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o desespero, 
quando a vida 
deixa de fazer 
sentido
No registo das causas de mor-

te em Portugal, o suicídio faz 
quase tantas vítimas como os aci-
dentes em transportes. Os últimos 
dados do Instituto Nacional de Es-
tatísticas (INE), de 2008, indicam 
que 1038 pessoas suicidaram-se. 
Segundo informações fornecidas à 
imprensa, três em cada quatro eram 
homens. Bessa Peixoto, director do 
Serviço de Psiquiatria do Hospital 
de São Marcos, em Braga, explica 
que a disparidade entre mulheres e 
homens pode ser enganadora. “Na 
verdade, as mulheres tentam mais 
o suicídio, mas os homens são mais 
efectivos. Os métodos utilizados por 
estes são mais dramáticos e letais”. 
Há quem atribua o aumento de sui-

cídio à crise actual e ao desemprego 
que faz subir a ideação de pôr termo 
à vida, nomeadamente em pesso-
as de 30 a 40 anos, que, à partida, 
não seriam um grupo considerado 
de risco. Mas o suicídio é sempre 
`multideterminado´. As pessoas que 
realmente têm a ideia fixa de se sui-
cidarem acabarão, infelizmente, por 
terminar a sua existência. Acabar 
com a dor... Pôr fim ao sofrimento 
que as leva ao desespero, ao abis-
mo. A questão é, como desmotivar 
ou desencorajar, alguém que está 
determinado a pôr fim à vida? Não 
é fácil. Mas quando se trata de sal-
var vidas, vale sempre a pena tentar 
persuadir a pessoa em causa a mu-
dar de ideias. Psiquiatras e psicólo-
gos aconselham para que familiares 
e amigos observem de perto alguém 
que apresenta um comportamen-
to deprimido, mantém-se isolado, 
pouco comunicativo, metido em 
si – estes são alguns dos sinais de 
que algo vai mal com o indivíduo. 
No caso dos idosas a solidão, con-
tínua, é um factor de risco que leva 
essas pessoas a pensar no suicídio. 
Os profissionais de saúde têm ainda 

entretanto em Québec…
Jean Charest respira fundo!

Enquanto em Montreal um amné-
sico propaga e festeja a sua reeleição 
quase contra natureza, outros esfregam 
as mãos de contentes por, pela primeira 
vez, entrarem pela larga porta da As-
sembleia Municipal. Há todavia, no 
que toca a problemática das últimas 
eleições, por entre muitos dos vence-
dores e alguns dos seus partidários, 
uma estreiteza de pontos de vista.
Festejar o quê?
Esta “imagem”, repetida até à exaus-

tão, encontra eco mesmo em meios 
portugueses onde alguns, que habitu-
almente esperam saber os resultados 
para correrem a felicitar os vencedores, 
começam já a agitar-se, procurando co-
locar-se confortavelmente nas movedi-
ças areias do tabuleiro de xadrez políti-
co, agora mais ou menos renovado.

Na verdade o que é que pode ou mere-
ce ser festejado?
Para Charest sem dúvida. Tem várias 

razões. Porque é evidente que uma vi-
tória de Louise Harel, teria seriamente 
complicado as diligências que desde há 
semanas o PM faz, no sentido de evitar 
a formação duma comissão de inves-
tigação pública, sobre os problemas 
da indústria da construção. Sobretudo 
quando em Québec se descobrem as 
amizades existentes entre vários mi-
nistros e a nova “personna non grata” 
Tony Accurso, todos os gestos do go-
verno vão no sentido de deixar baixar 
a poeira e fazer morrer a “revolta” em 
água morna…que o mesmo será dizer, 
fazer terminar os balbuciantes pedidos 
de intervenção investigatória em águas 
de bacalhau.
E não ficam dúvidas que há 1001 ma-

neiras de preparar o “fiel amigo”….
Porém, por vezes nota-se uma eviden-

te confusão entre qualidade e quantida-
de. Com raras excepções, as tentativas 
de bloquear qualquer iniciativa de in-
vestigação séria, contêm quase sempre 
argumentos que, se analisados com um 
mínimo de seriedade, se revelam qua-
se ridículos. Porque não é conveniente 
para o governo nem tampouco para as 
municipalidades.
Do mesmo modo que a verdadeira 

oposição em Montreal terá de sair dos 
organismos implicados no desenvolvi-
mento comercial, industrial e turístico 
da região, no que respeita a eventuais 
pressões concernindo a corrupção e os 
conflitos de interesses, terão de ser os 
meios de informação a aprofundarem 
certos dossiês e a trazerem a público 

Rota da castanha 
em Trás-os-Montes
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NOTÍCIAS

pENsAMENTO DA sEMANA

EFEMÉRIDEs - 11 DE NOvEMBRO

CONCURsO
síMBOlOs pORTUGUEsEs
iniciou A Voz de Portugal a 10 de Junho passado, em colaboração 
com o núcleo da Liga dos Combatentes do québec, um concurso 
sobre Símbolos Portugueses. Apresentamos de forma destacada, 
sectores da História Pátria que os interessados deverão recortar 
e posteriormente incluir, em suporte à sua escolha, (montagem, 
caderno, etc) para apresentação a um júri a estabelecer em tempo 
oportuno. As normas são extremamente simples: Os candidatos 
deverão, no final do concurso previsto para Maio próximo, apre-
sentar no Jornal até uma data a indicar, os seus trabalhos em en-
velope fechado, contendo no interior a sua identificação em outro 
envelope também fechado. isto para garantir o anonimato de cada 
participação até a apreciação dos trabalhos e decisão do júri. Uma 
vez feitas as escolhas, cada envelope, devidamente numerado na 
recepção, será aberto e acoplado ao trabalho apresentado. Há três 
excelentes prémios para outros tantos concorrentes que sejam 
premiados pelo júri. Participe. Esperamos por si.

sãO MARTINhO
A Missão Santa Cruz organiza no dia 14 de Novembro a tradicional 
festa de São Martinho pelas 20h00 animada pelo conjunto Contacto. 
Para mais informações: missão Santa Cruz 514-844-1011.

FEsTA DO ChIChARRO
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa do Chicharro 
no dia 28 de Novembro pelas 19h00 na sua sede. 
Para mais informações 514-982-0688.

NOITE DE sãO MARTINhO
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a Noite de São Mar-
tinho no sábado 14 de Novembro pelas 19h30 abrilhantada pelo con-
junto Tradition na sua sede situada no 4000, Ave. de Courtrai. 
Para mais informações: 514-342-4373.

sãO MARTINhO NA ApC
A Associação Portuguesa do Canadá organiza o Jantar de São Marti-
nho, Prova de Vinhos e Baile. Sábado 14 de Novembro pelas 19h.
Reservas e informações: APC: 514 844-2269.

mais certezas em relação aqueles que são os “grupos 
de risco”. Ou seja, apesar de cerca do 30 por cento 
dos suicídios acontecer na faixa etária dos 45 aos 64 
anos, a taxa de suicídio por cada cem mil habitantes é 
muito superior nos grupos etários mais altos. O risco 
é elevado particularmente entre os homens com mais 
de 75 anos, os quais a vida deixou de fazer sentido, 
regra geral viúvos, em muitos casos existindo a asso-
ciação do consumo de álcool e doses excessivas de 
medicamentos. 
Mas o desespero não chega somente aos idosos; 

existem pessoas de outras faixas etárias que lutam 
pela vida mas que por razões incompreendidas as 
coisas nem sempre lhes correm bem. 
À sua volta, tudo se torna mais negro, mais macabro 

– sem esperança de vida. A pessoa acaba por perder a 

o desespero, quando a vida 
deixa de fazer sentido Cont. da página 1

vontade de viver. Para ela tudo acabou. Não responde 
às chamadas telefónicas nem tão pouco abre a porta 
a ninguém. 
Fechou-se ao mundo. Apenas pensa no método 

como executar o plano. Se tem medicamentos em 
casa, esse é o plano mais fácil, existem outros mé-
todos para cometer o suicídio, os quais o bom senso, 
por razões obvias, recomenda não os mencionar. 
Este é o mundo em que vivemos - frio, indiferente, 

egoísta e do “salve-se quem poder”. Longe vão os 
tempos em que se partilhavam os sentimentos. Hoje 
ficamos surpreendidos quando alguém é encontrado 
morto no seu refúgio e bradamos aos céus: que ver-
gonha!, o desgraçado (ou a desgraçada), já morreu à 
tanto tempo e só agora o corpo foi  encontrado...

Augusto Machado

outras anormalidades. Outros escândalos. Raspan-
do o verniz e fazendo raio-X sobre os eternos com-
padrios em que os liberais são mestres. Procurando 
tranquilizar toda a gente, o ministro Lessard anun-
ciou algumas tímidas medidas sobre a adjudicação 
de contratos, ao mesmo tempo que se falou dum 
projecto-lei sobre o financiamento dos partidos po-
líticos, que ficará pelo caminho tal como ficou um 
outro sobre a lei eleitoral… 
Tudo num só saco e... saco no rio. Mesmo a presi-

dente do Conselho do Tesouro tentou ajudar o gover-
no, afirmando legislar sobre uma política de regras 
de prudência, na concessão de contratos governa-
mentais. Ah, como é bonito um governo falar “duma 
só voz”!
Na zona portuguesa, o Plateau, agora entregue aos 

partidários do ciclismo, a situação não parece muito 
embaladora. Há efectivamente uma preocupação de 
transformar o boul. St-Laurent num género de pista 
privada. Aparentemente as propostas sobre a mesa, 
vão no sentido de reservar essa artéria primordial da 
cidade, para os residentes do bairro. Como? Falta sa-
ber. Farão fronteiras ou policiamento especial para 
detectar os “intrusos”? É que a equipa de “monsieur 
net” parece esquecer que não são os residentes de bi-

entretanto em Québec… Continuação
da página 1

cicleta que vão fazer viver os restaurantes e mais co-
mércios, outros que os vendedores de “marijuana”..
Imaginar-se que haverá gente que deixa o carro es-

tacionado na St-Laurent todo o dia e vai trabalhar ou 
passear-se no centro da cidade…, desculpem mas faz 
rir. Toda a gente sabe que existe um máximo de tempo 
nos parcómetros, muito inferior a um dia de trabalho 
normal e que de toda a maneira, as tarifas são de tal 
modo elevadas, que seria mais rentável pagar um es-
tacionamento mais a sul. Haverá outros “chats à fou-
eter” e o problema de estacionamento deverá passar 
por normas menos exigentes e mais facilitadoras para 
o comércio em geral. Como não pode ser aumentado, 
por falta de espaços, que não se complique. 
Ou muita gente deverá, a médio prazo, fechar por-

tas.
Creio que estará fora de hipótese o regresso das 

“calèches”…e o “OK Curral”..
Sobre o resto, deixemos o tempo passar. Quando os 

estofos começarem a deliciar os corpos no aconche-
go de atraentes e bem remuneradas funções, muitas 
ilusões desaparecerão como as imagens desenhadas 
na areia com a subida das marés…
E então, mais uma vez, Charest respirará fundo.

Raul Mesquita

“Pensar em Deus é desobedecer a Deus”. 
fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português.

CENTRO DE ACçãO
sOCIO-COMUNITÁRIA DE MONTREAl
O Centro de Acção sócio-comunitária de Montréal informa que no qua-
dro das actividades para a 3a idade organiza na próxima semana 2 
actividades gratuitas com inscrição obrigatória Dia 17-11-09 às 9h00 
Sa ída ao Musée des Beaux-Arts de Montréal Dia 18-11-09 às 14h15 
sessão de informação para cuidadores de pessoas doentes ou defi-
cientes. Para mais informações contactar: 514 842 8045

1821 - Em Portugal, eclode a Martinhada. Nasce, em Moscovo, o es-
critor Fyodor Dostoievsky, autor de “Recordações da Casa dos Mor-
tos”, “Crime e Castigo”, “Irmãos Karamazov”.
1909 - É fundado o Aeroclube de Portugal.
1916 - Morre o político português Francisco António da Veiga Beirão.
1918 - Grande Guerra 1914-18. É assinado o armistício. O cessar fogo 
entra em vigor à 11ª hora do 11º dia do 11º mês.
1953 - Morre o escritor português António Maria Lisboa.
1965 - Ian Smith declara unilateralmente a independência da Rodésia, 
Zimbabué, atitude considerada ilegal pelo Reino Unido.
1972 - O Conselho de Segurança da ONU aprova, por unanimidade, a 
resolução que exige a Portugal o início de conversações que levem ao 
fim das guerras em África. Os Estados Unidos transferem a posse da 
base de Longo Binh para as forças sul-vietnamitas. O acto simboliza o 
fim da intervenção norte-americana na guerra do Vietname.
1973 - A recém-formada República da Guiné-Bissau é admitida na 
FAO, organização alimentar mundial da ONU. O Egipto e Israel assi-
nam um acordo de cessar-fogo.
1975 - Agostinho Neto proclama, em Luanda, a independência e a 
formação da República Popular de Angola. Em Nova Lisboa, UNITA 
e FNLA proclamam a Républica Democrática de Angola. Começa a 
Guerra Civil no novo país.
1984 - A atleta portuguesa Aurora Cunha sagra-se, em Madrid, cam-
peã mundial de estrada.
1985 - A Assembleia-geral da ONU designa 1987 Ano Internacional 
da Paz.
1988 - O Prémio Pessoa é atrbuído ao poeta António Ramos Rosa.
1989 - Eleições na Namíbia para a constituição da assembleia que 
declarará a independência do território. Termina o conflito de 40 anos 
que opunha a ONU à África do Sul.
1995 - O Procurador-geral da República manda arquivar o processo 
do caso Camarate.
1997 - A UNESCO interdita a clonagem humana, estabelecendo crité-
rios éticos para a investigação sobre o genoma humano.
2003 - O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida dá pa-
recer favorável ao protocolo comunitário sobre transplantes de órgãos 
e tecidos humanos que restringe a doação em vida. O jornalista Fer-
nando Lima assume a direcção de informação do Diário de Notícias.
2004 - Morre o presidente da Autoridade Palestiniana Yasser Arafat. A 
Lituânia ratifica o Tratado Constitucional europeu.
2005 - A mãe e o tio da criança desaparecida em Setembro de 2004, 
numa aldeia de Portimão, são condenados a 20 anos e quatro meses 
de prisão e a 19 anos e dois meses de prisão, respectivamente. Morre 
Peter F.Drucker, 95 anos, economista norte-americano de origem aus-
tríaca, referência dos modernos modelos de gestão.
2006 - Portugal admite cumprir metas do Protocolo de Quioto, previs-
tas para 2008-12, embora a emissão de gases poluentes exceda a 
quota prevista de 27%. A polícia argentina detém o antigo coronel Ale-
jandro Agustín Arias Duval, por 101 crimes de privação de liberdade e 
tortura, cometidos durante a ditadura militar (1976-1983). Lagartagis, 
o primeiro borbeletário da Europa, abre ao público no Jardim Botâni-
co, em Lisboa, para preservar espécies ameaçadas. O artista plástico 
José Maia vence a primeira Bienal de Arte Contemporânea de Avei-
ro, com o quadro “Ilha”. Japão lança o novo modelo das Play Station 
(PS3), que esgota ao fim de poucas horas. Morre Joe Jagger, 93 anos, 
professor britânico, pai de Mikc Jagger, líder dos Rolling Stones.
2007 - O candidato da oposição de centro-esquerda, Danilo Turk, 
venceu a 2ª volta da eleição presidenciais na Eslovénia frente ao ex-
primeiro-ministro de centro-direita, Lojze Peterle. O director-geral de 
Saúde, Francisco George, anuncia que o Serviço Nacional de Saú-
de vai passar a comparticipar a 100% as cirurgias para colocação de 
banda gástrica. O português Pedro Lamy, em equipa com o francês 
Stéphane Sarrazin, assegura o título no campeonato de resistência Le 
Mans Series, ao concluir em segundo lugar as 1.000 Milhas do Brasil, 
em Interlagos
2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, anuncia a 
promulgação do diploma que nacionaliza o Banco Português de Negó-
cios, argumentando que teve em conta a “protecção dos depositantes 
e a estabilidade do sistema financeiro” Uma equipa de arqueólogos 
egípcios resgata das areias de Saqara, ao sul do Cairo, os restos da 
pirâmide da rainha Sesheshet, que fez parte do Império faraónico há 
4300 anos

portugal: Governo quer tornar
banda larga serviço universal
O operador que ganhar o concurso do serviço 

universal de telecomunicações deverá ter a 
obrigação de levar a banda larga a todo o 
País. Pelo menos, é o que pretende o Go-
verno.
O Governo deverá avançar durante esta le-

gislatura com concurso de atribuição do ser-
viço universal de telecomunicações. O con-
curso era uma das medidas previstas para a 

passada legislatura, que nunca chegou ser posta em 
prática. De acordo com o Jornal de Negócios, o Go-

verno pretende incluir no serviço universal 
de telecomunicações as redes de banda lar-
ga. A confirmar-se esta novidade, o operador 
que ganhar o concurso terá de levar a banda 
larga a todos os pontos e clientes do País que 
a solicitem, à semelhança do que já sucede 
com o serviço telefónico da PT.

TMN lança portátil ultraleve
com banda larga móvel
Este PC pesa menos de 1 kg, tem 120 GB de disco, 

1 GB de RAM, processador Intel Atom de 1,6 
GHz, sistema operativo Microsoft Windows XP e um 
monitor de 8,9 polegadas. O utilizador poderá optar 

por um dos quatro tarifários banda larga com men-
salidades a partir dos 22,31 Euros e velocidade de 
ligação até 7,2 Mbps. Este pacote implica uma vincu-
lação de 24 meses a um dos tarifários da TMN.
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BREvEs o muro que viveu 28 anos
e matou 276 pessoas
Fez segunda-feira 20 anos que a mu-

ralha cedeu na actual capital da Ale-
manha. Estamos em Berlim, no dia 
9 de Novembro de 1989. Mais logo, 
pelas 22h00 (hora local), há-de cair o 
muro que divide a Alemanha de Leste 
da Alemanha Ocidental. Foi assim o 
fim do “Muro da Vergonha” que, en-
quanto existiu, dividiu uma nação e 
causou a morte a 276 pessoas que o 
tentaram atravessar. Segundo os dados 
da promotoria de Berlim, outras quatro 
mil tiveram mais sorte e conseguiram 
atravessá-lo. Na noite de 12 para 13 
de 1961, o governo da República De-
mocrática da Alemanha (RDA ou Ale-
manha Oriental), apoiado pela extinta 
potência da União Soviética, mandava 
erguer em Berlim uma 
cerca com arames para 
dividir a cidade. 
Assim, de um lado fica-

va a Alemanha Oriental, 
liderada pelo comunismo, 
e do outro a Alemanha 
Ocidental, apoiada pelos 
EUA e por alguns países 
do dito bloco ocidental.
Era mais um ponto 

de ebulição da Guerra 
Fria, um conflito entre 
as potências soviética e 
americana que dividiu o 
Mundo. Por isso, o muro, 
com os seus cerca de 155km de exten-
são, era o retrato do estado da Europa 
à época: um continente repartido em 
dois blocos, numa guerra travada entre 
os EUA e os seus aliados ocidentais 
contra a União Soviética e os países 
sob sua influência ao leste da Áustria. 
“Cortina de Ferro”
Foi este o nome que Winston Chur-

chill, na altura primeiro-ministro in-
glês, utilizou na década de 40 para 
descrever a linha divisória que se ha-
via instalado na Europa de Leste.
Na parte do comunismo, o ambien-

te sócio-económico degradava-se aos 
poucos e, ao longo de 1989, 130 mil 
habitantes da Alemanha de Leste emi-

graram para a Alemanha Ocidental. A 4 
de Novembro, um milhão de cidadãos 
manifestaram-se em Berlim Oriental e 
no dia 9 os guardas, que há dias faziam 
a defesa no muro, não aguentaram e ce-
deram à pressão dos manifestantes. 
“Somos um povo”, passou a ser o grito 

de revolta dos berlinenses que ansiavam 
pela queda do muro. Daí até ao processo 
de reunificação oficial foi um passo: a 
1 de Julho de 1990, teve início a união 
económica, monetária e social. A 3 de 
Outubro entrou em vigor o Tratado de 
Unificação da Alemanha Ocidental e da 
RDA. As primeiras eleições acontece-
ram a 2 de Dezembro do mesmo ano. 
Em Junho de 1991, Berlim recuperou 
o título de capital da Alemanha e, em 

1999, o governo federal finalmente 
instalava-se na cidade. Hoje, em terri-
tório alemão, apenas restam 1,3 km do 
muro, grafitado por dezenas de artistas 
plásticos de todo o Mundo. Para cele-
brar a data, a Alemanha derrubou um 
gigantesco dominó com mil pedras, 
junto às Portas de Brandemburgo, num 
gesto simbólico para lembrar a impor-
tante efeméride. Ao longo de 1,5km, as 
pedras vão estar situadas num trajecto 
por onde passava o muro verdadeiro na 
área central de Berlim. O presidente da 
Comissão Europeia, Durão Barroso, vai 
fazer parte do grupo de pessoas convi-
dadas a “destruir” o muro, assim como 
o primeiro-ministro, José Sócrates.

portugal
exporta formação
O modelo de ensino profissional aplicado em São 

João da Madeira vai ser um exemplo a seguir 
para quatro municípios da América Latina. Valparai-
so, no México, Pimampiro, no Equador, Paysandu, 
no Uruguai, e Santa Cruz, na Bolívia, são os quatro 
municípios que, ao abrigo de um projecto educativo 
internacional, vão reproduzir nas escolas as metodo-
logias aplicadas em Portugal. Para o presidente da 
Câmara sanjoanense, Castro Almeida, a participação 
no projecto representa “o reconhecimento europeu 
quanto à qualidade da oferta formativa” do conce-
lho. Contributo. “O que vamos ganhar com isto é, 
sobretudo, muito trabalho”, afirma o autarca, acre-
ditando que os conhecimentos a partilhar “serão um 
contributo valioso para o seu desenvolvimento e te-
rão uma repercussão directa na qualidade de vida 
dos jovens dessas comunidades”.
O projecto é financiado em cerca de 1.750 milhões 

de euros pela Comissão Europeia.

vírus está
mais intenso
O vírus da gripe A (H1N1) “está a circular com mais 

intensidade em Portugal, em comparação com os da-
dos da semana passada”, revelou o director-geral da 
Saúde à agência Lusa. 
“Sabe-se que há uma intensificação da actividade 

gripal, dentro de um padrão que tinha sido antecipa-
do”, esclareceu Francisco George no 14º Congresso 
Nacional de Medicina Familiar, organizado pela As-
sociação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral e 
que termina amanhã, em Évora. Sem alarme. 
“Há um aumento da actividade gripal, mas não po-

demos ainda falar de uma curva ascendente de onda 
epidémica”, acrescentou Francisco George, explican-
do que se está perante “uma circulação do vírus que 
era esperada para esta semana”.
Vacinas: Sobre a campanha de vacinação contra a 

gripe A, iniciada a 26 de Outubro, o director-geral da 
Saúde garantiu que “os últimos indicadores confir-
mam uma subida de adesão na segunda semana”.
“As interrogações levantadas por alguns enfermei-

ros e médicos estão a atenuar-se, mas ainda têm al-
guma expressão”, considerou Francisco George, re-
afirmando que “a vacina tem um perfil de segurança 
confirmado”. 
Balanço: Os últimos dados do Ministério da Saú-

de revelam que entre 26 de Outubro e 1 de Novem-
bro foram observados 7.110 doentes com sintomas 
gripais, independentemente do vírus em causa, mais 
2.378 que na semana anterior.

BARACK OBAmA
COnfiA nO SEnADO
“Graças ao trabalho em-
penhado da Câmara dos 
Representantes, estamos 
apenas a dois dedos de 
conseguir a reforma da as-
sistência na doença nos 
Estados Unidos. Agora, o 
Senado deverá seguir o 
exemplo e aprovar a sua 
versão da proposta”, decla-
rou confiante na aprovação.

“Álvares Cabral” Já 
PATRULHA áGUAS
DO ÍnDiCO
A fragata “Álvares Cabral” 
já está nos mares da So-
mália para uma missão de 
combate à pirataria, onde 
assumiu o comando da 
operação “Ocean Shield” 
da NATO. O navio da Mari-
nha portuguesa vai integrar 
a força naval constituída 
por dois navios norte-ame-
ricanos e um italiano, e tem 
agora uma vasta área para 
patrulhar de modo a evitar 
ataques dos piratas.

fORmAçãO JUVEniL
PREOCUPA O PAPA
Bento XVI defendeu uma 
verdadeira urgência na 
educação das gerações 
jovens. “Formar as gera-
ções jovens nunca foi fácil, 
mas actualmente parece 
ser uma tarefa ainda mais 
complexa.”

SUÍçA
A comunidade muçulmana 
está a convidar as pessoas a 
visitar as mesquitas na vés-
pera de um referendo que 
vai decidir se pode ou não 
haver minaretes na Suíça.

ARáBiA SAUDiTA
As Forças Armadas saudi-
tas recuperaram porções 
de terreno que tinham sido 
ocupadas por rebeldes jun-
to à fronteira como Iémen.

REinO UniDO
Cerca de dois terços dos 
cidadãos britânicos (64%) 
consideram impossível uma 
vitória no Afeganistão, reve-
la a BBC. 
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projet Montreal já trabalha...

louise Harel quer ficar
para os 4 próximos anos

Uma cidadã do Manitoba 
ganhou lote de 50 milhões

Apenas 48 horas depois de ganhar as 
eleições, o novo vereador municipal 

de Mile-End, Alex Norris, e a nova vere-
adora de freguesia Piper Huggins, encon-
traram os meios de comunicação da co-
munidade portuguesa para anunciar as fu-
turas consultas para elaborar o orçamento 
da Junta. O Plateau Mont-Royal realiza, 
tal como a Cidade de Porto Alegre, no 
Brasil, um orçamento participativo, des-
de o Orçamento de 2007. Uma percenta-
gem do orçamento global da Junta estava 
reservada para projectos e prioridades 
estabelecidos nas consultas do orçamento 
participativo. O Projet Montreal não quer 
limitar o orçamento em percentagem de 
despesas, mas também incluir a questão 
dos rendimentos, nos encontros do orça-
mento participativo. Eles esperam uma 
grande participação da comunidade nesse 

projecto. De mesmo modo, o vereador 
Alex Norris indicou que a nova equipa da 
Junta faria pressões para dar prioridade 
aos grupos da freguesia sobre o parque 
Jeanne-Mance. Este parque é de com-
petência municipal, portanto da cidade 
centro, logo a freguesia não tem poderes 
sobre ele, só pode influenciar. Por outro 
lado, a vereadora Piper Huggins está mui-
ta interessada em conhecer a comunidade 
portuguesa, a sua história, a sua vida co-
munitária e a sua língua.  Sobre o futuro 
do Bairro Português, ele será elaborado 
com a comunidade portuguesa e em en-
contros futuros, e todos serão convidados 
a apresentar as suas ideais. Dentro de um 
ano, poderemos fazer uma análise do tra-
balho e do desejo dos vereadores, que têm 
uma grande vontade de mudar as coisas. 

É com “certo sentido do dever” que 
Louise Harel assumirá a sua função 

de chefe da oposição em Montreal. “Os 
quatro anos completos”? Louise Harel 
respondeu pela afirmativa. Foi rodeada 
por 17 dos 19 eleitos sob a bandeira de 
Vision Montreal, que Louise Harel deu 
a sua conferência de imprensa. Quando 
questionada sobre se desde a sua derrota 
tinha pensado em demitir-se e deixar a 
outro o cargo ingrato de chefe da opo-
sição, a senhora Harel respondeu que 
tinha indicado logo no 1 de Novembro a 
sua vontade “de prosseguir o combate”. 
Antes de o confirmar oficialmente, ne-
cessitava porém ter toda a informação 
em mão. Precisava saber “qual seria a 

equipa que teria o prazer de presidir”. 
Os jornalistas perguntaram a Louise 
Harel se aceitava que um ou outro dos 
seus eleitos ficasse no Comité Executi-
vo caso Gérald Tremblay desse a mão à 
oposição, ao que ela respondeu que po-
deria ver-se, “mas como o presidente da 
Câmara Municipal, Tremblay, fechou a 
porta a sete chaves, então falamos por 
falar”. Quanto à sua relação com Pro-
jet Montreal, Louise Harel disse que a 
natureza desta colaboração ia ser abor-
dada na primeira reunião dos eleitos do 
seu partido. Coisa certa, os dois partidos 
permanecerão duas entidades distintas, 
mas a senhora Harel espera que apre-
sentarão uma frente unida.

A vencedora pôs a mão sobre o que 
vários consideram ser o maior 

lote da história da província, e um dos 
mais consideráveis no país. A proprie-
tária do comércio que vendeu o bilhete 
vencedor do Loto Max, cujo lote prin-
cipal se eleva a 50 milhões de $, disse 
que Marie Fontaine tinha comprado o 

bilhete afortunado uma hora antes do 
prazo, sexta-feira. A senhora Fontaine 
telefonou para o comércio sábado para 
verificar os números, de acordo com 
que relatou igualmente Laurie Wilson. 
Fontaine foi seguidamente ao comércio 
com a sua família, para verificar outra 
vez...

DOMINGO 6 DE DEZEMBRO ÀS 16H

1851 Ontario Este - Tel. 514.563.1211

Fadista

RESERVEM OS SEUS LUGARES

Luis Duarte e António Moniz
Viola      Guitarra portuguesa

Jordelina  Benfeito

Duarte Froias e DJ Fernando Vinagre para acabar a noite

AlFRED DAllAIRE | MEMORIA

inovação e arte em Jean-Talon
A conceituada empresa funerária Al-

fred Dallaire | Memoria, que mui-
to tem colaborado com a Comunidade 
Portuguesa em geral, na grande região 
montrealense, inaugura oficialmente 
esta semana as novas instalações do 
seu Salão do 1120 Jean-Talon Este, em 
Montreal.
Razão suficiente para que lhe dedi-

quemos este pequeno texto, salientan-
do episódios da sua criação pouco co-
nhecidos do grande público.
Façamos assim um pe-

queno histórico desde a 
sua fundação por Alfred 
Dallaire, integrando-a no 
contexto actual em que os 
seus destinos pertencem à 
neta Jocelyne Dallaire Lé-
garé, respeitável e simpá-
tica senhora em quem os 
portugueses sempre têm 
encontrado uma boa re-
cepção e amizade.
Quem foi Alfred Dallai-

re?
Nasceu em 1893 em Saint-Narcise-de-

Beaurivage, tendo sido barbeiro, sapa-
teiro e taxista, em Hochelaga, Montreal. 
Quando em 1931 uma jovem ucraniana 
foi trucidada por um comboio, nenhum 
salão funerário se quis ocupar do seu 
corpo por a defunta não ter meios para 
pagamento do serviço. Foi então que 
Alfred Dallaire e sua esposa Alina, 
transformaram o salão de barbearia em 
câmara ardente, permitindo um funeral 
decente à desaparecida. Foi o rastilho 

para um empreendimento que quatro 
gerações passadas, através de Dallaire-
Memoria, continua a servir as famílias 
com compaixão e criatividade.
Do casal fundador sobreviveu apenas 

uma filha que casou com Paul-Emile 
Légaré e de cuja união nasceram qua-
tro filhos. Todos integraram a empresa 
familiar e em 1966 Jocelyne e Yves tor-
naram-se proprietários. A fim de facili-
tar a gestão, estes decidiram em 2004 

de formar duas empresas distintas pelo 
que Jocelyne, é a única proprietária de 
Alfred Dallaire | Memoria.
Mulher de grande dinamismo, de 

desenvolvido espírito de equipa, ela 
iniciou uma nova forma de actuação, 
baseando-se na inovação e criativida-
de, sempre atenta às susceptibilidades 
da clientela, com quem mantém uma 
permanente disponibilidade e atenção, 
procurando corresponder com um sen-
tido de serviço que vai além das mais 

exigentes expectativas.
Nos seus onze salões funerários, a 

qualidade do serviço é a regra princi-
pal.
Neste espírito de bem servir que ani-

ma todo o pessoal de Alfred Dallaire 
| Memoria, o público— e muito espe-
cialmente a Comunidade Portuguesa 
de Montreal, Laval ou “Rive-Sud”, é 
convidado à reabertura do Complexo 
de Jean-Talon, que nos seus 3 anda-
res conta com todo o tipo de salas de 
apoio às famílias, um esmerado servi-
ço de banquetes, confortáveis salas de 
reunião para familiares e amigos dos 
falecidos, tudo num ambiente de tran-
quilidade e bem-estar, uma constante 
deste estabelecimento de excepcional 
concepção arquitectónica.
Trata-se de uma ocasião única de po-

der visitar estas instalações de forma 
informal e poder contactar com a pro-
prietária e demais pessoal, saboreando 
um refresco e petiscando um pequeno 
lanche.
Ao mesmo tempo, será uma maneira 

simpática de agradecer a sempre pre-
sente participação da empresa nas mais 
diversas festas comunitárias.
Convite portanto a encontro aberto 

para toda a gente, no domingo 15 de 
Novembro, entre as 11 e as 15 horas, 
no 1120 Jean-Talon, esquina Christo-
phe Colomb, onde Roberto Medile será 
o apresentador, Rita Lafontaine porta-
voz lirá alguns textos escolhidos para a 
ocasião e o Quarteto de cordas Molina-
ri interpretará números do seu reportó-
rio. Domingo, das 11 às 15 horas.

Raul Mesquita

Alfred Dallaire
nos anos 30
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Sejam bem-vindos 
ao complexo Jean-Talon

Domingo, dia 15 de Novembro de 2009 das 11 horas às 15 horas 
No 1120, rue Jean-Talon Est (esquina da Christophe-Colomb)

Entrada livre

A senhora D. Jocelyne Légaré e a equipa 

de Alfred Dallaire | Memoria têm o 

prazer de os convidar para um dia de

Portas abertas destinado a assinalar a 

reabertura do seu complexo Jean-Talon, 

na presença do senhor Jean-Pierre Coallier.

Programa : O senhor Roberto Medile, cantor e comediante, será o animador do acontecimento.
A senhora D. Rita Lafontaine, comediante e porta-voz de Memoria, fará a leitura dos textos
escolhidos. Música de câmara pelo Quarteto de cordas Molinari. Visitas guiadas ao edifício,
concebido por uma equipa laureada com vários prémios arquitecturais. Um lanche e refrescos
serão servidos.

Para mais informações : senhora D. Céline Proulx  514 MEMORIA (636-6724)  info@memoria.ca

ElEIçõEs NA CAsA DOs AçOREs DO QUEBEQUE

Direcção rejuvenescida
com sangue “antigo”
Benjamim Moniz, Manuel A. Perei-

ra e Emanuel Martins estão de re-
gresso à Direcção da Casa dos Açores 
do Quebeque (Caçorbec), em virtude 
das eleições realizadas no domingo 
passado em Assembleia Geral Ordiná-
ria, para o Conselho Administrativo e o 
Conselho Fiscal e de Deontologia.
Em causa estava o preenchimento de 

cinco posições, por via dos três mem-
bros cujos mandatos terminam no fim 
do corrente ano e de duas vagas.
Em carta dirigida aos membros, 

Damião Sousa encorajara os as-
sociados a fazerem um “esforço” 
e a dedicarem-se “um pouco mais 
à Casa dos Açores, pois o volun-
tariado prolonga a longevidade. 
Venham e candaditem-se!”.
Lembrou, depois, os problemas 

que há em “recrutar jovens para a mas-
sa Associativa, quer na participação 
das actividades da Caçorbec, quer em 
outras actividades comunitárias”.
Seja como for, um interessante nú-

mero de membros como não se via há 
anos, manteve com muito interesse o 
desenrolar dos trabalhos, embora se de-
notasse por vezes muita confusão e de-
sacordo com algumas decisões, como 
por exemplo a atribuição de medalhas 

de mérito a associados ou a membros 
da comunidade açoriana que se distin-
guem. Em resultado, foi proposto que 
para tal fosse criada uma Comissão
A mesa das eleições, dirigida por 

Mercês dos Reis, presidente; Carlos 
Pereira, secretário; Dora Barão e Vitor 
Raposo, escrutinadores, orientou di-
ligentemente depois os trabalhos que 

haveriam de levar aos seguintes 
resultados, no apuramento dos 
elencos directivos cujos manda-
tos começam em l de Janeiro de 
2010: Conselho de Administra-
ção: presidente - Benjamim Mo-
niz; vice-presidente - Fernando 
Pacheco; secretário - Manuel A. 

Pereira; tesoureiro - Emanuel Martins. 
Administradores: Damião Sousa, Ma-
ria de Jesus Andrade, Alice Macedo, 

José D. Silva e Gabriel Perdigão. Con-
selho Fiscal e de Deontologia: presi-
dente: Francisca Reis.
Quase a encerrar-se a reunião, Benja-

mim Moniz agradeceu a confiança que 
lhe depositaram, ao mesmo tempo que 
apelou para a “colaboração de todos”.
Parabéns aos novos corpos gerentes, 

com votos de bom trabalho.
António Vallacorba

agarra-te à minha mão!
Um pai saiu com o seu filho de cin-

co anos para uma feira. Ao chegar 
à feira o pai disse-lhe:
– Filhinho, agarra-te à minha mão!
A feira, como qualquer outro lugar, 

estava superlotada de gente, vinda das 
terras vizinhas. Agarrado à mão do pai, 
o menino andava pelas ruas tropeçando 
nas pessoas que estavam mergulhadas 
nas compras e regateavam os preços. A 
rua estava repleta de tendas de nego-
ciantes dum lado e do outro. Nisto, o 
menino reparou num homem que ven-
dia brinquedos. Ele pediu ao pai:
– Paizinho, quero um balão!
O pai, amoroso, comprou-lhe um ba-

lão. O filho ficou contente. Numa mão, 
o balão, a outra ainda agarrada ao pai. 
Os dois, passando pelo meio da mul-
tidão, chegaram ao local dos comes e 
bebes. 
O filho reparou de novo que os me-

ninos da sua idade andavam a comer 
gelados. Sem demora, disse ao pai:
– Ó pai, quero um geladinho!
O pai comprou-lhe o gelado. 
Agora, numa mão, um balão e na ou-

tra, o gelado, o menino estava conten-
tíssimo! 
O filho perdeu o contacto com o pai.
Por pouco tempo, por um minuto ele 

perdeu de vista o pai no meio da mul-
tidão.
Entrou em pânico, procurou o pai, 

atirou para o chão o balão e o gelado, 
gritou pelo pai .
– Pai!... Ó meu pai!...
O pai, que não estava longe e que, 

embora o filho o não visse, o observa-
va, virou-se para ele e abraçou-o. 
Quando estava agarrado à mão do pai, 

o balão e o gelado eram bons, atrac-
tivos e objecto/fonte de alegria. Mas, 
fora do pai, nada tinha o mesmo valor. 
Estes não lhe traziam contentamento. 
É essa a situação do homem moder-

no. 
Podemos ter muitas coisas na vida 

mas sem Deus não há o mesmo gosto, 
não podemos desfrutar da mesma ma-
neira como quando estamos agarrados 
a Deus. 
Há gente com muita inteligência, be-

leza, saúde, dinheiro, etc., mas se não 
se anda agarrado a Deus, isso não lhe 
dá o verdadeiro sentido da vida, não 
pode gozar disso como goza aquele 
que está agarrado. 
Quem aproveita as dádivas de Deus, 

desatado d’Ele, caminha em direcção à 
inquietação e insatisfação. 
Os filhos, por exemplo, são um dom 

de Deus. 
Mas há quem dedique a sua vida só 

aos filhos e prescinda de Deus. Nota-
mos que, mais tarde, os próprios filhos 
poderão ser causa de dores de cabeça 
para eles. O sexo é outro dom de Deus. 
Mas para quem goza a sexualidade es-
quecendo Deus, ela torna-se causa de 
aflição. A vocação cristã é exactamente 
um convite para caminharmos agarra-
dos à mão de Deus. 
Agarrar a mão de Deus quer dizer ir 

por onde Ele nos levar; por onde Ele 
nos indicar. Para que a nossa vida cris-
tã e religiosa possa ser doce, para que 
tudo o que fazemos seja frutífero e 
tudo o que temos faça sentido, é preci-
so agarrar a mão de Deus.

Sebastian Joseph, 
Contacto svd
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Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Pre-
monitórios.
Amor: Estará muito sensível. Levará a mal certas coisas 
que lhe digam. 
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar 

a si próprio.
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos. 
número da Sorte: 43
números da Semana: 4, 17, 25, 33, 2, 23

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Este é um bom período para conquistas, use e 
abuse do seu charme. 
Saúde: Andará com o aparelho respiratório fragilizado, 

seja prudente. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no 
seu trabalho, esteja atento.
número da Sorte: 19
números da Semana: 1, 6, 11, 19, 22, 30

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. 
Amor: Não se deixe influenciar por terceiros, poderá sair 
prejudicado. Saúde: Cuidado com os seus ouvidos.
Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de investir 

as suas economias.
número da Sorte: 11
números da Semana: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Nega-
tivas. Amor: O ambiente familiar encontra-se bom, apro-
veite a boa disposição que vos rodeia.   
Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.

Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
número da Sorte: 15
números da Semana: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

Carta Dominante: A Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: A amizade dos seus ami-
gos estará agora muito evidenciada. Saúde: Possíveis 
problemas de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista 

e lute por atingir todos os seus objectivos.
número da Sorte: 63 números da Semana: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. 
Amor: Não dê demasiada confiança a quem não conhe-
ce.
Saúde: O cansaço e o stress não são nada benéficos 

para a sua saúde física e mental.
Dinheiro: Tudo estará equilibrado.
número da Sorte: 46
números da Semana: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Momento em que estará confiante e, por isso, en-
contrará um clima de equilíbrio nas suas relações.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso pode-

rão surgir. Dinheiro: Aposte na projecção profissional e poderá al-
cançar os seus objectivos.
número da Sorte: 1
números da Semana: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilí-
brio. Amor: Não sofra por antecipação! O que tiver de 
ser, será!
Saúde: Descanse, olhe pela sua saúde.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.
número da Sorte: 14
números da Semana: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Não desespere, porque quando menos se espera 
surgirá o romance na sua vida.
Saúde: Está neste momento a passar um período de 

bem-estar físico e espiritual.
Dinheiro: Nem sempre a vida nos corre bem, esteja atento.
número da Sorte: 45
números da Semana: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia.  
Amor: Para os que não tiverem par, há a possibilidade 
de se apaixonarem.

Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os esforços 
excessivos.
Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. 
número da Sorte: 59
números da Semana: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço 
Pessoal.
Amor: Uma relação passada e que julgava já estar es-
quecida poderá novamente invadir o seu coração.

Saúde: Seja mais selectivo com a sua alimentação.
Dinheiro: Período favorável.
número da Sorte: 72
números da Semana: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas 
não é nada alarmante.
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício 

físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recompensado.
número da Sorte: 28
números da Semana: 3, 7, 11, 15, 29, 47

CARnEiRO (21 de março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de maio)

GÉmEOS (21 de maio - 20 de Junho)

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEm (23 de Agosto - 22 de Setembro)

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de novembro)

SAGiTáRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUáRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de março)

BALAnçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

CrÓNICA

Joel Neto

MUITO BONs sOMOs Nós

o cisma de penafiel
O que é trágico não é propriamente o debate ge-

rado em torno de Caim. O que é trágico é que, 
desde 1991-92, período ao longo do qual José Sara-
mago publicou O Evangelho Segundo Jesus Cristo e 
Sousa Lara, tonto, o vetou como candidato nacional 
ao Prémio Literário Europeu, a literatura portuguesa 
não tenha produzido mais um só debate digno desse 
nome – e que quando, sem outra coisa que dizer, Sa-
ramago experimenta repetir que “Deus não é de fiar” 
ou “a Bíblia é um manual de maus costumes”, desate 
toda a gente aos berros, como se nunca o 
tivesse ouvido antes.
Já o ouviu. Bem vistas as coisas, José Sa-

ramago não diz nem escreve nada, hoje, que 
não tenha já escrito em 1991: que Deus é a 
própria origem do Mal. E, se reagimos com 
tal energia à simples reapresentação, qua-
se vinte anos depois, dessa mesma ideia, é 
porque andámos demasiado tempo a discu-
tir se Margarida Rebelo Pinto tem direito a 
gastar o nosso oxigénio comum ou se Vasco 
Pulido Valente deve, na idade em que está, 
persistir em sujeitar-se anualmente ao bun-
gee jumping emocional que é, para ele, ler 
um livro de Miguel Sousa Tavares. 
José Saramago é, provavelmente (não, não os li a 

todos), o maior narrador português dos últimos 50 
anos. Ofereceu-nos páginas sublimes em Memorial 
do Convento, em O Ano da Morte de Ricardo Reis, 
em O Evangelho Segundo Jesus Cristo, em Ensaio 
Sobre a Cegueira – e, se um dia tivesse sido posto 
a referendo que escritor da sua geração deveríamos 
canonizar primeiro, eu próprio teria votado nele. Por 
outro lado, e como qualquer outro criador que se pre-
ze, tem uma série de obras precoces em que está so-
bretudo à procura de uma voz e outras tantas serôdias 
em que mergulha na procura de uma nova, porque 
entretanto a antiga se esgotou.
Na verdade, todos os seus romances desde Todos Os 

Nomes (a estes, sim, li-os todos) são um pouco isto: 
a procura de algum tipo de nova perspectiva sobre a 
condição humana e o mundo que essa condição im-
põe (e, nesse aspecto, um fracasso). Por outro lado, 
são também a constituição de um extenso e diversi-
ficado catálogo de soluções narrativas, à maneira de 
Ravel, em torno da escravidão do homem pela mais 
brilhante das suas criações: o próprio Deus (e, nesse 
sentido, um êxito). Talvez se possa dizer que mere-
cíamos um Nobel melhor, não sei. Mas uma coisa 

que se pode dizer de certeza é que o Nobel português 
merecia melhores portugueses.
Entretanto, faz o que pode com aquilo que tem. E o 

que fez, nas entrevistas dadas a propósito deste Caim, 
foi mostrar que ainda nos conhece como ninguém – 
que ainda sabe onde estão os nossos interruptores 
consumistas e o que é preciso fazer para accioná-los. 
Tenho pena que, quanto a mais um livro, não se tenha 
ainda dedicado à exegese, por exemplo, do Corão, 
neste momento um livro com um potencial fratricida 

muito superior ao do Velho Testamento. 
Mas aceito que esteja refém da sua fé: 
essa imensa fé dos cristãos ateus – não 
dos cristãos agnósticos, que não acredi-
tam (nem deixam de acreditar) em nada, 
mas dos cristãos ateus mesmo: aqueles 
que acreditam com todas as suas forças 
na inexistência de um Deus único, casti-
gador e bondoso, egoísta e magnânime.
Por outro lado, há uma coisa que ficamos 

a dever-lhe: ter-nos ajudado a recordar, 
numa altura em que a Sociedade Bíblia 
de Portugal se empenha na divulgação da 
nova Bíblia Para Todos, que a Bíblia Sa-

grada não é apenas a saga de um povo, mas também o 
que séculos e séculos de exegeses oficiais (incluindo 
as várias cristãs e, até, as das restantes religiões mo-
noteístas) fizeram dela. Impotente perante a miríade 
de conjugações entre o que deve ser lido literalmente 
e o que deve ser entendido de forma simbólica, a Bí-
blia permaneceu sobretudo aquilo que diz a sua letra, 
entretanto quase sempre usada para proibir e castigar, 
muito mais do que para permitir e premiar – e Caim é 
um importante contraponto a este novo exercício, ao 
mesmo tempo lírico e historicista, de transformá-la 
num romance de aventuras. 
Eu, felizmente, não preciso dele. Mais: como Sa-

ramago, professo com paixão o ateísmo – no fundo, 
penso demasiadas vezes nestas coisas para me deixar 
entusiasmas por dois ou três aforismos heréticos a 
pretexto do lançamento de um novo livro. De forma 
que, esgotado o assunto, emprateleirei com gosto o 
Caim e o Abel – e regressei depressa ao Chandler, 
agora que as Edições Contraponto o vão resgatando a 
essa saudosa mas decrépita Colecção Vam-
piro. Eu queria mesmo era ser Philip Mar-
lowe. Philip Marlowe não pretende salvar 
a Humanidade – e às vezes há um grande 
romantismo nisso.
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a tatuagem, a
liberdade, e a Bíblia
Em várias nações a tatuagem passou 

a ser moda para jovens e adultos 
de ambos os sexos, e há famílias que 
sofrem porque marcou os seus filhos 
com algo que os escraviza para a vida 
inteira, em vez de os libertar. Depois de 
introduzida na pele, a tatuagem não 
sai mais. Dizer que há meios de 
extracção, ainda requer pro-
va positiva.
Já nos perguntaram se é 

pecado tatuar-se. Nós res-
pondemos que o conceito 
do pecado é hoje muito 
falível, e por isso trata-
remos do assunto pelas 
vias da relação 
espiritual com o 
Deus triuno dos 
cristãos. Compre-
enda-se que a fide-
lidade a uma religião, 
movimento espiritual, 
seita, ou grupos confes-
sionais, quaisquer que se-
jam, não estão entendidos na 
“relação com Deus” pela nossa 
avaliação. Os milhões de seres tatuados 
fazem prova.
Alguém nos retorquiu: --“Para nós, 

Deus não existe. Alinhamos na Nova 
Era, e mesmo assim pomos Deus de 
lado. Pessoalmente (disse o nosso in-
terlocutor) o meu corpo sou eu mes-
mo, e considero-me livre até dentro de 
minha pele. A tatuagem distingue-me 
dos seres religiosos. A Bíblia não tem 
a palavra tatuagem...”—ia a continuar, 
mas detivemo-lo:
-- Confirma, portanto, que não quer 

ter “relação com Deus”!... Mas, se 
Deus existir (acentuámos), Ele deixá-
los-á livres, (a vós todos) esteja certo. 
Não seguros, porque aí a coisa muda... 
O grande “EU SOU”, da Bíblia, não 
obriga ninguém; chama voluntários 
que queiram beneficiar da semelhança 
com Ele!... Nosso objectivo é para pais 
cristãos e seus filhos. Lamentamos que 
as igrejas estejam pondo a Palavra de 
Deus à margem, sem ser meditada, e 
respondida pela conversa que é possí-
vel ter com essa “relação”! Saiba que 
a palavra tatuagem já apareceu na ver-
são internacional da Bíblia, e também a 
edição dos Missionários Capuchinhos, 
da Igreja católica romana, em 1978, já 
advertia: “não usareis tatuagens” (Le-
vítico 19:28); “pas de tatouages”, diz 
também “la Bible, nouvelle traduction 
Bayard Médiaspaul”, 2001. – O nosso 
interlocutor sacudiu os ombros e foi 
embora. Nós continuaremos, para os 
pais cristãos, e seus filhos, assim como 
para os nossos leitores. 
Vejamos: está escrito: --Não sabeis 

que os vossos corpos são membros de 
Cristo ?(1ª Cor.6:15) “Que o vosso cor-
po é santuário do Espírito Santo, que 
está em vós?” (Idem, 6:19). Pensamos 
que basta para compreender que não é 
compatível com a nossa “relação com 
Deus”, o uso de tatuagens, algumas 
delas até de manifestação demoníaca, 
sensuais, ou signos da antiguidade usa-
dos por feiticeiros, ou outras de caris 
semelhante, embora modernas. “Pelo 

contrário (também está escrito) se-
gundo é santo aquele que vos chamou, 
tornai-vos santos também em todo o 
vosso procedimento” (1ª Pedro 1:15). A 
semelhança do ser humano com Deus, 
é um mistério divino! Há limites para 

a liberdade cristã, mas não impedem 
a vontade pessoal do cristão. 
Ele conhece os benefícios, e 
os perigos da liberdade di-
vina, e obedece. “Todas as 
coisas me são lícitas; mas 
eu não me deixarei domi-
nar por nenhuma delas” 

(1ª Cor.6:12). “Todas 
as coisas são lí-

citas, mas nem 
todas convêm; 

todas são lícitas, 
mas nem todas edi-

ficam”, continua es-
crito (Idem, 10:23).
O Dicionário dos Sím-

bolos, de Jean Chevalier 
e Alain Cheerbrant, dá a 

entender que a simbologia 
genética pode aproveitar ele-

mentos das heranças arcaicas, vindas 
dos povos primitivos, e fazer delas 
talismãs para as tatuagens dos tempos 
modernos. Ou pior do que isso. Nós já 
lemos que até “os nazistas tatuaram 
judeus para ofenderem a sua fé”! Tudo 
isto briga com o nosso amor cristão, e 
simultaneamente com a comunhão da 
“relação com Deus” e a camaradagem 
social dos companheiros de trabalho. 
De algum modo o corpo de cada um 
pode “ser ele mesmo”, como disse o 
nossos antagonista. Todavia, a Pala-
vra de Deus mostra-nos que há melhor 
identificação para a família e para a 
sociedade, com os parâmetros seguros 
da divindade, do que pelo descalabro 
dos sem Deus, escravizados a fantasias 
de gosto passageiro, cuja arte perma-
nece sem acção, ou melhor, sem vida 
executiva. Não há oposição bíblica 
ao cuidado, tratamento, e higiene do 
nosso corpo; sim, à transformação que 
dele façamos. Ele é o Criador e o SE-
NHOR!
Em traduções do Antigo Testamento, 

especialmente no pentateuco, também 
aparecem frases como, “não ferireis a 
vossa carne, não vos dareis golpes”, 
etc. Estas advertências, de aparência 
sinonímica, expressam o cuidado do 
Senhor para com o seu povo, afim de 
os livrar dos costumes pagãos em ritu-
ais funerários, como, por exemplo, do 
deus Baal (1ª Reis 18:28), e mais, de 
outras situações. Ora, o cristão autênti-
co, macho ou fêmea, tem uma postura 
diante de Deus e dos homens, com o 
mistério da graça que leva a noiva que 
se julga menos bela, a seduzir um noivo 
de admiração para as outras raparigas 
que são espanto de formosura!... Há 
predicados, de beleza e pureza ocultas, 
que não necessitam dos artifícios  da 
fantasia, e da tatuagem, para realçar a 
beleza. Essa é sempre mais admirável 
sob o sopro divino! Pais e filhos, está 
ao vosso alcance!

J.J. Marques da Silva

festa radical
para jovens na apc
Este ano foi um ano muito fraco para 

os jovens portugueses em Montre-
al. Excepto a vinda de “Sandro G” para 
a festa do Sagrado Coração de Jesus, 
não houve nada dedicado aos jovens. 
Mas falou-se muito sobre 
eles. “A falta de partici-
pação dos jovens na co-
munidade”, “Os jovens 
não vão mais às festas”, 
“Onde estão os jovens?” 
e “Esta comunidade está 
morrendo pouco a pou-
co sem os jovens” são 
algumas das frases que 
estão sempre na boca 
das pessoas idosas e das 
direcções associativas da 
comunidade. Em vez de 
falar, devem fazer coisas 

para eles. A Associação Portuguesa do 
Canadá organizou uma linda noite de-
dicada aos jovens, com Jennifer Soares 

e Jonathan Piques a elaborar este pro-
jecto. Tive o prazer de estar presente 
nesta festa para os jovens onde havia 
uma boa animação do DJ Jeff Gou-
veia, com a sua linda decoração de luz 

e onde todos dançaram com bastante 
alegria. Parabéns à APC e aos organi-
zadores desta festa.

Sylvio Martins
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O Fado é por excelência uma expres-
são de um sentimento próprio, de 

uma alma que não se explica, mas que 
de algum modo se sente. O Fado é ain-
da hoje, um dos mais autênticos sím-
bolos que nos resta da cultura popular 
portuguesa. 
Foi com este contexto na mente que 

me desloquei para contemplar esta ri-
queza do nosso património musical e 
fiquei agradavelmente surpreendido 
pelo resultado final.
Para ser franco, há já algum tempo 

que não assistia a uma noite típica de 
fado na nossa comunidade, e fiquei 
com alguma expectativa para ir assistir 
ao que iria suceder no restaurante “A 
Tasca” na noite do dia 6 de Novembro 
de 2009. Como é da praxe na nossa 
cultura, os fados foram antecedidos 
por um magnífico jantar, servido numa 
sala decorada e organizada a preceito 
para o evento, num ambiente agradá-
vel, caloroso e muito bem enquadrado 
pelo pessoal de serviço. Enquanto saci-
ávamos o apetite, tivemos oportunida-
de de escutar uma pessoa que me deixa 
cada vez mais encantado com o seu 
profissionalismo. Exigente e crítico de 
si mesmo, nota-se que procura sempre 
a excelência, põe sentimento naquilo 
que faz e a sua naturalidade e facilida-
de em animar grupos prende qualquer 
público. Estou a falar como é óbvio 
do bem conhecido Rui Mateus. Cerca 
das 21h30, iniciou-se a noite de fados 
com, no palco uma plêiade de fadistas; 
Jordelina Benfeito, Luís Duarte, que 
também acompanhava à viola, e Antó-

nio Moniz à guitarra portuguesa. Estes 
fadistas agendados e alguns de surpre-
sa quiseram contemplar e deliciar uma 
assistência de cerca de oitenta pessoas 
apreciadoras do fado com esta riqueza 
patrimonial musical. 
Para iniciar a noite tivemos a oportu-

nidade de ouvir umas guitarradas com 
Luís Duarte à viola e António Moniz à 
guitarra portuguesa. Seguidamente ti-

vemos as actuações de Luís Duarte que 
entremeia a seriedade nostálgica e fa-
talista do fado com algumas piadas de 
estilo muito próprio. Jordelina Benfei-
to, com um cariz interpretativo singu-
lar, sabe transmitir grande sentimento 
ao fado e interagir completamente com 
o seu público.
João Rebelo, uma das surpresas, e Rui 

Mateus, o artista residente da Tasca, 
também não quiseram deixar de prestar 
uma homenagem ao fado e presentea-
ram o público com a interpretação de 

alguns fados emblemáticos.
A noite teve algumas pausas para ser 

alternada com música para descontrair 
e dançar, e a assistência deixou-se arre-
batar pelos intérpretes do fado, haven-

do até quem por vezes se excedesse na 
vontade de acompanhar a vozes desi-
nibidas de alguns intérpretes. Quando 
os fadistas e a plateia em uníssono se 
envolvem com tal intimidade, é porque 
o agrado e a emoção correspondem às 
expectativas, há calor e sensação na-
quilo que se aprecia.
Além da participação da comunidade 

portuguesa, também se encontravam 
presentes na sala pessoas de outras na-
cionalidades que igualmente se deixa-
ram arrebatar pela magia do fado. 
Segundo pudemos apurar, a aprecia-

ção do espectáculo foi excelente e é 
testemunha disso o silêncio aquando 
da actuação dos fadistas, o que nem 
sempre se encontra aquando destes 
eventos. Em termos finais, o resultado 
desta noite foi positiva e merece conti-
nuidade.

Diamantino de Sousa

Noite de fado na Tasca2º aniversário das “Tragédias e 
naufrágios”, um grande sucesso
O segundo aniversário da festa de-

dicada aos homens que faleceram 
no mar da Caloura, Água de Pau, São 

Miguel, decorreu sábado passado no 
subsolo da Missão Santa Cruz, e foi um 
grande sucesso. É difícil realizar um 
evento desta envergadura, mas Arman-
da Garcia, com a sua família, amigos 
e toda uma equipa de colaboradores 
ofereceram-nos uma festa com muito 
êxito, tanto na parte musical como na 
parte gastronómica. 

Todos podiam contemplar o trabalho 
especial que tiveram para preparar a 
sala, especialmente à entrada, decoran-
do-a com ornamentações tradicionais, 
e um vinho doce à entrada na sala. Hoje 
em dia, é importante salientar o traba-
lho das pessoas que decoram as salas, 
porque motivo de grande trabalho, de 
várias horas, para se poder transfor-
mar o recinto num lugar apresentável 
e confortável para todos os que parti-

ciparão na festa. Não podemos deixar 
de mencionar o trabalho da equipa de 
cozinheiros, que fez um excelente tra-

balho, assim como o serviço às mesas, 
também muito bom. 

Tivemos o prazer de ver vários artis-
tas comunitários, alguns dos quais se 
deslocaram dos Estados Unidos para 
a ocasião. Primeiramente, tivemos a 
oportunidade de ouvir Eddy Sousa 
– que estava bastante alegre – e o DJ 

XMen. Eddy Correia, de Cape Cod, 
Joe Furtado e David de Melo, de Fall 
River, e finalmente Jomani, encanta-
ram toda a sala. Em resumo, um grande 
sucesso, do inicio até ao fim.

Sylvio Martins
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Quando se semeia, nem sempre a 
colheita é a esperada. Há sementes 

mais ousadas que se transviam, que caiem 
em chãos inesperados e que por lá ficam, 
como que adormecidas, até ao dia em que, 
movidas pelo acaso ou por forças desco-
nhecidas, sacodem o torpor e irrompem 
triunfais em florescências deslumbrantes. 
E a sementeira que se julgava perdida 
para sempre pode-se transformar na mais 
radiosa promessa de futuro. Assim acon-
tece com as pessoas, na sua luta diária 
e tantas vezes heróica pela vida. Assim 
acontece com as comunidades que, como 
que obedecendo a um instinto misterioso, 
seguem percursos tantas vezes atribulados 
mas que parecem obedecer a um traçado 
bem definido cuja razão escapa ao nosso 
limitado entendimento.
Para  ilustrar e clarificar  um pouco este 

arrazoado, aqui transcrevo dois textos que 
repesquei na internet e que intencional-
mente deixo na língua original para que 
não se perca pitada da sua comovente 
sinceridade. Um fala de raízes, o outro de 
gastronomia. No fundo, ambos falam de 
nós, das nossas andanças por estas terras, 
das nossas sementeiras.
Um samedi soir au Portugal... à Mtl
Samedi soir passé après mon magasina-

ge de la journée au centre-ville de Mon-
tréal, j’ai arpenté le quartier portugais de 
Montréal à la recherche de... rien. Juste 
me promener et profiter de la belle soirée 
sans trop penser. Je me retrouve donc au 
coin des rues St-Urbain et Rachel. Il y a 
là l’église Santa-Cruz de la communauté 
portugaise de Montréal. Dans le stationne-
ment de celle-ci, une quantité impression-
nante de gens danse, chante et s’amuse. Je 
suis curieux et je m’avance près des dan-
seurs. Un monsieur me dit bonsoir et je lui 
demande c’est quoi la fête. Il me répond 
que c’est le 30 mai et que c’est la fête de 
l’Esprit-Saint. Il tente de me dire son nom, 
mais je n’entends pas très bien. Ce n’est 
pas qu’il parlait un portugais régional, 
mais étonnamment un très bon français. 
Je tente aussi de lui dire mon nom, mais 
même scénario. La musique est forte et 
le chanteur s’en donne vraiment à coeur 
joie en portugais. Je décide donc de lui 
montrer mon permis de conduire. Faut 
bien que ça serve à quelques choses. Il lit 
mon nom et s’exclame: “Ah!!! Francisco 
Rodrigues!!!” Je souris et je lui montre 
que c’est plutôt Rodrigue. Je lui raconte 
ce que je sais de mes racines avec le por-
tugais Yves Rodrigues arrivé à Québec en 
~1748. Avec un grand sourire en hochant 
positivement de la tête il me dit : «Tu con-
nais ton histoire, tu fais partie de la famille. 
Reste au moins jusqu’à 22 h, ils vont nous 
servir de la bonne bouffe tout à l’heure.» 
Je n’avais pas terminé de le remercier de 
son invitation que son ami m’invitait à 
aller danser avec sa fille. Franchement, je 
regrette encore de ne pas avoir continué 
mes cours de danse à une autre époque... 
Tout ça pour dire que ce peuple n’oublie 
pas ses racines et encore moins ses tradi-
tions. C’est comme le tirage au sort orga-
nisé autour d’un bazar. Les «rifas», petits 
carreaux de papiers roulés qui servent de 
billets pour ce tirage au sort. Ils sont fabri-
qués durant l’hiver par les femmes portu-
gaises. Je n’ai pas plus d’info sur le sujet 
pour l’instant. J’en ai acheté un paquet de 
40. Bref, des gens très chaleureux que je 
remercie encore de leur accueil et du très 

bon moment passé en leur compagnie.
CHORIZO PORTUGAIS
Quand j’étais petit, mes parents avaient 

parmi leurs amis, un couple originaire du 
Portugal. Ils n’habitaient pas très loin de 
chez nous, à Chicoutimi. Je me souviens 
vaguement d’y être allé souper à l’occasion 
mais je me rappelle surtout de la “saucisse 
portugaise”; une espèce de saucisson sec 
relevé qu’ils mangeaient tout simplement 
ou en le mélangeant pendant la cuisson 
du poulet. J’étais trop jeune pour savoir 
que c’était du chorizo. Je ne me souviens 
même pas d’y avoir goûté à l’époque. J’ai 
quand même le souvenir de l’odeur, du 
couteau de monsieur Dalmeida qui tran-
chait le saucisson froid, de la texture de la 
viande, des morceaux de gras, de ses gros 
doigts de débosseleur qui tendaient la tran-
che à mon père. Je me souviens aussi de 
la façon dont ces gens s’exprimaient, leur 
langage coloré, leurs voix tonitruantes qui 
prenaient de la place comme s’ils étaient 
constamment en colère. 30 ans plus tard, 
à Montréal en vacances, alors que j’étais 
à la recherche d’un resto, je m’étais re-
trouvé sur St-Laurent. Un restaurant por-
tugais. Un restaurant comme je les aime, 
sans prétention, avec un bar ou des ha-
bitués discutent. Un resto portugais avec 
des Portugais (c’est con, mais je n’aime 
pas aller dans un resto marocain ou il n’y 
a pas de Marocain ou des restos indiens 
ou n’y a pas d’Indiens). J’y avais mangé 
un poisson fabuleux, cuit à point… et une 
entrée de chorizo qui m’avait ramené des 
effluves de souvenirs. J’avais alors de-
mandé au proprio où l’on pouvait trouver 
un tel chorizo, il m’avait expliqué que sur 
Duluth en plein coeur du quartier portu-
gais de Montréal était LA place. Le lende-
main, un dimanche, j’avais décidé de m’y 
rendre et d’en acheter, avant de compren-
dre que les Portugais ne travaillent pas le 
dimanche et de m’être rivé le nez sur une 
épicerie fermée. Quelques mois après, 
lors d’une autre visite à Montréal, j’y étais 
retourné et je fus séduit par la conviviali-
té, la même retrouvée qu’au resto. J’avais 
discuté avec le boucher qui s’interrogeait 
sur le fait que j’achetais autant de chori-
zo d’un seul coup. Quand je lui avais dit 
que je venais du Saguenay, il trouvait ça 
drôle : il n’achetait que de l’agneau du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean... J’y suis re-
tourné à plusieurs reprises, à toutes mes 
visites à Montréal finalement, en achetant 
un peu plus que la dernière fois (pour les 
amis!) et en y retrouvant le même service. 
J’adore ce genre de boucherie, avec ses 
bouchers qui emballent à l’ancienne, au 
papier, qui écrivent au crayon à mine le 
prix sur le paquet, ces épiceries qui nous 
rappellent notre enfance, qui nous ramè-
nent au temps ou le « sans emballage » 
du commerce existait. À l’ancienne. (…) 
À mon humble mesure j’ai fait connaître 
ce chorizo chez moi au Saguenay, je suis 
devenu un diffuseur (…)

Razão tinha o nosso grande Camões:
“Mudam-se os tempos, mudam-se as 

vontades, 
muda-se o ser, muda-se a confiança; 

todo o mundo é composto de mudança, 
tomando sempre novas qualidades.”

Sosseguem pois aqueles que se inquie-
tam pelo futuro da Comunidade Portugue-
sa. Continuemos tranquilamente a semear. 
Pois a colheita será farta.

Manuel Carvalho

Reis de portugal
14º Monarca de portugal
Dinastia: avis
               1495-1521

Sementeiras e colheitas

D. MANUEL I “O VENTUROSO”

Filho do infante D. Fernando, irmão 
de D. Afonso V, e de D. Brites, nas-

ceu em Alcochete em 1469 e faleceu 
em Lisboa em 1521. Décimo quarto rei 
de Portugal (1495-1521), é conhecido 
pelo cognome de “o Venturoso”. Casou 
três vezes. Primeiro, em 1497, com D. 
Isabel, filha dos Reis Católicos e viúva 
do príncipe D. Afonso, filho de D. João 
II. Com a morte de D. Isabel, de parto, 
casou pela segunda vez, em 1500, com 
a infanta D. Maria de Castela, irmã 
de D. Isabel. Deste casamento nasce-
ram vários filhos, entre eles D. João, 
o futuro rei, e D. Beatriz, duquesa de 
Sabóia. Viúvo novamente, casou, em 
1518, com a infanta D. Leonor, irmã de 
Carlos V.
D. Manuel subiu ao trono em 1495, 

após a morte de D. João II, seu cunha-
do, de acordo com o testamento do fa-
lecido rei. Tal ficou a dever-se à morte 
do único filho legítimo de D. João, o 
príncipe D. Afonso, e à não aceitação 
de legitimação de um filho bastardo 

de D. João. Foi ainda possível porque 
tinham morrido os outros irmãos mais 
velhos de D. Manuel.
No plano interno, D. Manuel I vai con-

tinuar a centralização do poder, mas de 
uma maneira mais sensata que D. João 
II. Logo nas Cortes de Montemor-o-
Novo, no início do seu reinado, foram 
tomadas medidas que vão nesse senti-
do, como mandar confirmar as doações 
feitas, os privilégios e cartas de mercê; 
reformou os tribunais superiores. Por 
outro lado, só reuniu Cortes mais três 
vezes: em 1498, em 1499 e em 1502.
Em 1496, obriga todos os judeus e 

mouros que não quisessem baptizar-se 
a sair do país no prazo de dez meses, 
sob pena de confisco dos bens e conde-
nação à morte.
Como as Ordenações Afonsinas esta-

vam já desactualizadas, o rei mandou 
proceder a nova compilação das leis. 
Assim, entre 1512 e 1531, são publi-
cadas as Ordenações Manuelinas. D. 
Manuel procede também à reforma dos 

forais, bem como da sisa e dos direitos 
alfandegários.
No que respeita à política ultramarina, 

quando sobe ao trono, em 1495, tinha-
se dobrado já o Cabo da Boa Esperan-
ça e preparava-se a viagem marítima 
que levaria os portugueses até à Índia. 
D. Manuel deu continuidade a esses 
preparativos e em 5 de Julho de 1497 
partia de Lisboa uma armada chefiada 
por Vasco da Gama, que atingiu Ca-
lecut em 20 de Maio de 1498. Estava 
consumada a descoberta do caminho 
marítimo para a Índia. Em 1500 manda 
D. Manuel uma outra armada à Índia, 
comandada por Pedro Álvares Cabral, 
que, desviando a rota mais para su-
doeste, acaba por atingir as costas da 
Terra de Vera Cruz. Estava descoberto 
o Brasil, que se encontrava ainda nos 
nossos limites do Tratado de Tordesi-
lhas, o que leva a supor que D. João 
II já tinha conhecimento destas terras 
aquando da assinatura do Tratado.
D. Manuel decide enviar todos os 

anos uma armada à Índia, 
não só para consolidar 
o domínio português no 
Oriente como para ajudar 
na luta contra os inimigos 
dos portugueses naquelas 
paragens. Para poder im-
por  a  nossa  presença, 
D. Francisco de Almeida 
foi para a Índia como vi-
ce-rei, tentando manter o 
monopólio da navegação 
e do comércio português 
na área, com certos apoios 
em terra, sendo Cochim 
o respectivo centro. Su-
cede-lhe Afonso de Albu-
querque, que conquistou 
Goa, transformada então 
em capital do Estado da 
Índia, e manda proceder 
à exploração de outras 
terras daquelas paragens, 
chegando a Timor.
No reinado de D. Manuel 

fizeram-se também viagens para oci-
dente, tendo-se atingido a Gronelândia 
e Labrador. No Norte de África pros-
seguiram algumas conquistas, como 
Safim e Azamor.
Nas relações com os outros países, 

o rei tentou usar da maior habilidade 
e diplomacia, procurando manter-se 
neutral e não se envolvendo nas lutas 
do seu tempo. Ficou célebre, pelo seu 
fausto, uma comitiva que enviou ao 
papa Leão X em 1513.
A nível cultural, D. Manuel procedeu 

à reforma dos Estudos Gerais, criando 
novos planos de estudo e bolsas de es-
tudo. É nesta época que surge o estilo 
manuelino, com motivos inspirados no 
mar e nas grandes viagens, em monu-
mentos como o Mosteiro dos Jeróni-
mos e a Torre de Belém. É na sua Corte 
ainda que surge Gil Vicente.
D. Manuel vem a falecer em 1521, 

estando sepultado no Mosteiro dos Je-
rónimos.
© 2001 Porto Editora, Lda.
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aGÊNCIas De vIaGeNs
alGarve
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFOrT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
laTINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
lIsbOa
355 Rachel Est               514.844.3054

bOUTIQUes
bOUTIQUe aNa MarIa
4409 St.Laurent                    514.849.6619

CaIXa De eCONOMIa
CaIXa POrTUGUesa
4244 St. Laurent               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
CONTabIlIsTas
aNÍbal aFONsO, C.G.a.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DeNTIsTas
Dr. THUY TraN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
eleCTrICIDaDe

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

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   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
Centro de Ajuda à Família           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

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

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

iGReJaS

10 de Novembro de 2009
1 euro = caD 1.596420

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

eleCTrO-lUsO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FarMÁCIas
FarMÁCIa rITa NaCCaCHe
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNeraIs
alFreD DallaIre|MeMOrIa
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GaraGeNs
alberT sTaTION servICe
4209 De Bullion                   514.845.5804
MerCearIa
sÁ & FIlHOs
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMeNTOs
GraNITe laCrOIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTÁrIOs
Me. lUCIeN berNarDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. eDUarDO DIas
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OUrIvesarIas
rOsas De POrTUGal
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

†

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
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra 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.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
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8
3
3
4
7

resTaUraNTes
CHeZ DOval
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
sOlMar
111 St-Paul E.                  514.861.4562
revesTIMeNTOs
TaPIs reNaIssaNCe st-Michel
7129 Boul. St-Michel                   514.725.2626

seGUrOs
MaTeUs JOrGe De PINa
rbC assurances
3100 Boul. le Carrefour         514.770.9974
TraNsPOrTes
TraNsPOrTes beNTO COsTa

514.946.1988

†

Rui Alexandre franco de Vasconcelos 
1973 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 7 de Novembro 
de 2009, com 36 anos de idade, Rui Alexan-
dre Franco de Vasconcelos, natural de Ma-
lanje, Angola, filho de Agostinho Vasconce-
los e Agostinha Franco, naturais de Machico, 
Madeira, Portugal.
Deixa na dor seus pais, sua irmã Sandy (Os-
car), tios e tias, primos e primas, assim como 
restantes familiares e amigos
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmORiA
4231, boul. St-Laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 11 de Novembro de 2009, das 
17h às 21h e amanhã, quinta-feira, das 8h30 às 10h. Seguir-se-á o 
funeral, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 13 de No-
vembro, às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

Raul de Couto mota
1917 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 1 de Novem-
bro de 2009, com 92 anos de idade, Raul 
de Couto Mota, natural de Lomba da Maia, 
São Miguel Açores, esposo de Maria Alber-
tina Mota.
Deixa na dor sua esposa; seus filhos (as) 
Flávia, Diniz (Zenaide), Fátima, José Nuno 
(Liduina) e Luis; seus netos (as) Susana, 
Elizabeth, Linda, David, Pamela, Kevin, 
Melanie e Jason e seus cônjuges respecti-
vos; bisnetos Manny, Joshua, Ashley, Justin, 
Shannon, Yasmine e Cameron, assim como 
restantes familiares e amigos.
O funeral decorreu no dia 4 de Novembro de 2009, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Mausoléu 
Sta-Rita, Cemitério Le Repos Saint-François d’Assise, 6893 rua Sher-
brooke Est.
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.

†

†

Carlos Alfredo Pinto
Faleceu em Montreal, no dia 9 de Novem-
bro de 2009, com 45 anos de idade, Carlos 
Alfredo Pinto, natural de Gafanha, Nazaré, 
Portugal, esposo de Edite Igreja, natural de 
Monção, Portugal.
Deixa na dor a sua esposa; seus filhos 
Christopher (Paulina), Jeni e Kiara; seu neto 
Michael; seus pais António e Auzenda Pinto; 
sua sogra Maria Fernanda; seus irmãos An-
tónio, Ze Ulisses e Tonito, sua irmã Victória; 
sobrinhos (as), assim como restantes fami-
liares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | mEmORiA
4231, boul. St-Laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 12 de Novembro de 2009, 
das 14h às 22h e sexta-feira a partir das 8h30. Seguir-se-á o funeral, 
às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami-
gas na liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza 
domingo, 15 de Novembro, às 10h, 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.

manuel Cardoso
Faleceu em Montreal, no dia 10 de Novembro 
de 2009, com 89 anos de idade, Manuel Car-
doso, natural de Santa Cruz do Douro, Baião, 
Portugal, esposo de Maria Augusta de Jesus.
Deixa na dor a sua esposa; suas filhas Rosa 
(Manuel da Cruz), Graça (Guy Pinard), Tina 
(Domingos Pires), Florbina (David Dias), seu fi-
lho José (Filomena Frazão); netos (as) e bisne-
tos, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | mEmORiA
4231, boul. St-Laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins
O velório terá lugar sexta-feira, 13 de Novembro de 2009, das 14h 
às 17h e das 19h às 22h, e sábado a partir das 8h30. Seguir-se-á o 
funeral, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar, em cripta, 
no Mausoléu St-Martin. Renovam profunda gratidão pelas presenças 
amigas na liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza 
terça-feira, 17 de Novembro, às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.
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4 pneus de Inverno com jantes de 
Inverno. $400. 

514-571-1924

coSTURa
Compramos e vendemos máqui-
nas de costura domésticas. 

514-844-4351

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, pos-
so encontrar a solução ideal para 
as suas necessidades e resolu-
ção de todo o tipo de problemas.

514-299-2966
DEPOiS DAS 18H

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.

ClASSIfICADOS

veNDe-Se

eMpReGoS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 

Bom salário. 
Tempo inteiro. 

514-820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão 
procura instalador de “pavé-uni”, 
com um mínimo de 5 anos de ex-
periência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de experi-
ência. Salário conforme qualifica-
ções.     muitas regalias. 

514-325-7729 

aRReNDa-Se
Grande 4 ½ em St-Léonard, pró-
ximo do autocarro 141. Estaciona-
mento privado. 514-728-6831

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

viDeNTe

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

ReNovaÇÕeS

Residência Adisson, para idosos 
portugueses. Quartos disponíveis. 

Contacte Sónia
450-444-8859

Senhor ou senhora com ou sem 
experiência e ajudante de mesa 
(busboy) a tempo inteiro para tra-
balhar num restaurante português. 

514-240-3912

ReSiDÊNcia

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.

SeRviÇoS

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

Capaz de endireitar a sua vida. Contacte-me para qualquer 
problema que envenena a sua vida. Guardar ou regresso 
defi nitivo 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!!!

GABINETE SOUAREBA
Vidente Médium

Tem um problema? Tenho a solução!

09
_2

_1
00

7-
10

14

514.623.8111

J.A. Reno Mat inc.
Renovações gerais

Jaime Anacleto
Director

514-979-5951

Renovações completas de
cozinhas e casas de banho.

Serviço para blocos de apartamento 
manutenção da electricidade 

e da canalização
www.jarenomat.com

J.A. Reno Mat inc.
4 et 11 nov. 2009

Empregados de limpeza. Impor-
tante ter experiência. Limpeza à 
noite. 

Lurdes Vieira 450-975-0584

“Concierge” para bloco de aparta-
mentos, na zona Laurier. 

Deve residir
514-219-0059

Empregada de balcão com experi-
ência, para pastelaria / café. 

Contacte 514-927-6940

eMpReGoS

Agente de viagens c/ sem exp., 
com formação turística, que fale 
Português,  Francês, Inglês.

Boas regalias
travelagency09@hotmail.com

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 ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: 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

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

obras paralisadas em andorra
O Governo de Andorra ordenou a paralisação das 

obras do túnel de Dos Valires, onde morreram cin-
co portugueses, até se conhecer todos os dados técnicos 
que clarifiquem as causas do acidente.
Só hoje o Governo irá decidir se as obras do túnel, que 

deveria ser inaugurado no próximo ano, continuam ou 
se permanecem paradas. O chefe de Governo de An-
dorra, Jaume Bartumeu, explicou aos jornalistas que vai 
reunir-se com os ministros do Interior, Víctor Naudi, e 
do Ordenamento do Território, Vicenç Alay, para decidir 
se as obras do túnel vão ser suspensas definitivamente. 
Jaume Bartmuneu adiantou que foi pedido às empresas 
responsáveis pela obra que elaborem relatórios técnicos 

para que sejam apuradas as possíveis causas do desa-
bamento registado sábado e para garantir a consistên-
cia técnica dos trabalhos já executados. Entretanto, as 
equipas de emergência de Andorra continuam no local, 
onde neva desde a noite de sábado, a tentar resgatar os 
corpos de quatro operários que permanecem soterrados 
debaixo de ferros e betão. As equipas aguardam a che-
gada de maquinaria especializada vinda da Catalunha 
(Espanha). O objectivo, segundo Jaume Bartmuneu, é 
recuperar quanto antes os corpos dos trabalhadores.
O chefe do Governo de Andorra visitou domingo os 

feridos que se encontram no hospital Nostra Senyora 
de Meritxell, em Escaldes-Engordany, tendo constatado 
que a maioria deles pediu para ser levada para Portugal, 

para estar próxima das famílias.
Nesta visita, Jaume Bartumeu esteve acompanhado 

por um dos chefes de Estado do país, o co-príncipe epis-
copal, pela ministra da Saúde, pelo embaixador de Por-
tugal em Andorra, Mário Fernando Damas Nunes, pelo 
bispo de Urgell e pelo presidente do parlamento de An-
dorra. As autoridades de Andorra facilitam todo o apoio 
às vítimas e seus familiares, colocando-se à disposição 
da Embaixada portuguesa para apoiar a trasladação dos 
cadáveres, assim como ajudar no regresso dos feridos 
a Portugal, caso o desejem. O embaixador português 
disse aos jornalistas que as autoridades portuguesas são 
da opinião de que os feridos só devem regressar a Por-

tugal quando os médicos assim o decidirem. 
O acidente deu-se ao fim da manhã de sába-
do, cerca das 12:00 locais por causas ainda 
desconhecidas, tendo resultado cinco mortos 
e seis feridos, todos portugueses, quando ruiu 
a ponte exterior que liga a estrada principal 
à boca do túnel de Dos Valires, que une as 
localidades de Encamp e La Massana. As 
obras deveriam estar concluídas no próximo 
ano. A União Sindical de Andorra exigiu em 
comunicado que se investiguem as causas do 

acidente para evitar sinistros semelhantes no futuro. O 
comunicado recorda que este não é o primeiro acidente 
com consequências fatais no Túnel de Dos Valires. Al-
bino Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção do 
Norte, não tem dúvidas quanto às razões do acidente. 
Para ele, os responsáveis, por quererem avançar a todo 
o custo, falharam nas condições essenciais de protecção 
dos trabalhadores. “Nos últimos cinco anos, dos 40 tra-
balhadores que morreram na construção em Espanha 
- quinze morreram nas obras e os outros na estrada - 
sempre que há um grande acidente, quem morre são 
os trabalhadores da construção portugueses, não os 
espanhóis. Os espanhóis atiram os portugueses para os 
trabalhos de maior perigosidade”, sublinhou. LUSA

Fogão eléctrico, em boas condi-
ções. Para informações, a partir 
das 18h30: 514-728-8117

Empregado (a) para a caixa, a 
tempo inteiro, disponível aos fins-
de-semana. 514-812-3683

Churrasqueira 
portuguesa 

procura 
cozinheiro-
grelhador

com exp. e 
empregada de 

balcão.
514-893-3770

Senhora para ajudar na cozinha. 
Apresentar-se ao Restaurante A 
Quinta situado no 1851 rue Ontario 
este, Montreal.
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pAlAvRAs CRUzADAs

ANEDOTAs BOCA DO INFERNO

Ricardo Araújo Pereira

HORiZOnTAiS: 1. Estado patológico caracterizado pela inércia física 
e intelectual. Peça do arado que serve para afastar a terra do rego. 2. 
Que vem a propósito. Hectolitro (abrev.). 3. Lantânio (s.q.). Unidade 
de medida de irradiação ionizante absorvida. Aguça. 4. Plantio de al-
caparras. 5. Espécie de bigorna. Cento e um em numeração romana. 
Latitude (abrev.). 6. Musa que presidia à poesia épica e à eloquência. 
7. Nome próprio masculino. Aquelas. Planta apiácea conhecida por 
erva-doce. 8. Agente do Ministério Público. 9. Franqueia. Átomo, gru-
po de átomos ou molécula que perdeu a sua neutralidade eléctrica 
por ter captado ou perdido um ou mais electrões. A minha pessoa. 10. 
Doutor (abrev.). Molhar novamente. 11. Principiante. Campo.
VERTiCAiS: 1. Aquele que confere a colação. Ácido desoxirribonu-
cleico. 2. Pedra preciosa, de cor leitosa ou azulada, que apresenta 
reflexos cambiantes e é uma variedade de sílica hidratada. Antigo 
habitante da Úmbria. 3. Molibdénio (s.q.). Rumorejar levemente. 4. 
Destrói. Ventre materno. 5. Transportes Aéreos Portugueses. Canção. 
Extraterrestre (abrev.). 6. Superlativo absoluto sintético de audaz. 7. 
Negação (pref.). Curso de água natural, mais ou menos caudaloso. 
Tanto. 8. Suster-se e deslocar-se no ar. Palavreado. 9. Borboleta 
nocturna. Mercúrio (s.q.). 10. Espécie de abóbora vivaz, utilizada em 
doçaria. Imaginar. 11. Fileira. Instrumento cortante, formado de duas 
lâminas cortantes que se movem em torno de um eixo comum.

Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Um bêbado senta-se num autocarro ao lado de uma senhora. Passa-
do um tempo vira-se para ela e diz-lhe: - Bolas! Você é muita feia! - E 
você está muito bêbado! - Tá bem, mas eu amanhã já estou bom!

Dois homens bebem num bar: - Nunca transei com minha mulher an-
tes do casamento. E você? - Não me lembro... Qual é mesmo o nome 
dela? 

Vem um homem todo contente aos gritos por uma rua abaixo: - Sou 
um homem! Eu sou um homem! De vez em quando ele lá parava, até 
que levantava os braços e desatava aos saltos e ia outra vez rua abai-
xo: - Sou um homem! Sou um homem mesmo a sério! Até que alguém 
o abordou: - Oh homem que raio de gritaria é essa? Toda a gente vê 
que você é um homem, porque é que você vem tão satisfeito afinal? - 
É que acabei de levar no pacote e não gostei! Sou um homem!

Há um canibal que apanha um avião. Durante o voo, vem a hospedei-
ra e pergunta-lhe: - O senhor deseja a ementa? - Não, traga-me antes 
a lista dos passageiros!

Ia um homem a estrear o seu carro novo quando vê um trolha de 
bicicleta ao longe na estrada. Para mostrar ao trolha que o seu carro 
andava muito, acelerou e passou por ele a 120 Km hora. Diminuiu 
a velocidade mais à frente quando de repente é ultrapassado pelo 
trolha também a 120 Km hora. Surpreendido, o homem acelera de 
novo e ultrapassa o trolha, desta vez a 140 Km hora, mas, de novo 
é ultrapassado. Não entendendo mais nada, o homem pára o carro. 
Surpresa das surpresas, o trolha passa por ele, desta vez de marcha 
à ré a 140 Km hora. E continua a passar para trás e para a frente, já 
diminuindo a velocidade até parar à beira do homem do carro. Diz 
então o trolha: - Moço, posso tirar o suspensório que ficou preso na 
maçaneta da porta.

portugal: apoio a imigrantes
em situação de desemprego
A Portaria n.º 760/2009 

de 19 de Julho, revê 
os critérios aplicáveis ao 
cálculo dos meios de sub-
sistência e atende a cir-
cunstâncias excepcionais 
que respondem de forma 
socialmente justa a  situa-
ções de desemprego invo-

luntário por parte dos imi-
grantes. Esta portaria no 
seu preâmbulo vaticina: 
“A crise mundial que 

atinge também Portugal 
não deixa de reflectir-se 
nos imigrantes, sujeitan-
do-os a situações de ins-
tabilidade temporária no 

armando vara na vara criminal 
O que se oferece a quem já tem tudo? Um cheque 

de 10 mil euros é uma boa hipótese. Há ofertas 
que sabem sempre bem, e um cheque de 10 mil euros é 
simultaneamente prático e elegante. É elegante por ser, 
no fundo, uma mensagem escrita num tempo em que as 
pessoas já não escrevem umas às outras, o que é desde 
logo comovente. É prático, porque ninguém se queixa 
de já ter um igual e, na hipótese remota de não gostar, 
trata-se de um presente que se pode trocar em qualquer 
altura. Nomeadamente, por bens no valor de 10 mil eu-
ros.  Dito isto, e por muitos méritos que as hipotéticas 
ofertas de 10 mil euros possam ter, é forçoso assinalar 
que o caso Face Oculta embaraça, e de que maneira, 
José Sócrates e o partido socialista. Ainda há pouco 
tempo, figuras importantes do PSD foram enredadas 
num escândalo que envolvia milhões desviados da ban-
ca. Quando militantes destacados do PS aparecem liga-
dos a crimes, o melhor que conseguem é uma suspeita 
de pagamento ilícito de 10 mil euros, levado a cabo por 
um sucateiro. De um lado, o glamour social-democrata 
da alta finança, das off-shores, dos grandes grupos eco-
nómicos; do outro, a falta de estilo do ferro-velho e do 
lixo. Estamos perante corrupção pelintra, que é um oxi-
moro difícil de compreender: na origem da corrupção 
costuma estar a ganância. Aceitar subornos de 10 mil 
euros ao mais alto nível é como ser depravado a dar bei-

jinhos na testa. Quando surgiu, o caso Face Oculta foi 
justamente recebido por todos com algum entusiasmo, 
pelo contributo que dava para desenjoar os portugueses 
dos escândalos do Freeport, do BPN, do BPP e dos sub-
marinos, entre outros. Era um caso cujo processo seria 
interessante acompanhar, desde o momento inicial da 
investigação até ao dia em que, vários anos depois, uma 
prescrição ou um vício de forma acabe por absolver to-
dos os arguidos menos o mais pequenino. No entanto, 
quando começaram a ser conhecidos os pormenores, o 
caso passou de simpático a aflitivo. Se se confirma que 
administradores de grandes bancos recebem 10 mil eu-
ros em troca de favores, quanto receberá, hoje em dia, 
um vereador corrupto, um administrativo gatuno, um 
vulgar funcionário vigarista? Eu sou do tempo em que 
fechar ilegalmente uma marquise custava mais do que 
10 mil euros só em luvas. O que está a acontecer ao meu 
país? Que os índices de desenvolvimento estagnem, ou 
até regridam, não me choca nem sur-
preende. É habitual. Mas que as acti-
vidades ilícitas andem, elas próprias, 
nas ruas da amargura, deixa-me depri-
mido. Falhar onde nunca fomos bons 
não é novidade; fraquejar onde sempre 
fomos grandes, mói um bocadinho. 

emprego e desemprego. 
Todavia, nada justificaria 
que razões conjunturais 
determinassem, de forma 
quase automática, a ces-
sação da permanência dos 
trabalhadores afectados e 
das suas famílias em terri-
tório nacional. Tal é par-

ticularmente válido para 
os imigrantes que estão 
há vários anos radicados 
em Portugal e que aqui vi-
vem com as suas famílias, 
pretendendo permanecer. 
Sem prejuízo das presta-
ções de apoio social em 
situações de desemprego, 
importa, pois, adoptar 
uma solução excepcio-
nal e temporária quanto 
ao regime de fixação dos 
meios de subsistência, que 
responda de forma justa 
e equilibrada á situação 
que o País vive.”
Condições excepcionais
- A título excepcional, ao 

requerente que comprove 
encontrar-se em situação 
de desemprego involun-
tário e declare não poder 
manter a disponibilidade 
ou a possibilidade de ad-
quirir legalmente os meios 
de subsistência previstos 
na Portaria n.º 1563/2007 
de 11 de Dezembro, pode 
ser prorrogada a perma-
nência correspondente ao 
tipo de visto, atendendo 
ao período de tempo de 
prorrogação solicitado, re-
novado o título de residên-
cia temporária, renovada a 
autorização de residência 
permanente ou concedida 
a licença de longa duração. 
Do mesmo regime excep-
cional gozam os membros 
do respectivo agregado fa-
miliar. (O presente artigo 
não dispensa a consulta á 
Portaria 760/2009).

António
A. Archer Leite

Venham festejar connosco

24 de Dezembro - horário normal

25 de Dezembro a partir das 16h00
e

31 de Dezembro a partir das 19h00
 Passagem de ano

Sempre animado por Duarte Froias
e DJ Fernando Vinagre

1851 Ontario Este
Tel. 514.563.1211

RESERVEM OS SEUS LUGARES

Silva, Langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre G. Séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOS
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5
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sOlUçãO
SOLUçãO CRUZADAS:

938257164
751469382
624831975
286394517

842915736
165743298

573182649
397628451

419576823

sUDOKU

267
4 1

7
4

72

3
3

2

95

8
1

CAsAl DA sEMANA

pARABÉNs

que lindo casal

FOTO DA sEMANA

6

9

Baptizado de Gabriel Braga Silveira, filho de 
Júlia e Alessandro

HORiZOnTAiS: 1. Coma, Aiveca. 2. Opor-
tuno, Hl. 3. La, Rad, Afia. 4. Alcaparral. 5. 
Tais, CI, Lat. 6. Calíope. 7. Rui, As, Anis. 8. 
Magistrado. 9. Abre, Ião, Eu. 10. Dr, Remo-
lhar. 11. Novato, Agra.
VERTiCAiS: 1. Colator, ADN 2. Opala, Um-
bro. 3. Mo, Ciciar. 4. Arrasa, Gera. 5. TAP, 
Lai, Et. 6. Audacíssimo. 7. In, Rio, Tão. 8. 
Voar, Parola. 9. Falena, Hg. 10. Chila, Ide-
ar. 11. Ala, Tesoura.

1
3

8

Rota da castanha em
Trás-os-Montes
A castanha é mote para a criação de um conjunto 

de rotas em torno de um produto importante na 
economia da região transmontana. O projecto da Uni-
versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro percorre os 
caminhos do território, mas também da memória, tra-
dição e desenvolvimento local.
Quando o frio aperta o consumo das castanhas cresce. 

Na Terra Fria, em Trás-os-Montes, a produção anual 
de castanha perfaz as 42 mil toneladas. Perto de 85% 
da produção nacional está concentrada nesta área. A 
tradição em torno desta produção inspirou o projecto 
da criação de uma Rota da Castanha. O projecto coor-
denado a partir de Vila Real, na Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro (UTAD), conta com a parceria 
de vários parceiros. No terreno estão delineados cinco 
trajectos num total de 400 quilómetros de extensão por 
paisagens pontuadas por soutos. De acordo com o co-
ordenador da rota e docente da UTAD, José Laranjo, 
os itinerários foram traçados “em conformidade com 
as características geográficas da região e dos tipos 
de cultura”. 
Os percursos convidam o visitante a uma abordagem 

ao património natural e edificado em torno da cultu-
ra do castanheiro. José Gomes Laranjo descreve o 
“Percurso Milenar”, que abarca a área entre Vinhais 
e Bragança, como sendo um trajecto que abrange uma 
região de grande abundância de castanheiros centená-
rios. O “Percurso das Fagaceae” (entre Bragança e 
Macedo de Cavaleiros) passa, também, por uma zona 
monumental de carvalhos. Entre Bragança e Macedo 
de Cavaleiros desenha-se o “Percurso Paisagista” 
que, segundo o docente, “é um itinerário cuja beleza 
reside numa paisagem de soutos a perder de vista». 
Já no «Percurso da Judia”, entre Chaves e Carrazedo 
Montenegro, o visitante pode conhecer parte da zona 
da Denominação de Origem Protegida (DOP) da cas-
tanha Padrela. O responsável caracteriza a paisagem 
“de uma grande densidade de soutos tratados como 
pomares, com grande produtividade”. O património 
edificado está presente no “Percurso Dourado da 
Padrela” que abrange o trajecto entre Vila Pouca de 
Aguiar e Murça. A proposta passa pela visita às minas 
de ouro do período romano, em Tresminas.
A população do território incluído neste projecto foi 

convidada a participar. O docente da UTAD explica 
que os municípios foram solicitados a associar-se na 
elaboração dos percursos. Algumas associações de 
produtores participaram como parceiros, assim como 
as anteriores regiões de turismo (substituídas pelas 

actuais Entidades Regionais de Turismo) com acção 
na região. José Laranjo acrescenta que “a rota é um 
projecto em permanente actualização e, neste sentido, 
entendemos que poderá constituir uma janela de Trás-
os-Montes, da sua Terra Fria, para o Mundo”. 

A grande concentração de Soutos na área de Trás-os-
Montes pode ser explicada pelo baixo custo de manu-
tenção dos castanheiros durante todo o ano, o que lhes 
confere uma grande rentabilidade. 
José Laranjo analisou o mercado da castanha afir-

mando que “o país é deficitário neste produto haven-
do, por isso, largo espaço para novas produções”. O 
responsável acrescentou “que a comercialização em 
fresco está reduzida a um curto período de tempo, até 
Janeiro, por falta de unidades de transformação”.
A lenda referente a este dia conta que:
Um dia, quando um cavaleiro romano andava a fazer 

a ronda, viu um velho mendigo cheio de fome e frio, 
porque este estava quase nu. O dia estava chuvoso e 
frio, e o idoso estava encharcado. 
O cavaleiro, chamado Martinho, era bondoso e gos-

tava de ajudar as pessoas mais pobres. Então, ao ver 
aquele mendigo, ficou cheio de pena e cortou a sua 
grossa capa ao meio, com a espada. 
Depois deu a metade da capa ao mendigo e partiu. 

Passado algum tempo a chuva parou e apareceu no céu 
um lindo Sol.

Carla Santos | Café Portugal

Noite de fados no
clube portugal de Montreal
Caros leitores, tive a sorte de assistir a uma lindís-

sima noite de fados na noite de sábado. Vou vos 
dizer desde já que o silêncio esteve presente, sempre 

que o trinar das guitarras soava na sala.
E por falar em guitarras, vou começar pelo fim da 

noite, e isto porque Liberto Medeiros nos ofereceu 
uma magistral variação, muito bem acompanhada 

pelo nosso professor, Chico Valadas. Estás de para-
béns Mestre Liberto. 
Quanto aos fadistas, Carlos Rodrigues fez a abertura 

do sarau. Depois de ouvirmos “Lisboa não 
sejas francesa”, tocada à moda de guitar-
rada, como é costume  dar  o início nas 
noites de fado.
Cristina Rodrigues, única voz feminina 

deste sarau, cantou, e muito bem, uns fa-
dos antigos.
O Vilela, com o seu estilo tradicional, 

não precisa de apresentações, e eu gostaria 
de lhe agradecer pelo fado do Parentesco, 
nunca me canso de o ouvir. 
O jantar foi óptimo, delicioso mesmo. 

O senhor António Moreira, presidente do 
Clube, que serve aos sábados uns almoços 
muito bons em qualidade e preços, disse-
me que o Clube tem um rancho folclórico, 
e os jovens são bem-vindos. Vão também 

abrir uma escola de concertinas, quem quiser apren-
der, é só contactar o Clube Portugal de Montreal.

José de Sousa
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MANUFACTURIER VENTE D’ENTREPÔT
sur vêtements de modes féminins griffées

MANUFACTURERS WAREHOUSE SALE
on famous women's branded fashions

75%
rabais prix de détail /off retail prices

jusqu’ à / up to

Jeans, pantalons, hauts, manteaux, vestons,
chandails chauds, chemises de Designer.

Designer Jeans, pants, coats, jackets, tops,
sweaters & shirts.

CASH

225 Chabanel Ouest
Suite 705

225 Chabanel West
Suite 705

Jeudi, 12 Nov   midi - 8 pm
Vendredi,  13 Nov   midi - 8 pm
Samedi, 14 Nov   9 am - 4 pm

Jeudi, 19 Nov   midi - 8 pm
Vendredi,  20 Nov   midi - 8 pm
Samedi, 21 Nov   9 am - 4 pm

Jeudi, 26 Nov   midi - 8 pm
Vendredi,  27 Nov   midi - 8 pm
Samedi, 28 Nov   9 am - 4 pm

Thursday, 12 Nov   noon - 8 pm
Friday,  13 Nov   noon  - 8 pm

Saturday, 14 Nov   9 am - 4 pm

Thursday, 19 Nov   noon - 8 pm
Friday,  20 Nov   noon - 8 pm

Samedi, 21 Nov   9 am - 4 pm

Thursday, 26 Nov   noon - 8 pm
Friday,  27 Nov   noon - 8 pm
Friday, 28 Nov   9 am - 4 pm

MANUFACTURIER VENTE D’ENTREPÔT
sur vêtements de modes féminins griffées

MANUFACTURERS WAREHOUSE SALE
on famous women's branded fashions

75%
rabais prix de détail /off retail prices

jusqu’ à / up to

Jeans, pantalons, hauts, manteaux, vestons,
chandails chauds, chemises de Designer.

Designer Jeans, pants, coats, jackets, tops,
sweaters & shirts.

CASH

225 Chabanel Ouest
Suite 705

225 Chabanel West
Suite 705

Jeudi, 12 Nov   midi - 8 pm
Vendredi,  13 Nov   midi - 8 pm
Samedi, 14 Nov   9 am - 4 pm

Jeudi, 19 Nov   midi - 8 pm
Vendredi,  20 Nov   midi - 8 pm
Samedi, 21 Nov   9 am - 4 pm

Jeudi, 26 Nov   midi - 8 pm
Vendredi,  27 Nov   midi - 8 pm
Samedi, 28 Nov   9 am - 4 pm

Thursday, 12 Nov   noon - 8 pm
Friday,  13 Nov   noon  - 8 pm

Saturday, 14 Nov   9 am - 4 pm

Thursday, 19 Nov   noon - 8 pm
Friday,  20 Nov   noon - 8 pm

Samedi, 21 Nov   9 am - 4 pm

Thursday, 26 Nov   noon - 8 pm
Friday,  27 Nov   noon - 8 pm
Friday, 28 Nov   9 am - 4 pm

até

75%
de desconto sobre o preço de retalho

Jeans, calças, casacos, casacos de inverno, tops, 
camisolas, e camisas de Designer
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01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
15:30  LINHA DA FRENTE(R/)     
16:30  MAGAZINE
           BRASIL CONTACTO    
17:00  CONTRA INFORMAÇÃO     
17:15  BIOSFERA (R/)     
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            BRASIL CONTACTO    
22:15  Programa a designar  
23:45  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
00:15  PAI À FORÇA    
01:00  JOGO DUPLO(R/)

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  GRANDE ENTREVISTA    
16:30  MAGAZINE
           CANADÁ CONTACTO    
17:00  UM LUGAR PARA VIVER    
18:00  JOGO DUPLO    
19:15  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
           CANADÁ CONTACTO    
22:15  PONTAPÉ DE SAÍDA    
23:15  CONTA-ME COMO FOI     
00:00  CORREDOR DO PODER    
01:00  JOGO DUPLO(R/)     

             qUARTA-fEiRA                           qUinTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SáBADO                                       DOminGO                                SEGUnDA-fEiRA                             TERçA-fEiRA

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  MAGAZINE
            TIMOR CONTACTO
16:45  A ALMA E A GENTE (R/)       
17:15  FAMÍLIA , FAMÍLIA     
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            TIMOR CONTACTO(R/)     
22:15  DANÇA COMIGO
           NO GELO(R/)     
23:45  GRANDE ENTREVISTA    
00:30  IR É O MELHOR REMÉDIO  
01:00  QUARTO CRESCENTE 

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  INICIATIVA (R/)     
03:00  ZIG ZAG    
04:00  Programa a designar  
04:30  FILHOS DA NAÇÃO  
05:00  TELERURAL(R/)      
05:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  ZIG ZAG    
10:00  BIOSFERA (R/)     
10:45  LIGA DOS ÚLTIMOS     
13:30  ÁFRICA DO SUL CONTACTO    
14:00  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
14:30  A VOZ DO CIDADÃO     
14:45  SELECÇÃO NACIONAL (AA) 
            Portugal vs Bósnia 
16:45  TELEJORNAL    
17:30  DANÇA COMIGO NO GELO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  TELERURAL(R/)      
20:45  TELEJORNAL
21:30  HELDER MOUTINHO “ QUE
            FADO É ESTE QUE TRAGO”  
23:15  ÁFRICA DO SUL CONTACTO
23:45  UM LUGAR PARA VIVER(R/)     
00:30  O ÚLTIMO PASSAGEIRO(R/) 

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  CONSIGO    
03:00  ZIG ZAG    
04:00  T2 PARA 3 “REMODELADO”(R/)       
04:30  OS REIS DA SELVA(R/)      
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:15  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
06:45  EURODEPUTADOS    
07:15  GOSTOS E SABORES    
07:45  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  SÓ VISTO!     
11:00  EUROPA CONTACTO    
11:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
12:00  PROGRAMA DAS FESTAS    
14:30  TELERURAL(R/)      
15:00  TELEJORNAL    
16:00  AS ESCOLHAS DE MARCELO
           REBELO DE SOUSA    
16:15  CONCELHOS DE PORTUGAL  
17:15  O ÚLTIMO PASSAGEIRO     
18:30  T2 PARA 3 “REMODELADO”      
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
20:30  TELEJORNAL
21:30  A VIZINHA DO LADO    
23:30  COUTO & COUTADAS      

00:00  EUROPA CONTACTO(R/)     
00:30  30 MINUTOS(R/)     
01:00  MANUEL HERMÍNIO MONTEIRO
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:16  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:15  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  NOTAS SOLTAS    
16:15  MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. JERSEY    
16:45  FILHOS DA NAÇÃO  
17:00  SÓ VISTO!(R/)      
18:00  JOGO DUPLO    
19:10  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
21:04  TELEJORNAL MADEIRA    
21:41  TELEJORNAL - AÇORES    
23:45  MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. JERSEY    
00:00  PRÓS E CONTRAS    
00:30  CONVERSAS
           DE ESCRITORES  
01:00  JOGO DUPLO

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  MAGAZINE GOA CONTACTO    
17:00  IR É O MELHOR REMÉDIO  
17:30  GRANDE REPORTAGEM-SIC
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O SEGREDO    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE GOA CONTACTO    
22:15  TRIO D´ATAQUE    
23:45  SERVIÇO DE SAÚDE  
01:00  JOGO DUPLO(R/)     

* HOra De MONTreal                             ** HOrÁrIO sUJeITO a MODIFICações

COOrDeNAçãO De jOãO meSQUITA - 

BREvEs

II DIvIsãO - zONA NORTE

II DIvIsãO - zONA CENTRO

III DIvIsãO pORTUGUEsA
SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C SÉRiE D

SÉRiE E SÉRiE f SÉRiE G - AçORES

II DIvIsãO - zONA sUl

1-Moreirense 18
2-Gondomar 13
3-Vizela 12
4-Sp. Espinho  12
5-ribeirão 12
6-Padroense 12
7-Merelinense 9
8-Lordelo 9

9-Tirsense 8
10-Boavista 8
11-Vianense 8
12-Vieira 8
13-Lourosa 8
14-Valdevez 7
15-Paredes 6
16-Lousada 3 

jOrNADA 7 | 07-11-2009
Lousada  1 - 1  Vianense 

Padroense  3 - 2  Merelinense 
Valdevez  1 - 2  Vieira 

Paredes  1 - 1  Ribeirão 
Lourosa  1 - 1  Tirsense 
Moreirense  3 - 1  Vizela 
Lordelo  0 - 1  Gondomar 

Sp. Espinho  2 - 1  Boavista 

SÉRiE G - mADEiRA
1-R. Brava                          14
2-Andorinha 12
3-Portosantense 11
4-C. lobos                              11
5-Caniçal 9
6-E. Calheta                           7
7-Machico 7
8-1.º Maio                         7
9-CF União                      6
10-C. Canicense                  6
11-Porto Moniz                3
12-Porto Cruz                       2 

1-Madalena 19
2-Boavista S. Mateus 18
3-Capelense 14
4-Lusitânia 14
5-Angrense 13
6-Santiago 12
7-U. Micaelense             10
8-Rabo Peixe                     7
9-Flamengos 6
10-Barreiro 2 

1-Pescadores 19
2-Juv. Évora                        14
3-Beira-Mar MG                12
4-Farense 12
5-C. Piedade                      12
6-Quarteirense 9
7-Fabril 9
8-Lus. Évora                        9
9-Esp. Lagos                         9
10-Castrense 4
11-Moura 4
12-U. Montemor               0 

1-Casa Pia                   17
2-Tojal  15
3-Torreense  11
4-Sintrense 10
5-Alcochetense 10
6-1.º Dezembro                  9
7-Caldas 9
8-Oeiras  9
9-Peniche 9
10-Portomosense  7
11-O. Moscavide          5 
12-Gavionenses 2 

1-Sourense 15
2-Anadia 14
3-F. Algodres                       13
4-BC Branco                      11
5-Pombal 11
6-Tocha 10
7-Gândara 9
8-Mangualde 8
9-Penamacorense 8
10-V. Mocidade               8
11-Nelas 3
12-Alcains 2 

1-Coimbrões 15
2-Candal 14
3-Avanca 13
4-S. joão Ver                      12
5-Cesarense 11
6-fiães 10
7-O. Douro                           10
8-Cinfães 9
9-P. Castelo                           9
10-Milheiroense 5
11-Sanjoanense 4 
12-Mêda 3 

1-Vila Meã                     15
2-Amarante 12
3-Fafe 11
4-AD Oliveirense        10
5-Joane 10
6-T. Moncorvo            10
7-Serzedelo 10
8-Leça 9
9-Famalicão 9
10-Rebordosa 8
11-Infesta 4
12-Pedrouços 2 

1-M. Fonte                          16
2-Mirandela 16
3-Limianos 13
4-Montalegre 13
5-Bragança 12
6-M. Cavaleiros                12
7-Valenciano 10
8-Marinhas 7
9-Amares 7
10-fão 5
11-Morais 4
12-Santa Maria               4 

PrÓxImA jOrNADA | 15-11-2009
Merelinense - Sp. Espinho 

Boavista - Lousada 
Tirsense - Padroense 
Vianense - Lordelo 

Vizela - Lourosa 
Gondomar - Valdevez 
Ribeirão - Moreirense 

Vieira - Paredes 

1-Tourizense 14
2-Tondela 13
3-Mafra 13
4-União Serra 11
5-Esmoriz 11
6 Marinhense 11
7-Arouca 11
8-Praiense 11

9-Monsanto 11
10-Pampilhosa 9
11-Ac. Viseu        9
12-Operário 8
13-Sertanense 7
14-Eléctrico 5
15-V.Pico 5
16-O.Bairro 5 

jOrNADA 7  |  07-11-2009
Eléctrico  1 - 3  Tondela 

Pampilhosa  2 - 2  Monsanto 
União Serra  1 - 0  Mafra 

Tourizense  1 - 1  Operário 
Ac. Viseu  1 - 0  Praiense 
Marinhense  0 - 3  Arouca 
Esmoriz  1 - 0  Sertanense 

O.Bairro  0 - 0  V.Pico 

PrÓxImA jOrNADA | 15-11-2009
Monsanto - O.Bairro 

Praiense - Pampilhosa 
Tondela - Esmoriz 
Arouca - Ac. Viseu 

Sertanense - União Serra 
Operário - Marinhense 

Mafra - Tourizense 

1-Atlético 16
2-E. Amadora 15
3-Camacha 14
4-U. Madeira 14
5-Oriental 14
6-Reguengos 13
7-Pinhalnovense 11
8-Pontassolense 11

9-Lagoa 10
10-Marítimo B 8
11-Louletano 7
12-Odivelas 6
13-R. Massamá 5 
14-Igreja Nova 5
15-Aljustrelense 3
16-Santana 2 

jOrNADA 7 | 07-11-2009
Camacha 0 - 1 Igreja Nova 

Lagoa 1 - 1 Louletano 
Pontassolense 1 - 0 Santana 
U. Madeira 3 - 0 Aljustrelense 
R. Massamá 1 - 3 Pinhalnovense 
Marítimo B 1 - 1 A. Reguengos 
E. Amadora  4 - 1  Atlético 

Oriental  0 - 0  Odivelas

PrÓxImA jOrNADA | 15-11-2009
Louletano - Oriental 
Odivelas - Camacha 

Pinhalnovense - Lagoa 
Igreja Nova - E. Amadora 

Atl. Reguengos - R.Massamá 
Atlético - Pontassolense 

Aljustrelense - Marítimo B 
Santana - U. Madeira 

REsUlTADOs

1-Sp. Braga                         25 
2-Benfica 25 
3-FC Porto                          20 
4-Nacional 17 
5-Marítimo 15 
6-rio Ave 15 
7-U. Leiria                               14 
8-Sporting 14 

9-V. Guimarães 10 
10-P. Ferreira 10 
11-Naval 10 
12-V. Setúbal 8 
13-Olhanense 8 
14-Belenenses 8 
15-Leixões 8 
16-Académica 7 

1ª lIGA - lIGA sAGREs

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs

Sexta-feira (06 Nov) 
Belenenses-P. Ferreira 0-3 
Sábado (07 Nov) 
V. Setúbal-Olhanense                0-0 
V. Guimarães-Sp. Braga          1-0 
Domingo (08 Nov) 
Leixões-Nacional 2-4 
U. Leiria-Académica               1-1 
Marítimo-FC Porto                    1-0 
Rio Ave-Sporting                 2-2 
Segunda-feira (09 Nov) 
Benfica-Naval 1-0 

pRóxIMA jORNADA

Sexta-feira (27 Nov) 
Olhanense-Guimarães 15:15 
Sábado (28 Nov) 
Sporting-Benfica 16:15 
Domingo (29 Nov) 
Nacional-Naval 11:00  
Académica-V. Setúbal 11:00  
P. Ferreira-Leixões          11:00  
Belenenses-Marítimo 13:00 
FC Porto-Rio Ave                     15:15 
Segunda-feira (30 Nov) 
Sp. Braga-U. Leiria             15:15 

REsUlTADOs
Gil Vicente 0 - 2 Estoril

Penafiel 0 - 2 Oliveirense
Freamunde 1 - 2 Beira-Mar

Trofense 2 - 1 Varzim
Aves 1 - 1 Feirense

Fátima 3 - 0 Sp. Covilhã
S. Clara 3 - 0 Chaves

Carregado 1 - 3 Portimonense

pRóxIMA jORNADA
Varzim - Aves

Oliveirense - Gil Vicente
Estoril - Freamunde

Portimonense - Fátima
Chaves - Penafiel

Feirense - Carregado
Beira-Mar - Trofense
Sp. Covilhã - S. Clara

                        j V e D  P
1-Portimonense       9 5 2 2 17
2-S. Clara            9 4 4 1 16
3-Beira-Mar           9 5 1 3 16
4-Feirense            9 4 3 2 15
5-Gil Vicente         9 4 2 3 14
6-Oliveirense         9 4 2 3 14
7-Fátima             9 3 3 3 12
8-Aves                9 2 6 1 12

                               j  V e  D  P
9-Trofense           9 3 2 4 11
10-Estoril            9 2 5 2 11
11-Penafiel           9 2 4 3 10
12-Sp. Covilhã        9 3 1 5 10
13-Freamunde      9 2 3 4 9
14-Carregado       9 2 3 4 9
15-Varzim          9 2 3 4 9
16-Chaves         9 1 4 4 7

Sporting  1-1  Ventspils 
Everton   0-2   Benfica 
Nacional  1-1  Athletic 

EUROpA lEAGUE

FC Porto  25/11  Chelsea 

REsUlTADO - lIGA DOs CAMpEõEs 2009/10

CARlsBERG CUp
Portimonense   11/11   Académica
V. Setúbal         11/11   V. Guimarães
Fátima              11/11   Marítimo 
Olhanense        11/11   P. Ferreira
Gil Vicente       11/11   Rio Ave
U. Leiria            11/11   Naval

CRiSTiAnO ROnALDO 
ACELEROU RECUPERAçãO
A concentração da Selec-
ção Nacional com vista aos 
dois jogos diante da Bósnia, 
a contar para o “play-off” de 
acesso ao Mundial’2010, fi-
cou marcada pelas conver-
sas à volta da ausência de 
Cristiano Ronaldo, convoca-
do por Carlos Queiroz para 
esta dupla operação, apesar 
de o Real Madrid insistir em 
não o libertar.

fOi mESmO O
PiOR DA ÉPOCA
Os números não explicam 
tudo, mas talvez ajudem a 
tornar o debate mais objecti-
vo: o FC Porto tem uma mé-
dia de 40 ataques por jogo 
de campeonato – contagem 
que engloba as vezes que 
uma equipa entra no último 
terço do campo com a bola 
controlada –, mas ficou-se 
pelos 13 na visita ao Marí-
timo.

BETTEnCOURT
COnVOCOU PLEnáRiO
Atacar o problema e já! José 
Eduardo Bettencourt cha-
mou a si a responsabilidade 
de encontrar, junto de um 
restrito grupo, a forma de 
acabar com a tempestade 
que assola Alvalade, fei-
ta de péssimos resultados 
na Liga, das demissões do 
técnico Paulo Bento, do ad-
ministrador da SAD e vice-
presidente Miguel Ribeiro 
Telles e do director-despor-
tivo Pedro Barbosa.

DESCAnSO PARA HUGO
Paragem do campeonato, 
oportunidade de ouro para 
recuperar o fôlego. É a al-
ternativa que resta ao Braga 
quando a chamada segunda 
linha de opções, a maioria, 
não está ao mesmo nível 
dos habituais titulares, entre 
os quais Hugo Viana, incon-
testável no Top 10 dos jo-
gadores mais utilizados por 
Domingos Paciência.

Benfica ganha batalha naval
O Benfica, com um 

tiro certeiro, abateu 
já nos minutos finais uma 
Naval que entrou no está-
dio da Luz com a ideia de 
resistir e se possível perder 

por poucos, e foi conseguindo, através 
duma grande exibição do seu guarda-
redes e da pouca apontaria ou apontaria 
a mais (nos postes) de alguns jogadores 
do Benfica, mas também é preciso que 
seja dito que ficou uma grande penali-
dade por marcar a favor da Naval, e a 
Naval também teve algumas perdidas já 
na parte final do encontro. O importan-
te, foram os 3 pontos que levam o clube 
de Jesus novamente ao 1º lugar desta 
liga. O Benfica foi o grande vencedor da 
jornada, aproveitando – e não precisou 
sequer de golear – a recepção à Naval 
para ganhar pontos ao Braga, derrotado 
pela primeira vez na Liga Sagres, e ao 

FC Porto, que vai acumulando em más 
exibições o que não consegue em termos 
pontuais. Demasiado fraca, a exibição 
portista na Madeira, onde o Marítimo 
se limitou a confirmar a tendência para 
tirar pontos aos grandes, conseguindo 
finalmente ficar com a totalidade deles 
depois dos empates na Luz e em Al-
valade. Por falar em Alvalade, a saída 
de Paulo Bento foi durante 45 minutos 
a solução que faltava ao Sporting para 
regressar às vitórias, não fosse ter apa-
recido um ponta-de-lança português, 
goleador e experiente. João Tomás, do 
Rio Ave, voltou a acenar a Carlos Quei-
roz, mas a convocatória já estava feita, a 
mesma que afastou Rúben Micael, peça 
fulcral no Nacional, que, apesar da lon-
ga participação europeia, segue isolado 
no quarto lugar, a apenas três pontos do 
FC Porto. E Edgar, o jovem brasileiro, 
leva já sete golos.

as alturas fazem mal
ao Gil vicente e feirense

João Garcia, o famoso 
alpinista português 

que já escalou algumas 
das montanhas mais altas 
do mundo, poderia dar 
conselhos valiosos aos 

treinadores e jogadores do Gil Vicente 
e do Feirense, que parecem afectados 
pelo “mal das alturas”. Em Barcelos, 
frente ao Estoril, adversário que se en-
contrava abaixo da linha de água, os 
gilistas não resistiram ao “comeback” 
de Neca, o professor que conhece os 
meandros da II Liga como ninguém – 

os canarinhos conseguiram a primeira 
vitória fora no campeonato –, e perde-
ram o comando para o Portimonense. 
Também o Feirense foi incapaz de se 
manter nos lugares de subida, largan-
do o segundo posto para o Santa Clara. 
Quem não se deixa abater é o Beira-
Mar. Em Aveiro, não há dinheiro para 
salários, não há Direcção, e as portas 
do clube podem fechar-se brevemente. 
A única alegria para os adeptos do clu-
be é a equipa de futebol, que continua a 
lutar... como se não houvesse amanhã.

paulo Bento diz 
sair de cabeça 
alta
O antigo técnico do Sporting, Paulo 

Bento, fez um balanço dos quatro 
anos que passou em Alvalade, referin-
do que sai de consciência tranquila e 
cabeça levantada com o trabalho feito 
acrescentando que sempre se sentiu 
apoiado. 
“Senti-me sempre apoiado por todos 

aqueles com quem trabalhei ao longo 
deste tempo. Caso contrário também 
não seria possível ter este trajecto de 
quatro anos. Além disso, como já disse 
anteriormente, não sei se mais alguma 
vez terei esse apoio noutro clube”, afir-
mou o treinador.

fC PORTO É A EqUiPA 
COm mAiS AUTO-GOLOS 
nA LiGA
O FC Porto, com um total de 
três golos na própria baliza, 
o que provocou a perda de 
três pontos, é a equipa da 
Liga Sagres com o maior re-
gisto de auto-golos, depois 
de concluído o primeiro terço 
do campeonato. Os tetra-
campeões encabeçam um 
lote de mais sete equipas, 
todas com um auto-golo.

Ronaldo
indemnizado

Cristiano Ronaldo acei-
tou receber uma in-

demnização do jornal inglês 
Daily Mirror, que acusara o 
futebolista português de ter 
ingerido muitas bebidas al-
coólicas e dançado enquan-
to recuperava da operação a 
um pé, em Los Angeles, Es-

tados Unidos, em Julho de 2008.

apuramento Wc2010
Rep. Irlanda - França 14/11

Portugal - Bósnia-Herzgovina
14/11 às 14h45

Grécia - Ucrânia 14/11
Rússia - Eslovénia 14/11
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