleto. O cidadão não tem confiança na Justiça. Compreende-se,
pois, a insegurança generalizada. E
não é apenas um problema nas grandes cidades – as pessoas sentem-se
inseguras em qualquer localidade
do país. É só ler as páginas dos jornais. Com tanta ladroagem à solta,
há um sector da economia que tem
crescido nos últimos tempos – são
as empresas que fornecem alarmes
para proteger os cidadãos.
Continuação na página 2
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Manuel Alegre: vale um milhão
de votos (e Sócrates sabe)
O
velório é o da maioria absoluta. E
a emergência está à vista: o empate técnico PS-PSD revelado pelas sondagens está a deixar o centro político à
beira de um ataque de nervos. Manuel
Alegre sempre disse que, mesmo não

sendo candidato, participaria na campanha ou “daria um sinal” se a vitória
do PS estivesse em risco. Aí está ele.
O ex-candidato presidencial que avan-

çou para a corrida a Belém contra a vontade da direcção Sócrates será a estrela
de um dos comícios mais importantes
da campanha, com vários simbolismos
agregados: é em Coimbra, o distrito
pelo qual foi candidato em quase toda
a sua carreira política, e onde teve uma
excelente votação nas presidenciais. As
direcções partidárias tentam mobilizar
o máximo apoio possível nos comícios
marcados para o sábado à noite, o único sábado da campanha oficial.
Se o próprio Manuel Alegre sempre
disse que nem ele nem ninguém anda
“com um milhão de votos pela trela”, é
mais do que evidente que é parte desse
milhão que agora Alegre tenta “disponibilizar”
à direcção do PS com quem
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chegado a encarar em privado - e com
algumas declarações equívocas públicas - a possibilidade de sair do partido
e dinamizar um movimento de esquerda. Mas a ideia ficou pelo caminho e,
depois de uma longuíssima negociação
com José Sócrates, Manuel Alegre preferiu ficar fora das listas. A verdade é
que, mesmo não sendo candidato do
PS, diminui o furor das suas críticas à
direcção.
No sábado, em Coimbra, o distrito
onde Ana Jorge, a ministra da Saúde
que foi sua apoiante nas presidenciais
ocupa agora o lugar de cabeça-de-lista
que foi de Alegre durante anos e anos,
Manuel Alegre deverá fazer uma intervenção inflamada em defesa do ServiContinuação na página 12
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6295 Victoria
35 rue Beaubien Est
101 du Mont Royal O.
3758 boul. St-Laurent
625 Ste-Catherine O., #1570

514.739.2355
514.270.2384
514.448.6996
514.845.9815
514.312.2338

DE MOSTO
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Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu
Zed Cellular
6245 Métropolitain E., #921
Laval
1637 boul. Daniel-Johnson
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514.326.3337
450.988.1088

$
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20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.
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Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

Diga adeus ao seu
telefone residencial.

Bem-vindas
as economias!

*Condições aplicam-se.
Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.
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AGENDA COMUNITÁRIA
filarmónica portuguesa de mtl

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excursão no domingo, dia 20 de Setembro a Otava para as festas de Nossa Sra de
Fátima. Partida da FPM às 8h00 e regresso às 19h30.
Para reservar o seu lugar, liga para a fpm: 514-982-0688.

Centro de acção socio-com. de MtL

O Centro de Acçao Sócio-Comunitária de Montreal informa que as actividades de Outono para a 3a idade começam dia 1 de Outubro com
a saída à colheita das maçãs. Se tem 55 anos e mais e quer participar
nesta actividade poderá telefonar para o CASCM para reservar o seu
lugar. O autocarro sai do CASCM às 10h30 e regressa ao mesmo local
às 16h. Para mais informações contactar:514-842-8045.

A Arte do Azulejo

A primeira de uma série de conferências sobre a Arte do Azulejo,
afirmação de uma “identidade cerâmica”portuguesa no século
XVIII, será apresentada por João Pedro Monteiro, comissário de
várias exposições internacionais, conferencista, articulista e autor,
responsável do Departamento da pesquisa e da documentação
do Museu do Azulejo em Lisboa, terá lugar no dia 22 de Setembro
(3ªfeira) às 19 horas, na Universidade de Montreal, Pavilhão 3200-sala
B-3325, 3200 rue Jean-Brillant.

Centro Comunitário Santa Cruz

A comunidade brasileira e o grupo nossa Fé comemora a Festa de
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a tradicional feijoada
brasileira no subsolo da Igreja Santa Cruz no dia 4 de Outubro às
12h30. Adultos 15 e crianças dos 6 aos 11 anos 7. Bilhetes à venda no
“Chez Brasil”: Tel: 514-845-7070 e na Secretaria: 514-844-1011

Concurso Símbolos Portugueses
Iniciou A Voz de Portugal a10 de Junho passado, em colaboração
com o Núcleo da Liga dos Combatentes do Québec, um concurso
sobre Símbolos Portugueses.
Apresentamos semanalmente de forma destacada, sectores da
História Pátria que os interessados deverão recortar e posteriormente incluir, em suporte à sua escolha, (montagem, caderno,
etc) para apresentação a um júri a estabelecer em tempo oportuno.
As normas são extremamente simples: Os candidatos deverão,
no final do concurso previsto para Maio próximo, apresentar no
Jornal até uma data a indicar, os seus trabalhos em envelope fechado, contendo no interior a sua identificação em outro envelope também fechado. Isto para garantir o anonimato de cada participação até a apreciação dos trabalhos e decisão do júri. Uma
vez feitas as escolhas, cada envelope, devidamente numerado na
recepção, será aberto e acoplado ao trabalho apresentado.
Há três excelentes prémios para outros tantos concorrentes que
sejam premiados pelo júri. Participe.
Esperamos por si.

Nota informativa
Oferta de livros para
biblioteca em Leiria

Acabo de ser contactado por Adélio Amaro, presidente da Associação
de Investigação e Cultura dos Açores/Leiria (AICA/L), com sede em
Leiria, Portugal continental, a solicitar-me a oferta de um exemplar de
cada livro que eu porventura haja publicado, destinados à biblioteca
que está a constituir e que já possui cerca de 5 mil livros e outros
documentos, tais como jornais e revistas, etc. Da minha parte, já fiz a
respectiva remessa, vindo agora à presença dos meus colegas locais
para os sensibilizar a fazerem o mesmo, pois trata-se de um projecto
de interesse geral e muito honroso para os nossos escritores e até
da própria comunidade. Após a recepção do(s) livro(s) Adélio Amaro
fará o envio de um certificado em como a pessoa faz parte do acervo
da biblioteca da AICA/L. Conforme me informa aquele responsável da
AICA/L, o objectivo deste projecto é o de promover o estudo pelo Arquipélago dos Açores e dos Concelhos de Portugal, por onde diversos
Açorianos marcaram presença, nas várias vertentes, assim como o
cunho dos Açorianos e Leirienses pelo Mundo. Entre as várias iniciativas, que passam pela publicação de alguns cadernos, livros, pesquisa
histórica e exposições, esta associação pretende documentar a sua biblioteca com a mais variada informação sobre as freguesias e autores
dos concelhos de Portugal. Mais nos informa Adélio Amaro, que esta
associação, sem fins lucrativos, nasceu em Agosto de 2008, tendo já
editado cadernos na sua colecção “Pessoas e Lugares”, como são
exemplo “Roberto Ivens para além dos Açores”; “Brasão do Visconde
do Amparo” e “Ernesto do Canto e o Arquivo dos Açores”. Acrescenta
que os próximos cadernos a serem publicados, já no prelo, são sobre
os seguintes temas: Antero de Quental e o Mosteiro da Batalha; Antero
de Quental (5 cadernos sobre a sua vida e obra); Brasão da Algarvia Nordeste; Rosto de Cão em S. Roque; Teófilo de Braga; Fajã de Baixo;
Manuel de Arriaga; João Belo; Afonso Lopes Vieira e o amigo Vitorino
Nemésio; Figuras Lusófonas de Janeiro; Figuras Leirienses; Figuras
Açorianas; Uma fonte de Korrodi (filho); entre muitos outros, com destaque para várias freguesias dos Açores e distrito de Leiria. A AICA/L
está, também, a promover uma colecção de livros de fotogtrafia sob o
título de “Cantos, Recantos e Encantos”. O primeiro número é sobre
a cidade de Leiria. Em Agosto, foi apresentado o segundo número,
dedicado ao concelho do Nordeste, S. Miguel, Açores. Os números
seguintes serão sobre a Batalha, Alcanena, Pombal e numa primeira
fase, temas da ilha de S. Miguel, onde está em elaboração um número
sobre as igrejas micaelenses. Esta associação está também a promover exposições de fotografia, onde no Arquipélago dos Açores serão
expostas fotografias dos concelhos do Continente (região de Leiria), e
as fotografias dos concelhos açorianos serão expostas no Continente.
Para o envio de livros ou mais informações, deverão contactar Adélio
Amaro, Rua Casal da Mourã, 146, Barreira, 2410-027, Portugal, com
Tel./Fax 244.815.198. António Vallacorba

pensamento da semana
“Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho
ímpar.” Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro.
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Enfim, este é o nosso Portugal, que urgentemente
precisa de políticos com coragem e força de vontade para tomarem medidas que protejam o património português e os seus cidadãos. E nesse sentido, foi
com agrado que os portugueses souberam que o ministro da Justiça, o presidente do Supremo Tribunal
da Justiça, o procurador-geral da República e o bastonário da Ordem dos Advogados se têm encontrado
com regularidade, discutindo as questões da Justiça.
Nesses encontros o ministro referiu que, “entre 2006
e 2008, o sistema de justiça conseguiu, finalmente,
atingir um saldo positivo entre processos entrados e
resolvidos, com efeitos directos na redução da pendência acumulada”. Sinal positivo, mas que não alteram a realidade vivida pelos cidadãos e por quem
anda nos tribunais. E também é verdade que parte
desta evolução positiva deve-se ao aumento sistemático do custo da justiça, que, é cara para os cidadãos
comuns e barata para os cidadãos pobres graças ao
apoio jurídico e para os cidadãos ricos graças às suas

Zé da Bouça (VI)

“Afinal, disse para consigo, ao cabo de todos estes
anos, as pessoas ainda continuam a viver isoladas, votadas ao desprezo, como que não existissem – quando
alguém adoece ou tem um acidente grave, morre mesmo sem possibilidade de assistência médica”.
Ali deixou o carro estacionado ao lado do adro, pegou
na mala às costas e toca a caminhar pela mesma vereda sinuosa e íngreme que ele tinha percorrido nos seus
tempos de escola. Chegou a Vilar d’Ossos no dia 13 da
Maio. A surpresa foi grande. As saudades eram muitas.
Mesmo antes de chegar à casa dos pais, as primeiras
pessoas que encontrou pelo caminho correram a abraçálo e a saudá-lo, “Olhem!, é o Zé da Bouça! Bons olhos te
vejam, rapaz! Abençoado Canadá!!!”. “Ai que surpresa
vais dar à tua família e à Maria das Dores!”
Chegou, finalmente, à casa dos pais. Sim, agora já se
podia chamar casa, graças aos dólares que o Zé foi enviando do Canadá para a renovação total do velho casebre de telhas partidas e que apenas tinha uma porta e
um postigo e um espaço interior sem divisões – de um
lado a cozinha e do outro era o lugar das camas onde
dormiam os pais e os filhos. Quando chegou não estava
ninguém em casa. Era a altura de lavrar os campos. Mas,
como naquele tempo, ao contrário de hoje, nas aldeias
ninguém fechava as portas, o Zé entrou. Eram cerca de
sete horas da tarde quando chegou a sua querida mãe e
uma das irmãs.
Abraçaram-se, beijaram-se e ali ficaram quedos a chorar os três. A mãe, emocionou-se de tal maneira que o
Zé chegou a temer que ela viesse a desmaiar. A boa mãe
continuou agarrada ao filho durante longos minutos.
Até que por fim, olhou-o nos olhos e disse: “É o meu
querido Zé. E chegou hoje, dia 13 de maio! Deus nosso
Senhor sempre ouviu as minhas orações, bendito Ele
seja! Ai, meu querido filho, tanto tenho rezado a Deus
por ti”.
Dali a algum tempo chegou o resto da família e todos
abraçaram o filho mais velho e todos com as lágrimas
nos olhos – até o pai não conseguiu conter as emoções.
Toda a família se sentia feliz por, finalmente, terem ali o
seu Zé. Na aldeia, alguns vizinhos, diziam que ele nunca mais voltaria a Vilar d’Ossos – uma aldeia onde as
pessoas trabalhavam de sol a sol e continuavam a viver
na miséria. “Isto aqui é uma escravidão, trabalhamos
como escravos e nunca passamos da cepa torta”, desabafavam os vizinhos ao cumprimentarem o Zé.
A certa altura a mãe interrompeu para perguntar ao Zé
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possibilidades.
O ministro acrescenta ainda os avanços tecnológicos que se têm concretizado no mundo da justiça
com a intensa utilização das novas tecnologias nos
tribunais, em particular através do projecto Citius,
que veio permitir ao sistema de justiça acertar o passo com a sociedade e com o nosso tempo. Embora o
passo esteja, por vezes, ainda trocado, é evidente que
a informatização dos tribunais, aqui em Portugal, irá
sem dúvida facilitar a vida dos cidadãos e acabar com
a complexa burocracia permitindo um maior grau de
eficácia e transparência. Oxalá, assim seja!
Os portugueses estão fartos de uma justiça que não
funciona e dos longuíssimos prazos para se resolver
um processo que, em muitos casos, acaba por prescrever.
Entretanto, a ideia de que os tribunais prestam um
serviço público é tudo menos isso na realidade do
dia-a-dia.

Augusto Machado

o que é que ele desejaria comer, dizendo-lhe que no pote
de três pernas que ainda estava no borralho havia caldo
do costume; de couves, feijões e farinha e que lhe tinha
acrescentado um fio de azeite – sopa que tinha sobrado
do meio dia. Ou então que lhe fritaria dois ovos. “Mãezinha do Céu, disse ele, não se preocupe, eu comerei
aquilo que vocês comerem – de facto o que eu mais
gostaria mesmo de comer era uma tigela desse caldo
que você tão bem sabe fazer e que eu tantas saudades
tenho”. “Oh, meu querido filho, comes o caldinho e os
ovos estrelados que é o que todos nós vamos comer”,
acrescentou a feliz mãe.
No dia seguinte, o Zé da Bouça viveu aquele dia a imaginar o passado. Levantou-se cedo. Pensou na madrugada em que fugiu de casa para o Porto. A aldeia inteira
ainda dormia. Apenas ele tinha madrugado para fugir
daquela miséria. E ainda bem que o fez, pensou. E, de
súbito, sentiu que, depois de tantos anos a rotina daquela gente e dos animais não tinha mudado: pela manhã
a aldeia acordava com o canto dos galos, no quinteiro
o rafeiro ladra a quem passa, as galinhas cacarejando
e a esgravatar procurando a primeira refeição do dia e
o porco grunhe à espera da lavadura. Fora do portal,
no caminho público, o pegureiro com o saca da broa e
azeitonas curtidas enfiada no bordão ao ombro, anuncia
a partida da rês (rebanho de cabras) para a serra e, ao
eco do grito do pastor abrem-se as portas dos redis subterrâneos e ao despontar do Sol todo o rebanho se reúne
no sopé da serra. Homens, mulheres e jovens ainda de
uma tenra idade, dirigem-se para cultivar as suas terras
– e o trabalho principia, às vezes, ainda antes de nascer
do Sol, e terminará ao toque da reza. Nesse época as
paupérrimas condições de vida daquela gente não permitiam superar a pobreza, nem tão pouco abriam qualquer perspectiva de futuro.
Zé da Bouça, de regresso ao seu torrão natal, revivia o
passado que, afinal, tantos anos depois, as pessoas continuavam a viver a mesma vida – pobres e resignados...
Também surpreendeu a sua amada, Maria das Dores.
Namoraram cerca de sete anos (seis por correspondência). Manifestou-lhe o seu desejo: casar com ela e trazêla consigo para o Canadá. Ela aceitou. Dentro de poucos
meses juntaram os “trapinhos”, trataram da documentação e da viagem e em Outubro de 1964 chegaram a
Dorval. E, neste extraordinário Canadá, eles constituíram família e criaram o seu património. Bem hajam!
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Breves
Professores
assinalam rentrée
com protestos
marcados para dia 19
A Associação de Professores e Educadores em Defesa
do Ensino (APEDE), o Movimento para a Mobilização
e Unidade dos Professores
(MUO) e Professores Movimento de Valorização (PROMOVA) realizam no dia 19 de
Setembro uma manifestação
para protestar contra as “políticas desastrosas” da educação dos últimos quatros anos
e para exigirem “uma urgente
e necessária mudança”.
Governo acusado de
promover precariedade laboral
O Sindicato dos Professores
da Região Açores (SPRA)
acusou esta segunda-feira
o Governo Regional, no dia
de início oficial do ano lectivo, de prosseguir uma “política de precariedade” laboral
no ensino.
como nasceu e
evoluiu a ilha do Pico
Os cientistas internacionais
que se encontram no Pico
para estudar a forma como
a actividade tectónica e
vulcânica pode influir nas
previsões de erupções vão
conhecer como foi formada
esta ilha dos Açores. Um
grupo de 35 cientistas de
12 países, alguns dos quais
com vulcões muito activos,
participam esta semana nos
açores na Conferência Anual da Comissão Europeia de
Sismologia, que decorre no
Convento de S. Pedro de
Alcântara, no Pico.
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Ferreira Leite diz que não se deixa Gripe A: Apenas um
intimidar por críticas sobre TGV terço dos doentes é
social-democrata, Manue- la Ferreira Leite num almoço de camAlíder
la Ferreira Leite, advertiu esta panha em Castelo Branco. Para a líder tratado com Tamiflu
segunda-feira que não se deixa intimidar face às declarações, nomeadamente de dirigentes espanhóis, relativamente à sua intenção de suspender
o projecto de TGV entre Portugal e
Espanha.
“Não é fácil que me intimidem a não falar deste assunto pelo facto de já haver
estrangeiros que já me vêm amedrontar.
Eu não tenho medo de defender os interesses do país nem medo de defender
que a nossa independência económica
tem que ser mantida”, enfatizou Manue-

do PSD, investimentos públicos como o
comboio de alta velocidade não devem
“criar maior endividamento ao país” e
devem ser “bem analisados” para “saber quais as consequências no futuro”.
“Aquilo que interessa ao país pode não
interessar a qualquer outro país. Mas
nós estamos aqui para defender o nosso
país. Nós somos autónomos, somos um
país independente. Os nossos interesses
podem não ser os de outros, mas é o interesse nacional que tem que estar acima de todas as suspeitas”, enfatizou.

Clientes ameaçam gerentes do BPN

V

ários gerentes e gestores de conta do
BPN estão de baixa médica depois
de terem sido ameaçados por clientes
que se dizem enganados quando lhes foi
proposta, como um produto de capital
garantido, à semelhança de um depósito
a prazo, a compra de papel comercial da
SLN Valor, a maior accionista (31%) da
Sociedade Lusa de Negócios (SLN) que
detinha, antes da nacionalização, os 100%
daquela entidade bancária. Acontece que
os títulos de dívida a um ano venceram
em Junho e em Agosto e apenas lhes foi
pago 10% do capital investido, mais os
juros, sem garantias de que possam vir a
receber o restante. Um agente da Polícia
Municipal da Fafe ameaçou incendiar a
dependência ali existente, além de outras
pressões sobre o gerente, tendo, entretanto, recuperado os seus 50 mil euros
investidos. Ontem, cerca de uma dezena
de clientes, a maioria pequenos empresários, ocuparam pacificamente a depen-

dência de Caldas da Rainha na expectativa de, à semelhança do polícia do Norte
, conseguirem reaver o dinheiro, que em
alguns casos é poupança de uma vida.
A invasão da dependência começou por
volta das 10h30 horas. O meio é pequeno e toda a gente se conhece. Por isso,
a gerente reagiu com serenidade. Muitas
das pessoas que entraram desistiram de
ser atendidas. Umas, em solidariedade
com os que protestavam. Outras, porque
eram informadas, pelos próprios, de que
teriam de aguardar que os presentes fossem atendidos. “Estamos à espera que
depositem o nosso dinheiro nas nossas
contas”, diziam em tom irónico. Dois directores comerciais falaram com aqueles
clientes. Mas nada adiantaram. A administração do BPN também negou a recebê-los ou a marcar uma reunião. Alguns
agentes da PSP à paisana apareceram a
volta das 15h00, toda a gente saiu com o
mesmo desânimo com que entrou.

A

penas um terço dos doentes com gripe A confirmada laboratorialmente está a a ser medicado
com o anti-viral Tamiflu, medicamento que é administrado gratuitamente e provém da reserva estratégica
portuguesa, revelou à Lusa o director-geral da Saúde,
Francisco George. Conforme explica Francisco George à Lusa, o Tamiflu apenas é prescrito em “determinadas condições” e sempre que o médico opte por essa
administração. “Há hoje resultados mais positivos dos
que tínhamos no início”, refere a propósito da eficácia
comprovada do fármaco. “As análises de confirmação
são feitas numa rede de oito laboratórios, coordenada
pelo INSA, apenas a doentes com critérios de internamento, em crianças com menos de um ano de idade,
a grávidas e a grupos de maior risco, como doentes
crónicos”, disse o director-geral de Saúde. Entre 31
de Agosto e 6 de Setembro, foram diagnosticados
2390 casos novos de Gripe A em Portugal.

TAP oferece destinos
europeus por 59 euros

A

TAP tem uma nova campanha que permite viajar
para 34 cidades europeias a partir de 59 euros, num
total de 300 mil lugares. Em paralelo, a companhia de
aviação oferece ainda voos para Nova Iorque e Cabo
Verde desde 249 euros e oito cidades do Brasil com viagens a partir de 359 euros, com taxas incluídas, avançou
a TAP em comunicado. Todos os valores referidos têm
já taxas incluídas, sendo a campanha válida para reservas feitas até ao final deste mês para viagens a realizar
entre os dias 1 de Novembro de 2009 e 31 de Março de
2010, com partida dos Aeroportos de Lisboa e do Porto.
Os destinos com preço a partir de 59 euros são Madrid,
Londres, Frankfurt, Munique, Milão, Roma, Barcelona,
Lyon, Bruxelas, Paris e Genebra. Outras cidades europeias, como Bolonha, Veneza, Zurique, Hamburgo, Luxemburgo ou Amesterdão poderão ser visitadas por 79
euros.
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Diga adeus ao seu
telefone residencial.

Bem-vindas
as economias!

15
A partir de

$

FALE & TEXTUALIZE
> Nenhum custo de acesso à rede
> Facturação ao segundo

por mês*

As atenções de Fido

0

Nokia 1661

Com contrato
Fido de 2 anos

MOTO W233 Renew

TM

$

BlackBerry® Pearl smartphone

Portáteis a

Com contrato Fido de
3 anos e opção Dados.

MONTREAL

Mobilité

Celtel Mobilité
6295 Victoria
35 rue Beaubien Est
101 du Mont Royal O.
3758 boul. St-Laurent

625 Ste-Catherine O.,#1570

1. Alertas texto antes de ultrapassar
o limite do seu plano
2. Receba FidoDollarsTM para mudar
de portátil a menor custo
3. Nenhum custo de acesso à rede
(outros facturam até $6,95 por mês)
4. Nenhum contrato com prazo exigido

Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu
Zed Cellular
514.739.2355 6245 Métropolitain E., #921
514.270.2384
514.448.6996
514.845.9815 Celtel Mobilité
514.312.2338 1637 boul. Daniel-Johnson

LAVAL

514.333.4774
514.326.3337
450.988.1088

Offers and pricing subject to change without notice. *A one-time activation fee of $35 per line applies. Additional airtime, long-distance, roaming, add-ons and taxes are extra and billed monthly. Each plan includes a number of text messages sent from Canada
to a Canadian wireless number; text messages received from another mobile phone are free. Charges apply for premium text messages (alerts, messages related to content, contests and promotions). Early cancellation fees apply with a Fido Agreement.
TM
Fido & design and FidoDollars are trademarks of Fido Solutions Inc. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePressTM and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used
in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited. All other brand names and logos are trademarks of their respective owners. © 2009 Fido Solutions Inc.

6 AQUI CANADÁ

- coordenação de miguel félix

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Saudades da sua infância poderão ocupar-lhe a
mente. A vida é um canto eterno de beleza!
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos entre colegas.
Pode sair prejudicado.
Número da Sorte: 42 Números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar a avançar muito rapidamente. Aja com cautela mas não se preocupe com o
seu futuro. Deus cuidará de si!
Saúde: Cuide melhor dos seus dentes, pois merece ter um lindo sorriso. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode. Faça
bem as suas contas.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade.
Lembre-se que ele também precisa de si. Procure dizer
coisas boas, a palavra tem muita força!
Saúde: Espere um período regular.
Dinheiro: Poderá investir em novos projectos, com prudência.
Número da Sorte: 75
Números da Semana: 5, 11, 17, 19, 28, 36

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: Estará num período bastante propício ao
romantismo. Que a juventude de espírito o faça ter o mais
belo sorriso! Saúde: Se sofrer de alguma doença crónica,
poderá ressentir-se um pouco neste período.
Dinheiro: Poderá alcançar os seus objectivos profissionais.
Número da Sorte: 4
Números da Semana: 9, 18, 22, 36, 39, 44

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião
Inesperada, Amizade. Amor: É possível que reencontre
alguém que não via há muito tempo. Que o futuro lhe seja
risonho! Saúde: Estará tudo na normalidade.
Dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as suas poupanças.
Número da Sorte: 26
Números da Semana: 11, 22, 29, 32, 39, 49

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Aproveite bem os momentos mais íntimos para
mostrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor. A felicidade espera por si, aproveite-a! Saúde: Procure o seu
médico de família para fazer exames de rotina.
Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao seu emprego
porque pode ter uma excelente surpresa.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 8, 17, 21, 25, 27, 47

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: a Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua carametade. Não ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde: Possível inflamação dentária.
Dinheiro: É provável que surja a oportunidade pela qual esperava,
para dar andamento a um projecto que tinha parado.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 5, 20, 30, 40, 44, 48

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Deixe de lado o passado e concentre-se mais no presente. Pratique agora o pensamento
positivo e as acções construtivas! Saúde: Poderá sofrer
de quebras de tensão, tenha cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá
causar alguns estragos na sua conta bancária.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 14, 28, 32, 33, 41, 49

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade. Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. Dê sempre em primeiro lugar um
bom exemplo de conduta! Saúde: O bem-estar físico vai
acompanhá-lo durante toda a semana.
Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro.
Número da Sorte: 65
Números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: o Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Aprecie uma reunião familiar e ponha de lado as
preocupações profissionais. O ambiente familiar encontra-se na perfeição, aproveite a boa disposição que vos
rodeia. Saúde: Possíveis problemas de obstipação.
Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-lo.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Poderá ter uma discussão com os
seus filhos. Lembre-se que eles têm vida própria. Saúde:
Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das suas
emoções. Dinheiro: Período de grande estabilidade.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.
Amor: Andará um pouco desconfiado do seu parceiro.
Fale e esclareça as suas dúvidas com ele. Agora é tempo
para partilhar. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48
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A luta encontra-se viva
entre Harel e Tremblay
A
pouco dias do lançamento da campanha eleitoral
municipal, Louise Harel impugna uma luta muito
apertada ao actual presidente da Câmara Municipal,
Gérald Tremblay. Os que prediziam uma campanha
descorada e sem surpresa enganaram-se. Uma sondagem Angus Reid Strategies–La Presse atribui um
ligeiro avanço à nova chefe de Visão Montreal. Se

as eleições tivessem lugar hoje, Louise Harel obteria
41% dos apoios e Gérald Tremblay, 38%. O chefe de
Projet Montréal, Richard Bergeron, chegaria terceiro
com 14% das vozes. Quanto a Louise O’Sullivan, do
partido Montreal Ville-Marie, colheria apenas 4%.
Estes resultados deixam crer que a próxima administração fará face a uma forte oposição.

Número de passaportes
perdidos ou roubados quadruplicou

E

m seis anos, o número de passaportes assinalados como perdidos ou roubados às autoridades
canadianas, quase quadruplicou, revelaram estatísticas obtidas pela Imprensa junto do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
Em 2003, 12.134 passaportes foram declarados roubados ou perdidos. Desde então, o número aumentou
todos os anos, passando de 16.493 em 2004, a 32.502
em 2005; 36.475 em 2006; 43.604 em 2007 e 46.956
em 2008.
O passaporte é, de longe, o documento mais importante quando se viaja para o estrangeiro.
De acordo com um porta-voz de Passaportes Canadá, Jean-Sébastien Roy, não é necessário preocuparnos com este aumento, porque coincide também com
um assinalado aumento do número de passaportes
emitidos pelo organismo federal.

O estado das finanças públicas
marcará entrada parlamentar provincial

O

estado precário das finanças públicas marcou o
regresso dos deputados à Assembleia Nacional,
ontem. Depois das férias estivais, os eleitos regressaram ao trabalho um mês mais cedo que geralmente,
reencontrando intacto o debate em redor do projecto
de lei 40, deixado em suspenso em Junho, devido às
críticas dos partidos de oposição.
Quanto ao fundo da crise económica e a baixa de
rendimentos nos cofres do Estado, Quebeque aposta sobre este projecto de lei, para suspender durante
cinco anos a obrigação que lhe é feita de equilibrar o
seu orçamento.
Na Primavera, os pequistas e adequistas tinham

juntado os seus esforços para bloquear a adopção do
projecto de lei, julgando-o demasiado impreciso.
E prometem repetir o mesmo logo à entrada, invocando a sua intenção de evitar sobrecarregar a carga
imposta às gerações futuras. Entretanto, o défice antecipado este ano deveria atingir 3,9 mil milhões de
$, de acordo com as estimativas de Março passado.
Mas a oposição pequista teme que o buraco nas finanças públicas seja ainda mais importante, devido
a entradas de dinheiro mais importantes que previsto. O ministro das Finanças deve fazer o ponto sobre
esta pergunta e fazer um retrato do dia da situação no
fim de Outubro.
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CENTRO DE

UVAS PARA VINHO
NO MERCADO TOUR ST-LÉONARD
O maior centro de uva para vinho
em Montreal e arredores

6705, Boul. Métropolitain
St-Léonard

(ao lado do Metropolitano e próximo de Pascal Gagnon e Langelier)

A maior companhia de
importação de uva para
vinho em Montreal
Tel.: 514-325-2200

SE PREFERIR
ESMAGAMOS
TAMBÉM AS
SUAS UVAS

LAZiO

SUPERMARKET inC.
Importador directo da Califórnia
de uva para vinho
CEnTRO DE UVA PARA VinHO
Marché de la Tour de St-Léonard

6705, boul. Métropolitain - St-Léonard

Tel.: 514-324-4311
MOSTO
DISPONÍVEL

Chegada diária de
todas as variedades
de uvas das melhores
zonas da Califórnia

Temos todo o
equipamento
para a sua adega

RUViAnO inC.

Importador e distribuidor da melhor
uva para vinho.
Importador directo da Califórnia
CEnTRO DE UVA PARA VinHO

6705, boul. Métropolitain - St-Léonard

HORÁRIO DE ABERTURA: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, sábados e domingos das 8h às 17h
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Luzidia Festa de Nossa Sra dos Milagres

Com a honrosa presença de Álamo de Oliveira
N
a Associação Portuguesa do Espírito Santo
(APES), celebrou-se com muita dignidade no
fim-de-semana transacto a festa em honra de Nossa
Senhora dos Milagres, de doce tradição terceirense,
em que muito se distinguiu a respectiva Comissão de
Festas.

Para este evento, primeiramente realizado entre nós
em 1992, foi seu presidente honorário o poeta Álamo
de Oliveira, que da Ilha Terceira se deslocou expressamente para estar connosco.
Rezara-se o terço toda a semana na sala da Senhora
festejada, na sede da APES, em sessões, assaz nobres,

presididas por Rosa Branco, acompanhadas, na sexta-feira e no sábado, por membros do Coral de Santa
Cruz. Paralelamente, algumas romarias se efecturam
também a partir de Santa Cruz para Hochelaga.
Entretanto, e conforme é tradição desta festa, realizou-se na sexta-feira um elegante juntar dançante
para homenagear Álamo de Oliveira. Compareceram
cerca de 200 amigos e admiradores do ilustre visitante, que muito se deliciaram com a excelente refeição,
com a simpatia do Álamo e com a boa música do
talentoso cantor, Alex Câmara, acompanhado pela
discoteca “EntreNós”, com Márinho Silva.
Dora Barão, coordenadora da Comissão da Festa, ao
saudar o distinto poeta açoriano e demais convivas,
registou agradecidamente também as presenças dos
irmãos Benny e Eddy, da Mercearia Sá & Filhos; de
Janette Rioux, relações públicas da Alfred Dallaire-

Memória; Yves Letourneau, director do Complexo
St. Martin, Laval, da mesma empresa, e de Eduino
Martins, presidente da Assembleia Geral; Mário Carvalho, director de “O Açoriano”, e Sylvio Martins,

redactor de “A Voz de Portugal”, entre outros.
Por outro lado, e referindo-se ao José Henrique Álamo de Oliveira, deu-nos a saber tratar-se de um dos
mais profícuos escritores açorianos. Vários dos seus
livros (prosa e poesia) têm servido de base a trabalhos académicos em universidades do Brasil e Estados Unidos. Também, foi fundador do Alpendre, o
mais antigo grupo de teatro dos Açores.
Para o homenageado, que ofereceu duas partituras
do novo hino da Senhora da Serreta, com letra da
sua autoria (uma para a Banda de Nossa Sra. dos Milagres (BNSM) e outra para o Coral de Santa Cruz,

“Durante nove dias, a igreja enchia-se de fiéis. Ao
derradeiro dia do novenário, chegava gente de toda
a ilha. No domingo, havia Missa de Festa e, depois,
procissão. Era e é assim na Serreta, da Terceira”.
Depois elogiou a gente local por, “Com saudade no
regaço”, ter mantido aqui esta centenária manifestação de fé do povo terceirense (e não só).
“Estar nesta festa de Setembro de 2009 - acrescentou - é, para mim, um privilégio singular, um milagre
vosso, se quiserem”.
Outro membro da Comissão da Festa a falar, foi o
Álvaro Godinho, que, juntamente com a Dora, entregou ao Álamo uma pintura por um artista plástico
quebequense.
Bodo de Santo António, com a participação de músicos da filarmónica BNSM e baile, animado pelo popular conjunto “Xpressions”, constituíram algumas
das actividades festivas do sábado, com serviço de
bazar, bar e boa comida (torresmos, chicharros fritos,
frango no churrasco, bifanas, malassadas, etc.).
As populares arrematações de oferendas feitas à Senhora da Serreta (com destaque para os cabazes de
peras da quinta do Feliciano), foram protagonizadas
pelo Francisco Rocha.
Finalmente, chegados ao domingo, dia maior, celebrou-se a Missa da Festa, na Igreja de Notre-Dame
des Victoires, assaz participada e acompanhada pelo
Coral de Santa Cruz, sob a regência de Inês Gomes.
Presidiu-a o padre Clifford de Souza, da Missão Por-

tuguesa Santa Cruz, coadjuvado pelo diácono António Ramos.
Curioso notar que a homília do padre Clifford se
destacou, para regalo de todos nós, pela resenha histórica que fez desta solenidade na Ilha Terceira.
Deste templo, depois, foi organizada a vistosa procissão, com muitas pessoas em promessa e acompanhada pela Banda de Nossa Senhora dos Milagres,

rumo à sede da APES, onde a esperava um bonito
tapete de farelo pintado. Simbólicos lenços com os
dizeres “Sra. Dos Milagres abençoai o Mundo - Montreal, Setembro 2009”, foram oferecidos às pessoas
presentes, para saudarem a Senhora na despedida.
Seguiu-se, entre outros, uma agradável recepção,
com bufete frio, às pessoas que se incorporaram na
procissão.
Por razões pessoais, esta foi a última festa a que a
Dora Barão dirigiu como sua coordenadora.
A festa encerrou em beleza no domingo, graças ao
concerto pela Banda de Nossa Senhora dos Milagres.
Conduzida por Leonardo Aguiar, muito se distinguiu
com as rapsódias de música popular portuguesa que
interpretou. Outrossim, uma referência muito es-

pecial vai também para os simpáticos membros do
conjunto “Xpressions”, os quais, tal como no sábado,
foram muito bem sucedidos na animação dos concorridos bailes.
Parabéns à Comissão da Festa de Nossa Senhora dos
Milagres e ao Conselho de Administração da APES,
associados e colaboradores/as, com votos de que para
o ano a festa seja ainda melhor.

António Vallacorba
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As mãos sujas
da Censura

N

15 de Setembro de 2009
1 Euro = CAD 1.591390
SERVIÇOS consulares
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
Consulado Geral
de Portugal Montreal
2020 Université, 24º andar 514-499-0359
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

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

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

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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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
Igreja Baptista Portuguesa 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

514.849.1153

7129 Boul. St-Michel

355 Rachel Est

514.844.3054

LATINO

LISBOA

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) - $200.00
4244 St. Laurent

514.842.8077

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
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falo
Português

ão há dúvidas de que o regime vigente em Portugal tem medo das verdades. Como no título do
excelente livro-relatório de Gonçalo Amaral, “A Verdade da Mentira”, há receios de que certas verdades
sejam do conhecimento do público e daí procurar-se,
de todas as formas, impedir a sua divulgação. É o
eterno hábito de esconder o lixo debaixo do tapete. Só
que parecem esquecer que se torna mais complicada
a sucessão de boatos que se põem a circular sobre
qualquer caso, do que deixar a verdade transparecer.
A menos que a crueza dessa verdade ponha em risco
a posição ou a integridade social de algum “local “ ou
amigo….que tenha assim interesse em escondê-la!
No tempo de Salazar— que os socialistas dizem
ter combatido (…) — havia a Censura dos Coronéis. Nada, absolutamente nada era publicado sem o
conhecimento e autorização do lápis azul. Nenhum
espectáculo estaria em cena sem a indicação “Autorizado pela Comissão de Censura”.
Pensava-se ter sido ultrapassada essa época. Os
sonhadores do 25 de Abril, a revolução inacabada,
gargarejam liberdade e justiça a plenos pulmões. É
certo que muitos deles farão o mesmo caso o regime mudasse…a exemplo de um que conheço que no
tempo dos famigerados governos provisórios, dizia
“Eu sou sempre pelo Governo…só não tenho culpa
que ele mude todos os dias…”
Brincadeira à parte é confrangedor constatarmos a
arrogância e desprezo democrático do governo actual
e a sua permanente intenção de limitar, ler impedir, a
liberdade de expressão. Como periódico livre que se
orgulha de o ser, nunca poderemos aceitar tais ignóbeis atitudes.
Transcrevo a notícia publicada pelos órgãos de comunicação em Portugal que diz assim: “O Tribunal
Cível de Lisboa proibiu a venda do livro”. A Verdade
da Mentira” sobre o desaparecimento de Madeleine
McCann, da autoria do ex-inspector da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, e ordenou a retirada dos
exemplares disponíveis no mercado.
“A decisão do tribunal, a que a Lusa teve acesso,
é resultado de um procedimento cautelar instaurado
contra o ex-inspector e as editoras para impedir a
continuação da divulgação do livro e do vídeo nele
baseado, assim como das teses neles difundidas que
apontam para um envolvimento dos pais no desaparecimento da criança”. O mais curioso de tudo isto
é que já há mais de um ano que o livro foi publicado
batendo todos os recordes de vendas e só agora haja
sido feita a tal providência cautelar.
Como cidadãos de um país que se diz moderno e
livre, este tipo de procedimentos devem deixar fortes
preocupações. E, considerando que surge numa altura em que se estava a viabilizar uma tradução para
Língua inglesa e a analisar a possibilidade da sua comercialização na Inglaterra, não penso ser prematuro
ou precipitado dizer-se que a reacção tenha a ver com
isso.
Se nos lembrar-mos das amizades do PM inglês
com os pais da criança desaparecida e com o PM português José Sócrates, não será difícil de ver as linhas
que se entrechocam neste emaranhado.
Manuela Ferreira Leite, candidata do PSD disse há
dias—e muito bem— que não quer espanhóis metidos na política portuguesa. Será ocasião, — mais
uma — do povo português se pôr de pé e dizer aos
governantes que não quer intromissões inglesas nos
assuntos portugueses. Menos ainda, quando se trata
do direito à informação e à liberdade de expressão.
Que se ocupem dos seus “oignons” e terão já bastante
com que entreter.
O dever de governo português normal, seria apoiar e
defender Gonçalo Amaral. Não afastá-lo e marginalizá-lo como o tem feito.
Porque, como disse o advogado do ex-inspector:
“não foi a pituitária de Gonçalo Amaral que andou a
farejar o odor a cadáver”.

Raul Mesquita

†

Maria da Conceição Lopes

†

José Inácio

Faleceu em Montreal, no dia 10 de Setembro
de 2009, com 84 anos de idade, Maria da
Conceição Lopes, natural de Rabo de Peixe,
São Miguel, Açores, esposa de António
Lopes.
Deixa na dor seu esposo; seus filhos
Conceição (João Serra), Teresa, Luísa e
António (Teresa Oliveira); seus netos Sandra,
Suzette, Elizabeth, José António, Melanie,
Ricardo, Brandon, Jordan, Patrícia, Cláudia,
e ses cônjuges respectivos; seus bisnetos
William, Vanda, Dalia e Imanuel; suas irmãs
Mercês e Encarnação; cunhados (as),
sobrinhos (as), assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 12 de Setembro de 2009, 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 hoje, quarta-feira 16 de
Setembro, 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.

1927 - 2009

Faleceu em Laval, no dia 8 de Setembro de
2009, José Inácio, natural de Cabeça Gorda,
Beja, Portugal, com a idade de 82 anos.
Deixa na dor seus filhos José (Isabel) e Maria
Adélia (Roger); seus netos Carla, Hugo,
Stéphanie, Jessica e respectivos cônjuges;
suas bisnetas Leana e Melina; seus irmãos
e sua irmã, 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.
1350, autoroute 13, Laval
514-595-1500
Victor Marques
O funeral decorreu no dia 12 de Setembro de 2009, após liturgia da
palavra, às 10h30, na capela do Complexo, seguindo para o Cemitério
Ste-Rose, onde foi sepultado.
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.

Cantinho da poesia

Sorriso audível das folhas
Sorriso audível das folhas
Não és mais que a brisa ali
Se eu te olho e tu me olhas,
Quem primeiro é que sorri?
O primeiro a sorrir ri.
Ri e olha de repente
Para fins de não olhar
Para onde nas folhas sente
O som do vento a passar
Tudo é vento e disfarçar.
Mas o olhar, de estar olhando
Onde não olha, voltou
E estamos os dois falando
O que se não conversou
Isto acaba ou começou?

Fernando Pessoa

Copa do mundo
A copa do mundo é o evento,
Mas famoso e mais caro do planeta.
Enquanto milionários correm em campo,
Fazendo belas jogadas.
E nas arquibancadas...
Só sentam-se pessoas abastadas!
Enquanto isso neste mesmo país...
Existem pessoas levando uma vida desgraçada!
Não sei por que acontece essa grande diferença;
Regimes ditando regras e pregando as suas crenças.
Enquanto em nosso planeta
Existem homens, se dizendo inteligentes.
Matam gente todo dia, até mesmo inocente.
Quando não morrem de fome!
Por viverem desnutridos:
Clinique d’optométrie Luso Por isso ficam doentes.
Vivaldo Terres
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

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
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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

Máquinas de lavar e secar.
514-727-6360

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

Peixaria, situada
no Marché JeanTalon, procura
empregado de
balcão com
experiência, a
tempo inteiro.
514-272-5612 ou
enviar CV por
fax: 514-272-3856

Costureira com mín. 3 anos de
experiência, para trabalho artesão/
de criação, nas Laurentides. +/30 horas por semana. Salário
segundo experiência.
450-437-4331
RESTAURANTE CARAVELA
Ajudante de cozinha com experiência de cozinha. Tempo parcial
tempo inteiro.
514-658-3089
Padaria São Miguel, na Laval,
procura padeiro. 450-978-9667 ou
4385 Bl. St-Martin O., Laval
Cozinheiro/ajudante – pratos tradicionais portugueses. Trabalho
de dia.
Contactar Sr. João
514-927-6940
O Restaurante Chez Le Portugais
procura empregado (a) de mesa e
cozinheiro (a). 514-849-0550

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

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

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

servicos

Publicado
todas As
quartas-feiras
Leia e Divulge

*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.

Prof. Falaba
Vidente Médium

Ajuda a resolver todos os seus problemas,
até mesmo os casos mais desesperados.
Amor, sorte, desenvoltura, impotência, negócios, sucesso em qualquer que seja o
domínio. Satisfação garantida a 100%. Pagamento depois de resultado. Falo Português.

514-649-8919

Cuisine Crotone inc. est spécialisée dans la
fabrication d’armoires de cuisines en série
et sur mesure et existe depuis 40 ans.
En ce moment,
nous cherchons, a temps plein:
*Un ébéniste avec expérience, ayant
reçu une formation d’ébéniste qui complètera une équipe responsable de la
conception et fabrication de meubles
hors-standard et haut de gamme.
*Un peintre expérimenté pour la finition
des armoires de cuisine. Teindre ou venir le bois selon teintes spécifiées. Appliquer les colorants, les rehauts, glacis
ou les nuances afin d’obtenir le
vernis désire, appliquer
la laque et autres apprêts.

Problemas
com o Computador
No seu dia-a-dia profissional e pessoal, tem
sido prejudicado ao nível de problemas computador? Se a resposta
for afirmativa, posso encontrar a solução ideal
para as suas necessidades e resolução de todo
o tipo de problemas
BRUNO DE MATOS • PROPRIO DIRECT • MODIFICATIONS POUR 24 JUIN 2009
computador.
Merci de nous

envoyer votre CV
par fax au: 514 648-2935

FORMAT: CARTE D’AFFAIRES • 3,22 PO X 28 AGATES • NOIR & BLANC • 12 PUBLICATIONS: À PARTIR DU 13 MAI 2009 • LANGUE: PORTUGAIS
514-299-2966
A VOZ DE
PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (QC) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KMdepois
• 3 SEPTEMBREdas
2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
18h

A partir de apenas 2%

*

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

2 anúncios por $15.00*

Laval Oeste

Bruno De Matos
SEMPRE AO SEU DISPOR!

Agent immobilier afﬁlié

514.970.7777 cell.
514.856.4444 ext. 381
514.856.4449 fax
brunodematos@hotmail.com
www.BrunoDeMatos.com
www.propriodirect.com

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

Condomínio, constr. 2004, próximo
de todos os serviços – autocarro,
mercado, farmácias…
128 000$

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

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

46 ANOS

75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

1963 - 2009

12 NOTÍCIA

anedotas
P: Qual a diferença entre um advogado e um árbitro de boxe?
R: O árbitro não recebe mais quando a luta se prolonga.
Definição de marido: “Marido é aquele amigo e companheiro, que está
sempre ao teu lado, para te ajudar a resolver aqueles grandes problemas que não terias se fosse solteira”.
O Manuel vai ao mecânico, de novo:
- Eu queria consertar a buzina do meu carro...
- Tudo bem.
- É que o travão não está bom...

Palavras Cruzadas

VERTICAIS:
1. Que se cria nas rochas. Barras de metal fundido para lastro dos navios. 2. Naquele lugar. Medida itinerária chinesa. Nome da letra M. 3.
Bário (s.q.). Apelido que se juntava ao sobrenome (ant.). 4. Tulha. Avenida (abrev.). 5. Déspota. Divindade mitológica. 6. Ruins. Designação
antonomástica de vulcão. 7. Pequena peça de artilharia semelhante
a um morteiro comprido. Órgãos genitais da galinha. 8. Despido. Vestuário talar de magistrado. 9. Ferimento. Interj., designa nojo ou desprezo. 10. Transportes Internacionais Rodoviários (abrev.). Observei.
Ontem (ant.). 11. Hábito mau. Anel metálico ou de madeira.
HORIZONTAIS:
1.Capital de Marrocos. Organização das Nações Unidas (sigla). 2.
Remoinho de água (reg.). Fruto do imbuzeiro. A ti. 3. Cento e um em
numeração romana. Intensidade. Realizei. 4. Ríspido. 5. Quaisquer.
Ou (ing.). 6. Elemento nº 30 da classificação periódica, de símbolo Zn.
Figura formada por dois arcos que se cortam superiormente. 7. Interj.
designativa de espanto, alegria, dor, repugnância. Escapar. 8. Que brilha como pedras preciosas. 9. Alúmen. Juntar. Contr. da prep. a com
o art. def. o. 10. A si mesmo. Gostar muito de. Vesícula que contém a
bílis. 11. Deus te salve! Aperfeiçoa.
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Eleições legislativas

Manuel Alegre: vale um milhão
de votos (e Sócrates sabe) Cont. da página 1
ço Nacional de Saúde (SNS) contra eventuais tentações do PSD de o privatizar, um tema que tem sido,
de resto, permanente nos discursos de Sócrates desde
que a campanha arrancou. Manuel Alegre, que recentemente homenageou António Arnaut, o pai do SNS,
deverá invocar a herança do também conimbricense e
histórico socialista.
E as presidenciais? Além do comício em Coimbra,
a cidade onde esteve ligado toda a vida, Manuel Alegre poderá participar ainda numa sessão ou comício
no distrito de Aveiro, onde tem ligações familiares.
Alegre é natural de Águeda e o estádio do Beira-Mar
tem o nome do seu avô paterno, Mário Duarte. A isto
acresce que a cabeça-de-lista, Maria de Belém Roseira, é uma das suas apoiantes e continua a defender que
Manuel Alegre, se quiser, “é o melhor candidato que
o PS tem para as presidenciais”. Maria de Belém está
satisfeita com a entrada de Alegre na campanha: “É
muito bom para o partido. Manuel Alegre foi várias
vezes cabeça-de-lista do PS em Coimbra.”
A decisão de Manuel Alegre sobre as presidenciais,
segundo o próprio, não está tomada. Mas a maioria
dos seus próximos - e, enfim, a esmagadora maioria
do mainstream socialista e da esquerda em geral - não
duvida de que a questão estará em cima da mesa mais
dia menos dia. Sérgio Sousa Pinto, o ex-líder da Juventude Socialista, que recentemente veio afirmar que
“o PS não está refém de nenhum candidato” e avançou
com o nome de Jaime Gama como alternativa para as
presidenciais, não quer “nem pensar” que a entrada de
Alegre na campanha do PS possa fazer parte de uma
estratégia para uma futura candidatura. “Nunca faria a
injustiça de insinuar que seriam razões de oportunismo que levam Manuel Alegre vai participar na campanha. Alegre não tem outro fim senão o apoio ao PS
nestas eleições legislativas.”
Para Sousa Pinto, a participação de Alegre é uma

“mais-valia” e com “especial significado”, uma vez
que não é candidato. “É um serviço que presta ao
partido dele, que só pode estar reconhecido pela sua
solidariedade. É também cumprir um dever. Alegre
cumpriu o dever de socialista ao participar na campanha.” Apesar de ter estado ao lado de Manuel Alegre
no combate pela despenalização do aborto em 1998,
Sérgio Sousa Pinto acabou a apoiar Sócrates nas eleições internas. Agora, o facto de se ter distanciado de
uma candidatura presidencial de Alegre e ter avançado
com o nome de Jaime Gama deixou alguns perplexos:
“Não sou nenhum anti-alegrista, reservo a minha liberdade de juízo. Defendo que o PS mantém várias
alternativas e não está refém de nenhuma situação.
A questão presidencial está em aberto e este não é o
momento mais oportuno para a abrir, no meio da campanha das legislativas.”
Jaime Gama, o actual presidente da Assembleia da
República, foi duas vezes candidato à liderança do PS
e perdeu. Primeiro para Vítor Constâncio, em 1996 e
depois para Jorge Sampaio, em 1998. Chegou a ensaiar
uma pré-candidatura à sucessão de António Guterres,
em 2001, mas recuou no dia seguinte. E quem acabou
por se tornar o secretário-geral do PS foi Eduardo Ferro Rodrigues, actual embaixador na OCDE, que se demitiu em 2004 quando Jorge Sampaio convidou Pedro
Santana Lopes para formar governo sem eleições antecipadas. Pedro Adão e Silva, politólogo, colunista do i
e que esteve na direcção do PS com Ferro Rodrigues,
considera que “se Alegre quiser ser candidato, não há
alternativa” no PS. Nem pensa que a Ferro Rodrigues
lhe passe pela cabeça avançar nesse sentido.
No entanto, Adão e Silva não tem ilusões. “Com o PS
no governo, Alegre seria um Presidente da República
mais difícil do que tem sido Cavaco Silva: o combate
seria duro, e sobre economia e políticas essenciais do
governo”.

COMUNICADO
O Rancho Folclórico Ilhas de Encanto da Casa dos Açores do Quebeque, celebra o seu XIIº
Aniversário de fundação, (12º) no dia 19 de Setembro e convida toda a Comunidade Portuguesa a participar neste evento de grande relevância para os nossos jovens que ainda
acreditam que são Açorianos ou Luso-descendentes e que podem manter a nossa cultura
Portuguesa. BRAVO para eles e deles estamos orgulhosos.
Como sabem, todos os Ranchos Folclóricos estão com graves problemas na implicação de jovens
e por razões diversas que nos levam a crer, uma ausência a longo prazo, a qual nos preocupa, e
isso não pretendemos que nos aconteça; esta é a razão pela qual pedimos aos pais que encoragem os seus filhos a participarem nas actividades culturais, como ranchos folclóricos entre outras,
aqueles que acreditam que somos Portugueses, continentais, açorianos ou madeirenses e que
somos uma só Comunidade, que acredita ser Uma e interessada em manter as suas raízes, as
suas tradições e a sua cultura, a nossa cultura, a cultura Portuguesa.
O Rancho Folclórico Ilhas do Encanto da Casa dos Açores do Quebeque, necessita de participantes para este maravilhoso Rancho, crianças, adolescentes ou adultos, são todos bem-vindos.
Estamos formando um segundo grupo de Jovens, com idades mais avançadas, dos 30, 40, 50, 60
e mais anos, e porque não? Não será estupendo, mostrar à nossa Comunidade que somos jovens
de coração e que somos capazes de demonstrar que amamos as nossas origens e que queremos
as enfortalecer cada vez mais.
Por favor, incentivem os vossos filhos a virem para o nosso Rancho porque os mais idosos estão
prontos a enfrentar essa bonita tarefa, o orgulho de sermos açorianos e portugueses e queremos
que os mais jovens se sintem orgulhosos de serem portugueses e digam aos seus amigos e com
fieldade: Eu sou Português e conheço a minha genealogia e a do meus pais e quero que ela perdure pelas gerações vindouras.
Para contactos, por favor queiram comunicar com: Damião Sousa, para o 514 387-1273 ou
514 984-9613 e Glória Arruda, 514 273-2230
Venham, pois, necessitamos de todos vós, jovens e menos jovens, será um grande prazer em vos
receber, eu também vou dançar e tenho 64 anos e pronto a competir com os jovens, venham e
verão como somos capazes!!!...
Com estima e muita admiração, cá vos esperamos, caros amigos!
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Os segredos dos sedutores:

receita da semana

Aprender com Sherezade
Vamos voltar atrás. Tragam-me lá o loiro outra vez.
Tragam também a cobaia experiente de há bocado,
lembram-se, a dos espinaferes? O que ela diz é o seguinte: “Quando te sentes atraída, o jogo deve ser muito subtil. Não entres no território dele. A sensação de
ameaça é tremendamente assustadora para eles.” Ai
coitadinhos. “Tu não queres casar, ter filhos, arruinar
a conta bancárai dele.” Só se não puder. “Tu estás ali a
dizer com o olhar que ele é o homem mais atraente do
mundo”. Se conseguir esquecer-me do george Clooney
e do Brad Pitt e daquele, como é que ele se chama, o do
‘Titanic’. “Mas não vais entrar no território dele. Estás
ali e ele vai poder conquistar-te e tu brincando foges.
Nada pode ser sério. Deve-se despertar o instinto de
caçador dele, dar espaço ao sonho e à imaginação.”
Pronto, despertei a imaginação. E agora? “Tu dás o teu telefone. Mas dizes
que amanhã não estás em casa. Tu não
lhe telefonas. Vais-te embora logo que
a coisa comece a tornar-se interessante. Aprende com Sherezade, a mais sedutora de todas as mulheres: parava a
história na parte mais interessante.”
Não sei porquê, mas no que toca à
Sherezade acho que devia ter mais a
ver com os véus. Quanto a nós, a técnica, pelo menos, já cá canta: “Quando começares a sentir
que estás tão interessada nele que vais começar a fazer
disparates, imagina que tens outro de quem gostas e a
quem estás a trair.” Eu, a trair o George Clooney? Era
lá capaz... “Garanto-te que ele vai sentir essa incerteza
e isso é mesmo muito sedutor. O pai da Jackie O dizialhe que o segredo para ser sedutora era: porta-te sempre como quem tem um segredo.” Ai Meu Deus. Parece
que a minha avó regressou do Além de braço dado com
o Senhor O. Avancemos uma casa, de qualquer maneira, para ver no que dá.
Ser ou não ser loira
Se calhar é qualquer coisa no meu aspecto. Já lá dizia
Alexandre Frota que “quem gosta de beleza interior é
decorador.” Afinal, para ser sedutora é preciso ser bela?
“Não. É preciso ser loira.” Pronto. Voltamos à vaca fria.
“Eles querem todos um troféu para exibir aos amigos,
porque odeiam serem passados para trás. Só escolhem
uma mulher feia quando são muito inseguros, porque
preferem uma feia a não terem ninguém, ou então
quando gostam verdadeiramente dela, mas para isso é
preciso que a conheçam desde os três anos.” Estou a
ficar cada vez mais deprimida. Mas vem lá pior. “Uma
relação assemelha-se muito a uma ida às compras.
Quando entras numa loja, eliminas logo o que nunca
te iria interessar e deixas em mente aquilo que talvez
sim. Geralmente, se já tiveste muita roupa já sabes o
que te ica bem e o que não te favorece, o que te aperta
debaixo dos braços e o que te faz parecer mal. A vantagem está em escolher qualquer coisa que te favoreça,
que seja uma mais valia, e que eventualmente dê para
conjugar com outras...” Ai eu não acredito nisto. É melhor passar a outra área. Quem se deve evitar seduzir?
“Uma mulher deve saber reconhecer aquilo a que eu
chamo ‘homem com cara de quem bate nas mulheres’.
São homens que, não sendo homossexuais, não gostam
de mulheres. Também devem evitar os mulherengos, os
viciados em shots hormonais ou que precisam intensamente de atenção.” E um melga. “Um melga não percebe porque é que não seduz, porque não está atento à
linguagem não-verbal, ao desviar do olhar, ao sorriso
amarelo, à impaciência... O engatatão que tenta caçar
quem quer que seja, é um desesperado, e ninguém quer
um tipo que quer qualquer pessoa. Também se deve evitar os indisponíveis, os carentes, os que estão à procura
de uma mãezinha, o nosso melhor amigo e definitivamente, os que têm mau hálito.”
E o retrato-robot do sedutor? “Confiança. Atitude. Uma
voz firme e pausada. Um convite para jantar. Um ‘não
tenho pressa’ quando lhe perguntei se não era tarde. O
olhar directo. Não ter de lhe explicar tudo. A inteligên-

cia. A cultura.”
E que é dele?
Pensávam que nos estávamos a esquecer deles? Pois
não esquecemos. Deixámos para o fim os heróis da fita.
Sim, são eles, em pessoa, os sedutores-homens. Pormenor: tivemos muito mais sedutoras confessas do que
sedutores. Por que será? Porque eles odeiam falar sobre
isso? Porque são supersticiosos? Porque não entregam
as armas? Em todo o caso, ainda encontrámos algumas
cobaias masculinas que nos contaram alguns truques.
“Em primeiro lugar, não acredito que existam truques
de sedução. Acho que é nos pequenos gestos que está a
verdadeira essência.” Pois, mas mais detalhado, se faz
favor. “Na maior parte das vezes, uma mulher desinibida deixa um homem pronto a fazer xixi pelas pernas
abaixo. Eu pessoalmente gosto, mas a maioria dos homens prefere ser ele a apalpar terreno.” E não só. Pois, mas o que é que
acontece quando eles não se mexem de
onde estão? “A pedido de muitas famílias, aqui ficam algumas dicas aos candidatos a sedutores: observar a presa
com um olhar fixo mas desinteressado
(onde é que nós já ouvimos isto). As
primeiras palavras são fundamentais.
Convém levar uma primeira frase ensaiada, mas com o tempo pode viver-se
da imaginação. Mais fácil será pedir um amigo comum
que os apresente, embora retire um certo charme À coisa. No caso da troca de números de telefone, esperar
pelo menos três dias até fazer a chamada.” Ahhhh! Socorro! Não por favor, não façam isto em casa! Estão a
ver por que é que os sexos não se entendem? Porque
nós ao segundo dia já lhes perdemos o respeito todo e já
estamos a achar que eles não têm tomates, e eles acham
que três dias é um prazo perfeitamente aceitável para
marcar um reles número de telefone! Enfim. E mais
tácticas? “Como dizer o grande Mister Mourinho (já cá
faltava) temos de pensar sempre em nós próprios mas
adequar a estratégia ao adversário. Jogar contra o
real Madrid não será o mesmo que atacar o Carcavelinhos...” Há quem discorde: “O verdadeiro sedutor não
transforma o ritual num safari! O sedutor usa de sinceridade exagerada para atingir os fins. Ataca, mas com
um fim honesto.”. Ai se a minha avozinha e o senhor estivessem aqui para ouvir isto... Nota: se alguém estiver
interessada, esqueça. O rapaz é casado e bem casado.
Futebol e poesia: Ser bonita ajuda? “Claro. Mas para
mim o verdadeiramente importante é que beba um gin
tonic enquanto fala apaixonadamente da filmografia do
Tim Burton; que tenha uma voz tão sexy como o corpo
da Beyoncé; e que me convide para jantar e prepare
uma lasagna de camarão. Com direito a sobremesa...”
Eh... Só isso? E porque é que a maioria dos homens não
faz ideia de como se seduz uma mulher? É porque se
sentem ridículos, porque estão genuinamente a leste ou
porque não precisam? “Porque partem do pressuposto errado de que o objectivo do jogo é levá-la para a
cama. O homem precisa de seduzir porque está na sua
natureza, mas está cansado das exigências das mulheres que são funsamentadas pelos anos de repressão que
viveram.” Eh lá. E que dizem os outros? “A maior parte dos homens fala de carros, futebol ou trabalho, as
mulheres querem que os homens lhes recitem poesia,
escrevam linhas apaixonadas e lhes falem de mundos
e sonhos paralelos. Há por aí muitos homens que não
têm noção nenhuma disto, mas estes arranjam uma cachopa de aldeia e casam cedo, ou morrem solteiros gastando fortunas em call-girls.” Conclusão? Como dizia
uma cobaia feminina, “eu acho que a sedução mais
eficaz aparece sempre como uma surpresa. É quando
uma pessoa é apanhada desprevenida que as histórias
de amor acontecem. E aí, não tem nada a ver com ser
loira ou morena, esperta ou burra, alta ou baixa. É um
susto, um ataque de coração. Acontece. Cada vez acho
mais que temos é que estar na altura certa no lugar
certo.” E se nesse dia pudermos estar sem borbulhas,
melhor.

Catarina Fonseca

“Filet-Mignon” com
falso molho madeira

Ingredientes
1,5 kg de “Filet-Mignon cortado em medalhões; sal e pimenta a gosto; margarina; 2 colheres de farinha de trigo;
àgua; 350g de cogumelos cortados.
Preparação
Tempere os medalhões com sal e pimenta e deixe descansar 15 minutos.

Dificuldade:
Preço:
Tempo: 30 minutos
Origem: Portugal
Pessoas: 4

Numa panela bem quente frite os medalhões na margarina (coloque
um fiozinho de óleo para não queimar a margarina); sal dos dois lados;
coloque numa assadeira.
Depois de fritos os medalhões, guarda o suco que a carne deixou para
acrescentar o molho; coloque os medalhões no forno para terminar
o cozimento. Na mesma panela em que foram fritos os medalhões,
coloque mais um pouco de margarina e frite com a farinha de trigo.
Acrescente o suco da carne e aos poucos com àgua até dar o ponto
desejado. Acerte o sal e junte os cogumelos. Sirva com puré de batatas, arroz branco e brócolos ao alho e óleo.

SUDOKu

FOTO da semana

soluções
SOLUÇÃO CRUZADAS:

HORIZONTAIS: 1. Rabat, ONU. 2. Ola,
Imbu, Te. 3. CI, Grau, Fiz. 4. Austero. 5. Alguns, Or. 6. Zinco, Ogiva. 7. Oh, Evadir. 8.
Gemante. 9. Ume, Unir, Ao. 10. Se, Amar,
Fel. 11. Ave, Apura.
VERTICAIS: 1. Rochaz, Gusa. 2. Ali, Li,
Eme. 3. Ba, Agnome. 4. Ucha, Av. 5. Tirano, Nume. 6. Maus, Etna. 7. Obus, Oveira.
8. Nu, Toga. 9. Ferida, Fu. 10. TIR, Vi, Era.
11. Vezo, Argola.

Fique a saber quais são as ‘técnicas’ (2)
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Um problema Obrigado Dr. Cesário
R
mal posto
H
á apenas uns dias poucos, logo na minha primeira vivência lisboeta, depois de chegar de
Almeida, tive a oportunidade de encontrar dois velhos conhecidos meus, que no decorrer da conversa, um pouco encurralados pela falta de argumentos
políticos, lá acabaram por me dizer nada saberem
de política nem pela mesma se interessarem.
A dado passo, contudo, um deles acabou por me
colocar a questão sobre qual seria, em minha opinião, o líder político que melhor dirigiria o País.
Respondi-lhe que se tratava de uma pergunta mal
colocada, e expliquei-lhe que a causa desta realidade se devia ao facto de não se escolher, no nosso
sistema político, a personalidade que vai chefiar o
Governo, mas sim o partido que virá a servir de
suporte à formação do mesmo. Além disso, expliquei-lhe ainda que uma tal escolha nunca pode
ser olhada como a correcta, ou a melhor, porque a
mesma depende de mil e um factores incontroláveis. Porventura, mesmo desconhecidos.
Não deixei, contudo, de responder à pergunta que
me havia dirigido, dizendo-lhe que a personalidade
política actual que mais garantias me dá, e cujas
propostas políticas mais se identificam com o meu
pensamento e com os meus interesses de cidadão,
é Francisco Louçã.
Salientei-lhe que esta preferência não se deve a
opções ideológicas, mas às propostas que faz nos
domínios económico, financeiro, da saúde, da segurança social, do ensino superior e da justiça,
salientando-lhes que se a direita as fizer será por
ela que optarei.
Num ápice, o outro meu conhecido referiu não
acreditar que se Francisco Louçã fosse PrimeiroMinistro implementasse as tais medidas que me
levam hoje a apoiá-lo. Ao que lhe respondi que,
sendo assim, nada de mal haveria se quem for da
direita vote, afinal, no líder bloquista.
É claro que aqueles meus dois conhecidos têm em
comum uma realidade simples: são e foram sempre contra o 25 de Abril, contra Soares, Almeida
Santos e Cunhal. Foram, até, contra Eanes, que designavam então de perigoso esquerdista, embora já
hoje digam que o velho presidente é um homem da
Opus Dei.
Estes dois meus conhecidos vão acabar por morrer
a sonhar com Salazar e a glorificar o velho Presidente do Conselho, apesar de ser o seu pensamento
– e os seus interesses – diametralmente oposto do
deste. É a incorrigível direita que vai justificando a
esquerda residual.

Hélio Bernardo Lopes

ealizou-se na semana finda um jantar-conferência
de imprensa no Restaurante Chez le Portugais,
com o Dr. José Cesário, deputado pelo Círculo Fora da
Europa e antigo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. É sempre um prazer renovado
encontrar esta entidade seja qual for a época do
convívio. Desta vez, tratou-se da última visita
que nos fez como deputado, dado que decorrem
em Portugal, como sabido, eleições legislativas,
que deverão no próximo dia 27, confirmar ou
substituir os ocupantes da Assembleia da República. No caso do nosso ilustre visitante, esperemos que não apenas continue a representar-nos
como, idealmente, possa voltar a preencher o
quadro do Executivo governamental. O Dr. José
Cesário, 51 anos, possuidor de um Diploma de
Estudos Superiores Especializado em Administração Escolar, já exerceu como professor do Ensino
Básico, antes de se dedicar às actividades políticas no
seio do Partido Social-democrata. O Partido fundado
por Sá Carneiro. Ocupou vários cargos tanto a nível da
Assembleia da República como no Conselho da Europa, tendo como acima dito, sido Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas no XV Governo Constitucional e Secretário de Estado da Administração Local
no XVI Governo. Com a lucidez a que já nos habituou,
o deputado dissertou sobre o ensino do Português no
estrangeiro, a reforma consular, o associativismo, a valorização dos órgãos de Comunicação Social e do Dia
de Portugal, bem como sobre a implantação de programas que incentivem os jovens lusos-descendentes
na participação cívica e política das Comunidades, e,
passando em revista a situação presente em Portugal,
reafirmou a necessidade de se fazerem rapidamente
várias correcções, a fim de evitar um maior descalabro
nas finanças públicas. Isso não o impediu de declarar,
que algumas medidas tomadas pelo governo actual
foram bem sucedidas. O balanço, todavia, é bastante
negativo e há que pôr termo a tanto deslize. Como as
despesas fantasiosas do não rentável TGV. Salientou
a colaboração que sempre recebeu das Comunidades,
onde agiu como ponta de lança em casos como o restabelecimento da nacionalidade— para aqueles que a
haviam perdido— e no debate sobre o direito a voto nas
eleições locais, em Portugal. Segundo o seu ponto de
vista trata-se duma questão que tinha de ser colocada,
para tentar a obtenção de um consenso entre as diversas forças políticas, que possa, a curto prazo, permitir
a votação dos portugueses não-residentes nas eleições
autárquicas. Sobretudo, considerando que muitos deles são proprietários e que contribuem já no orçamento
municipal das suas regiões, através do pagamento de
taxas camarárias. Um outro projecto que o anima é o
alargamento da nacionalidade portuguesa aos netos dos
emigrantes. Esta proposta não vingou aquando da sua
primeira apresentação. A maioria governamental não a
considerou importante tendo apenas concedido a possibilidade de naturalização. O que pode ter resultados
perversos já que em alguns países— que não aceitam a
dupla nacionalidade— os candidatos perderiam a do seu
país de nascimento e, por outro lado, um naturalizado
não pode transmitir a sua nova nacionalidade aos seus
descendentes. Daí portanto, a necessidade da aprovação
do alargamento de nacionalidade aos interessados das
segundas gerações. No referente à rede consular, o Dr.
Cesário não criticou o esforço de racionalização já efectuado. Considera mesmo como necessário requalificar
algumas estruturas, abrir ou fechar outras. O seu reparo
é sim para o modo como foi feito, tendo sido fechadas

algumas estruturas de grande utilidade e necessidade,
que deixaram a muitos compatriotas um gosto amargo
de negligência e abandono. Critica igualmente que o governo tenha tentado convencer o próprio Presidente da
República, de que o tão anunciado Consulado Virtual, — que é útil para o caso
de marcações de entrevistas, tratamento e
recolha de informações— resolveria todos
os problemas engendrados pelo encerramento de postos consulares. No campo
do Conselho das Comunidades, e contrariamente às ideias do Partido Socialista,
considera o deputado que o mesmo terá de
ser considerado como órgão consultivo do
Estado. Passando da alçado do Governo
para a alçada da Assembleia da República.
Dando-lhe assim mais legitimidade. Mais
poder. Para além de programas destinados a incentivar
a organização empresarial e a desenvolver novos mecanismos de captação de poupanças e investimentos dos
Portugueses no estrangeiro, tem intenção de dinamizar as modalidades de cooperação entre os consulados
e as associações portuguesas espalhadas pelo mundo.
O programa do PSD prevê também, adoptar o sistema
de voto electrónico para os portugueses residentes no
estrangeiro. No campo do Ensino de Português o Dr.
Cesário pensa que quase tudo está por fazer. E que toda
a gente é culpada. Várias medidas anunciadas há mais
de 3 anos nunca foram concretizadas. A transferência
da tutela do ensino para o Ministério dos Negócios Estrangeiros está titubeante. No Massachusetts onde foi
assinado um acordo de integração do ensino de português pago pelo Estado americano em 2004, entre
as poucas coisas que o governo português se comprometeu a fazer, constava a presença de um professor a
fazer a ligação entre os dois sistemas. O consultor foi
nomeado, terminou uma comissão de dois anos e passado outro tanto tempo, ainda não foi substituído, lesando
o objectivo principal de garantir uma maior eficiência
da Língua Portuguesa no ensino local. “Em 2002/2003
— diz-nos o Dr. Cesário, o Estado português gastava
cerca de 45 milhões de euros principalmente com 600
professores destacados no estrangeiro. Ora penso que
se podia gastar menos, apostando mais na contratação
local, cobrindo uma área muito maior. Não havendo
uma solução única, creio que será o caminho a seguir.
Talvez não seja possível em todos os países por falta de
professorado com equivalências porém, noutros, onde
existe uma juventude formada e apta a ensinar, seria
absolutamente acessível a via prevista. Podem igualmente viabilizarem-se pequenos apoios a associações
portuguesas que privilegiem a dinamização da cultura
e a aprendizagem do ensino de Português, e que permitam desenvolver soluções e experiências que tenham
sucesso. Para isso é necessário termos no terreno pequenas estruturas de coordenação, compostas de gente
com capacidade de trabalho, dedicação e interesse, conhecedoras dos condicionalismos com que se debatem
os responsáveis locais e, deveríamos também voltar a
ter, a nível consular, técnicos de serviço social, que estabeleçam redes de comunicação com o associativismo,
apoiando situações que o devam ser naquele momento.
Teremos de ser eficazes”. Como se diz no panfleto eleitoral do PSD: As Comunidades Portuguesas têm de ser,
cada vez mais, uma prioridade absoluta no contexto da
nossa política externa. Obrigado Dr. José Cesário pela
sua visita e agradável convívio.

Raul Mesquita

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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“Cristiano Ronaldo só tem Análise à jornada 4
maior destaque, porém, é outro. É uma vitória madois braços e duas pernas”
gra, curiosamente. Nos Barreiros, num estádio tra-

A

frase pertence a Johnny Leoni, guarda-redes do
FC Zurique, equipa que recebe o Real Madrid
na primeira jornada da Liga dos Campeões. Cansado
das perguntas sobre os livres de Cristiano Ronaldo,
o futebolista de 25 anos disse não ter medo do português.
“Não preparei nada de especial para os livres do
Ronaldo. Não param de me perguntar sobre isso,
mas não tenho medo. O Cristiano é uma pessoa normal, com dois braços e duas pernas, e a bola vai ser
redonda, como sempre”, disse Leoni.
Vonlanthen, estrela do Zurique, também reagiu mal
à forma como o jogo está a ser visto pelo lado espanhol, sobretudo a imprensa. “Parece quase que nós
não somos jogadores de futebol. Em campo vão ser
onze contra onze. Defrontar o Real é um sonho, mas
estamos preparados para vencer”, disse.

Fórmula 1: Rubens
Barrichello venceu

J

á no sábado, Rubens Barrichello tinha avisado:
com o depósito cheio, uma belíssima quinta posição bem conquistada naquela sessão classificatória
para o Grande Prémio de Itália, era a prova de uma
estratégia bem estruturada para uma só paragem na
corrida.
No domingo, as expectativas do piloto da Brawn GP
foram confirmadas. Após uma bela e consistente corrida, Barrichello foi o grande vencedor em Monza,
dominando boa parte da prova e conquistando assim
a 11ª vitória na sua carreira e a terceira no tradicional e rápido circuito italiano, oferecendo à Brawn GP
mais uma dobradinha. Completando o pódio, Jenson
Button, companheiro do Brasileiro, que, depois de
uma sequência negativa de Grandes Prémios, voltou
enfim a andar bem, ficando no segundo lugar, tendo
beneficiado do erro de Lewis Hamilton, da McLaren,
já na última volta. Kimi Raikkonen, Ferrari, acabou
em terceiro lugar.
Com o resultado deste domingo, a disputa pelo título ficou ainda mais apertada. Agora, apenas 14 pontos separam Barrichello do líder Jenson Button, com
quatro corridas a restar para o final da temporada.
Classificação final deste G.P. da Itália:1- Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP); 2- Jenson Button (ING/
Brawn GP); 3- Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari); 4Adrian Sutil (ALE/Force India); 5- Fernando Alonso
(ESP/Renault).
Grande Prémio do Canadá de regresso para 2010
Recebemos a confirmação através de Paul Wilson
e do promotor do evento Normand Legault, que o
Grande Prémio do Canadá regressaria em 2010.
“Nunca duvidei que a corrida canadiana pudesse retomar o seu lugar de direito no calendário da FIA,
e as minhas discussões com a administração da F1,
levaram-me a acreditar que o evento regressaria em
breve. A corrida é importante, não só para a Fórmula 1, mas também para as equipas, construtores e
patrocinadores. Estou, também, muito contente pelos
muitos adeptos canadianos, porque são verdadeiros
entusiastas da F1, que apreciam o valor do espectáculo e da competição”, acrescentou Legault, que
confirmou o seu desejo de abandonar o cargo de promotor do evento.
“Quanto à questão de saber se vou continuar como
promotor local, já tinha anunciado no passado que
não pretendia continuar nesse cargo, tendo em conta
o modelo económico vigente na Fórmula 1 e que tornou impossível pôr de pé um evento como este estritamente com apoios privados e sem apoio do governo.
Expliquei em Outono passado que não gostaria de
pedir apoios aos governos, de forma a satisfazerem
as necessidades financeiras da Formula One Administration (FOA), e assim, tornou-se impensável para
mim, continuar a agir como promotor”, concluiu. Segundo apurámos, a data marcada será efectivamente
o 6 de Junho de 2010.

Hélder Dias
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coordenação de joão mesquita -

dicionalmente difícil, o Sp. Braga bateu o Marítimo por
2-1, garantiu a quarta vitória em quatro jogos e segurou
a liderança da Liga. Os grandes, vão fazendo o que lhes
compete: ganham. F.C. Porto e Benfica fizeram-no com
grande pujança, o Sporting menos. O que acaba por ser
normal: nota-se um fosso de qualidade entre os dois
primeiros e o último. Até na classificação: F.C. Porto e
Benfica partilham o segundo lugar, o Sporting é quinto. O primeiro a fazê-lo foi o F.C. Porto, no sábado, no
Dragão. Dizimou o Leixões em meia-hora, com quatro
golos entre os vinte minutos e o fim da primeira parte.
Álvaro Pereira surgiu em todo o seu esplendor e criou
os três primeiros golos. Falcao picou o ponto no quarto.
Na segunda parte o campeão descomprimiu e o Leixões
reduziu. O Benfica foi mais exuberante. Arrancou para
a vitória numa longa cavalgada de Saviola, logo aos seis
minutos, e concluiu a segunda goleada em dois jogos na
segunda parte. Cardozo, Javi Garcia e Ramires materializaram em números a força que o Benfica de Jorge Jesus vai mostrando a cada jornada. Criando uma onda de
entusiasmo. Ora entusiasmo é precisamente o que falta
ao Sporting. A equipa continua a arrastar-se em campo.
Mesmo que domine, como dominou o P. Ferreira, falta
um pingo de talento. Valeu outra vez Liedson. O avançado marcou o golo da vitória a dez minutos do fim e
alcançou a bonita marca de cem golos na Liga.

1-Sp. Braga
2-Benfica
3-FC Porto
4-Rio Ave
5-Sporting
6-U. Leiria
7-Olhanense
8-V. Guimarães

12
10
10
8
7
6
6
5

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

5
4
3
2
2
1
1
1

próxima jornada

RESULTADOS
Sexta-feira (11 Set)
V. Guimarães-Naval
Sábado (12 Set)
Rio Ave-Nacional
FC Porto-Leixões
Domingo (13 Set)
Marítimo-Sp. Braga
V. Setúbal-U. Leiria
Olhanense-Académica
Belenenses-Benfica
Sporting-P. Ferreira

3-0
2-0
4-1
1-2
0-4
2-1
0-4
1-0

Sexta-feira (18 Set)
Leixões-V. Guimarães 15:15
Sábado (19 Set)
P. Ferreira-Rio Ave
13:00
Sp. Braga-FC Porto
16:15
Domingo (20 Set)
Académica-Belenenses 11:00
Naval-V. Setúbal
12:00
Nacional-Marítimo
13:00
U. Leiria-Benfica
15:15
Segunda-feira (21 Set)
Sporting-Olhanense
15:15

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

J
3
3
3
4
3
3
3
3

V
2
2
2
2
1
1
1
1

E
1
0
0
0
2
2
1
1

D
0
1
1
2
0
0
1
1

P
7
6
6
6
5
5
4
4

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

J
3
3
3
3
3
4
3
3

V
1
1
0
1
0
0
0
0

E
1
1
3
0
2
2
2
2

D
1
1
0
2
1
2
1
1

Resultados

próxima jornada

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

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

Resultados

Chelsea 1 - 0 F.C. Porto
FC Zürich 2 - 5 Real Madrid

P
4
4
3
3
2
2
2
2

Próximos jogos
Inter - Barcelona 16/09 - 14h45
Heerenveen - Sporting 17/09 - 13h00
Nacional - Werder Bremen 17/09 - 15h05
Benfica - BATE Borisov 17/09 - 15h05
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