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Cerimónias do 5 de Outubro

Q

uando uma sociedade não protege os mais vulneráveis – os
seus idosos – dos abusos e maus tratos por aqueles que os acolhem em
casas ilegais, como pode o resto da
população sentir-se protegida? Isto
dá que pensar! Lembro-me, da última vez que visitei o lar para idosos,
aqui no concelho, um dos utentes,
um senhor com 90 anos de idade,
lúcido e autónomo, aproximou-se de
mim, e disse: “Ai, meu amigo!, isto
de ser velho é muito triste!” Então
perguntei, triste porquê?, meu bom
amigo. “Porque perdemos a nossa independência. Agora, para sobreviver
dependemos dos outros”, respondeu
o velhote apertando-me a mão com
as suas duas.
Felizmente, segundo os familiares
dos utentes deste lar, ao contrário do
que se está a passar em todo o país,
estes estão a ser tratados com dignidade. O mesmo não se pode dizer de
centenas de milhares de seniores que
vivem em `casas clandestinas’ onde
particulares acolhem idosos sem
reunirem as mínimas condições para
tal.
João Ferreira de Almeida, presidente da Associação de Lares para
Idosos (ALI), diz que os ‘lares clandestinos’ para acolher idosos estão a
crescer de Norte a Sul do país como
‘cogumelos’ tornando-se num fenómeno muito preocupante. Trata-se
de pessoas particulares que aceitam
acolher em suas casas “um, dois, três
ou mais idosos” a troco de uma mensalidade e que, muitas vezes, colocam esses idosos “a viver em caves
ou outros locais do género”, critica o
presidente da ALI. Pior ainda é que
de acordo com este dirigente, as autoridades policiais e a própria SeguContinuação na página 2

Cavaco Silva apela à
união dos portugueses
Ver página 2

“Médicos cubanos são escravizados”

T

rabalham 64 horas por semana
sem direito a folgas.
“Quarenta e quatro médicos, vindos de
Cuba, estão a exercer todas as semanas
64 horas de trabalho, em Centros de
Saúde do Alentejo e Algarve, por apenas 300 euros mensais. São obrigados a
tal, têm o controle da Embaixada e não
podem ter folgas.” A denúncia foi feita
ao metro por fonte do Centro de Saúde
de Odemira. Tudo começou no início de
Agosto, quando os médicos em causa foram contratados pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e do
Algarve, através de um convénio entre
Cuba e o Governo português, avança a
mesma fonte. E acrescenta que se trata de
uma “revoltante exploração esclavagista

financiada pelo Governo”, já que “desrespeita o Código de Trabalho”.

Reacção. Questionado sobre o assunto,
Mosti Mondiale 2000
octobre 2008
o1A Ministério
da Saúde explicou ao MéVoz de Portugal

Serviço de análise do seu vinho

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
Especiais do dia até às 17h

Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,

escolha entre

E NCOMENDAS PARA FORA
F RANGO INTEIRO $10 ( SÓ

PARA FORA )

2 pratos de carne e 1 de peixe
por apenas 9.75 ou 10.75 por prato
Inclui sopa, café e sobremesa

DOIS RESTAURANTES PARA MELHOR VOS SERVIR

CELTEL MOBILITE • START SAVING
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
FORMAT: BANNER 10,00 IN X 16 AGATES • PAGE 1 • COLOR: CMYK • PUBLICATION: AUGUST 12, 2009 • LANGUAGE: PORTUGUESE
KM • AUGUST 07, 2009

65 JARRY E. - T. 514.385.9290 e 1851 ONTARIO E.- T. 514.563.1211

Mobilité

Montreal
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

tro, através da assessoria, que em causa
estão “contratos de 40 horas semanais, a
que acrescem 24 horas de urgências, que
os médicos podem optar por fazer, como
qualquer outro médico português”.
Contudo, e ao que parece, esta é uma
situação forçada e que acontece repetidamente todas as semanas. “Os médicos
cubanos são obrigados a fazer as 64 horas sempre, enquanto nós podemos optar
por fazer banco ou não”, refere a mesma
fonte do Centro de Saúde de Odemira,
onde cinco médicos cubanos estão nesta
situação. “Há até médicos do Centro de
Saúde de Sines, que são obrigados a vir
fazer as horas aqui em Odemira”, acrescenta. Sem reclamar. Segundo a fonte, os
Continuação na página 2
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Cerimónias do 5 de Outubro

AGENDA COMUNITÁRIA

Cavaco Silva apela à união dos portugueses

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O CASCM informa que no dia 15 e 16 de Outubro terá lugar nas suas
instalações do 32 B. St-Joseph um bazar organizado pelo grupo da 3ª
idade. Os benefícios desta actividade revertem a favor das actividades
que, ao longo do ano, se ofercem às pessoas de 55 anos e mais.
Venha e traga uma amigo(a). Em caso de chuva o bazar terá lugar no
interior. Para mais informações contactar:514-842-8045.

O

Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva falou ao País a partir do Palácio de Belém,
em Lisboa, neste dia em que se assinalou o 99º

Festa Da Marcha 2009

O Clube Oriental Português de Montreal organiza a Festa da Marcha
2009 no sábado dia 13 de Outubro 2009 pelas 19h30. A festa será
animada com boa música e dança pelo DJ Paulo e Paulo.
Para mais informação telefonar 514-342-4373.

Eleição do novo presidente

A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que no domingo, 18 de
Outubro pelas 14h00 haverá eleições para a presidência da FPM.
Para mais informações contactar: 514-982-0688.

Associação Portuguesa do Canadá

Por ocasião do 10º aniversário da morte de Amália Rodrigues a APC
apresenta no domingo, 11 de Outubro pelas 13h00 na sua sede “A Arte
de Amália” bem como 18 dos seus apreciados fados. Haverá petiscos
e bar aberto. Para mais informações contactar: 514-844-2269.

Sandro G em Montreal

O “rapper” Sandro G estará de volta em Montreal no dia 29 de Outubro. Para uma sessão de autógrafos na mercearia Sá e Filhos situada
no 4701 St-Urbain, das 17h às 19h. Depois irá ao St-Laurent Frappé
3900 Bl. Saint-Laurent, das 19h00 às 21h00.

27º aniversário

O Grupo Coral Santa Cruz organiza o seu 27º aniversário no dia 24 de
Outubro pelas 19h30 no salão grande da Missão Santa Cruz. Para mais
informações: 514-844-1011. Não haverá bilhetes à venda à porta.

pensamento da semana
“O binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo. O que
há é pouca gente para dar por isso”. Fernando Pessoa/ Álvaro de
Campos (1888-1935), poeta português.

EFEMÉRIDES - 7 de outuBRO
1806 - O papel químico é patenteado pelo inglês Ralph Wedgewood.
1849 - Morre o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, 40 anos,
autor de “O Corvo” e “Os Crimes da Rua da Morgue”, precursor da
moderna literatura policial.
1885 - Nasce o físico dinamarquês Nils Bohr, Prémio Nobel da Física,
fundador da Mecânica Quântica.
1931 - Nasce o bispo sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 1984.
1935 - A Liga das Nações declara Itália país agressor na Abissínia,
actual Etiópia.
1940 - II Guerra Mundial. As forças alemãs de Adolf Hitler invadem a
Roménia.
1949 - A Alemanha Oriental passa a designar-se República Democrática Alemã.
1950 - Guerra da Coreia. A Assembleia Geral da ONU aprova o avanço das forças aliadas para norte do Paralelo 38.
1963 - Os EUA de John F.Kennedy, o Reino Unido e a URSS concordam com a suspensão de experiências de armamento nuclear.
1984 - João Paulo II manifesta-se contra o crime organizado, pela citando a Mafia primeira vez.
1985 - Um comando palestiniano sequestra o paquete italiano Achille
Lauro, com 454 pessoas a bordo.
1993 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora norte-americana Toni Morrison, 62 anos, autora de “Amada”.
2000 - Vojislav Kostunica, 56 anos, assume a Presidência da República Federativa da Jugoslávia.
2001 - Guerra do Afeganistão. Forças britânicas e norte-americanas
iniciam ataque às bases talibans.
2002 - Novo ataque do atirador de Washington, na Virgínia, EUA. Morrem duas pessoas.
2003 - Demite-se o ministro português dos Negócios Estrangeiros António Martins da Cruz, após a divulgação do processo de entrada da
filha no ensino superior. Morre o jornalista Horácio Fonseca, da RDP,
60 anos, colaborador da Rádio Nacional de Angola. Morre Eleanor
Lambert, 100 anos, pioneira da moda nos EUA.
2004 - Atentados à bomba em instalações turísticas na estância de
Taba, na península do Sinai, Egipto, causam mais de 40 mortos e 124
feridos. O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora austríaca
Elfried Jelinek.
2005 - Termina a campanha para as eleições autárquicas. Prémio
Nobel da Paz é atribuído à Agencia Internacional da Energia Atómica e ao director-geral Mohamed ElBaradei. Médicos Sem Fronteiras
denunciam expulsão de 600 imigrantes ilegais para o deserto, pelas
autoridades de Marrocos.
2006 - Morre Anna Politkovskaia, 48 anos, jornalista russa, autora de
“A Rússia de Putin”, assassinada à porta de casa, em Moscovo.
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festa mas também um momento de reflexão. Acima
de tudo deve representar um traço de união de todos os portugueses. Devemos unir-nos em torno dos
ideais republicanos (...) ideais que exigem da parte dos
cidadãos uma atitude cívica
mais empenhada e mais activa em defesa de uma República que todos vejam’,
acrescentou.
O Presidente da República
sublinhou ainda a importância de se governar para
o povo: ‘Numa República
não podem existir barreiras
artificiais entre os governantes e o povo. Os governantes têm que conhecer a
realidade do País’.

aniversário da implementação da República e apelou à
união dos portugueses.
‘As cerimónias comemorativas ocorrem este ano de forma
diferente em virtude da aproximação das eleições autárquicas (...) Não quis porém deixar
de assinalar este dia a partir
do Palácio de Belém que se encontra aberto a todos os que o
quiserem visitar’, disse Cavaco
Silva.
‘Em 2010 a República fará
100 anos de existência. Esta
data deve ser uma ocasião de

“Médicos cubanos são escravizados”
Continuação da página 1
cubanos “não reclamam”: “São as horas que faziam lá
[em Cuba], onde recebiam 500 euros. Agora recebem
300 apenas. Comem e calam-se.” Aos médicos cubanos
“é apenas concedido um domingo de 15 em 15 dias”,
refere a fonte, e “têm de fazer uma jornada de trabalho

Idosos maltratados

rança Social têm conhecimento desta realidade, mas
argumentam que não é fácil actuar. “Só podem entrar
em casas particulares com autorização do proprietário ou com mandado judicial e este nem sempre é
fácil de obter”, afirma o dirigente da ALI, e acrescenta, “ninguém sabe quantas são estas casas, em
que condições vivem os nossos idosos e se têm ou
não acompanhamento médico”. E atribui às famílias
uma quota-parte na responsabilidade deste fenómeno
vergonhoso e desumano ao deixarem os seus idosos
nestes locais para se livrarem deles, como quem se
desfaz de um empecilho ou algo que já não tem valor...
Sinto-me particularmente sensibilizado com esta
situação dos ‘lares clandestinos’ que proliferam por
todo o lado e que dentro dessas quatro paredes os
nossos entes queridos são maltratados. E isto dói
ainda mais, quando são os próprios familiares a depositá-los nesses lares sem as mínimas condições.
Pergunta-se: porque é que a sociedade de hoje já não
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Jogos Olímpicos de
Nações Unidas elogiam Portugal 2016 serão no Rio
das Nações Unidas De acordo com a ONU, Portugal está na
AOrganização
(ONU) elogiou Porvanguarda do acolhimento de Janeiro

Breves

Pelo acolhimento dos imigrantes

Vacinas começam
a chegar dia 12
A vacina contra a gripe A vai
começar a chegar “progressivamente” a Portugal a partir
de 12 de Outubro, anunciou a
ministra da Saúde. Ana Jorge
acrescentou, porém, que ainda não se sabe se o medicamento virá em lotes semanais
ou mensais. Por seu lado, a
vacina contra a gripe sazonal já terá sido administrada
a 28% das pessoas prioritárias, segundo o Vacinómetro
da Sociedade Portuguesa de
Pneumologia e a Associação
Portuguesa de Médicos de
Clínica Geral.

tugal pela forma como o
País acolhe os imigrantes.
No relatório do Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD)
sobre migrações, o organismo além de destacar
Portugal avança com
a estimativa de que em
2010 mais de 920 mil
imigrantes trabalharão
no País.

Vinte anos para
unificar a língua
O linguista Malaca Casteleiro prevê que demore mais
20 anos para a unificação da
língua portuguesa no Mundo. O especialista lamenta
os atrasos na aplicação do
Acordo Ortográfico. “Não
faz sentido que as crianças
do primeiro ciclo estejam a
aprender uma ortografia que
daqui a um ano vai ser desactualizada”, lamenta Malaca Casteleiro.
Portugal está entre
34 países com mais
progresso
Portugal integra o grupo de
países com desenvolvimento humano “muito elevado”,
ocupando o 34º lugar entre
os que oferecem melhores
condições de vida, revela o
último Relatório de Desenvolvimento Humano (HDR)
elaborado pelo Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e
divulgado segunda-feira.

a emigrantes e é dos países
do mundo que “melhor se
soube adaptar à transformação da última década, transformando-se em
pátria de acolhimento”.
Segundo os dados publicados, em 2005 mais de 763
mil imigrantes residiam e
trabalhavam em Portugal.
Em 2010 o número deverá
ultrapassar os 920 mil.

FMI: Crise mantém-se
apesar do fim da recessão

O

director-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, disse nesta sextafeira que apesar da recessão mundial
ter chegado ao fim, a crise continua. “A
economia passou o ponto de inflexão
‘em termos de recessão’”, disse o responsável do FMI, citado pela Lusa, aos

jornalistas antes do início da Assembleia
Anual do organismo e do Banco Mundial
(BM), destacando que “isso não significa
que a crise tenha terminado”. Dominique
Strauss-Kahn alertou também para o facto
de o desemprego continuar a crescer “durante meses”, situação que é preocupante
para a recuperação da economia mundial.

Espancada por resistir a roubo

U

ma mulher de 65 anos resistiu a
uma tentativa de assalto, quando esperava pelo autocarro junto
à Câmara Municipal da Amadora,
e acabou espancada com murros e
pontapés pelos dois ladrões, que a
abordaram à luz do dia.
O crime ocorreu ao final da tarde de
quinta-feira, na avenida Cardoso Lopes, na Amadora, nas imediações do
edifício da câmara municipal. A vítima, residente nas imediações daquela

Nobel da Medicina
para trabalhos sobre
envelhecimento das
células

cidade, tinha ido a um estabelecimento
comercial fazer compras e aguardava
sozinha pelo autocarro que a transportasse de regresso a casa. Ao que o CM
apurou, a mulher tinha sido operada à
barriga há cerca 15 dias, tendo ficado
internada uma semana, em convalescença.
Os dois assaltantes, ambos na casa dos
20 anos, terão visto a vítima a sair do
estabelecimento comercial na posse de
valores e não hesitaram em atacá-la.

O

presidente do Comité Olímpico Internacional
(COI), Jacques Rogge, anunciou esta sextafeira em Copenhaga que a cidade brasileira do Rio
de Janeiro irá suceder a Londres 2012 como a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos, em 2016, e será a
primeira cidade da América do Sul a organizar umas
olimpíadas.

Antes do anúncio da cidade vencedora no concurso, os delegados do COI surpreenderam ao eliminar
Chicago ainda na primeira fase da votação. A cidade
americana foi a que recebeu menos votos para ser a
sede dos Jogos de 2016, seguida pela capital do Japão, Tóquio, que ficou na terceira posição e Madrid
em segundo lugar. Esta foi, provavelmente, a candidatura mais renhida de sempre e com um cariz político incontornável, com a presença em Copenhaga
de Barack Obama, Lula da Silva, o Rei Juan Carlos e
Yukio Hatoyama apelando ao voto. A rotatividade da
organização do evento pelos vários continentes pode
ter prejudicado Madrid, já que os JO de 2012 são em
Londres. Os Estados Unidos da América já foram
anfitriões por quatro vezes (1094-St Louis, 1932 e
1984- Los Angeles e 1996- Atlanta) e o Japão, e Tóquio, em particular, já tinha sido palco do evento, em
1964. O Brasil vai assim tornar-se o centro de todas
as atenções desportivas nos próximos anos, já que
organizará o Mundial de futebol em 2014 e os Jogos
Olímpicos em 2016.Esta será a primeira vez que os
Jogos Olímpicos vão realizar-se na América do Sul e
num país de língua portuguesa.

O

Nobel da Medicina 2009 foi atribuído a três investigadores dos Estados Unidos com trabalhos
sobre a enzima telomerase, que protege as células do
envelhecimento e tem implicações para a investigação do cancro.
De acordo com o Comité Nobel, Elizabeth Blackburn (de nacionalidades australiana e norte-americana) e os norte-americanos Carol Greider e Jack
Szostak receberam o Nobel da Medicina pelos seus
trabalhos relacionados com esta enzima que «protege
os cromossomas do envelhecimento».
“Este ano, o prémio Nobel da Medicina foi atribuído aos três cientistas que descobriram a solução
para um grande problema da biologia: como os cromossomas podem ser inteiramente copiados durante
a divisão celular e como eles se protegem contra a
degradação”, explica o comité Nobel.

Monárquicos desafiam
República a um referendo

E

m pleno dia
de comemoração da República, um grupo
de monárquicos
lançou um desafio ao regime:
quer uma alteração da Constituição, que permita a
realização de um referendo. Os republicanos rejeitam
o desafio, garantindo que a República é pacífica em
Portugal. E o PS já diz que não muda nada.

Candidatura a Apoios da Direcção Regional das Comunidades
O Secretário Regional da Presidência através da Direcção Regional das
Comunidades (DRC), informa o público em geral dos períodos de candidaturas a apoios a prestar por esta entidade.
As candidaturas deverão ser efectuadas em formulário próprio e remetidas, obrigatoriamente, por via postal, registadas, com aviso de recepção
ou entregues em mão, nesta Direcção Regional, sita à Rua Cônsul Dabney, Colónia Alemã, Apartado 96, 9900-014 Horta, entre:
• 15 de Outubro e 15 de Dezembro
		
- Apoios a conceder na área da emigração
		
- Portaria 68/2008, de 11 de Agosto;
		
- Apoios a conceder na área da imigração
		
- Portaria 14/2007, de 15 de Março;
		
		

• 1 de Outubro e 31 de Dezembro
- Os apoios a conceder na área da emigração
- intercâmbios escolares - Portaria 25/2000, de 6 de Abril;
Para mais informações poderão os interessados contactar
os serviços da DRC através do e-mail: drc@azores.gov.pt
ou do número de telefone (351) 292 208 100.

4 AQUI CANADÁ

- coordenação de miguel félix

Gérald Tremblay promete
84 milhões para os parques

A

equipa do presidente da Câmara
Municipal, Gérald Tremblay, promete injectar 21 milhões de dólares,
anualmente, para melhorar os espaços
verdes e oferecer um serviço Internet
sem fio “wi-fi” nos parques mais frequentados da metrópole. O presidente
da municipalidade fez este anúncio

no parque Molson, cercado pelos 102
candidatos que ambicionarão os sufrágios sob a bandeira de Union Montréal.
Recorde-se que nos últimos anos, a Cidade de Montreal consentiu, em média,
dez milhões de dólares por ano para a
melhoria e cuidado dos parques e espaços verdes.

P

votar como o seu partido decidiu. E o
voto sobre este projecto de lei chegou
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Príncipe Carlos e Camilla virão
ao Canadá em Novembro

O

príncipe Carlos, herdeiro do trono
britânico, e a sua esposa Camilla,
visitarão o Canadá de 2 a 12 de Novembro próximo, anunciou o Governo
Canadiano. Durante a sua passagem, o
casal visitará 12 cidades e colectividades em quatro províncias. O príncipe

Carlos já veio ao Canadá 15 vezes e a
sua última visita oficial foi em 2001.
Mas será a primeira visita oficial da
duquesa Camilla. A soberana do Reino
Unido, Isabel II, rainha do Canadá, é
representada pela Governadora-geral
Michaëlle Jean.

Francização: cursos
Jacques Demers abstém-se para “demasiado” populares
o seu primeiro voto no Senado
s cursos de Francês para imigran- parcial. E, novidade em 2009, 28 clasara o seu primeiro voto a título de
senador conservador, o ex-treinador dos Canadiens, Jacques Demers,
escolheu abster-se em vez de arriscar-se a votar contra o que ditam os
seus princípios. Porque no hóquei,
como no Senado, não é sempre fácil conciliar o trabalho de equipa e
o jogo individual, e foi o que aprendeu o novo senador esta semana, em
Ottawa. O projecto de lei que faz
o objecto de um voto, apresentado
pelo liberal Jean Lapointe, tratava
da proibição das lotarias vídeos nos
bares ou qualquer outro sítio que
não é casino, hipódromo ou sala de
apostas. Em entrevista ao programa
televisivo “Tout le monde en parle”,
o ex-treinador tinha parecido favorável a este projecto de lei destinado a
opor o jogo patológico, um problema
ao qual deseja atacar-se o senador
Lapointe há vários anos. O problema
é que o Partido Conservador opõe-se
ao projecto de lei do senhor Lapointe
e que os deputados e senadores que são
desta fidelidade devem, em princípio,

O

tes conhecem uma popularidade
crescente, soube La Presse. “Há tal
aumento das inscrições em Francês
este ano – e é uma tendência desde os
últimos dois anos – que estão cheios
à capacidade”, disse Claude Fradette,
porta-voz do Ministério da Imigração
e das Comunidades Culturais (MICC).
Enquanto que 213 classes de Francês a
tempo inteiro foram abertas em 2007
pelo MICC, o seu número subiu para
231 em 2008 e 250 este ano. Àquilo,
acrescentam-se as 200 classes a tempo

ses de Francês escrito, a tempo inteiro,
foram criadas, a fim de responder às
necessidades de profissionais. Aquilo
“faz sequência a um compromisso da
ministra Yolande James”, precisou o
senhor Fradette. Resultado? “Estamos
no máximo”. Para evitar que os imigrantes desejosos de aprender o Francês
esperassem muito tempo numa lista, o
MICC concluiu um acordo com a Comissão escolar de Montreal (CSDM).
Haverá, pela primeira vez, 440 imigrantes a receber uma formação.

O défice aprofunda-se
de vários biliões

O
muito rapidamente, aos olhos de Jacques Demers…

défice do governo federal estabeleceu-se em 5,8 biliões de dólares durante o mês de Julho, comparativamente
a um excesso de 2,2 biliões de dólares
durante o mesmo mês em 2008. De acordo com o ministério das Finanças, o défice para os quatro primeiros meses do ano
orçamental 2009 cresce para 18,3 biliões
de dólares. Há um ano, o ministério tinha
feito estado de um excesso de 2,9 biliões
para o período correspondente. No es-

critório do ministério, explica-se que os
rendimentos reduziram de 3,4 biliões de
dólares devido ao declínio da economia,
uma taxa de desemprego mais elevada e
certas medidas de redução fiscal. Além
disso, as despesas aumentaram de 5,1 biliões em relação ao ano precedente, um
aumento imputável em grande parte às
medidas de “socorro” postas no sector
automóvel e um aumento das prestações
de seguro-emprego.
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Muito Bons Somos Nós

Qu’é que eu sou? Qu’é que eu sou?

D
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Surpreenda os seus familiares e
prepare-lhes um jantar especial. É uma óptima forma de
demonstrar o seu amor e carinho. Saúde: Possíveis dores abdominais.
Dinheiro: Não se enerve com problemas que não lhe dizem respeito.
Alheie-se do que se passa à sua volta e dedique-se ao seu trabalho.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 45, 41, 4, 7, 18, 19

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. Amor: Evite cenas de ciúmes. Procure uma nova amizade, pois sentirá necessidade de uma
lufada de novas ideias na sua vida.
Saúde: O seu estômago estará particularmente sensível.
Dinheiro: Cuide dos seus negócios o melhor que conseguir.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 2, 23, 12, 14, 19, 8

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: o Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: A vida amorosa correrá às mil maravilhas, a alegria
vive no seu coração. Saúde: Procure manter a calma e
relaxe. Dinheiro: Durante esta semana exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Poderá receber um convite inesperado que
o vai levar a sentir-se bafejado pela sorte.
Número da Sorte: 21
Números da Semana: 5, 6, 4, 45, 41, 44

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Aceite os defeitos dos outros e lembre-se que ninguém é perfeito. Não se deixe influenciar pelas opiniões
que os seus amigos têm da sua cara-metade. Siga o seu
coração. Saúde: Procure ser mais consciencioso e responsável.
Dinheiro: Evite gastar dinheiro com objectos supérfluos.
Número da Sorte: 25
Números da Semana: 8, 4, 1, 2, 5, 6

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Surpreenda o seu amor com uma noite muito especial. Saúde: Não deixe que nada perturbe a sua paz.
Comece o seu dia com uma caminhada. Vai sentir-se
bem-disposto para enfrentar o dia-a-dia. Dinheiro: Procure ser directo
e objectivo na definição dos seus projectos.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 10, 20, 30, 40, 5, 6

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Não tenha limites quando o assunto é amor. Ultrapasse todas as barreiras e entregue-se à
paixão. Saúde: Procure estar mais atento às exigências
do seu organismo. Dinheiro: O seu orçamento semanal permitir-lhe-á
fazer uma pequena extravagância.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 8, 7, 41, 45, 40, 3

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Aja correctamente com o seu par se o magoou
sem querer. Peça desculpas e tente remediar a situação.
Saúde: Não abuse do tempo que passa de pé, pois pode
ser prejudicial para o seu sistema circulatório.
Dinheiro: Procure ajudar um colega com mais dificuldades no trabalho que está a desempenhar.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 23, 9, 14, 15, 12, 10

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: É possível que se sinta um pouco
deprimido e desmotivado, o que poderá causar algumas
desavenças com o seu par. Mais tarde ou mais cedo terá
domínio sobre as situações que agora o preocupam.
Saúde: Não se deixe abater por uma notícia menos agradável. Mantenha a calma e disponibilize-se para ajudar.
Dinheiro: Demonstre a sua competência e profissionalismo.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 7, 8, 4, 10, 12, 11

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Mudança radical na sua vida afectiva. Saiba
acompanhar o evoluir dos acontecimentos. Saúde: Procure passar os dias mais descansado e evite preocupações profissionais excessivas. Dinheiro: A semana promete ser muito
equilibrada a nível profissional e económico.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 9, 6, 3, 7, 4, 1

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Evite arranjar problemas para si e para aqueles que lhe estão próximos. Saúde: Pense um pouco
mais em si e dedique uma parte do seu dia a cuidar do
seu bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: Seja prudente e tente
dar o melhor num emprego novo. Deve ser mais racional do que emocional. O seu trabalho exigirá toda a sua concentração.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 41, 36, 17, 25, 12, 5

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Seja persistente e não desista
de conquistar o amor da sua vida. Deixe as suas preocupações de lado e invista numa noite romântica com o
seu par. Saúde: Poderá sentir-se triste e deprimido e por isso sentirá
necessidade de estar na companhia dos seus amigos.
Dinheiro: As condições são favoráveis ao investimento.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 40, 35, 16, 22, 10, 4

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Não terá mãos a medir para tantas solicitações.
Evite deixar para trás alguém muito especial. Saúde:
aprenda a controlar o nervosismo e a ansiedade. Dinheiro: É possível que seja repreendido por um erro que cometeu, encare as criticas de forma construtiva pois só erra quem está
a aprender a fazer as coisas de forma certa.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 4, 7, 10, 11, 25, 3

e todas as notícias, especulações e acusações
esgrimidas ao longo desta campanha eleitoral,
a mais relevante foi provavelmente a de que o Partido Popular Monárquico morreu. Quer dizer, tanto
quanto se sabe, o bom do PPM ainda vai aparecer nos
boletins eleitorais de amanhã. Mas o seu site oficial
só serve agora para promover os fadinhos dos irmãos
Câmara Pereira – e os seus tempos de
antena, como já alguém sublinhou, não
foram ocupados por outra coisa senão
um símbolo mudo, que apesar de tudo
prometia ter efeitos menos perniciosos na
votação do partido do que teriam tido os
ditos fadinhos.
Adiante. Passei uma boa parte da minha
vida a militar contra a monarquia. Nado
pelintra, entendi que talvez não me favorecesse deixar colarem-me à testa um
ferro em brasa com as insígnias: “Este
senhor está autorizado a viver, mas vai
ter de aprender maneiras. De resto, não
pode ser chefe de Estado, levantar muita
guedelha ou aparecer nas revistas de sociedade em geral.” Para mim, no fundo,
a monarquia foi sempre um sistema um
bocado obsoleto, baseado no privilégio
gratuito de uns e na ostracização ostensiva dos restantes, incapaz de promover o
mérito, a mobilidade social ou sequer a democracia
(a não ser, claro, no sentido em que o orçamento da
família real e seus cortesãos é a dividir por toda a
gente em partes iguais).
Pois o tempo veio a fazer-me mudar completamente
de ideias. No fundo, já lá estava a centelha há muito:
nasci e cresci na ilha Terceira, sempre gostei da minha touradinha. Mas é mais do que isso: hoje em dia,
eu acho mesmo que a monarquia era o melhor que
podia acontecer-nos. De resto, porque haveria eu de
querer avançar para chefe de Estado? Isto, em Portugal, um tipo candidata-se a um cargo público e logo
dá por si a ser entrevistado pela Maria Flor Pedroso,
que faz perguntas e tudo.
De forma que a minha esperança reside agora toda
nos rapazes do 31 da Armada. Vocês sabem: aqueles que penduraram uma bandeira do Portugal monárquico na Câmara de Lisboa, desencadeando uma
série de outras drapejantes manifestações e disputas.
Aqueles do blog. Aqueles do escadote. Aqueles da
máscara do Darth Vader, caramba. Pronto: os únicos

portugueses que se têm preocupado em celebrar o
centenário da República. Ah, bom.
A minha única dúvida é se os ditos rapazes estarão na disposição de dar o passo decisivo: avançar
directamente para a monarquia absoluta. É que isto
da monarquia constitucional é muito bonito, mas no
fundo é para meninos. Então uma pessoa tem um rei
e, depois, o desgraçado do homem tem de
andar a pedir aos santinhos todos, de repartição em repartição, só para conseguir
aprovar o mais banal morgadio, o mais
inofensivo dízimo? Então uma pessoa
tem um rei e, depois, o desgraçado tem de
andar à cata de escutas debaixo da almofada do trono, sob o brasão incrustado no
ceptro, disfarçado de opala no aro central
da coroa?
Pois, por mim, suspende-se a democracia: é monarquia absoluta e pronto (quando muito, vá lá, um nadinha esclarecida, à
maneira do Iluminismo, que é para deixar
os paparazzi tirarem fotografias). De resto, fica tudo resolvido. Poupa-se um balúrdio em eleições – e, sobretudo, poupa-se
imenso nas campanhas eleitorais. Imenso
dinheiro e imensa vergonha. Poupa-se o
público às reportagens e às entrevistas
“intimistas”. Poupa-se os feirantes aos
beijos lambuzados e aos bonezinhos de mau gosto. E
poupa-se os políticos às aparições penosamente engraçadinhas em programas de humor.
Na pior das hipóteses, sai-nos como el-Rei D. Duarte Pio. Ainda teríamos ao nosso alcance, claro, a
figura da monarquia absoluta auto-proclamada. Mas
mesmo D. Duarte Pio a tempo inteiro, 24 horas por
dia, perorando sobre o estado da vinha e deixando-se
fotografar para a Ana + Atrevida – mesmo isso será
amplamente preferível ao suposto sentido de humor
de Sócrates, à alegada telegenia de Ferreira Leite, à
escoante química de Paulo Portas, à discutível energia de Jerónimo de Sousa e às comprovadas fugas
de Francisco Louçã das peixeiras que querem osculálo.
E, pronto, é assim: inventam isto do período de reflexão, um tipo põe-se a reflectir e não tarda está a
roçar a violação da lei eleitoral. Retiro tudo o que
disse, pois: o que eu queria mesmo era, hum, uma
monarquia cá em casa. Bom: até já há, mas eu sou
apenas o príncipe consorte. Não é mau de todo: se à
rainha chamo princesa, fazendo-a sentir-se
jovem e enérgica, logo sou alvo do favor
real. Mas quem me dera ser o rei. Será que
o PPM está à venda, como um dia esteve
o PRD?

Joel Neto
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Noite de fados no…“Caravela”
S
exta-feira, 2 de Outubro de 2009, pôde-se escutar
e apreciar a primeira noite de fados da estação
Outono/Inverno, no restaurante “Caravela” o qual se
estreou, pela primeira vez, com esta tradição portuguesa “O Fado”.
Restaurante “pequeno mas
duma enorme dimensão em
acolhimento e simpatia’’, dos
proprietários Augusta da Silva e José Manuel David. Com
aperitivos e jantar, no qual
havia diversidade de pratos,
confeccionados pela cozinheira Cristina e a sua ajudante Carla, os quais estavam
uma delícia. (Opinião própria
e geral).
A noite de fados foi preenchida pelo elenco, Liberto Medeiros à guitarra portuguesa e Francisco Valadas à viola acústica, que tocaram duma maneira excepcional (como se diz, neste
caso), “é preciso ouvir para crer” sabendo realmente, fazer sentir o fado, com o som das cordas destes
instrumentos. (Espero que nunca mudem as cordas,
pois, cordas como estas, existem, mas, são difíceis de
ouvir hoje em dia).
Os fadistas Carlos Rodrigues, Cristina Rodrigues e

Victor Vilela, não lhes ficaram atrás, pois, cada um no
seu estilo fadista, marcaram bem esta noite de fados.
Três vozes maravilhosas, três estilos bem diferentes

mas, todos eles com presença e alma fadista. Como é
praxe, há sempre mais um fadista que aparece. Foi o
caso de João Rebelo (Pica) que, juntando-se ao elenco, cantou, além de outros, a “Igreja de Santo Estêvão’’ em trio com Victor Vilela e Carlos Rodrigues.
Para os amantes de Fado foi uma noite bem passada.
Continuação de muito sucesso aos nossos artistas.
Aos proprietários José Manuel e Augusta, assim
como a toda a sua equipa de colaboradores e empregados, agradecemos o serviço extraordinário e todo o acolhimento que
nos foi dado. Em especial, ao jovem
casal do “Caravela”, desejamos continuidade de muito sucesso. (Que será
bem merecido) Saudações fadistas!!!

Elisa Rodrigues
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Festa do lançamento
de CD de Alex Câmara

Foi de facto uma noite maravilhosa e quente,
tanto dentro como fora, para Alex Câmara dar
conhecimento ao público – e este era numeroso,
a sala estava cheia –, o seu segundo trabalho.
O público abundante parecia já conhecer as letras das canções, porque faziam um coro, acompanhando este jovem talentoso.
O Alex está também de parabéns, as suas canções são bem diferentes, tanto em ritmo como
nas letras, de outros artistas que tenho visto na
comunidade, e
não se pode
esperar outra
coisa quando
se tem ao seu
lado Henrique
Cipriano, que
não precisa de
apresentações.
Antes de Alex,
cantou a jovem
Amy Ventura,
bela voz jovem
que fez uma
interpretação do fado de Amália “Confesso”,
que confesso, me ter feito parar tudo e escutar,
mesmo se era cantado com uma melodia moderna. Tem uma linda voz. A noite e o sarau foram
agradáveis, a ementa deliciosa, o serviço profissional. Mais tarde na noite informaram-me que
o pai do Alex trabalha como chefe de equipa nesta reputada casa, Le Bifthèque.
É de salientar também de uma maneira muito especial os mestres-de-cerimónias da noite,
nomeadamente o senhor Totó e a senhora Rosa
Velosa, pela forma extraordinária como animaram, e de que maneira, o espectáculo! Estão todos de parabéns.

José de Sousa
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Introduzindo de A a Z

Uma nova geração com novas
ideias na comunidade

J

á há alguns meses que estou bastante ocupado no meio profissional e também na minha vida pessoal,
tendo negligenciado o meu “bebé”, a
minha crónica sobre a gastronomia
em Montreal. É claro que é simples
escrever sobre as novidades desta comunidade, falar do que está em preparação e das coisas boas que estão
quase à porta, e de vez em quando as
teorias de alguns que querem fazer,
mas que não podem.

Hoje, vou falar sobre uma mercearia
onde adoro ir às compras. Não vou lá
todas as semanas, mas quando quero ir às “compras portuguesas”, vou
sempre lá, sem descartar as outras
vendas, que também são boas.
A mercearia Sá e Filhos abriu em
1975, ao canto de St-Urbain e Villeneuve, com Balbino Sá ao comando.
Não o conheci, mas muitos admiravam-no pelo seu profissionalismo, a

tos, tanto com o serviço como com o
modernismo dos seus equipamentos,
como os novos frigoríficos para peixe
e marisco.

Também encontrará uma secção, bem
organizada, com uma grande variedade
de queijos portugueses, italianos, franceses, noruegueses, suíços, canadianos
e espanhóis. Não esqueçamos o talho –
as carnes –, com os profissionais Mário
Sousa e Durval Tavares.
Podemos notar que confeccionam lá
vários produtos bastante populares,
nomeadamente os tradicionais e muito
populares chouriços, morcelas, torresmos de cachola, debulho, pés de torresmos, queijo de torresmo, cebola e
pimenta curtida, calda de pimenta, arroz doce e malassadas, e um dos meus
preferidos, a bifana portuguesa, muito
bem temperada.

Festa de Nossa Senhora
Aparecida – Padroeira do Brasil

O

dia de Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil é comemorado em 12 de Outubro de cada ano, mas
a festa em sua homenagem foi comemorada
neste último domingo,
4 de Outubro de 2009,
com a 2ª Feijoada Brasileira em Montréal no
salão principal da Paróquia Santa Cruz.
O evento, organizado
pelo grupo de voluntários da comunidade brasileira, sob a coordenação do
Pe. Clifford de Souza e com o apoio
da comunidade portuguesa, reuniu cer-

couve e farofa, a feijoada é um sucesso
absoluto em qualquer cardápio.
A caipirinha não tem uma história
oficial, mas acreditase que tenha surgido
em cidades pequenas
do interior de São
Paulo, Brasil, onde
a mistura de cachaça
(aguardente de canade-açúcar),
limão
amassado, açúcar e
gelo era considerada um poderoso “remédio para gripe”. Hoje, existe uma lei
no Brasil declarando a caipirinha como
bebida típica brasileira. O encontro

ca de 450 pessoas, as quais puderam
apreciar a feijoada, um dos pratos mais
típicos da culinária brasileira, acompanhada da caipirinha, considerada uma
bebida típica do Brasil.

deste domingo foi oficialmente iniciado
com as palavras do Pe. José Maria Cardoso, pároco e responsável da Missão
Santa Cruz, que exaltou a importância
desta união tão especial das comunidades portuguesa e brasileira
e a honra em termos Brasil e Portugal como países
irmãos. Em seguida, o Pe.
José Maria abençoou a refeição e todos os presentes. A equipe Jovens em
Acção foi responsável em
servir a feijoada e atender
às mesas. Durante a festa,
foram sorteadas algumas
prendas, doadas pela comunidade e os convidados puderam,
também, dançar ao som da música brasileira. No final do evento, todos puderam adquirir uma porção de feijoada
para saborearem em casa.
Mais uma vez, as comunidades irmãs
brasileira e portuguesa realizaram um
grande evento, ressaltando a participação do grupo de voluntários e o total

A feijoada tem sua mais provável origem no Brasil – século XVIII, quando
os escravos recebiam dos senhores os
restos de carne de porco e resolveram
preparar uma mistura com o feijão que
também lhes era fornecido. Com o passar do tempo, a feijoada foi-se popularizando, devido a seu sabor tão peculiar
e à maneira artesanal como é preparada
cortesia e simpatia que ele tinha pelos seus clientes e amigos. Hoje em
dia, muitas coisas mudaram nesta pequena mercearia. Já, os filhos de Balbino Sá, se implicaram muito. E com
o falecimento do fundador, os filhos
estão a cargo do comércio, que está a
chegar ao seu 35º aniversário, a 18 de
Maio de 2010. Cada ano, esta equipa
de jovens renova e inova para que todos os seus clientes fiquem satisfei-

Duas das novas invenções desta loja
são as salsichas portuguesas, do mesmo
estilo que a salsicha italiana, e os famosos hambúrgueres portugueses. Tive o
prazer de provar e fazer provar a várias
pessoas estas invenções, que vieram de
Eddy Sá e Mário Sousa, e uma jovem
de 7 anos e outra de 16 anos adoraram
estas invenções tendo os adultos gostado muito destes sabores tão português.
Apesar do espaço ser bastante limitado na mercearia, esta equipa de jovens
é dinâmica e bem activa nas publicidades, nos especiais e nos serviços após
venda, que é muito importante neste
género de negócio.
Parabéns a Eddy, Benny e Fernando
Sá e à sua equipa, que estão a fazer um
óptimo trabalho na comunidade servindo-nos bem.

Sylvio Martins

(mesmo actualmente).
No século XIX, a feijoada já era servida em restaurantes, com direito a
anúncios nos jornais da época. Preparada com feijão preto e carne de porco,
e servida com arroz branco, laranja,

agradecimento ao público, que compareceu de forma grandiosa e prestigiou
esta bela festa, que tem tudo para se
tornar uma tradição em Montréal.

Erasmo Santos
fotos de Antero Branco

CRÉER DES EMPLOIS

MAINTENANT
Le Plan d’action économique du Canada:
un plan pour bâtir l’avenir du pays.

Amélioration des infrastructures
partout au Canada.

Dans le cadre du Plan d’action économique du Canada, le gouvernement
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du Canada et ses partenaires de tous les paliers de gouvernement
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investissent dans des infrastructures modernes et durables. Partout,
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les projets démarrent plus rapidement et de nouveaux emplois sont créés
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dans les collectivités, d’est en ouest, et du nord au sud.
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POUR CONNAÎTRE LES PROJETS DANS VOTRE RÉGION

plandaction.gc.ca

9/23/09 11:05:31 AM

Da

INF

V

(P

S

21

RE

PRO

DIR. A

C

70

NO DE DOSSIER : IF-8003
NOM DU FICHIER : IF-8003 Base_28

RÉ

CLIENT : GOUVERNEMENT DU CANADA
SUJET : INFRASTRUCTURES

SERVI

IF-8003 BaseGeneric_28.indd 2

1 800 O-Canada

NECROLOGIA

10 GUIA COMERCIAL

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 7 de OUTUBRO de 2009

ELECTRICIDADE

NOTÁRIOS

225 Gounod

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

ELECTRO-LUSO

FARMÁCIAS

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

06 de Outubro de 2009
1 Euro = CAD 1.574190
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

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

CLÍNICAS

450.672.4687

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

514.385.1484
514.385.3541

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

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

Me. LUCIEN BERNARDO
Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

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

REVESTIMENTOS

TAPIS RENAISSANCE St-Michel
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

SEGUROS

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

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

Faleceu em Laval, no dia 29 de Setembro de
2009, com 70 anos de idade, Aurea Casimiro
Melo Fernandes Mauca, natural de Faial da
Terra, São Miguel, Açores, viúva de Manuel
Fernandes Mauca.
Deixa na dor seus filhos João (Natalia),
Gualter (Sandra); sua neta Karina; seus
irmãos José Maria e João; cunhadas e
cunhados, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin este, Laval
514-277-7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O funeral decorreu sábado, 3 de Outubro de 2009, após missa de
corpo presente, às 10h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval.
Foi sepultada no Cemitério Ste-Dorothée.
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.

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

IGREJAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS
CONFORT

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

†

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

Emília Cândida Coelho

1938 - 2009

Igreja Baptista Portuguesa 514.484.3795
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

681 Jarry Est

†

Faleceu em Montreal, no dia 30 de Setembro
de 2009, com 94 anos de idade, Helena
Barbosa Silva, natural da Relva, São Miguel,
Açores, viúva de Manuel Oliveira.
Deixa na dor sua filha Antonieta, seus netos
(as) Betty (Joe Medeiros), Suzy, Roberto,
Steven, Nelson (Nancy Galloro); suas
bisnetas Lauren, Amanda e Sara; assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254 Bellechasse, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 3 de Outubro de 2009, após missa de
corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no
Cemitério Le Repos Saint-François d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 7 de
Outubro, 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.

†Aurea Casimiro Melo Fernandes Mauca

ENSINO

ALGARVE

Helena Barbosa Silva

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Outubro de
2009, com 88 anos de idade, Emília Cândida
Coelho, natural dos Altares, Terceira, Açores,
viúva de José Mateus.
Deixa na dor sua filha Maria Cota Coelho,
seus netos José (Marie Josée Turnbloni) e
Nelson (Sonia St-Amand), 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 ontem, 6 de Outubro de 2009, após missa de
corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no
Mausoléu St-Christophe, Cemitério Près du Fleuve.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 10 de Outubro,
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.

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

†

514.842.8077

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

Prof. Falaba
Vidente Médium

pRof. MeSTRe aiDaRa

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

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano,
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas,
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos;
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema,
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo.

514-374-2395

falo
Português

José Cândido Tavares
1928 - 2009

Faleceu em Longueuil, no dia 5 de Outubro
de 2009, o senhor José Cândido Tavares,
natural de Lagoa, São Miguel, Açores, com a
idade de 81 anos.
Deixa na dor sua esposa Maria Lígia
Almeida; seus filhos Robert, Joseph (Hélène)
e Grace; seus netos Jason (Emilie), Michael
e Stephany, assim como muitos outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire Groupe Yves Légaré inc.
(Le Cimetière Près du Fleuve)
2750, boul. Marie-Victorin est, Longueuil
514-595-1500
Victor Marques
O seu corpo estará exposto sexta-feira, dia 9 de Outubro de 2009,
das 18h às 22h. O funeral terá lugar no sábado, dia 10 de Outubro,
após missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Ste-Famille,
situada no 560, Marie-Victorin, em Boucherville, seguindo depois para
o Cemitério da Paróquia, onde irá a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associarem na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

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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anúncios a partir de $9.00*

*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

EMPREGOS

ARRENDA-SE

Operários, mínimo de 5 anos
exp. em “pavé-uni” e muros de
apoio. Bom salário.
Tempo inteiro. (514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão
procura instalador de “pavé-uni”,
com um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos
jornaleiro com 3 anos de experiência. Salário conforme qualificações. Muitas regalias.
514-325-7729
Pessoa em carga da limpeza e cozinha para uma família em Côtest-Luc das 11h a 19h. 4 dias por
semana. Deve falar Inglês.
514-996-9470

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

O Restaurante Chez Le Portugais
procura empregado (a) de mesa e
cozinheiro (a). 514-849-0550

PERDA DE PESO
Concurso perda de peso. Quem
perde + ganha. Programa 10 semanas. Alimentação, nutrição.
514.388.2803

Pessoa minuciosa para limpeza e
engomar, numa casa da baixa citadina. 1x/sem, 9h30-16h (5ª-feira de
prefer.). 100$/dia. 514-845-7787
Pessoas para limpeza, a tempo
inteiro ou parcial. Em Brossard.
Contactar 450-462-2558
ou 514-746-2558
Homem para trabalhos gerais,
numa escola em Outremont.
Fernando Medeiros
514-739-3614 x 221
ou 450-975-4998
Pessoa para fazer jantar, 5 noites
por semana. 514-781-1070
Senhora para limpeza doméstica,
em Outremont. 514-271-5651

PROCURA-SE

VENDE-SE
Conjunto de cama completo branco, de pessoa só. Em boas condições. 514-377-5817

INFANTÁRIO
“Garderie” privada (infantário)
com 1 vaga para criança com
mais de 18 meses. Zona portuguesa. Tel.: 514-750-5890

serviços

novelas
Para alugar ou vender. Novas/antigas. Do Brasil. Lista completa:
tribeiro@videotron.ca.
514-688-9339 Tony
ou 514-243-0748 Lisete

VIDENTE

Procuramos jogadores de futebol
dinâmicos e guarda-redes, nascidos em 2000, 2001, interessados
em participar num torneio em Portugal (Mundialito 2010) no próximo ano, que terá lugar de 27 de
Março a 4 de Abril. Contacte Luís
o mais rapidamente possível: 514
941-0475
(poucos lugares disponíveis)

Cantinho da poesia

O funcionário

Todos nós funcionários batalhamos dia-a-dia
Às vezes um triste sorriso, cheio de melancolia.
Mas pedimos força ao mestre
E ele nos auxilia;
Jesus nos dá essa força
Que todos nós precisamos
Pois sabe que somos fracos
Isso por sermos humanos,
Ao chegar o fim do dia, estando um pouco cansado.
Partimos firme e forte para o ambiente sagrado
Esse ambiente sagrado que está a nos esperar
É o abrigo das almas, o nosso divino lar,
Após o fim do repouso
Já começa um novo dia
Com as forças renovadas
Para a luta do dia-a-dia.
Pedimos ao nosso Deus que nos ouça com bondade
Que abençoe este país e as nossas autoridades
Para que nós os pequenos
Possamos ter um pouco...
...mais de paz e tranqüilidade.
Vivaldo Terres

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

Amália

MASSAGENS

514-270-8511

Amália deixou o fado
A letras de ouro gravado
Com as maiores perfeições
A cantar o seu valor
Foi a inspiração maior
Como a rimar foi Camões.

Duma voz sem par foi dona
Um povo inteiro apaixona
Pela sua simplicidade
Pelo talento que tinha
Foi muito mais que rainha
Foi do fado divindade !…

7 dias por semana, das 10h à meia-noite
25$ para 30 minutos; 35$ para 1 hora
Com marcação
Mr. www.lebodyshopmassage.com
Souareba
Payé 7 au 28 oct 2009 (4x) - 100
Contratamos raparigas 18 a 35.

Foi fadista de alma inteira
Da mais brilhante carreira
Que orgulha o nosso País
O fado pelo mundo fora
Cantou e foi detentora
Da aura de Embaixatriz.

Este Povo que a ama
Guarda viva a sua fama
Nas memórias do passado
No coração de quem sente
Amália estará presente
Onde se cantar o fado !…
Euclides Cavaco

Venha escolher entre 8 e 12
raparigas jovens e bonitas

$

.00

PROF. SOUAREBA
Vidente Médium

Tem um problema? Tenho a solução!

514.

623.8111

09_2_1007-1014

Capaz de endireitar a sua vida. Contacte-me para qualquer
problema que envenena a sua vida. Guardar ou regresso
definitivo da pessoa amada, família, exames, desenvoltura,
casamento, sorte nos jogos, etc. Eu sou o homem com a
solução a todos os seus problemas...
Resultado imediato, em 72 horas. Pague depois da satisfação
do trabalho realizado. Garantido a 100%.
não hesite!!!

ST-LÉONARD
Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

12 VÁria

anedotas
Um homem entra num restaurante em Espanha e pede o prato-dodia. Passado algum tempo, o empregado traz-lhe um prato com duas
bolinhas grandes. O homem, não sabendo o que aquilo era, pergunta:
- O que é isto? Responde o empregado: - Você conhece as touradas? - Conheço! - No fim, o touro é morto e são-lhe tiradas as bolinhas! - Ah!... - Responde o homem. O homem comeu e gostou muito.
No outro dia o homem voltou ao restaurante e pediu o mesmo prato,
mas, desta vez o empregado traz-lhe um prato com duas bolinhas
pequenas. Intrigado o homem pergunta: - Então, ontem as bolinhas
eram grandes e hoje já são pequenas?! - É que nem sempre ganha o
toureiro! - Responde o empregado.
Diz um alentejano à mulher: - Ó Maria, prepara uma roupa que eu
quero tomar banho p’ra depois tratar dos negócios! E a mulher prepara a roupa e põe-na na casa de banho. Vai o homem tomar banho,
começa a correr água e grita: - Ó Maria, traz-me o champô! - Ah homem, então o champô tá aí na casa de banho! - diz a mulher. - Ah, isto
é para cabelos secos e eu já molhei a cabeça!
Dois irmãos conversam: - Miguel, se tivesses três casas, davas-me
uma? - Claro! - E se tivesses três carros, davas-me um? - Não tenhas
dúvidas! - És um tipo fixe! E se tivesses três namoradas, davas-me
uma? - Ah... isso não! - Porquê? - Porque tenho três namoradas!!!
- Ou tu me pagas o que deves, ou então escusas de me falar mais.
- Escusas de te preocupar com isso. Não te falo mais.
- A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
Diz o outro: - Com quem?
- Sei lá. Só sei que agora é o meu melhor amigo.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS: 1 - O que uma coisa vale. Aguça. 2 - Rebordo do
chapéu (pl.). Lavrar a terra. 3 - Estacione. Variedade de palmeira. 4 Partícula afirmativa do dialecto provençal. Que se refere a dois. Nome
de uma planta labiada, vivaz com base lenhosa. 5 - Desprezível.
Caminhavas. 6 - Fosso ou escavação que conduz águas. 7 - Existir.
Planta da família das compostas, com flores de várias formas e cores.
8 - Insignificância. Paixão. Pref., de origem grega, que exprime a ideia
de privação, separação. 9 - Mistura de terra e água. Essa coisa. 10 Pesquisa. Flanco. 11 - Neste momento. Desprende.
VERTICAIS: 1 - Exalação. Invólucro exterior de plantas, frutas, ovos,
tubérculos, etc. 2 - Parte do lombo do boi, entre a pá e a extremidade
do cachaço. Prata (s. q.) 3 - Face inferior do pão. Desagregado. 4
- Reconhece a autoridade de. Rio da Suíça que banha a cidade de
Berna. 5 - Deus egípcio. Costumaram. 6 - Senhora (bras.). Aquilo que
prejudica ou se opõe ao bem. 7 - Partidário. Aquelas. 8 - Matemática
(abrev.). Gritaria. 9 - Verbais. Estrela. 10 - Sexta nota da escala musical. Espaço de 24 horas (pl.). 11 - Cobrir de areia. Toma notas.
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Boca do inferno

A importância política do voto nulo

M

ais uma vez, o principal aspecto das eleições
legislativas passa sem o comentário dos analistas políticos. Como é possível que a generalidade
dos comentadores passe a noite eleitoral a dizer banalidades sobre os votos nos grandes partidos e não
diga uma única banalidade sobre os votos brancos e,
sobretudo, os votos nulos? Os eleitores mais empenhados e que levam mais a sério o seu voto voltaram
a ser ignorados em todos os comentários. No entanto, e como é evidente,
não há nenhum eleitor
mais abnegado do que
aquele que deposita
na urna um voto nulo.
Trata-se de um cidadão que se desloca à
secção de voto com o
objectivo de inutilizar
o seu boletim, muitas vezes escrevendo
nele uma frase indecente, ou espirituosa,
ou ambas - uma obra
que será contemplada
apenas pelos dois ou
três desgraçados que
despejam a urna e fazem a contagem dos
votos. Normalmente,
a mensagem escrita
no boletim é dirigida
a um candidato, ou a
vários, ou a todos - no entanto, na melhor das hipóteses fará corar apenas a presidente da mesa eleitoral.
Há nisto tanto de poético, de quixotesco e de belo
(e é tão curioso que toda essa beleza seja produzida, na maior parte das vezes, pelo desenho de partes
seleccionadas do corpo humano) que me dá vontade
de chorar. Mais ainda do que os próprios resultados
eleitorais.

Os votos brancos caíram 4544 votos, enquanto os
nulos subiram de 65 515 votos para 74 274, o que
significa um importante aumento de 8759 votos. Sem
fazer campanha, sem dinheiro do Estado para propaganda, sem tempos de antena, a obscenidade democrática vai trilhando o seu caminho, subindo paulatinamente, sufrágio após sufrágio. O mais triste, e até
injusto, é o facto de este tipo de voto continuar a ser
designado por nulo. Quem tem a suprema lata antidemocrática de dizer que
um voto com um dito
ou um desenho indecoroso é menos válido do
que uma cruzinha num
dos partidos listados
no boletim? Quando é
que a Comissão Nacional de Eleições percebe
que este sistema de denominação discrimina
precisamente os votos
mais livres, mais requintados, mais artísticos? Nulo, um pirete?
Válida, uma cruzinha?
Não faz sentido. O pirete agregador, porque
desenhado
democraticamente sobre todos
os partidos, com a sua
pujança fecundadora,
é um voto que promete
futuro. A cruzinha, encarcerada num só quadrado, é
exclusiva, porquanto elege um e repele todos os outros. Uma cruz é uma cruz. Um pirete tem diversos
matizes, tamanhos, guarnições. Há, evidentemente, muito mais num pirete que
numa triste cruz.

Ricardo Araújo Pereira

1851 Ontario Este - Tel. 514.563.1211

Halloween

FESTA DE

3 prémios
a ganhar

SÁBADO 31 DE OUTUBRO ÀS 19H

Artistas da noite
Duarte Froias
DJ Vinagre
e Patrick
músico Jazz
RESERVEM OS SEUS LUGARES

Da torneira
até faz bem beber
A relatora especial da ONU
para o direito à Água, Catarina Albuquerque, defende
a instalação de bebedouros
públicos para diminuir o consumo de água engarrafada
e apela aos proprietários de
restaurantes para oferecerem jarros de água nas mesas. “Os portugueses, que
têm água canalizada tão
boa, deviam promover este
uso mais amigo do ambiente”, afirmou Catarina Albuquerque. Devido à crescente
escassez de água, Portugal
partilha, actualmente, 48%
das suas reservas com Espanha.
Aeroporto pronto
no início de 2010
A ANA - Aeroportos de Portugal estima que o Aeroporto de Beja esteja pronto “três
a quatro meses” após o fim
das obras, prevista para final de Outubro. Segundo a
Entidade Regional de Turismo do Alentejo, “o Aeroporto
de Beja é considerado pela
ANA como um aeroporto
prioritário, ao mesmo nível
dos de Lisboa e Faro”.
DESIGN
O português David Mares
é um dos dez finalistas do
concurso internacional de
design de abrigos do Museu Guggenheim de Nova
Iorque, cuja decisão será
conhecida a 21 de Outubro.
O arquitecto foi um dos 600
concorrentes.

MULHER ACTIVA 13
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Elas não percebem que...
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FOTO da semana

Alguém quer uma lagosta de 8lb? Venham à Tasca

soluções
7
8
2
5
1
4
3
9
6

3
6
4
9
7
8
5
2
1

8
4
5
6
9
1
2
3
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2
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1
3
7
2
8
5
4
6
9

SOLUÇÃO CRUZADAS:

5
1
9
3
2
6
7
8
4

HORIZONTAIS: 1 - Valor. Amola. 2 - Abas.
Arar. 3 - Páre. Iatá. 4 - Oc. Dual. Iva. 5 -Reles. Ias. 6 - Canal. 7 - Ser. Dália. 8 - Avo.
Amor. An. 9 - Lama. Isso. 10 - Cata. Lado.
11 - Agora. Solta.
VERTICAIS: 1 - Vapor. Casca. 2 - Acém.
Ag. 3 - Lar. Solto. 4 - Obedece.Aar. 5 - Rá.
Usaram. 6 - Siá. Mal. 7 - Aliado. As. 8 Mat. Alarido. 9 - Orais. Sol. 10 - Lá. Dias.
11 -Arear. Anota.

Catarina Fonseca

8

9
5

6
2
8
7
5
9
1
4
3

aquela aura quase de pai que temos em relação à mãe
ou namorada, mas isso quando é uma situação pontual. Uma dependência constante é um peso e um sufoco.
Contrariamente ao que elas pensam, não nos importamos nada que elas levem o carro. Regra geral, não
confiamos em ninguém a conduzir além de nós, mas
se nos aparecer uma que conduza bem, não nos importamos nada. Mas é raro elas quererem conduzir.
Conheço para aí 3 em 500. Até nos emocionam as
mulheres que gostam de conduzir.
Adoramos comer e apreciamos uma boa cozinheira.
Pronto, vocês querem, nós confessamos. Não quer
dizer que o caminho para o coração ainda passe pela
comida, mas uma das alamedas vai lá dar. Coisas
que nós não nos importamos de fazer em casa: lavar a loiça, aspirar, fazer a cama,
fazer bricolage, fazer qualquer
coisa com pincel e tinta. Coisas
que não fazemos: arrumar o que
quer que seja (não percebemos
sinceramente qual é o objectivo), mudar fraldas ao bebé (só
as mães é que conseguem) e pôr
a funcionar a máquina de lavar,
embora depois a maioria mexa
com o programa mais avançado
do Windows. Provavelmente é porque não queremos
aprender. Nunca sabemos se o líquido entra na gavetinha da esquerda ou da direita.
Adoramos viajar, adoramos mulheres que saibam
reagir por impulso, adoramos estar a falar com alguém e de repente ir almoçar a Braga. Mas a maioria
das mulheres nem quer ouvir falar nisso, ou tem de
voltar a casa para fazer a mala como se fosse três
semanas para a Gronelândia.
Gostamos mesmo de futebol, não estamos a fazer de
propósito e a trocar-vos pelo Figo. Ir para um estádio
e libertar o stress chamando nomes ao árbitro é um
motivo de satisfação. E mandar umas bocas a defender o nosso clube faz parte da nossa identidade.

4
7
1
8
6
3
9
5
2

s homens nunca crescem. Se em crianças queriam ter a sua colecção de berlindes, os seus carrinhos, uma bola de futebol e uma bicicleta, em adultos é a mesma coisa, os brinquedos é que mudam. É
o carro topo de gama, a aparelhagem, a televisão e
o computador última geração, a par de CDs, DVDs,
livros, e outros gadgets. Alguns, mesmo estando curtos de dinheiro, preferem comprar um leitor de CDs
novo, por exemplo, a ter leite no frigorífico para dar
aos filhos. Os homens precisam de espaço (onde é
que já ouvimos isto?). Para ouvir a sua música, ler
o seu livro ou jornal, ver os seus filmes sem interrupções. E à medida que a idade avança, esse espaço
torna-se mais importante.
Celulite, só notamos se for muita e mal amanhada. Porque é que elas usam aquelas calças de terylene que dá para se ver tudo tipo
cordilheira dos Andes? De resto,
não damos por isso. Achamos
extraordinárias as mulheres desinibidas. Não temos paciência
para andar a engonhar. Ou temos
aquela paixão desvairada por alguém e somos capazes de estar
um mês à espera que ela se decida e aí pode engonhar à vontade
que isso nem nos afecta, ou então, se é só para curtir e elas não alinham, mais vale
ligar para outro canal.
Achamos fantástico mandar flores mas tem de ser
com um objectivo. Gostamos de mandar flores quando queremos, não com data definida. A gente até se
esquece da data em que os nosso pais fazem anos. E
não é por mal. É porque o importante é gostar das
pessoas, não ter de andar constantemente a provar o
nosso amor. Que seca.
Achamos sempre que ‘os homens’ não somos nós.
Não gostamos de comprar presentes mas depois
gostamos de os receber. É triste mas é verdade.
Odiamos a maldita da amiguinha, que está em todo
o lado colada a ela!
Não nos chateia o papel protector, não nos chateia
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1
4
2
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Breves
Primeira foi em
Agosto de 1995
Jorge Jesus iniciou a temporada com 94 triunfos – mais
81 empates e 93 derrotas,
em 268 jogos como técnico
na Liga principal –, que já
aumentou para 100, graças
a uma entrada em fulgurante
na Liga 2009/10 com 6 triunfos, mais um empate, nas primeiras 7 jornadas. Record

Braga de Pedra,
Sporting de Areia…
O

Braga, líder destacado
do campeonato e com
uma sequência de vitórias
que lhe tem permitido bater
alguns recordes e sonhar
com mais alguns, continua
a não assumir a candidatura ao título. Mas
se para os bracarenses não passa de um
Feliz na Selecção
sonho, para o Sporting é uma miragem.
apesar do mau
Depois do empate, a equipa de Paulo
momento leonino
O avançado sportinguista Bento tem o 1º lugar a ser uma miragem.
Liedson integrou a concen- O Braga continua com os 2 pontos de
tração da Selecção Nacional, avanço relativamente ao segundo clasem Óbidos, e garantiu estar
muito satisfeito e totalmente
empenhado nos dois jogos
decisivos que Portugal tem
pela frente, com Hungria e
Malta, no apuramento para o
Mundial’2010. Para trás ficou
o mau momento que atravessa o Sporting. Record
Médio confiante no
apuramento para Mundial
“Não temos ansiedade a não
ser para entrar em campo.
Não nos passa pela cabeça
outro resultado que não seja
a vitória”, disse, numa unidade hoteleira no Jamor, pouco
antes de seguir viagem com
Liedson, Carlos Queiroz,
Agostinho Oliveira e Amândio de Carvalho, rumo a Óbidos. Record
Jogador leonino
reavaliado na
chegada ao Chile
O seleccionador do Chile disse esta segunda-feira que a
situação de Matías Fernandez, que recupera de uma
entorse na tíbio-társica direita
sofrida na semana passada
frente ao Hertha de Berlim,
em princípio se resolverá,
tendo em vista os jogos com
Colômbia e Equador, de apuramento para o Mundial2010.
Record
Jogos com Bolívia
e Venezuela
O guarda-redes do FC Porto,
que esteve na conquista da
Taça América em 2007, junta-se aos outros dois guardaredes chamados por Dunga,
Julio Cesar e Victor, para os
encontros com Bolívia (La
Paz) e Venezuela (Campo
Grande). A selecção brasileira já está apurada para o
Mundial’2010. Record
Nacional vence
Guimarães por 2-0
O Nacional derrotou o V.
Guimarães por 2-0 com os
golos a serem marcados por
Edgar na conversão de grandes penalidades na primeira
parte. Acentua-se a crise da
equipa vimaranense, que em
7 jogos apenas venceu 1. A
contestação a Vingada também sobe de tom. Record
SeleCção feminina
prepara qualificação
para Europeu
A Selecção Nacional feminina defronta a Roménia
no dia 14 de outubro, em
Sighisoara-Radu Voina e,
três dias depois, recebe a
Ucrânia, no dia 17, em Lagos, nos jogos da primeira e
segunda jornadas da qualificação para o Campeonato
da Europa 2010.

sificado, o Benfica, que a nível interno
continua com a veia goleadora e a jogar
bom futebol, o FC Porto, que jogou o suficiente para vencer em Olhão, com mais
um bis de Falcao. O colombiano voltou
a ser decisivo, tal como havia acontecido
a meio da semana, contra o Atlético de
Madrid, e já tem os sete golos em 7 jogos. Cardozo marcou mais um e soma 8.
Isto numa jornada que rendeu 27 golos,
e que registou a primeira derrota do Rio
Ave no campeonato, e o Guimaraes que
continua a não ter resultados positivos.

FC Porto: “Benfica? O nosso rival é o Braga…”

P

resente como convidado de honra
na comemoração do 75º aniversário
do Futebol Clube de Infesta, clube que
representou na qualidade de atleta, Pinto da Costa aceitou voltar a sua atenção
para o campeonato principal e garantiu
que, “ao contrário do que alguns dão
a entender, o grande adversário do FC
Porto no campeonato é o Braga e não o
Benfica”: “É o Braga que está na frente,
e não se pode subestimar um líder que
conta sete vitórias em sete jogos realizados”. Insistindo na tese, o presidente do
tetra-campeão nacional recordou que “o
Braga está a fazer um excelente campeonato e é justificadamente líder, ainda
que com alguma felicidade à mistura,
como aconteceu no lance do golo com
que venceu o FC Porto, mas nada que
ensombre o excelente campeonato que
está a fazer e que tem como base o bom

relacionamento entre o presidente e o actual treinador”. E Pinto da Costa sublinha a importância de Domingos nos bons
resultados do Braga, contrariando quem
“tenta atribuir o actual momento do clube ao treinador anterior, esquecendo-se
de que, da equipa que ficou em quinto
no último campeonato, saíram o César
Peixoto, o Renteria e o Luis Aguiar, três
jogadores fundamentais ao longo da última temporada e que não fazem parte
da equipa actual, toda ela construída à
imagem do novo treinador”. De resto, o
presidente portista fez questão de desdramatizar a alegada crise do Sporting, garantindo que “ainda é muito cedo para
ditar sentenças sobre quem está ou não
está na corrida ao título”: “Aliás, o Sporting já demonstrou noutras ocasiões que
tem força para reagir e dar a volta a situações complicadas”.

Portugal – Hungria

Tudo ou nada e ainda teremos de ver…

C

ristiano Ronaldo foi o primeiro a
chegar ao quartel-general da Selecção Nacional, em Óbidos, e parece ter
pressa de recuperar para jogar no sábado
e poder ajudar Portugal a ganhar. O melhor do Mundo não actuou domingo pelo
Real Madrid, em Sevilha, devido a uma
lesão sofrida a meio da semana, contra o
Marselha, mas são fortes as possibilidades de defrontar os húngaros. O mesmo
acontece com Bosingwa e Duda, os dois
laterais titulares da equipa das Quinas. O
defesa-direito do Chelsea não alinhou domingo, contra o Liverpool, mas já estava
em Óbidos para se juntar ao grupo e co-

meçar a recuperação. Já o lateral-esquerdo actuou pelo Málaga e até alinhou os
90 minutos, depois de ter estado em dúvida durante a semana por causa de uma
lesão sofrida na jornada anterior, com o
Barcelona. Porém, domingo ressentiu-se
da lesão. Isto não invalida, contudo, que
esteja apto para defrontar a Hungria. Já
a situação de Tiago é completamente diferente. O médio lesionou-se ao serviço
da Juventus, num jogo com o Bordéus,
esteve 15 dias parado, e quando voltou,
em Munique, num jogo em que só entrou
no período de descontos, fez um “pique”
e teve uma recaída.

F1: Sebastian Vettel dominou
no Grande Prémio do Japão

E

xtraordinária vitória de Sébastian
Vettel, que dominou completamente o Grande Prémio do Japão, vencendo
impecavelmente, até com pequena vantagem, uma corrida que comandou desde o
primeiro momento, mantendo a esperança
pelo título, considerando
que Rubens Barrichello
e Jenson Button foram
apenas sétimo e oitavo
respectivamente e a margem de pontos obtida
foi realmente mínima.
O Grande Prémio do Canadá, sofreu mais
uma vez a ameaça do grande patrão da F1,
Berni Ecclestone, dizendo que se não houvesse uma decisão concreta dentro de uma
semana, o mesmo seria retirado do calendário de 2010. Ora viemos a saber que

tudo estava verdadeiramente confirmado
e o aspecto técnico, o qual exigia Ecclestone de ser tratado, relaciona-se com o
facto que ele próprio, Ecclestonne, não
querer pagar impostos ao Canadá sobre os
75 milhões de dólares que Quebeque, Ottawa e Montreal lhe dão
por um período de cinco
anos, para a obtenção do
GP do Canadá. Mais um
caso a seguir. Próximo
encontro a 18 de Outubro no Grande Prémio
do Brasil. Classificação final do GP do
Japão: 1-Sebastian Vettel (Red Bull); 2Jarno Trulli (Toyota); 3-Lewis Hamilton
(McLaren); 4-Kimi Raikkonen (Ferrari);
5-Nico Rosberg (Williams).

Hélder Dias

DESPORTO 15
1ª liga - LIGA SAGRES

coordenação de joão mesquita -

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

21
19
16
11
10
8
8
8

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

7
7
7
6
6
6
4
3

próxima jornada

RESULTADOS
Sexta-feira (02 Out)
Académica-Marítimo
Sábado (03 Out)
Naval-Rio Ave
Sp. Braga-V. Setúbal
Domingo (04 Out)
Leixões-U. Leiria
Sporting-Belenenses
Olhanense-FC Porto
Segunda-feira (05 Out)
Nacional-V. Guimarães
P. Ferreira-Benfica

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

Sexta-feira (23 Out)
Belenenses-Olhanense 15:15
Sábado (24 Out)
U. Leiria-Naval
11:00
Rio Ave-Sp. Braga 16:15
Domingo (25 Out)
Marítimo-P. Ferreira
11:00
V. Setúbal-Leixões 13:00
FC Porto-Académica 15:15
Segunda-feira (26 Out)
Benfica-Nacional
15:15
Terça-feira (27 Out)
Guimarães-Sporting 15:15

Mundial 2010 apuramento

1-Dinamarca
2-Suécia
3-Portugal
4-Hungria
5-Albânia
6-Malta

8
8
8
8
9
9

5
4
3
4
1
0

3
3
4
1
4
1

0
1
1
3
4
8

18 Próximos jogos
15 10-10-2009
13 Portugal vs Hungria
13
7 14-10-2009
1 Portugal vs Malta

UEFA Europa League 2009/2010

Ventspils
Benfica
Athletic

22/10
22/10
22/10

Sporting
Everton
Nacional

UEFA Europa League 2009/2010

FC Porto

21/10

APOEL

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

J V E D P
6 4 1 1 13
6 3 2 1 11
6 3 2 1 11
6 3 2 1 11
6 3 0 3 9
6 3 0 3 9
6 2 2 2 8
6 1 5 0 8

J
6
6
6
6
6
6
6
6

9-Carregado
10-Freamunde
11-Estoril
12-Chaves
13-Penafiel
14-Fátima
15-Varzim
16-Trofense

V
2
2
1
1
1
1
1
1

E
2
2
3
3
3
2
2
1

D
2
2
2
2
2
3
3
4

Resultados

próxima jornada

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

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

P
8
8
6
6
6
5
5
4

II Divisão - Zona Norte
1-Ribeirão
10
2-Moreirense 9
3-Gondomar
7
4-Lordelo
7
5-Merelinense 6
6-Vizela
6
7-Padroense 6
8-Sp. Espinho 6

9-Boavista
10-Paredes
11-Tirsense
12-Valdevez
13-Vianense
14-Lourosa
15-Vieira
16-Lousada

5
5
4
4
4
4
3
1

PRÓXIMA JORNADA | 25-10-2009

JORNADA 4 | 04-10-2009
Lourosa 0 - 1 Sp. Espinho
Padroense 0 - 1 Moreirense
Merelinense 0 - 0 Paredes
Tirsense 1 - 2 Valdevez
Vizela 3 - 0 Lordelo
Gondomar 4 - 1 Vianense
Ribeirão 1 - 0 Lousada
Vieira 1 - 2 Boavista

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

II Divisão - Zona Centro
1-Marinhense
2-Praiense
3-Mafra
4-Tondela
5-Tourizense
6-Arouca
7-Operário
8-Monsanto

8
8
7
7
7
7
7
7

9-Eléctrico
5
10-Esmoriz
5
11-União Serra 4
12-Sertanense 4
13-O.Bairro
4
14-Ac. Viseu 3
15-Pampilhosa 2
16-V.Pico
1
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JORNADA 4 | 04-10-2009
Ac. Viseu 2 - 1 O.Bairro
Pampilhosa 0 - 0 Marinhense
Monsanto 2 - 1 Tourizense
Praiense 1 - 0 União Serra
Arouca 1 - 0 Esmoriz
Sertanense 1 - 1 Tondela
Operário 0 - 0 Eléctrico
Mafra 4 - 1 V.Pico

Tourizense - Praiense
Marinhense - Monsanto
União Serra - Arouca
Ac. Viseu - Pampilhosa
Esmoriz - Operário
Eléctrico - Mafra
V.Pico - Sertanense
O.Bairro - Tondela

II Divisão - Zona Sul
1-Atlético
12 9-Lagoa
6
2-Camacha
10 10-R. Massamá 5
3-U. Madeira
10 11-Louletano
3
4-Pinhalnovense 7 12-Odivelas
2
5-Oriental
7 13-Santana
2
6-Pontassolense 7 14-Igreja Nova 2
7-E. Amadora
6 15-Aljustrelense 2
8-A. Reguengos 6 16-Marítimo B 1
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JORNADA 4 | 04-10-2009
R. Massamá 1 - 1 Oriental
Lagoa 1 - 0 Marítimo B
Louletano 0 - 1 U. Madeira
Pinhalnovense 2 - 0 Pontassolense
A. Reguengos 0 - 3 E. Amadora
Atlético 1 - 0 Igreja Nova
Aljustrelense 0 - 4 Camacha
Santana 1 - 1 Odivelas

U. Madeira - Pinhalnovense
Marítimo B - Louletano
Pontassolense - A. Reguengos
Real Massamá - Lagoa
E. Amadora - Aljustrelense
Camacha - Santana
Odivelas - Atlético
Oriental - Igreja Nova

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

Série b
9
7
7
6
5
4
4
4
3
1
0
0

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

9
7
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1

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

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

Série c
7
6
6
5
5
4
4
4
4
1
1
1

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

9
7
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1

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

Série f

Série d
9
7
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2

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

9
7
7
7
6
5
4
3
2

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

Série G - AÇORES

7
7
6
6
6
5
4
3
2
1
1
1

Série G - MADEIRA
7
7
5
5
5
4
3
3
3
3
1
1
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16 CULTURA

Reis de Portugal

11º Monarca de Portugal

Dinastia: Joanina
1433-1438

D.Duarte – O Eloquente”
Filho de D. João I e de D. Filipa de
Lencastre, nasceu em Viseu em 1391 e
faleceu em Tomar em 1438, vítima da
peste. Décimo primeiro rei de Portugal
(1433-1438), é conhecido pelo cognome de “o Eloquente”. Casou com D.
Leonor de Aragão em 1428.

D. Duarte subiu ao trono em 1433,
após a morte do pai, mas já desde 1412
que D. João I o associara ao governo
do reino. D. Duarte vai dar continuidade à acção centralizadora de D. João I.
Logo em 1434 reúne Cortes em Santarém, onde é promulgada a Lei Mental,
assim chamada por já andar na mente
de D. João, e que é um instrumento
de centralização. Determinava que os
bens doados pela coroa só podiam ser
herdados pelo filho varão primogénito, o que permitiu à Coroa reaver muitas terras.
A nível interno, D. Duarte mandou
proceder à compilação de toda a legislação do reino, que só estará concluída
no reinado de D. Afonso V, daí ter o
nome de Ordenações Afonsinas. D.
Duarte reuniu Cortes mais três vezes
apesar do seu curto reinado: em Évora,
em 1435 e em 1436, e em Leiria, em
1438.
A expansão marítima prossegue no
reinado de D. Duarte, sob a influência do Infante D. Henrique. Neste domínio destaca-se Gil Eanes, que, em
1434, dobra o Cabo Bojador, um ponto lendário da época e que tanto terror
causava aos marinheiros. Daí avançase para Angra dos Ruivos, em 1435,
e Afonso Baldaia, em 1436, atinge o
Rio do Ouro e Pedra da Galé.
Outro vector político dominante deste reinado relacionou-se com a conquista do Norte de África. D. Duarte
tinha participado na conquista de Ceuta, em 1415, onde foi armado cavaleiro. Já como rei, hesita em prosseguir

essa política, mas é pressionado para
a continuar, principalmente pelos seus
irmãos D. Henrique e D. Fernando.
Faz então os preparativos para a expedição a Tânger, tendo sido debatido, nas Cortes de Évora de 1436, um
empréstimo para essa expedição. E
em Outubro de 1437 dá-se o ataque
a Tânger, que resulta num grande fracasso. Os portugueses obtêm uma trégua para retirarem, sob a condição de
devolverem Ceuta aos Mouros, tendo
ficado prisioneiro, como refém, o infante D. Fernando. As condições impostas pelos Mouros foram debatidas
nas Cortes de Leiria de 1438, tendo
sido rejeitadas. Assim, D. Duarte teve
de sacrificar o irmão (que morreu no
cativeiro em 1443) aos interesses da
Nação, o que muito o afectou.
D. Duarte era um homem culto, como
o comprova no seu Leal Conselheiro,
um tratado de sabedoria da época, que
revela conhecimento dos clássicos
e dos doutores da Igreja e em que se
nota uma grande pureza vocabular.
Escreveu também a Arte de Bem Cavalgar Toda a Sela.
D. Duarte vem a morrer em Tomar,

em 1438, vítima da peste, e jaz no
Mosteiro da Batalha. Como o futuro
rei, Afonso V, ainda era menor (tinha
6 anos), D. Duarte, por testamento,
deixa o poder à rainha D. Leonor, até
que aquele atinja a maioridade. No entanto, tal originou uma série de conflitos entre os partidários de D. Leonor
e os do Infante D. Pedro (irmão de D.
Duarte), que culminará na batalha de
Alfarrobeira.
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