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a vida num dia

H

á dias que nos seria melhor,
isto é se adivinhássemos o que
nos espera, não acordar de manhã,
dormir ou pretender que se dorme,
recusar participar na corrida. Dizer:
Basta!, parem lá a roda do mundo.
Quero sair dela, quero ter, pelo menos, um verdadeiro dia de folga; não
existir durante 24 horas. E se a vida
são dois dias deixem-me passar um
deles a dormir.
Seria uma forma de não termos que
encarar os complexos problemas
que diariamente nos esperam? Claro que estamos a sonhar. Qual seria
o felizardo que teria a coragem (ou
a sorte) de passar um dia inteiro na
cama? A não ser que esteja doente.
Ou então alguém que sofre de doença imaginária, um hipocondríaco.
Ouçamos, pois o nosso amigo Fritoso que de tanta imbecilidade aturar
no seu emprego já sente, segundo
a sua própria confissão, o cérebro
frito, queimado, quase a cheirar a
esturro, (ponto crítico da nossa sanidade). Há vinte e cinco anos que
este homem humilde, obediente e
incansável trabalhador (patente registada do emigrante português) que
religiosamente segue a rotina – a
velha, a seca, monótona rotina de ir
trabalhar.
“No trabalho, o dia não me correu bem, direi mesmo que foi um
dos piores dias desde há muito”,
desabafou o Fritoso quando chegou
a casa. “Ó homem!, desembucha, o
que é que se passou?”, perguntou a
boa esposa. “Pelo comportamento
estranho e misterioso das pessoas
com quem trabalho, devem ser efeitos da lua cheia – as pessoas andam
mesmo aluadas, exaltadas, ao ponto
de se tornarem impertinentes e verbalmente agressivas. Quando nos
aparecem dias assim, que infelizmente são frequentes, a única coisa
que mais ansiamos é que cheguem
as cinco horas o mais rápido possível e que saiamos do trabalho ainda
em comando das nossas faculdades
mentais, o que nem sempre é fácil”,
acrescentou o marido exausto e perContinuação na página 2
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Governo minoritário de
Sócrates tomou posse

ver página 3

conversando com Michel prescott
A
o sabor desta campanha eleitoral
municipal que se tem manifestado mais em ressaltos “ping-pong” de
questões de ética, entre políticos e empreiteiros de quadrantes e ideologias
diferentes, do que sobre avaliações de
realizações passadas e propostas para o
futuro, decidi convidar Michel Prescott
para um encontro em que, de modo informal, passamos em revista a situação
política-comercial-residencial, do distrito de Jeanne-Mance, e os riscos que
espreitam no horizonte.
O Vereador Michel Prescott
Entrando no sujeito aleguei a aparência de afastamento de Michel da vida
do distrito que representa há 27 anos,
com a calorosa participação da gente
portuguesa. Mencionei-lhe o facto de
que após as fusões e a criação dos postos de vereadores de freguesia, dir-seia que o vereador principal (conseiller
de ville) se tornou numa figura apagada, invisível no seu território. Sem
hesitar, Michel retorquiu que se trata
duma aparência enganadora já que ele
é bem presente, vive, como antes, no

centro do bairro e faz a sua vida de todos os dias no meio dos cidadãos e comerciantes de Jeanne-Mance. “O que
acontece — diz Michel — é que como a
Isabel é portuguesa, falando a mesma

língua que os seus conterrâneos, isso
parece facilitar os contactos no meio
Mosti Mondiale 2000
da
Comunidade.
Porém, mesmo se te1 octobre
2008
A Voz de Portugal

mos funções paralelas, colaboramos e
completamos os projectos a realizar no
distrito. Para além disso, apesar de já
não receber tantos convites como antes acontecia, não deixo de com prazer,
participar sempre que convidado e por
vezes mesmo, compareço em actividades portuguesas sem ter recebido qualquer convite. Numa avaliação muito
pessoal, creio que tenho correspondido
à amizade e gentileza com que os portugueses que me têm distinguido”.
Onde se falou do
boulevard St-Laurent
“Tenho consciência dos desagradáveis contratempos causados aos comerciantes do boulevard que é a seiva
cujas ramificações ás artérias vizinhas,
alimenta toda a actividade comercial no distrito. Todavia, a resolução
desses problemas ultrapassa a minha
competência e raio de acção. Nota —
relembra Michel — que já depois da
finalização da asfaltagem é que Gás
Metropolitano se ‘lembrou’ que devia
executar trabalhos no sector, que antes
Continuação na página 6
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DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$
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20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATEnÇÃO: SE nÃO TEM SELO DA MOSTi
MOnDiALE é PORqUE nÃO é MOSTi MOnDiALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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AGENDA COMUNITÁRIA

turbado.
Há dias assim: chega um homem a casa, mentalmente esgotado, mortinho por se encostar a um canto, se possível num sofá confortável, e desejando que
o deixem em paz por algum tempo (se possível por
tempo ilimitado) – mas não. Tudo tem que correr ao
contrário dos nossos desejos. Precisamente, nesse
mesmo dia, as coisas lá em casa do Fritoso também
não correram muito bem. “Mon Dieu!, quand ça va
mal, ça va mal!”, lamentava-se o Fritoso. E, como
em muitos casos, é sempre ao papá que toca a resolver os problemas da família que neste dia maldito lhe
aparecem em todas as formas e configurações. Logo
que chegou a casa a mulher saúda-o com o primeiro
irritante entregando-lhe uma carta que veio do pro-

AssOCIAçãO pORTUGUEsA DO CANADÁ
A Associação Portuguesa do Canadá organiza no domingo 1 de Novembro pelas 13h uma apresentação do Filme “O crime do padre
Amaro” uma adaptação aos tempos modernos da emblemática obra
de Eça de Queiros. Feijoada à Transmontana e Bar Aberto.
Para mais informações: 514 844-2269

MIssA EM MEMóRIA DOs DEFUNTOs
Domingo, dia 1 de Novembro, às 17h00, será celebrada na Missão
Santa Cruz, uma missa em memória de todos os defuntos, que faleceram entre 1 de Novembro de 2008 e 31 de Outubro de 2009.

pENsAMENTO DA sEMANA
“Aquele que conhece a arte de viver consigo mesmo ignora o
aborrecimento”. Erasmo de Roterdão (1469-1536), humanista e
pedagogo holandês.

EFEMÉRIDEs - 28 DE OUTUBRO
1467 - Nasce o pensador humanista Erasmo de Roterdão, autor de
“Elogio da Loucura”, amigo e mentor do português Damião de Góis.
1492 - O navegador Cristóvão Colombo descobre Cuba.
1790 - Tratado do Escorial. A Espanha renuncia aos direitos sobre a
costa ocidental da América do Norte a favor da Coroa britânica.
1982 - É aprovada a Lei do Tribunal Constitucional.
1983 - Abre a Estação Zootécnica Nacional, em Santarém. Os EUA
vetam a resolução da ONU que condena a invasão de Granada.
1989 - Elementos conotados com a extrema-direita assassinam o dirigente do PSR José Conceição Carvalho, em Lisboa.
2003 - A poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen recebe o Prémio Rainha Sophia de Poesia Iberoamericana. A escritora
brasileira Adriana Lisboa vence o Prémio Literário José Saramago,
com o romance “Sinfonia em Branco”.
2006 - É apresentado o Plano Estratégico do Sector Ferroviário.

Vidente Médium
Resolve todos os seus problemas de amor,
matrimónio, infidelidade, sorte nos jogos,
negócios, impotência sexual, desenvoltura, etc.

Resultado rápido e garantido, em 4 dias.
Pagamento depois de resultado.
30 anos de experiência.

514-264-4636

Mr. Souareba
Payé 7 au 28 oct 2009 (4x) - $100.00

Metro Place-des-Arts

PROF. SOUAREBA
Vidente Médium

Tem um problema? Tenho a solução!
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!!!
09_2_1007-1014

623.8111
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á muito tempo que as eleições para a Câmara Municipal de Montreal não geravam ataques tão grandes, entre os principais candidatos, — feitos por anonimatos duvidosos, — destacando-se que o ainda detentor
da cadeira de primeiro magistrado municipal, diz não
estar ao corrente do que se passa à sua volta...
E isso viu-se, mais uma vez, no debate dos chefes na
antena de Rádio Canada apresentado nos últimos dias.
O Presidente em exercício tentou furtar-se às perguntas
directas e titubeando, escondeu-se afirmando desconhecimentos. Como é seu costume.
É quase norma, esta forma de bolo que de quatro em
quatro anos vai ao microondas público. Por isso também, tem quase sempre o sabor de reaquecido. Mas
desta vez, a candidatura de Louise Harel à presidência
da edilidade, veio trazer uma injecção de adrenalina há
muito desejada. E a fazer tremer muita gente. A prova está na tempestade virtual que elementos do círculo
muito chegado a Gerald Tremblay, no Executivo, terão
criado, agitado e lançado para periódicos sedentos de
assuntos para encher as páginas, agitando espectros e
esqueletos a fim de alimentar a avidez dos simplórios.
Foi o caso de Benoit Labonté, bode expiatório dum sistema onde carburam em plena combustão, todos os partidos políticos. Todas as cores, ideologias e palestristas
confundidos. Os chefes que não sabem que os almoços
ou jantares das campanhas de financiamento dos seus
partidos, cujas mesas a 250, 500 ou 1000 dólares por
prato se enchem com militantes, foram pagos e oferecidos pelas grandes empresas, de construção ou consultores, não vivem no mesmo planeta que o comum
dos mortais. É uma habitual forma de financiamento
legalizada, que os partidos e os governos não podem
ignorar, mas que os tornam tributários desses homens
de negócios. A lista de fornecedores do Estado é sempre
feita em função das caixas ocultas que uns e outros alimentam. As muito gargarizadas negociações, em todos
os domínios,
mais não são que simples acordos que se
Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009; nouveau
2009
estabelecem
entreformat:
eles10ejuin
permitem
aos dois campos de

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

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

Augusto Machado

Montreal precisa de
uma lufada de ar fresco
H

Sr. noba

514.

Continuação da página 1
curador em Portugal informando-os de que a escritura do terreno que compraram já fez um ano, não
pode ser feita porque o número do registo na matriz
está errado. Irritadíssimo, o Fritoso exclama, “essa é
boa!, mas que culpa tenho eu que esses papa-jantares se tivessem enganado no número? Se está errado
que o emendem... Mas ó Maria!, afinal de que nos
serve ter lá o procurador? Não tem ele em seu poder
uma procuração nossa com poderes para tratar desses assuntos?”
“Ó homem, talvez o procurador precise de dinheiro?! Terá que meter por lá alguma cunha para desencrencar a coisa, untar as mãos a alguém”, sugeriu a boa esposa.

falo
Português

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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obterem benefícios, nem sempre lícitos.
Portanto, todas estas denunciações são como os foguetes de S. João. Sobem com alarido, mas chegados ao
topo explodem e após o estrondoso colorido, diluem-se
em milhares de partículas sem intensidade ou atractivo
para ninguém. Fica apenas o cheiro, nem sempre agradável, da pólvora queimada. Ora, estes feirantes fogueteiros devem saber, que é normalmente quando se chega
ao topo, que mais perto se fica do abismo...
E que dizer do caso Jean Charest que há 11 anos recebe do seu partido 75 mil dólares por ano, como complemento de um salário de pm e suas respectivas vantagens,
ditas sociais? Quem financia o partido? Os membros?
Por favor não riam mais! Já foram ouvidos! São as
grandes empresas de engenharia, empreiteiros da construção, fornecedores de todo o tipo de serviços, mais o
sistema de financiamento de testas de ferro (prête-nom)
nas grandes companhias. Será que o PM não se sente
tributário dessa gente?
O mesmo acontece no municipal. São conhecidos
os odores nocivos duma corrupção generalizada implantada na Câmara Municipal. Candidamente Gerald
Tremblay, em cada ocasião, insurge-se alegando desconhecimento. Inquietante. Apetece perguntar se acaso
ele estará ao corrente das eleições em curso… Trata-se,
finalmente, duma administração usada, gasta e corroída,
que perdeu toda a credibilidade e direito a ser reconduzida.
Montreal precisa de uma lufada de ar fresco. De repartir. Voltar a ser cidade.
O Partido Projet Montreal, tem uma venerável figura
na administração, todavia, o seu programa, mesmo se
respeitável nas suas vertentes do meio-ambiente e urbanística, é muito utópico. Não se pode conceber uma metrópole como Montreal, sem circulação automóvel, enquanto não for implementado um sistema de transportes
público com cabeça, tronco e membros. E amanhã não
será ainda a véspera dessa desejada implementação.
Quanto a Vision Montreal, tem o mérito de ser chefiado por uma mulher de acção, com larga experiência
em várias áreas, incluindo a municipal, da qual já foi
ministra responsável. É a primeira vez que uma figura
política de primeiro plano se propõe consagrar corpo e
alma a esta cidade ostracizada. E que tem capacidade
para realizar os seus objectivos.
Os desafios são grandes.
Mas para Montreal a esperança renasce.
Chegou a hora de repartir para novos horizontes com
maior estabilidade e governança.
Conforme à sua bandeira: Redémarrer Montréal.

coRReSpoNDaNTS: Portugal: António A. Archer,
Augusto Machado, Joel neto, Lagoas da Silva,
Manuel Rodrigues, Maria Helena Martins,
Ricardo Araújo Pereira, Hélio bernardo Lopes
Membro
pHoToGRapHeS:
oficial
José Rodrigues, Anthony nunes
DiSTRiBUTioN:
nelson Couto, Victor Medina
pUBliciTÉ:
Québec: Kevin Martins, RPM,
iMTV Ethnic Comm.
Agência de notícias
Ethnique Média.
de Portugal
Portugal: PortMundo Ldª.

Raul Mesquita
Tous droits réservés. Toute reproduction totale
ou partielle est strictement interdite
sans notre autorisation écrite.
Courrier de deuxième classe; numéro
de contrat: 1001787. Dépôts legaux à la
Bibliothèque nationale du québec et à la
Bibliothèque nationale du Canada
Os textos, fotos e ilustrações publicados nesta
edição são da inteira responsabilidade dos seus
autores, não vinculando, directa ou indirectamente,
o cariz editorial e informativo deste jornal.

iSSn: 0049-6790

NOTÍCIAS 3

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 28 De OUTUBRO de 2009

Breves
Greve na Ibéria
afecta 400 voos
A companhia aérea espanhola Ibéria anunciou prever que pelo menos 400
voos sejam cancelados
devido à greve de 48 horas
das tripulações que começou segunda-feira. Além
das ligações internas, as
rotas mais afectadas serão as da Europa, entre as
quais Lisboa.
CUBA
O presidente norte-americano, Barack Obama, pediu ao chefe de governo
espanhol, José Luiz Rodriguez Zapatero para tentar
convencer as autoridades
cubanas a fazerem mais
esforços para melhorar as
relações com os EUA, noticiou o El País.
Primeiro animal
chega a Portugal
O primeiro dos 16 linces
que vão ser introduzidos
em Portugal para evitar a
extinção da espécie, que
existe apenas na Península
Ibérica, chegou ao centro
nacional de reprodução em
Silves, no Algarve. A fêmea
lince de cinco anos chamase Azahar, nome árabe
para flor de laranjeira.
Noruega
Um homem foi preso quando tentava entrar na alfândega do aeroporto de Oslo,
na Noruega, com 14 cobras
e 10 lagartixas amarradas
ao seu corpo num tráfico de
animais.

Governo minoritário de Vacina começa
a ser administrada
Sócrates tomou posse A
N
ovos ministros assumiram funções, mas os secretários de Estado
aguardam até sábado. José Sócrates já
não é estreante nestas andanças, mas,
desta vez, o Governo que vai chefiar
em nada se compara ao anterior. Do
alto da maioria, o líder socialista desce
agora para uma governação de maioria
relativa, que é o mesmo que dizer que
vai governar em minoria.

no XVIII Governo Constitucional, cinco deles independentes, em relação ao
anterior: António Serrano (Agricultura),
António Mendonça (Obras Públicas),
Dulce Pássaro (Ambiente), Helena André (Trabalho e Solidariedade Social),
Isabel Alçada (Educação), Gabriela
Canavilhas (Cultura), Alberto Martins
(Justiça) e Jorge Lacão (Assuntos Parlamentares).

rrancou segunda-feira em Portugal, em regime
de campanha, a administração da vacina contra a
gripe A. Trata-se da Pandemrix, do laboratório GlaxoSmithKline, uma das três que, por decisão da Comissão
Europeia, têm autorização de introdução no mercado da
União Europeia (UE). A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) diz que, como
em todos os medicamentos, “podem ocorrer reacções
adversas raras, que apenas serão detectadas a partir
do momento em que as vacinas passam a ser utilizadas
em larga escala”. Por isso, foi solicitada aos fabricantes
das vacinas a implementação de planos para investigar
e monitorizar a sua segurança logo que sejam usadas
em toda a UE. A vigilância vai permitir que, precocemente, se possam tomar medidas caso surjam reacções
adversas raras.

Nova descarga em Leiria

Ribeira dos Milagres, no concelho de Leiria, sofreu mais uma descarga poluente na madrugada
de domingo, alertou o porta-voz da Comissão de Ambiente e Defesa desta ribeira. Rui Crespo contou que
passou pela ponte “cerca das 04h30 (Hora de Portugal)” e verificou “que tinha havido, ou estava ainda
a haver, uma grande descarga, pois a quantidade de
espuma branca era tanta que nema água se via”.

A

“Dialogar” promete ser a palavra de
ordem nos próximos quatro anos –
caso a legislatura aguente até ao fim
– e aquele que já foi apelidado de “animal feroz” poderá dar lugar a um José
Sócrates mais calmo e menos explosivo nas declarações.
Caras novas. São oito as novidades

Outra das grandes novidades é a escolha de cinco mulheres para a nova equipa governativa de Sócrates. Depois da
tomada de posse, às 12h00 de segundafeira, no Palácio da Ajuda, realiza-se no
sábado a cerimónia dos secretários de
Estado que completam o elenco governamental.

Confronto fere
palestinianos

ito palestinianos ficaram feridos e outros 15 foram
detidos na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém.
Os distúrbios entre palestinianos e as forças de segurança israelitas causaram ainda ferimentos em oito polícias.
Cerca de sete mil polícias vigiam agora a cidade velha,
onde está situada a Esplanada, e os seus arredores, para
o caso de os conflitos se reacenderem. Entretanto, Israel
decretou o estado de alerta, por questões de segurança.

O

I am Isabel Dos Santos,
Montrealer of Portuguese origin,
candidate for Team Tremblay
in the Plateau–Mont-Royal

I am Maurice Cohen,
Montrealer of Moroccan origin,
candidate for Team Tremblay
in Saint-Laurent

I am Luis Miranda,
Montrealer of Portuguese origin,
candidate for Team Tremblay
in Anjou

I am Eleni Fakotakis-Kolaitis,
Montrealer of Greek origin,
candidate for Team Tremblay
in the Plateau–Mont-Royal

I am Ana Nunes,
Montrealer of Portuguese origin,
candidate for Team Tremblay
in Outremont

I am Marc-Nicolas Kobrynsky,
Montrealer of Ukranian origin,
candidate for Team Tremblay
in the Plateau–Mont-Royal

“I am Gérald Tremblay and we are
UNION MONTRÉAL. A unified team
that’s open, dedicated and blessed with
a wealth of ideas and cultures.
On November 1st, be on the move: vote
for the team that best represents ALL
Montrealers and that is most suited to
provide you with the BEST SERVICES.

Vote for Team TremblayUnion Montréal!”

With TREMBLAY

MONTRÉAL

is on the move!

www.unionmontreal.com

Payé et autorisé par Marc Deschamps, agent officiel de l’Équipe Tremblay-Union Montréal.
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Bixi: Balanço de um sucesso

M

ilhares de montrealenses deverão
mudar de meio de transporte nas
próximas semanas. Estacionamento
Montreal coloca gradualmente as bicicletas de livre-serviço Bixi até à interrupção completa do serviço, no fim de
Novembro reatando no mês de Maio.
Cada dia, de 7000 a 12.000 deslocações são efectuados em Bixi. Desde o
lançamento do serviço em Maio passado, pedalaram-se sobre estas novas
bicicletas mais de 900.000 vezes. Cerca de 10.500 pessoas subscreveram-se
no serviço. “O objectivo que tínhamos
era que os montrealenses se apropriassem do Bixi. [...] Penso que se atingiu
o nosso objectivo”, considerou Michel
Philibert, director das comunicações de
Estacionamento Montreal, que gera o
serviço. O entusiasmo pelo sistema de
bicicleta em livre-serviço foi tal, que

a Cidade de Montreal decidiu lançar a
segunda fase de implantação um ano
mais cedo que previsto. Hoje, mais de
4100 bicicletas estão repartidas nas 372
estações instaladas no centro da cidade
e nos bairros vizinhos. “Surpreendeunos ligeiramente o sucesso dos Bixi”,

confiou o senhor Philibert. “Como Bixi
é o primeiro sistema de bicicleta em livre-serviço na América, não sabíamos
como as pessoas iam acolhê-lo”.

ottawa aprofunda
défice para 23,7 mil milhões
governo federal afixa um défice
orçamental acumulado de 23,7
mil milhões de dólares para os cinco
primeiros meses do exercício 2009-

O

2010, ou seja os meses incluídos entre
Abril e Agosto. Para os mesmos períodos do último ano, Ottawa afixava
um excedente de 1,1 mil milhões de
dólares. Cerca de 11 mil
milhões de dólares do défice de 23,7 mil milhões é
imputável às medidas tomadas no âmbito do Plano
de acção económica do Canadá, incluindo as baixas
de imposto, a bonificação
das prestações de seguroemprego e o apoio ao sector do automóvel.
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o futuro, as pessoas condenadas à
prisão não poderão ser “creditadas” em duplo pelo tempo passado em
detenção antes e durante o seu processo. Um projecto de lei federal que põe
fim a esta prática recebeu a sanção real.
Até agora, era correntes os juízes reduzirem as penas de prisão dos suspeitos
encarcerados antes de eventual condenação, contando cada dia de detenção
como dois dias, e às vezes até mesmo
três, quando as condições de aprisionamento eram consideradas como particularmente penosas. Doravante, os
juízes poderão contar cada dia como,
no máximo, um dia e meio, e apenas
quando as circunstâncias o justifica-

rem. Estas circunstâncias deverão ser
explicadas pelos magistrados. “Esta lei
é um passo importante na aposta em
obra do programa do nosso governo
contra o crime. Esta lei reflecte melhor
a pertinência das penalidades e dá
confiança aos Canadianos que justiça
foi rendida”, declarou o ministro de
Justiça, Rob Nicholson.

a o.N.U inquire em Montreal

A

situação de Montreal-Norte e os
acontecimentos que se desenrolaram no último ano voltarão provavelmente à actualidade, devido à visita de
uma delegação do alto-comissariado
pelos direitos do homem da O.N.U.
Dirigida por Gay McDougall, uma
sumidade em matéria dos direitos das
minorias, a delegação manter-se-á com
vários organismos. São o perfil racial e
a impunidade de que gozariam os polícias nos casos da morte de homem,
que serão o eixo principal do inquérito
que entende efectuar a delegação. Mas
não serão os únicos temas abordados.
De acordo com Dan Philips, da Liga do
Pretos, e Fo Niemi, do Centro de investigação-acção sobre as relações raciais,

as perguntas “de discriminação racial
no emprego, da taxa de desemprego
alarmante das minorias, a pobreza,
a exclusão” serão abordadas aquando
das discussões. A visita da delegação
visa pôr em dia o balanço do Canadá
em matéria de direitos da pessoa. O
Canadá foi objecto de críticas em 2005
no relatório da O.N.U pelos direitos do
homem pelas detenções maciças efectuadas pelo Serviço de polícia da Cidade de Montreal durante manifestações.
Recorde-se que em Agosto de 2008,
a morte de Fredy Villanueva, morto
durante uma intervenção policial em
Montreal-Nord, tinha provocado violentas manifestações.
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europa pede ao canadá que evite “uma guerra dos vistos”

A

União Europeia pediu ao Canadá “de evitar uma
guerra dos vistos”, que será
inevitável aos seus olhos, se os
obstáculos impostos por Ottawa
aos cidadãos checos não forem
levantados. “As consultas com as
autoridades canadianas prosseguem-se e tentamos fazer o nosso
melhor para evitar uma guerra
dos vistos”, explicou o ministro
sueco do Interior Tobias Billström, cujo país preside a UE, à
saída de uma reunião com os
seus homólogos europeus no Luxemburgo. “Vários
ministros exprimiram o seu descontentamento face

à atitude do Canadá”, sublinhou o Comissário em
cargo destes processos, Jacques
Barrot. O Canadá decidiu a 14 de
Julho de restabelecer a obrigação
dos vistos de entrada sobre o seu
território aos cidadãos da República Checa (e do México), para,
de acordo com as autoridades,
afastar a explosão de pedidos de
asilo feitos por cidadãos destes
países. “Esta situação de discriminação [no que diz respeito aos
cidadãos checos] é inaceitável e
se nenhum progresso for realizado até ao fim deste ano, a Comissão poderia recomendar de impor a

obrigação de vistos para os Canadianos titulares de
passaportes diplomáticos”, insistiu o Comissário.
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PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LE VIRUS
DE LA GRIPPE H1N1

PROTECT YOURSELF FROM
THE H1N1 FLU VIRUS

Le virus de la grippe H1N1 est différent du virus ordinaire de la grippe
saisonnière. C’est une nouvelle souche de grippe contre laquelle les humains
ne sont pas naturellement immunisés. Le virus de la grippe H1N1 s’est propagé
rapidement partout dans le monde et, en juin 2009, l’Organisation mondiale
de la Santé a déclaré que cette grippe était passée au stade de pandémie.

The H1N1 flu virus is different from regular seasonal flu.
This is a new strain of influenza and humans have little
to no natural immunity to it. The H1N1 flu virus has
spread quickly around the world and in June 2009,
the World Health Organization declared it a pandemic.

Planifiez à l’avance

Plan ahead

reconnaître les symptômes de la grippe et déterminer lorsqu’il
Sachez
est temps de consulter un professionnel de la santé.
vacciner contre la grippe H1N1 lorsque le vaccin
Faites-vous
sera disponible.
avec votre famille et vos amis de la façon dont vous pouvez
Parlez
vous entraider pendant la saison de la grippe.
des réserves de produits essentiels comme des médicaments
Faites
contre la douleur et la fièvre et des repas simples.
les numéros de téléphone importants, comme celui de votre
Ayez
médecin ou pharmacien, à portée de main.

how to recognize the flu symptoms and
Learn
when you need to see a health care provider.
the H1N1 flu vaccine when it becomes
Get
available.
to your family and friends about how you
Speak
can help each other during the flu season.
up on essentials such as pain and fever
Stock
medications, and easy meals.
important phone numbers, such as your
Have
doctor’s or pharmacist’s, on hand.

Obtenez votre Guide de préparation au virus H1N1

Get your H1N1 Preparedness Guide

Pour en savoir plus, téléchargez ou commandez gratuitement votre Guide de
préparation au virus H1N1. Il contient des renseignements importants sur la
façon de protéger votre famille et vous-même contre la grippe.

For more information, download or order your free H1N1
Preparedness Guide. It provides important information
about protecting yourself and your family from the flu.

S’INFORMER, C’EST
SE PROTÉGER

KNOWLEDGE IS
YOUR BEST DEFENCE

Pour en savoir plus sur les sujets suivants :
Comment obtenir le Guide de préparation au virus H1N1
Quand consulter un professionnel de la santé
Comment prendre soin d’une personne malade
Le vaccin contre la grippe H1N1

visitez www.combattezlagrippe.ca
ou composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
ATS 1-800-926-9105

3290_PHAC_H1N1_BIFE_02.indd 1

To learn more about:
How to get the H1N1 Preparedness Guide
When to see a health care provider
How to care for others who are sick
The H1N1 flu vaccine

visit www.fightflu.ca
or call 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
TTY 1-800-926-9105
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CARnEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: As suas obrigações profissionais podem não lhe permitir estar tanto tempo com a
pessoa amada, por isso, aproveite de uma forma especial
todos os momentos a dois. Viva alegre e optimista!
Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada.
Dinheiro: Poderão surgir novas perspectivas nesta fase, mas não se
deixe levar pelos impulsos.
número da Sorte: 2 números da Semana: 8, 17, 11, 4, 2, 3

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro. Procure intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria e bem-estar!
Saúde: Opte por refeições ligeiras.
Dinheiro: Poderá realizar investimentos a título individual.
número da Sorte: 31 números da Semana: 8, 17, 14, 10, 2, 3

GéMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com
alguém da sua família. Que a sua Estrela-Guia brilhe
eternamente! Saúde: O cansaço poderá invadi-lo, tente
relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo,
seja prudente nos gastos.
número da Sorte: 13 números da Semana: 9, 6, 5, 4, 7, 1

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: A sua vida afectiva
poderá ganhar um novo rumo. Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz. Saúde: Cuide melhor da sua
pele, está a necessitar de uma limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á
preparado para realizar os projectos a que se propõe.
número da Sorte: 34 números da Semana: 7, 8, 47, 41, 45, 3

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua relação
amorosa. Procure estar calmo. Não se canse vivendo agitado! Saúde: Procure não andar tão atarefado. Dinheiro:
Poderá ter problemas com a sua entidade patronal. Seja audaz.
número da Sorte: 25 números da Semana: 1, 8, 4, 10, 11, 6

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar uma
faceta menos agradável. O seu bem-estar depende da
forma como encara os problemas.
Saúde: Poderá sentir dores musculares.
Dinheiro: Seja justo numa decisão que poderá ter que tomar.
número da Sorte: 40
números da Semana: 8, 1, 14, 11, 17, 22

BALAnÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Tente pensar um pouco na
sua relação, e reflicta bem se esta o faz feliz. É tempo de
meditação. Ela é uma energia da alma. Explore-a!
Saúde: O stress e o excesso de trabalho poderão trazer-lhe alguns
problemas de saúde. Dinheiro: Poderá haver um crescimento inesperado do seu poder material.
número da Sorte: 60
números da Semana: 8, 1, 4, 7, 17, 19

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de novembro)
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas.
Pratique o pensamento positivo e as acções construtivas
agora! Saúde: Liberte-se da pressão do dia-a-dia através
da boa disposição.
Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões no seu ambiente de
trabalho, não desista dos seus objectivos.
número da Sorte: 73 números da Semana: 10, 20, 30, 4, 5, 9

SAGiTÁRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Um convite inesperado alegrará o
seu dia. Que os seus desejos se realizem!
Saúde: Mantenha o optimismo e procure manter a sua
energia habitual. Dinheiro: Investigue as oportunidades de emprego
em empresas recentes.
número da Sorte: 56
números da Semana: 6, 5, 3, 2, 10, 11

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio
do Amor, Grande Alegria. Amor: O convívio com a pessoa amada estará favorecido nesta fase. Aproveite estes
momentos e esqueça todos os seus receios. Mantenhase alegre e receptivo. A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Fase estável, mas esteja sempre alerta. Dinheiro: Os seus
problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão.
número da Sorte: 37
números da Semana: 7, 10, 5, 22, 41, 1

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)
Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Procure não esconder segredos ao seu melhor amigo. Que a luz da sua alma ilumine todos os que
você ama! Saúde: Evite adoptar posturas incorrectas.
Dinheiro: É possível que não consiga cumprir um pagamento.
número da Sorte: 11
números da Semana: 8, 11, 6, 36, 22, 4

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo
Ciclo de Vida. Amor: Sentirá necessidade de conhecer
pessoas diferentes. Viva o presente com confiança!
Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes domésticos.
Dinheiro: Altura de fazer contenção de despesas.
número da Sorte: 20
números da Semana: 17, 23, 44, 13, 26, 1
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conversando com Michel prescott
Continuação da página 1
não haviam manifestado, apesar de inquiridos em
devido tempo”. Sobre uma apreciação mais general,
Michel é de opinião que o balanço da administração
Tremblay é bastante positivo. Aparte os problema
dos contadores de água em que, segundo a sua constatação, se tratou de um caso de abuso de confiança e falta de informação de Zampino aos membros
do Executivo, — onde o “Maire” apenas pecou por
confiar demasiado e delegar no seu directo colaborador, — numa análise imparcial, poderemos destacar
várias realizações de qualidade e interesse para os cidadãos, nos campos da habitação, do transporte em
comum — onde foram feitos bastantes investimentos
e melhorias— no meio ambiente, na prolongação da
reciclagem, em zonas verdes etc. “O que está a acontecer — continua Michel, sem perder o fôlego— é
que o balanço é mal conhecido. Porque mesmo se
questões importantes, tem-se falado mais — e possivelmente vai continuar nesta última semana da campanha, — em assuntos de ética, do que em projectos
passados e outros para o futuro. E é pena”.
Parque e Bairro português
Recordo que foi Michel Prescott o primeiro intermediário no arranjo do Parque de Portugal. Foi ele
que em Fevereiro de 1989 fui encontrar com Jorge
Seara no seu escritório da Câmara e a quem entreguei
um primeiro rascunho e fotos de apoio para servir
de guia no arranjo urbanístico que quisemos fazer e
que ele transmitiu ao Executivo de Jean Doré. Neste caso, nada irá ser modificado. Trata-se apenas de
podermos contar com o seu contributo para a manutenção da limpeza e permanente boa apresentação do
parque que nos representa. No que respeita ao bairro,
Michel disse que no início, teria havido uma outra
visão, mais completa, não só em termos de área como
de significação. Todavia, isso ficou nas mãos duma
comissão que teve a decisão daquilo que poderiam
ou não fazer. Os mesmos que se ocuparam das frases
e escolha dos azulejos dos bancos. Considera mesmo assim, que quanto a ele, bastante ainda poderá ser
feito de modo a melhor identificar a presença portuguesa no sector e promete trabalhar em conjunto com
a comunidade para atingir esses objectivos. Sem, no
entanto, poder avançar garantias como alguns estão a
fazer, porque existe uma complexidade de problemas
a resolver que passa pelos comerciantes não portugueses e as reticências do organismo supostamente
vigilante do desenvolvimento do boulevard.
Parque dos Açores
Lembrei o Parque dos Açores. Foi na campanha de
94 que lançamos a ideia deste Parque. Á partida, a
intenção era a de guardar o mobiliário da zona in-

fantil, transformando o restante espaço em jardim
tipicamente açoriano. Foram também contactados os
proprietários dos dois edifícios que confinam com o
parque, a fim de pintar nas paredes um mural alusivo
aos Açores. O que dignificaria a região e daria um
colorido encantador ao espaço. “O que foi feito nada
tem de característico com o arquipélago,” acusei, “os
muros de pedra e os restantes elementos são vulgares
em qualquer parque da cidade. E não era essa a intenção.” Sem discordar do que lá foi feito, e lembrando que falta ainda colocar uma peça de arte no centro
do parque, Michel predispôs-se a contactar de novo
os proprietários para que se possa fazer o tal mural
paisagístico açoriano, que considera primordial.
Ao mesmo tempo, afirma que vão proceder ao arranjo do terreno de futebol (soccer) do Parque Laurier,
com a colocação de um relvado sintético de grande
qualidade.
Residência da terceira idade
Recordando o projecto que pilotei em 1989 para a
construção de um edifício de apartamentos para pessoas idosas da comunidade no terreno de estacionamento da Caixa, passamos em revista as modalidades
previstas nessa época e encarou-se a possibilidade de
reactivar o projecto inicial, no qual Michel promete
implicação directa— se a administração da cooperativa achar conveniente— até porque há 7 ou 8 anos
que ocasionalmente se fazem afirmações de avanço
da construção, que nunca se concretizaram. Contrariamente ao que alguns avançam, entre outras coisas,
o Governo Federal não pode implicar-se na obra porque de competência provincial.
Défices, taxas, estacionamento
Mencionei o défice indicado no Orçamento da Freguesia que atingiu 4,3 milhões e perguntei como pensa que essa brecha vai ser colmatada. Michel foi categórico. “Está fora de questão aumentar as taxas. Há
muito que se exige de Québec um reforço financeiro
porque o Plateau, como outras freguesias, necessitam de um financiamento maior para corresponderem às necessidades do território”.
E será esse o caminho a seguir. Ter-se-á também de
rever o problema de estacionamento automóvel, para
que o comércio não seja penalizado, do mesmo modo
que terá de ser feita uma revisão em profundidade
nos painéis de proibição e autorização de estacionamentos, porque demasiado complicados e quase incompreensíveis para o comum dos mortais.
Carros eléctricos no boulevard?
O Vereador Prescott, recorda com orgulho e sensibilização, o apoio que sempre tem recebido da população portuguesa, afirmando sentir-se confiante
por pensar que tem correspondido às expectativas
da nossa gente e que se mais não foi feito, é porque
na verdade, por diversas razões, terá sido impossível. Na presente campanha, considera que para ele o
verdadeiro adversário será Robert Bergeron, porque
chefe de partido, pelo qual é simultaneamente, candidato a Presidente da Câmara e a Vereador. Quer dizer,
se não for eleito como chefe do Executivo, poderá
entrar na Assembleia da edilidade como vereador.
Há um aspecto importante que Michel pretende realçar. Trata-se do facto que Bergeron, seu adversário
directo, caso seja eleito, vai tentar eliminar, tal como
já afirmou publicamente, a circulação automóvel no
boulevard, a fim de instalar as linhas para carros eléctricos, numa preocupação quase paranóica, de forçar
o transporte em comum. Em contrapartida, Michel,
considera que é imprescindível reinventar o sistema
de transporte público, tornando-o acessível e eficiente para os utilizadores, antes de impor quaisquer medidas coercivas, considerando que a serem aplicadas,
trarão grandes inconvenientes para os comerciantes
e homens de negócios do sector, nos quais se conta
grande parte da gente portuguesa.
Portanto, a população é convidada a pensar bem antes de inscrever a sua escolha no boletim de voto,
evitando as más surpresas do futuro.

Raul Mesquita
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NOs 27 ANOs DO CORAl sANTA CRUz

Mais velho, mas sempre melódico
O
grupo Coral Santa Cruz esteve em muita evidência no sábado transacto, em virtude da festa
que realizou no subsolo da Igreja Santa Cruz para comemorar a passagem do 27º aniversário da sua fundação.
Casa cheia, um óptimo jantar, serão dançante e muita alegria - eis uma das melhores prendas que o simpático agrupamento poderia ter recebido!
A cantar queremos rezar
junta a tua à nossa voz;
vamos juntos celebrar
este amor de Deus por nós

do Santos, igualmente sentado na referida mesa.
O grupo Coral Santa Cruz foi fundado em 1982.
Com cerca de uma trintena de elementos de ambos

os sexos, é dirigido pela nossa comum amiga, Inês
Gomes, que muito se tem distinguido pelo importante contributo que, juntamente com colegas, tem
prestado à animação das missas e demais cerimónias
religiosas da Missão Portuguesa Santa Cruz. Estavase a meio do serão, quando infelizmente tivemos que

abandonar o recinto festivo, devido a indisposição de
saúde pessoal. E foi realmente pena, na medida em
que o ambiente estava cada vez mais convidativo,
com baile assaz concorrido e animado pelo conjunto
“Tradition”. Permita Deus que fique para a próxima.
Felicitamos o Coral Santa Cruz, na pessoa da sua di-

rectora, pelo grande sucesso desta festa e respectivo
aniversário, com votos de contínuas prosperidades.

Para surpresa nossa, fomos encontrar o grupo aniversariante a animar a missa das 18h30, em cerimónia de Acção de Graças e assaz participada certamente com muita gente que assistiria mais tarde à festa.
Terminada a eucaristia, foi um tal trocar de uniforme,
arregaçar as mangas e...porem-se ao trabalho, mesmo
se se tratando duma festa de anos!

De resto, não se iria querer fazer esperar os mais de
400 festejantes, logo se servindo o agradável jantar
a tempo e horas, com muita abundância e qualidade, sendo de destacar neste caso por cima das mesas, as vistosas travessas de petiscos (chouriço em
fatias, pastéis de bacalhau e asas de galinhas) e as
com o prato principal, escalopes com arroz e legumes. Acrescente-se-lhes a salada de marisco, a sopa
de legumes, a sobremesa com salada de fruta, bolos e
café, e tem-se uma refeição de se lhe tirar o chapéu.
Perdão, de abrir a boca!
Foram os próprios elementos do coral que o serviram, ajudados por alguns rapazes e raparigas do grupo afiliado à Missão, Jovens em Acção, e depois da
benção que recebeu da parte de Monsenhor André
Desroches.
Monsenhor Desroches, aliás, com quem nos sentimos muito distinguidos pela sua companhia na mesa
de honra, juntamente com o padre José Maria Cardoso e o padre Clifford de Souza, cujas presenças
haviam sido previamente anunciadas pelo nosso estimado amigo e apresentador do espectáculo, Fernan-

Domingo, dia 8 de Novembro
de 2009, às 14.30 horas

António Vallacorba
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Convívio dos Amigos de Rabo de Peixe
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S

ábado, 17 de Outubro, no Convívio dos Naturais
de Rabo de Peixe, foram todos baptizados Rabopeixenses! Acredito que neste maravilhoso planeta, há
em cada canto, um Rabopeixense com grande amor
à sua terra natal e em Montreal todos mostram muito
bem o que é ser Rabopeixense. Este ano, o incansável
Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe, levou a efeito a
majestosa sexta edição da festa Rabopeixense dirigida
pela mestre de cerimónia Francisca Reis.
Tivemos o grato prazer de tomar parte neste evento
na prestigiosa sala de recepção Renaissance, em Anjou, no qual participaram cerca de 800 pessoas. Logo
à entrada da sala, estavam expostas fotografias e trabalhos manuais, regionais, e também históricos de Rabo
de Peixe. As boas vindas foram feitas pela presidente
do Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe.
Foi oferecida uma placa de reconhecimento pelo incansável contributo, tanto no passado como no presente, ao senhor António Serafim Moniz, que não pôde
estar presente, mas que foi recebida em seu nome por
Francisco Andrade. O Círculo dos Amigos de Rabo de
Peixe do Quebeque homenageou o Dr. António Pedro
Costa, antigo colaborador deste Jornal e deputado da

Assembleia Legislativa da Região dos Açores: “é um
Pioneiro Rabopeixense da política”, disse Francisca
Reis. Pudemos também notar a presença dos presidentes dos Círculos dos Amigos de Rabo de Peixe dos
Estados Unidos, José Armando Andrade, e do Ontário, Durval Ferreira. Eram vários os convidados para
esta noite especial; José Maria Gouveia, de Rabo de
Peixe, um grande empresário e representante da Associação das festas de beneficência, acompanhado por
sua esposa Gabriela Reis Gouveia; o padre Jason Reis
Gouveia que nasceu em Montreal e que voltou com a
sua família para Rabo de Peixe, Açores. Estudou em
Ponta Delgada e na Ilha Terceira tendo-se ordenado
sacerdote na Igreja de Bom Jesus em Rabo de Peixe e
presentemente trabalha com os jovens e famílias nos
Açores. Está na Universidade dos Açores e é pároco
de Ponta Delgada, São Miguel.
Podemos notar também que o Círculo dos Amigos de
Rabo de Peixe do Quebeque manda cabazes de natal
para São Miguel e o padre Jason é quem faz a distri-

buição das prendas para as crianças que lá residem, um
lindo projecto de caridade que se iniciou há 3 anos.
O entretenimento esteve igualmente à altura, com
Jeff Gouveia (J.G. Night Productions) no seu melhor.
Actuaram também, em duo, Lucy e Bella, duas cantoras que se deslocaram de Toronto. A noite continuou
com a prestação de Duarte Fróias que, com as suas
cantigas, quase obrigatoriamente levou todos à pista
de dança. Arlindo Andrade, vindo dos Estados Unidos,
fez o povo bailar o resto da noite. Afinal, fomos um
povo alegre e muito bem divertido. Também assistimos
à actuação da linda marcha do Círculo dos Amigos de

Rabo de Peixe do Quebeque que todos apreciaram.
Foi sem dúvida uma grande festa. No lado de fora,
o tempo estava fresco, mas no interior da sala reinava
o calor humano. No final, ao despedirem-se uns dos
outros, notava-se muita alegria, mas também um pouco de tristeza, naquele adeus onde todos disseram ter
gostado da comida, que foi excelente, e da animação
que os fez bater o pezinho até bastante tarde.
No domingo, o Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe
organizou uma missa especial por alma dos falecidos
amigos e familiares Rabopeixenses. Depois da missa,
teve lugar um “brunch” no subsolo da Missão Santa Cruz, uma excelente ideia, depois de um momento
bastante emocionante para as famílias dos defuntos.
Parabéns ao “Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe
do Quebeque” por mais este sucesso.

Sylvio Martins
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projet Montreal, um
13º Monarca de portugal partido a descobrir
ma semana antes do voto crucial à diferença dos partidos de Tremblay e
Dinastia: Joanina
U
para escolher a futura administra- Harel, não dependemos de dons proveção da Cidade de Montreal, o partido nientes de construtores e comerciantes
1481-1495
Projet Montreal, criado há 5 anos, en- interessados em influenciar a Câmara,
Reis de portugal

D. JOãO II “PRíNCIPE PERfEITO”
Filho de D. Afonso V e de D. Isabel, que vai dobrar o Cabo das Tormentas,
nasceu em Lisboa em 1455 e faleceu, depois chamado da Boa Esperança. Ao
no Alvor, em 1495. Décimo terceiro rei mesmo tempo, D. João trata do povode Portugal (1481-1495), é conhecido amento de algumas ilhas no Golfo da
pelo cognome de “Príncipe Perfeito”. Guiné (S. Tomé, Ano Bom, Fernão do
Casou com sua prima, D. LePó) e manda edificar o Casteonor.
lo de S. Jorge da Mina, para
Ainda em vida do pai, D.
apoiar o tráfico da Guiné.
Afonso V, participou, em
O monarca começou a prepa1471, na conquista de Arzila,
rar a grande viagem até à Ínonde foi armado cavaleiro.
dia, tentando obter o máximo
Em 1475, o pai atribui-lhe a
de informações sobre essas
regência do Reino, durante a
paragens. Para isso, mandou
sua ausência aquando da luta
vários emissários por terra,
pela sucessão ao trono de Castela. Aca- entre os quais sobressaem Pêro da Coba por participar na Batalha de Toro, em vilhã e Afonso de Paiva, que vão por
auxílio de D. Afonso V. Em 1476, quan- terra pelo Cairo, Adém, Ormuz, Sofala
do D. Afonso V viaja para França em e Abissínia, a terra do lendário Preste
busca de auxílio para a sua causa, fica João, donde enviam relatórios sobre esnovamente com a regência e, em 1477, sas paragens, ficando D. João II com a
chega a ser aclamado rei em Santarém, certeza de poder atingir a Índia por mar.
face à abdicação de seu pai, que não se Entretanto dá-se a morte do herdeiro da
chegou a efectivar, devolvendo D. João coroa, D. Afonso, o que abate o rei, e
a governação a D. Afonso V. Mas, na Cristóvão Colombo faz a descoberta da
realidade, foi D. João quem continuou América, pensando ter atingido a Ína governar de facto no que se refere às dia. D. João II vai reivindicar a posse
descobertas, de que já se ocupava des- dessas terras, nos termos do Tratado
de 1474, domínio em que lutou contra de 1480. Seguem-se negociações, com
a ingerência castelhana, defendendo a intervenção do Papa, que acabam com
exclusividade da navegação na costa a assinatura do Tratado de Tordesilhas,
africana - política do mare clausum -, em 1494, em que se determina que a
tendo celebrado com Castela, em 1480, linha de meridiano 370 léguas a oeste
o Tratado de Toledo, em que dividia o da Ilha de Santiago, Cabo Verde, diviAtlântico pelo paralelo das Canárias. dia a Terra nas duas zonas de influência
Em 1481, com a morte de D. Afonso V, de Portugal e Espanha. Como esta linha
é aclamado rei de Portugal.
faz com que o Brasil fique na zona porNo plano interno, D. João II vai lutar tuguesa, tal facto tem levado a supor
pela centralização do poder e contra o que D. João II já sabia da existência das
poderio da nobreza, em especial con- terras do Brasil. Este Tratado oficializa
tra a Casa de Bragança, logo em 1481, a doutrina do mare clausum e vai pernas Cortes de Évora. Daí nasce uma mitir o avanço para a Índia sem a consérie de intrigas e conspirações que D. corrência da Espanha, objectivo que D.
João II reprime com violência, como João II já não pôde alcançar.
aconteceu com a execução pública do
O reinado de D. João II, quanto a poduque de Bragança e com o apunha- lítica externa, caracteriza-se pela prelamento pelo próprio rei do duque de ocupação em criar boas relações com
Viseu, irmão da rainha D. Leonor. Esta vários reinos, como Castela, França,
repressão faz com que outros nobres Inglaterra e Roma, para que a política
fujam para o exílio, o que diminuiu o ultramarina não fosse posta em causa.
poder da nobreza, permitindo à realeza É de destacar ainda a embaixada enviarecuperar inúmeras terras e centralizar da a Roma em 1485. Os últimos anos
o poder. Pelo mesmo motivo, só reuniu de D. João II são afectados pelo probleCortes mais três vezes: em 1482 e 1483, ma da sucessão ao trono. O único filho
em Santarém, e, em 1490, em Évora, legítimo era o infante D. Afonso, que
estas para o rei pedir um empréstimo. veio a falecer, num acidente, em 1491.
No seu reinado a Corte vai-se tornando O rei tinha um filho bastardo, D. Jorge,
mais sedentária, deixando o rei de an- que D. João II tentou que fosse o herdar tanto pelo país. Quanto à expansão deiro, mas a rainha D. Leonor opunhaultramarina, D. João já se encarregava se, indicando o nome de D. Manuel,
das descobertas no tempo de seu pai, duque de Beja, seu irmão. Entretanto,
desde 1474. No seu reinado vai ficar o rei adoece e finalmente acede, em
explorada toda a costa ocidental afri- testamento, a nomear D. Manuel como
cana, empreendimento em que sobres- herdeiro, vindo a falecer pouco depois,
saem Diogo Cão e Bartolomeu Dias, em 1495. Jaz no Mosteiro da Batalha.

© 2001 Porto Editora, Lda.

controu os meios de comunicação da
comunidade portuguesa de Montreal,
com dois objectivos. O primeiro objectivo era apresentar a sua visão de Montreal e o segundo, tentar melhor
conhecer as preocupações dos
Portugueses da cidade.
Neste encontro, pudemos encontrar e discutir com Luc Ferrandez, candidato à presidência
da junta da freguesia do Plateau
Mont-Royal; Nimâ Machouf,
candidata a vereadora municipal
para o sector Jeanne-Mance; Piper Huggins, candidata a vereadora de freguesia
para o sector Jeanne-Mance; e Alex Norris, candidato como vereador municipal
para o sector de Mile-End. Durante o
encontro, animado pelo jovem militante
Telmo Vieira, tivemos a oportunidade
de ter a visita do chefe do partido, Richard Bergeron, que é candidato para a
presidência da Câmara Municipal.
Alex Norris apresentou um resumo da
visão do seu partido para Montreal para
esta campanha eleitoral: “Acreditamos
que as nossas propostas para um transporte público mais abrangente e sustentável, uma melhor qualidade de vida
nos nossos bairros, para não falar de
ruas limpas do gelo durante o Inverno
são necessárias para dinamizar Montreal. Também acreditamos estar numa
melhor posição para restabelecer um
clima de integridade na Câmara já que,

mas sim, de um financiamento popular”.
A principal questão durante a conferência foi a corrupção e falta de confiança
dos eleitores nos eleitos. Luc Ferrandez
explicou as medidas que o partido instalaria para impedir novamente a corrupção. As soluções
são de ter novamente peritos, de
oferecer contratos por sectores,
de ter verificadores para cada sector da administração e de fazer as
reuniões do conselho executivo
da Câmara em público.
O partido Projet Montreal é actualmente o único partido, a não estar envolvido em qualquer escândalo. É com essa
ideia que vêem uma razão de lhes oferecer uma oportunidade para demonstrar
durante 4 anos as suas qualidades.
Sobre a comunidade portuguesa de
Montreal, eles não apresentaram um
projecto específico, oferecendo um ouvido aos nossos desejos. O senhor Norris falou com um português respeitável e
demonstrou o seu interesse em ajudar a
comunidade nos seus projectos. O grau
de conhecimento da comunidade variava entre os candidatos. Mas o desejo de
conhecer a comunidade está presente
em todos. Não perca a oportunidade
de votar este domingo. Votar dá-nos o
direito de criticar o trabalho dos nossos
eleitos, porque eles são renováveis.

Miguel Félix
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Me. EDUARDO DIAS

FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

27 de outubro de 2009
1 euro = caD 1.601850
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

ELECTRICIDADE
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

REVESTIMENTOS

MERCEARIA

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

RESTAURANTES

GARAGENS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

DR. THUY TRAN

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

CHEZ DOVAL

ALBERT STATION SERVICE

DENTISTAS

OURIVESARIAS

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

CONTABILISTAS
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

4209 De Bullion

514.845.5804

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

TAPIS RENAISSANCE St-Michel
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

SEGUROS

SÁ & FILHOS

MONUMENTOS

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

GRANITE LACROIX INC.

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

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

TRANSPORTES

4701 St-Urbain

514.842.3373

NOTÁRIOS

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

AViSO DE COnVOCAÇÃO PARA UMA ASSEMBLEiA GERAL ORDinÁRiA
PARA ELEiÇÃO DO COnSELHO ADMiniSTRATiVO (CA) E
DO COnSELHO fiSCAL E DE DEOnTOLOGiA (CfD)
(Artigos 3.3.2 e 3.4.1 dos Estatutos)
São por este meio convocados todos os Sócios Ordinários da Casa dos Açores
do quebeque, no pleno uso dos seus direitos (Arts. 3.1.1 dos Estatutos) a
comparecerem a uma Assembleia Geral Ordinária que se reunirá na sua sede,

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

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

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

Abertura dos trabalhos e leitura do aviso de convocação;
- Verificação das presenças;
- Aprovação da Ordem dos Trabalhos;
- Leitura, discussão e adopção da Acta da Assembleia Geral Ordinária do dia 19
de Abril de 2009;
- nomeação de um Presidente, de um Secretário e de dois Escrutinadores para a
eleição dos novos membros do Conselho de Administração (CA) e do Conselho fiscal e de Deontologia (CfD) (Art. 4.10.1)

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

229, rua fleury Oeste, em Montreal
Domingo, dia 8 de novembro de 2009
14h30 (catorze e trinta)

A Ordem dos trabalhos é a seguinte:

iGReJaS

681 Jarry Est

Local:
Data:
Hora:

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

Anacleto de Almeida Raposo
1952 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 26 de Outubro
de 2009, com 57 anos de idade, Anacleto de
Almeida Raposo, natural dos Fenais da Luz,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu filho e filhas Patrícia, Anacleto e Maria José; sua irmã Zita (José Mariano Cordeiro), seu irmão Jeremias; sobrinhos
(as), assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 28 de Outubro de 2009, das 14h
às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira, às
10h, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Notre-Damedes-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 1 de Novembro, às 11h30, 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.

†

Omar-Manuel Del Biondo
1976 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Outubro
de 2009, o jovem Omar-Manuel Del Biondo,
natural de Laval, com a idade de 33 anos.
Deixa na dor seus pais Dominic Del Biondo
e Manuela Raposo Del Biondo; suas irmãs
Mia-Manuela (Enrique) e Emanuela; seu avô
paterno Giuseppe; assim como restantes
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 sexta-feira, dia 23 de Outubro, após missa de corpo
presente, às 12h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval, seguindo
depois para o Mausoléu du Ruisseau, onde foi a sepultar.
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.

MEMORANDUM
1º Ano de Saudade

António Cândido Afonso
faleceu em 2 de novembro de 2008

inTERVALO
- Eleição dos novos membros do Conselho de Administração (art. 4.3.2)
- Eleição dos novos membros do Conselho fiscal e de Deontologia (art. 5.1.1)
- Apuramento dos resultados e sua afixação.
- Vária.
- Encerramento da Assembleia Geral Ordinária.

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

†

Se à hora indicada (14h30) não houver o número de Sócios para construir quorum (art. 3.5.) a Assembleia
Geral Ordinária funcionará meia hora mais tarde (às 15h00) com o número de Sócios presentes (art.
3.5.1) entendendo-se esta, para todos os efeitos, como segunda convocatória ( art. 3.5.2)

O seu coração deixou de bater, mas
o amor que ele nos deu permanece
vivo.
Senhor, permiti que ele recolha em
felicidade eterna tudo o que semeou
na Terra.
Faz um ano que nos deixaste, mas
estás sempre presente nos nossos
corações
Com muito amor e saudades, a tua
esposa, filhos, pais, irmãos e restante
família.
Participam que serão celebradas
missas pelo seu eterno descanso,
domingo 1 de Novembro de 2009, às
11h30, e segunda-feira, dia 2, às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a estes actos religiosos.
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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

ReNovaÇÕeS

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

Faço todo o género de pequenas
renovações interiores. Contactar o
senhor Lopes. 514-946-2760

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
Empregado (a) para servir ao balcão, que fale Francês e Inglês.
Contactar João (Jean)
514-842-3558
Senhor ou senhora com ou sem
experiência e ajudante de mesa
(busboy) a tempo inteiro para trabalhar num restaurante português.
514-240-3912
Exp. cleaning lady needed
in Boisbriand. Must have
a car.
Driver needed, part time.
450-435-2537

SeRviÇoS
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.
514-299-2966
DEPOiS DAS 18H

pRocURa-Se
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 9410475 (poucos lugares disponíveis)

Senhora para limpeza em casa de
família. 514-969-7884

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

veNDe-Se
4 pneus de Inverno com jantes de
Inverno. $400. 514-571-1924
4 pneus de Inverno, Hankook,
185/70R 14, c/ apenas 100 km,
metade do preço. 514-722-9304

coNTeNToR
Partilha-se espaço num contentor
para Lisboa, para 30 de Outubro.
Para informações
contacte a
Agência Algarve
514-273-9638

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

ReSiDÊNcia
Residência Adisson, para idosos
portugueses. Quartos disponíveis.
Contacte Sónia 450-444-8859

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

Um partido, um desejo,
um bairro português...

É

com este título que, na edição da semana passada, Miguel Félix nos dá conta da conferência realizada, recentemente, pelo partido Vision Montreal,
no restaurante Chez le Portugais.
Escreve o jornalista:
“A semana passada, a candidata à presidência para
a Câmara Municipal de Montreal, Louise Harel,
apresentou aos meios de comunicação da comunidade a sua equipa para o distrito de Jeanne-Mance.
Ao mesmo tempo, deixou-nos uma promessa.Tivemos então um primeiro contacto com Guillaume
Vaillancourt, candidato à presidência da Junta da
freguesia, de Nathalie Rochefort, candidata a vereadora municipal para o sector de Jeanne-Mance, e de
Jennifer Lee-Barker, candidata a vereadora da freguesia de Jeanne-Mance. Todos vieram apresentar
um projecto para o bairro português.”
E mais à frente, acrescenta:
“Nathalie Rochefort já iniciou discussões com certas pessoas, que já indicaram estar interessadas em
trabalhar com ela nesse projecto, tais como o padre
José Maria Cardoso, da Missão Santa Cruz, o poeta
Manuel Carvalho, e a CEDC Centre-Sud Plateau.”
Foi com verdadeiro espanto que vi o meu nome citado como uma das pessoas interessadas em trabalhar
com Nathalie Rochefort no projecto do Bairro, pois,
na verdade, nunca fui contactado para tal fim.
Simplesmente, no dia da conferência, ia eu a passar
no Bl. Saint-Laurent quando o sr. Laranjo me chamou para me apresentar a Nathalie Rochefort. Como
eu estava muito apressado, trocámos somente algumas palavras de circunstância, deixei-lhe um cartão
com as coordenadas da minha página na internet e
foi tudo. Nem sequer chegámos a aflorar a questão
do Bairro e muito menos foi mencionada a existência

MASSAGEnS

514-270-8511
Venha escolher entre 8 e 12 raparigas
todos os dias jovens e bonitas
7 dias por semana, das 10h à meia-noite
25$ para 30 minutos; 35$ para 1 hora
Com marcação
www.lebodyshopmassage.com
Contratamos raparigas 18 a 35.

de um possível projecto de que só tive conhecimento
através dos jornais comunitários.
Como não estive presente no encontro, não sei se o
mal entendido teve origem nas palavras da candidata
a vereadora municipal ou se foi uma má interpretação
do Miguel Félix. Em todo o caso, aqui fica o reparo.
Para evitar equívocos e mal-entendidos, sabendo nós
o que significam geralmente as promessas eleitorais
da maioria dos partidos políticos e os aproveitamentos que por vezes se fazem em época de eleições.
Este repor da verdade não invalida que, depois do
acto eleitoral, qualquer que seja a força política municipal vencedora, se houver interesse e vontade séria
de desenvolver um projecto articulado de delimitação
e sinalização mais evidentes do Bairro Português, no
prosseguimento do trabalho desenvolvido recentemente pela vereadora Isabel Santos, e também por
muitos outros obreiros antes dela, será com prazer
que poderei prestar o meu modesto apoio e colaboração, evidentemente no caso de ser abordado nesse
sentido.

Manuel Carvalho

ORAçãO A sANTA ClARA
Oh Santa Clara, que seguistes a Cristo com a tua vida
de pobreza e oração, faz que entregando-nos confiantes
à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono,
aceitemos serenamente a Sua Divina Vontade. Santa
Clara, bela e formosa, iluminai os meus caminhos para
a glória e vitória, livra-nos dos nossos inimigos e dos
problemas.
Peço a Santa Clara, que cubra a minha cabeça com o
Seu manto sagrado.
Guia-me Santa Clara, para que possa resolver todos os
meus problemas. Amén.
Rezar esta oração mais nove Avé-Marias durante nove
dias, com uma vela acesa na mão, no último dia deixar
queimar a vela e publicar.
Fazer três pedidos, um de negócios e dois impossíveis
e será atendido.
Obrigado a Santa Clara.
F. R

12 CrÓNICA DO INferNO

ANEDOTA
Está uma avozinha na sua cadeira de baloiço a fazer malha, quando a
neta lhe pergunta: - Avó, o que é um amante? - O quê?? - Respondeu
a senhora - Um amante!..Um amante!.. A velhota, largou tudo, e muito
aflita subiu ao sótão a correr e abriu um guarda-roupa... De onde caiu,
um esqueleto.

pAlAvRAs CRUzADAs

HORiZOnTAiS: 1. Braço ou vara de videira. Relativo a mulher casada. 2. Composição poética de assunto elevado e destinada ao canto.
Greda branca. Hectolitro (abrev.). 3. Conclusão de um teorema. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de hostilidade,
oposição. 4. Autores (abrev.). Sociedade Anónima (sigla). Região dos
mortos. 5. Caminho em sentido inverso. Sétima nota da escala musical. 6. Mulo. Planta liliácea da China. 7. Bário (s.q.). Impressão luminosa que se experimenta comprimindo o globo ocular com a pálpebra
fechada. 8. Escarpim. Caminhava. Lantânio (s.q.). 9. É portador de.
Sulco natural ou artificial por onde passa água. 10. Aquelas. Nome
próprio masculino. Latitude (abrev.). 11. À justa. Nome com que se
designa o grão-sacerdote, entre os Japoneses.
VERTiCAiS: 1. Consagra. Pref. de afastamento. Rio da Suíça. 2. Imaginar. Aprovado (abrev.). A si mesmo. 3. Pref. que exprime a ideia de
separação, afastamento. Sobre. Extraterrestre (abrev.). 4. Guisar. 5.
Contr. da prep. a com o art. def. o. Interj., que designa afirmação,
admiração ou satisfação. 6. Larva que se cria nas feridas dos animais
(Brasil). Rente. Sus! (interj.). 7. Elemento nº54 da classificação periódica, de símbolo Xe, que é um dos gases nobres. 21ª letra do alfabeto
grego. 8. Andar a trote. 9. Instituto Camões (abrev.). Pref. de negação.
Pessoa ou coisa de género feminino de que se fala. 10. Interj., designa admiração ou ironia. Ósmio (s.q.). Fruto de algumas palmeiras. 11.
Remoinho de água (reg.). A parte mais profunda da psique. Género de
macaco nocturno da América Tropical.
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BOCA DO INFERNO

portugal, rabejador da europa
S
erá sensato que um país com o tamanho do
nosso se aventure para fora da cauda da Europa? É importante não esquecer que é com a cauda
que se enxotam as moscas. E que a cauda consegue enxotar tudo, menos o que está na cauda
Quando eu nasci, Portugal estava na cauda da Europa. Veio o PREC, e Portugal continuou na cauda
da Europa. Depois chegou alguma estabilidade, e aí
Portugal continuou na cauda da Europa. Entrámos na
CEE, e permanecemos na cauda da Europa. Vieram os
governos de Cavaco Silva, mais os milhões comunitários, e - então sim - Portugal continuou na cauda da
Europa. Nisto, o PS voltou ao
poder. E Portugal manteve-se
na cauda da Europa. A seguir,
o PSD regressou ao governo.
E Portugal na cauda da Europa. Depois, mais governos do
PS até hoje.
E Portugal firme na cauda da
Europa. Onde fica Portugal?
Na cauda da Europa. Não se
sabe que bicho é a Europa, mas
lá que tem uma cauda é garantido. E não há dúvidas nenhumas de que Portugal está nela
sozinho.
Nem sempre foi assim. No
princípio, Portugal estava na
cauda da Europa acompanhado.
Nos anos 70, Espanha estava
taco a taco connosco na cauda. Ora valia mais o escudo, ora valia mais a peseta. Primeiro, nós íamos ao
El Corte Inglés fazer compras baratas. Entretanto, o
El Corte Inglés veio para cá fazer vendas caras. De
repente, os espanhóis meteram uma abaixo e começaram a galgar pela Europa acima - e nós ficámos na
cauda com a Grécia. Nisto, os gregos também amari-

nharam. Abriu-se a União Europeia a países que estavam igualmente na cauda, como a Irlanda, e todos
foram abandonando a cauda a caminho, suponho, do
lombo da Europa.
Como se explica este fenómeno da nossa longa estada na cauda da Europa? Creio que só pode ser uma
opção. E, sendo uma opção, tem de ser estratégica. É
muito raro uma opção não ser estratégica. Já tivemos
vários governos e regimes, e todos, sem excepção,
optaram por nos manter na cauda. Deve haver um
plano. Outros países, que não têm coragem de permanecer na cauda, foram avançando para a garupa. É
lá com eles. Mais fica de cauda para nós.
A verdade é que alguém tem
de ficar na cauda.
E, no que diz respeito a caudas de continentes, a estar nalguma que seja na da Europa.
Temos a experiência, o talento
e, pelos vistos, a vocação para
estar na cauda.
Seria uma pena desperdiçar
décadas e décadas de prática.
Será sensato que um país
com o tamanho do nosso se
aventure para fora da cauda da
Europa?
É importante não esquecer
que é com a cauda que se enxotam as moscas. E que a cauda consegue
enxotar tudo, menos o que está na
cauda. Os pessimistas dirão: temos o
último lugar garantido. Os optimistas hão-de notar que, ao menos, é um
lugar. E que está garantido.
Já não é nada mau.

*Compra mínima requerida.

Ricardo Araújo Pereira
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D

epois de Toronto, em Maio passado, chegou a
vez de o programa “Labjovem” ser finalmente
apresentado à comunidade de Montreal.
Aconteceu durante uma das sessões mais animadas
da V Semana Cutural Açoriana, da Casa dos Açores
do Quebeque, quarta-feira passada, e em que foi interlocutor o Dr. João P. Resendes, da Direcção Regional da Juventude (DRJ), em substituição do director
desta, o Dr. Bruno Pacheco.

Numa apresentação que suscitou bastante interesse
entre os presentes, o Dr. Resendes deu muita importância à “criação de projectos desta natureza, para
se estabelecer contactos (...) para um intercâmbio
entre jovens residentes e luso-descendentes”.
“É preciso - acrescentou - que os jovens estejam
motivados para que possamos dar-lhes os instrumentos para desenvolverem esses projectos”.
O concurso Labjovem - Jovens Criadores dos Açores, já em segunda edição, é promovido pelo Governo dos Açores, através da referida Direcção Regional
da Juventude e em que a Associação Cultural “Burra

de Milho”, sediada na Ilha Terceira, é a entidade organizadora.
Enquanto projecto, visa incentivar jovens criadores
de diferentes áreas artísticas, numa sociedade - lê-se
no manual de procedimentos - “que se quer mais progressiva e exigente”.
Destina-se a jovens até aos 35 anos naturais dos
Açores, residentes nos Açores há mais de 2 anos e
descendentes (até à 3ª geração) de açorianos radicados no Canadá e Estados Unidos da América. (numa
segunda fase, contemplará futuramente as comunidades açorianas do Brasil).
As áreas contempladas pelo concurso, são: Arquitectura, Artes Plásticas, Dança/Performance, Design
de Moda, Design Gráfico, Fotografia, Ilustração e
Banda Desenhada, Literatura, Música, Teatro/Performance e Vídeo.
Do concurso, resultará uma selecção de projectos
que serão apresentados nos Açores sob o formado de
Mostra Regional.
É já no dia 31 do corrente a data limite das inscrições para concorrerem ao Concurso de Jovens Criadores dos Açores; portanto demasiadamente em cima
da hora. Mas tal como o Dr. Resendes informou,
certamente que fechar-se-ão os olhos a um ou a uma
concorrente cuja candidatura ultrapasse aquela data.
Num projecto destinado aos jovens locais, os jovens
presentes foram poucos ou nenhuns, com excepção
para a Dra.Lucília Santos e uma amiga sua, cujo
nome desconhecemos neste momento.
Para mais informações inerentes a inscrição e regulamento, deverão consultar o Consulado-Geral de
Portugal em Montreal, a Casa dos Açores do Quebeque e/ou para os cibernautas, no endereço electrónico
www.labjovem.pt.

António Vallacorba

BElEzAs DA sEMANA

AMIGAs DA sEMANA

sOlUçãO
SOLUÇÃO CRUZADAS:

HORiZOnTAiS: 1. Vide, Uxório. 2. Ode, Cré, Hl. 3. Tese, Anti. 4. AA,
SA, Orco. 5. Retorno, Si. 6. Mu, Ti. 7. Ba, Fosfena. 8. Peal, Ia, La. 9.
Traz, Rego. 10. As, Rui, Lat. 11. Resvés, Zazo.
VERTiCAiS: 1. Vota, Ab, Aar. 2. Idear, Ap, Se. 3. Des, Em, Et. 4. Estufar. 5. Ao, Olaré. 6. Ura, Rés, Zus. 7. Xénon, Fi. 8. Trotear. 9. IC, In, Ela.
10. Ih, Os, Algaz. 11. Ola, Id, Aoto.

programa “labjovem” para jovens
finalmente apresentado em Montreal
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Marc dos Santos à beira de ser
Embaixador da Unicef para o Desporto

O

treinador de futebol luso-canadiano Marc
dos Santos deverá ser declarado, em breve,
Embaixador da Boa Vontade da Unicef para a
área do Desporto, afirmou à Agência Lusa fonte
do Impact de Montreal Futebol Clube.
A sua designação como dignitário da Unicef - Fundo das Nações Unidas para a Infância contribuirá
para promover e dar maior visibilidade à modalidade
no Canadá.
Questionado pela Agência Lusa sobre a evolução do
futebol no país, Marc dos Santos notou o seu crescimento acentuado na última década. “O Mundial de
futebol de sub-20 realizado em 2007 no Canadá [que
contou também com a selecção lusa] ajudou a impulsionar muito este desporto”, frisou.
“Hoje em dia, diria que o futebol é já a primeira
modalidade amadora praticada no Canadá. É vulgar
ver miúdos a jogarem sobretudo futebol nos campos
em vez do basebol”, acrescentou.
O técnico adiantou que “nos últimos 10 anos foram
construídos no Quebeque mais de uma dezena de
campos de futebol, o que dá uma média de mais de
um novo campo por ano”.
Marc dos Santos está prestes a assinar contrato como
treinador principal do Impact Montreal FC, após ter
conseguido o terceiro título da I Divisão da norteamericana United Soccer League (USL), ao ganhar
em casa ao Vancouver Whitecaps por 3-1, no Estádio

Saputo, a 18 de Outubro.
Este triunfo, além da mão visível deste luso-canadiano, teve “direito” a bandeira portuguesa, facto oficializado em fotografia do clube.
No meio do entusiasmo dos festejos, um grupo de
adeptos lançou a bandeira portuguesa com o nome
do técnico, que fez questão de erguer desde o primeiro jogo de Marc dos Santos como treinador. Ele
recebeu-a e levou-a para o campo, exibindo-a.
À pergunta sobre se os portadores da bandeira eram
portugueses, respondeu simplesmente: “Não sei. Mas
sei que esta bandeira estava lá sempre em cada jogo.
Hoje tenho-a comigo”.
“Tenho muito orgulho em ser português. É o país de
que me sinto mais próximo. Gosto muito da cultura
portuguesa”, disse Marc, detentor de dupla nacionalidade.
Nascido em Montreal e filho de um casal de portugueses, aos nove anos acompanhou a família e foi
viver para Portugal, onde obteve nacionalidade portuguesa e ganhou a paixão pelo futebol.
Marc dos Santos deixou Portugal aos 23 anos, rumando a Moçambique com o pai, mas quatro anos
depois decidiu regressar sozinho ao Canadá e iniciar
a carreira de treinador de futebol.
Começou pela formação de jovens jogadores, sendo
em 2007 contratado para treinar o Attak FC, equipa
pertencente ao Impact, com a qual obteve várias vi-

tórias, a começar pela Taça do Canadá na categoria
semi-profissional.
No final de 2008 ingressou no Impact como adjunto
do treinador John Limniatis e em Maio deste ano subiu a técnico interino. “Ao princípio havia muitas dúvidas, porque eu era considerado muito jovem para
ser treinador”, aludiu.
Como modelos inspiradores, Marc dos Santos apontou o português José Mourinho, o espanhol Rafael
Benítez e o francês Arsène Wenger, treinadores do
Inter de Milão, do Liverpool e do Arsenal, respectivamente.
Fundado em 1992, o Impact de Montreal Futebol
Clube está sedeado desde Maio de 2008 no Estádio
Saputo, que tem capacidade para 13 000 espectadores
e está localizado mesmo lado do Estádio Olímpico.

Lusa

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

COOrDeNAçãO De jOãO meSQUITA -
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Benfica soma e segue…
e já esta em primeiro

1ª lIGA - lIGA sAGREs
1-Benfica
2-Sp. Braga
3-FC Porto
4-Sporting
5-rio Ave
6-Nacional
7-Marítimo
8-U. Leiria

22
22
19
12
11
11
11
10

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

Sexta-feira (30 Out)
FC Porto-Belenenses 16:15
Sábado (31 Out)
Naval-Leixões
12:00
Sp. Braga-Benfica
17:15
Domingo (01 Nov)
Olhanense-Rio Ave
11:00
P. Ferreira-U. Leiria
11:00
Nacional-V. Setúbal 13:00
Sporting-Marítimo
15:15
Segunda-feira (02 Nov)
Académica-Guimarães 15:15

0-0
2-0
1-1
3-1
1-0
3-2
6-1
1-1

CARlsBERG CUp

EUROpA lEAGUE
1-2
5-0
2-1

D

pRóxIMA jORNADA

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

Ventspils
Benfica
Athletic

8
7
7
7
7
7
7
3

Sporting
Everton
Nacional

Belenenses 1-1 Gil Vicente
Beira-Mar 28/10 Portimonense
Trofense 28/10 Fátima
Estoril Praia 28/10 Olhanense
Santa Clara 28/10 U. Leiria

feirense líder

UEFA EUROpA lEAGUE 2009/2010

FC Porto

2-1

U

APOel

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs
1-Feirense
2-Portimonense
3-S. Clara
4-Beira-Mar
5-Gil Vicente
6-Penafiel
7-Sp. Covilhã
8-Freamunde

j
7
7
7
7
7
7
6
7

V
4
4
3
4
3
2
3
2

e
2
1
3
0
2
3
0
2

D
1
2
1
3
2
2
3
3

P
14
13
12
12
11
9
9
8

j
6
7
7
7
7
7
7
7

9-Carregado
10-Fátima
11-Oliveirense
12-Aves
13-Varzim
14-Estoril
15-Trofense
16-Chaves

V
2
2
2
1
2
1
2
1

e
2
2
2
5
2
4
1
3

D
2
3
3
1
3
2
4
3

REsUlTADOs

pRóxIMA jORNADA

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

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

P
8
8
8
8
8
7
7
6

II DIvIsãO - zONA NORTE
1-Moreirense 12
2-ribeirão
11
3-Vizela
9
4-Sp. Espinho 9
5-Boavista
8
6-lordelo
8
7-Tirsense
7
8-Gondomar
7

9-Lourosa
7
10-Merelinense 6
11-Padroense 6
12-Paredes
5
13-Vianense 4
14-Vieira
4
15-Valdevez
4
16-Lousada
2

PrÓxImA jOrNADA | 01-11-2009

jOrNADA 5 | 25-10-2009
Paredes 1 - 2 Tirsense
Moreirense 1 - 0 Merelinense
Valdevez 0 - 4 Vizela
Lourosa 2 - 0 Padroense
lordelo 0 - 0 ribeirão
Lousada 0 - 0 Vieira
Boavista 1 - 0 Gondomar
Sp. Espinho 4 - 3 Vianense

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

9-Monsanto
7
10-Ac. Viseu 6
11-União Serra 5
12-Eléctrico
5
13-Pampilhosa 5
14-Sertanense 4
15-V.Pico
4
16-O.Bairro
4

jOrNADA 5 | 25-10-2009
Ac. Viseu 4-5 Pampilhosa
Marinhense 2-0 Monsanto
Tourizense 1-0 Praiense
UD Serra 0-0 Arouca
Esmoriz 3-1 Operário
Eléctrico 0-1 Mafra
V. do Pico 3-1 Sertanense
Oliv. Bairro 1-4 Tondela

PrÓxImA jOrNADA | 11-01-2010

Pampilhosa - Oliv. Bairro
Monsanto - Ac. Viseu
Praiense - Marinhense
Arouca - Tourizense
Operário - UD Serra
Mafra - Esmoriz
Sertanense - Eléctrico
Tondela - Vitória do Pico

II DIvIsãO - zONA sUl
1-Atlético
15 9-Pontassolense 7
2-Camacha
13 10-R. Massamá 5
3-U. Madeira 11 11-Marítimo B 4
4-Oriental
10 12-Louletano
3
5-E. Amadora
9 13-Odivelas
2
6-Atl. Reguengos 9 14-Igreja Nova 2
7-Lagoa
9 15-Santana
2
8-Pinhalnovense 8 16-Aljustrelense 2

jOrNADA 5 | 25-10-2009
Madeira 1 - 1 Pinhalnovense
Marítimo B 3 - 1 Louletano
Pontassolense 1 - 3 Reguengos
Real Massamá 0 - 1 Lagoa
E. Amadora 2 - 1 Aljustrelense
Camacha 2 - 0 Santana
Odivelas 1 - 2 Atlético
Oriental 2 - 1 Igreja Nova

PrÓxImA jOrNADA | 01-11-2009

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

III DIvIsãO pORTUGUEsA
SéRiE A

SéRiE B

1-Mirandela
13
2-Maria da Fonte
13
3-Limianos
10
4-Bragança
9
5-MacedodeCavaleiros9
6-Montalegre
7
7-Amares
7
8-Valenciano
6
9-Marinhas
4
10-Santa Maria FC
3
11-fão
2
12-Morais FC
1

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

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

SéRiE C
11
10
8
8
8
8
7
7
5
4
3
1

1-Coimbrões
2-Avanca
3-S. joão Ver
4-Cinfães
5-Candal
6-FC Cesarense
7-fiães
8-Penalva
9-Oliv. Douro
10-Milheiroense
11-Sanjoanense
12-Sp. Mêda

15
11
10
8
7
7
6
6
5
4
3
0

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

SéRiE f
13
9
9
9
8
8
7
6
5
5
2
1

1-Pesc. Caparica
2-BeiraMar Alg.
3-Juv. Évora
4-Cova da Piedade
5-Quarteirense
6-Fabril Barreiro
7-Farense
8-Esp. Lagos
9-Lusit. Évora
10-Moura
11-Castrense
12-U. Montemor

SéRiE D
11
10
9
8
8
7
7
6
6
4
3
3

SéRiE G - AÇORES
15
13
11
11
10
10
6
4
3
2

1-f. Algodres
2-Sourense
3-Anadia
4-Gândara
5-Mangualde
6-Sp. Pombal
7-Penamacorense
8-Benf.C.Branco
9-Vigor Mocidade
10-UD Tocha
11-Alcains
12-Nelas

ma tímida exibição do
líder Portimonense no
terreno do modesto Penafiel estendeu a passadeira
vermelha ao Feirense, em
Freamunde, ao desalojar
os algarvios do topo. Depois de na época
passada ter desaparecido na ponta final
do campeonato, quando se encontrava na
luta pela subida, a equipa de Francisco
Chaló surge esta temporada como fortíssima candidata à subida de divisão. Se

12
11
10
9
8
7
6
5
4
4
2
2

SéRiE G - MADEiRA
1-Ribeira Brava
13
2-Câm.Lobos
10
3-CF Andorinha
9
4-Caniçal
8
5-Portosantense
8
6-Est. Calheta
7
7-Machico
7
8-CF União
5
9-Cruzado Canicense 5
10-1º Maio Funchal
4
11-Porto Moniz
3
12-AD Porto da Cruz 1

m entrevista à FIFA, o seleccionador Carlos Queiroz, mostra-se
confiante na vitória da Selecção Nacional, nos jogos do ‘playoff’ para o Mundial’2010,
frente à Bósnia-Herzegovina. Queiroz vai ainda
mais longe, afirmando
que se a selecção garantir
a qualificação, será uma
das candidatas ao título
de campeão: “Creio que o
mais difícil é a qualificação. Conseguido esse objectivo, Portugal será, definitivamente, candidato
a ganhar o Mundial, ou pelo menos a
estar no pódio”.
“Estou 100 por cento optimista de
que vamos estar na África do Sul. Não
tenho a mínima dúvida”, afirma o seleccionador, mostrando-se confiante. O
seleccionador admite que Portugal começou da melhor forma a fase de qualificação: “Cometemos alguns erros na

* HORA DE MONTREAL
qUARTA-fEiRA
01:30
05:00
08:00
09:00
09:45
11:00
13:00
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
17:15
18:00
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:45
00:15
01:00

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
LINHA DA FRENTE(R/)
MAGAZINE BRASIL
CONTACTO
CONTRA INFORMAÇÃO
BIOSFERA (R/)
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
O SEGREDO
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE BRASIL
CONTACTO(R/)
CONTRA INFORMAÇÃO
PEDRO MOUTINHO
“UM COPO DE SOL”
FILHOS DA NAÇÃO(R/)
PAI À FORÇA
JOGO DUPLO(R/)

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

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
GRANDE ENTREVISTA
MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
DAMÃO E DIU
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
O SEGREDO
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO(R/)
PONTAPÉ DE SAÍDA
CONTA-ME COMO FOI
CORREDOR DO PODER
JOGO DUPLO(R/)

17:15
17:45
18:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:45
00:30
01:00

teria a soberana oportunidade de voltar a ser primeiro classificado. E, bem
vistas as coisas, já passaram 298 dias
desde a última liderança encarnada.
Eram muitos dias, o que explica o
frenesim que andou no País desde o
empate do Braga. E o Benfica com
uma veia goleadora nunca vista pelas
bandas da Luz a vencer e a convencer os cerca de 47 mil que estiveram
no estádio, e a por o País todo de
olhos postos no próximo sábado em
Braga, onde tudo pode ficar na mesma ou um deles continuar sozinho no
comando deste campeonato.

Chaló está a fazer um bom trabalho na
Feira, Lázaro não lhe fica atrás. O técnico do Penafiel fez três jogos e ainda não
perdeu. O bom trabalho feito no Estrela da Amadora não foi obra do acaso...
Menos brilhante, pelo menos nesta altura
do campeonato, mas não menos competente, Vítor Oliveira conduziu o Trofense
à vitória, algo que só tinha conseguido
na primeira jornada. O mister avisou, a
equipa reagiu: o sonho de regressar ao
escalão maior continua vivo.

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
TELEJORNAL
ANTES PELO CONTRÁRIO
FUTEBOL: LIGA SAGRES
FC.Porto vs Belenenses
A ALMA E A GENTE (R/)
UM LUGAR PARA VIVER
MAGAZINE
TIMOR CONTACTO
NOTÍCIAS
O SEGREDO
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
TIMOR CONTACTO(R/)
DÁ-ME MÚSICA
GRANDE ENTREVISTA
IR É O MELHOR REMÉDIO
JOGO DUPLO(R/)

parte inicial, mas a equipa conseguiu
rectificar esses momentos maus, que
reconheço terem existido, e praticou
bom futebol, diria mesmo
futebol brilhante. Os jogos frente à Dinamarca,
Suécia e Hungria foram
fantásticos da nossa parte”.
Queiroz classifica esta
fase, do ‘play-off’, como
“de preparação antes da
África do Sul”, mas admite que não espera um jogo fácil frente
à Bósnia: “É uma equipa fantástica,
formada por grandes jogadores, com
muita experiência internacional”.
O seleccionador prevê que o jogo em
campo da Bósnia será mais difícil: “O
ambiente no seu estádio será espectacular. Já lá estive e creio que o forte
apoio do público é uma das razões que
permitiram à selecção da Bósnia chegar a esta fase da qualificação”.

JESUS PROVOCOU
MAnUEL MACHADO
A CADA GOLO
A guerra existente entre Jorge Jesus e Manuel Machado motivou um autêntico espectáculo à parte no encontro entre Benfica e Nacional,
que terminou com sete
golos. “Pegados” há mais
de duas épocas, os dois
treinadores não chegaram
a cumprimentar-se, apesar
de terem estado muito perto um do outro em várias
ocasiões, mas não faltaram
oportunidades para lançarem farpas ao opositor.
fUCiLE PÁRA
TRêS SEMAnAS
A picada na coxa direita e
a saída precipitada do jogo
com a Académica resultaram no pior cenário para
Fucile (FC Porto). O lateral
uruguaio sofreu uma rotura
muscular na face posterior
da coxa, confirmou um exame realizado ontem de manhã, e vai falhar os próximos
jogos da equipa.
MARiAnO: “TOLERAM-ME
MEnOS qUE AOS OUTROS”
A redenção de Mariano (FC
Porto) perante a plateia azul
e branca surgiu da forma
menos provável: com um
inédito golo de cabeça que
quebrou a muralha defensiva da Académica. Os assobios, que já eram uma
constante no Dragão, foram
substituídos por aplausos.
ROnALDO: “SinTO-ME
MELHOR DO qUE nUnCA”
Cristiano Ronaldo foi um dos
vários convidados do programa radiofónico “El Larguero”,
da Cadena Ser, que ontem
celebrou 20 anos de existência. Uma oportunidade para o
jogador do Real Madrid abordar o futuro imediato, falando
ainda da sua carreira e vida
pessoal com optimismo.
RUBEn MiCAEL: “A SEGUnDA
PARTE fiCA PARA OS COMEnTADORES fALAREM…”
O médio da formação madeirense, Ruben Micael,
afirmou no final do encontro que a sua equipa esteve
“muito bem” durante a primeira parte, porém na segunda o caso fora diferente.
“Estivemos bem na primeira
parte, enquanto a segunda
fica para os comentadores
falarem sobre o que se passou em campo...”

** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

SEXTA-fEiRA
02:00
05:00
08:00
09:00
09:45
11:00
13:00
14:00
15:00
15:15

BREvEs

carlos Queiroz: “estou 100%
optimista de que vamos
estar na África do Sul”

E

II DIvIsãO - zONA CENTRO
1-Marinhense 11
2-Tondela
10
3-Mafra
10
4-Tourizense 10
5-Esmoriz
8
6-Praiense
8
7-Arouca
8
8-Operário
7

epois de um certo
anonimato que cobriu a abertura da oitava
jornada – o BelenensesOlhanense foi o nono
jogo da época sem golo
–, tudo ganhou dimensão quando o
Braga cedeu os primeiros pontos da
época. Mais do que saber se o FC
Porto seria capaz, de recuperar dois
pontos, o que conseguiu com enorme
dificuldade diante da Académica, o
país futebolístico tornou-se refém do
jogo de segunda, aquele em que Benfica, mais do que receber o Nacional,
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SÁBADO
02:00
02:30
03:15
04:00
05:00
05:30
06:00
08:00
09:00
10:00
10:30
12:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:15
16:45
18:15
19:00
20:00
20:45
21:30
23:15
23:45

ÁFRICA 7 DIAS
INICIATIVA (R/)
ZIG ZAG
PAI À FORÇA(R/)
IR É O MELHOR REMÉDIO
A ALMA E A GENTE (R/)
PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
GOSTOS E SABORES
DESPORTO 2
Futsal: Mogadouro vs Benfica
ATLÂNTIDA (AÇORES)
ÁFRICA DO SUL CONTACTO
NOTÍCIAS DE PORTUGAL
T2 PARA 3 “REMODELADO”
TELEJORNAL
A VOZ DO CIDADÃO
CONCELHOS DE PORTUGAL
DANÇA COMIGO NO GELO
PAI À FORÇA
NOTÍCIAS
TELERURAL(R/)
TELEJORNAL
FUTEBOL: LIGA SAGRES
SP.Braga vs Benfica
ÁFRICA DO SUL CONTACTO
UM LUGAR PARA VIVER(R/)

DOMinGO
00:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:15
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
11:30
12:00
14:30
15:00
16:00
16:15
17:15
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
23:00
00:00

O ÚLTIMO PASSAGEIRO(R/)
ÁFRIC@GLOBAL
CONSIGO
ZIG ZAG
NOTÍCIAS DE PORTUGAL
OS REIS DA SELVA(R/)
EUCARISTIA DOMINICAL
EURODEPUTADOS
GOSTOS E SABORES
CONTRA INFORMAÇÃO(R/)
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
SÓ VISTO!
EUROPA CONTACTO
A ALMA E A GENTE (R/)
PROGRAMA DAS FESTAS
TELERURAL(R/)
TELEJORNAL
AS ESCOLHAS DE MARCELO
PEDRO MOUTINHO
O ÚLTIMO PASSAGEIRO
NOTÍCIAS
A ALMA E A GENTE (R/)
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
A PASSAGEM DA NOITE
EUROPA CONTACTO(R/)
CONCELHOS DE PORTUGAL

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

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

TERÇA-fEiRA
02:00
05:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:45
01:00

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
AMANHECER (TELENOVELA)
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
30 MINUTOS
MAGAZINE GOA CONTACTO
IR É O MELHOR REMÉDIO
GRANDE
REPORTAGEM-SIC(R/)
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
O SEGREDO
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE GOA CONTACTO
TRIO D´ATAQUE
SERVIÇO DE SAÚDE
JOGO DUPLO(R/)
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