
Estimulando a economia
Num encontro realizado na passada 

quinta-feira no escritório regional 
do Ministro do Comércio Internacional 

Peter Van Loan, foi questão do anúncio 
do lançamento de vários programas de 
ciência e tecnologia nos quais partici-

pam 60 empresas e universidades do 
Canadá e Brasil, reunindo um investi-
mento de 3,7 milhões de dólares. 
“Estes investimentos permitirão reu-

nir os melhores pesquisadores do sec-
tor privado do Canadá e do Brasil, 
declarou o ministro. O último objecti-
vo consiste em reforçar as actividades 
de pesquisa, estimular a inovação e 
iniciar novas tecnologias, o que cria-
rá empregos e riqueza nos dois paí-
ses”— afirmou o ministro.
Três dos seis projectos co-financia-

dos concentrar-se-ão em iniciativas de 
pesquisa conjuntas, enquanto os três 
outros são destinados a actividades de 
desenvolvimento partilhado. 
Os projectos de pesquisa incidirão so-

bre a procura de inovações nos domí-
nios da fibra óptica, do plástico biode-
teriorável e a tecnologia de satélites.
As actividades de desenvolvimento 

reunirão os pesquisadores que se apli-

carão sobre o futuro da geomática, as 
telecomunicações sem fio e da nano 
tecnologia.
Por seu lado, o ministro dos Recursos 

Naturais, Christian Paradis, afirmou: 
“Graças a este Programa de parcei-
ros internacionais em ciência e tec-
nologia, o governo canadiano esta-

beleceu parcerias estratégicas mais 
sólidas com outros países, contribuin-
do na comercialização dos produtos 
das actividades de pesquisa e desen-
volvimento em benefício das empresas 
canadianas”.

Raul Mesquita

Serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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cavaco promulga
pacote anticorrupção

Sinais
perigosos
em crescendo
Sem um ínfimo de ligação ao comu-

nismo, e ao longo de toda a minha 
vida, a verdade é que desde cedo per-
cebi o precipício que se estava a criar 
com o surgimento de Gobashov na 
cena política mundial.  
Designei-o, pois, pelo Marcelo Ca-

etano da União Soviética, o que aca-
bou, lamentavelmente, por se tornar 
uma realidade.
Qualquer pessoa minimamente do-

cumentada, e que usasse da reflexão 
sobre as coisas do Mundo no seu dia-
a-dia, facilmente perceberia que as 
mudanças a operar no seio do antigo 
bloco comunista teriam sempre de ser 
lentas, desde que se quisesse preservar 
os benefícios que, com o tempo e com 
um imenso sacrifício de milhões, tam-
bém haviam sido conseguidos.
Desde que lera a sua excelente obra 

sobre o futuro do comunismo sovié-
tico, que dera o meu mais completo 
acordo às posições de Wolfgang Leo-
nard, que defendia uma transição len-
ta e controlada da estrutura comunista 
soviética para uma social-democracia 
avançada, à semelhança da construí-
da na Suécia por Oloff Palme e pelos 
seus colegas de partido, realmente de-
fensores da verdadeira social-demo-
cracia. Um modelo que, como se viu 
há perto de uma semana, ainda man-
tém a Suécia numa posição cimeira na 
lista da centena de países de melhor 
qualidade e nível de vida do Mundo, 
de perto rodeada pela Dinamarca, No-
ruega e Finlândia.
O desastre do comunismo soviético, 

precipitado por um político incapaz, 
criou nos Estados Unidos o sentimento 
de impunidade que se veio a materiali-
zar, em última análise, na grave crise 
financeira que no seu seio se desen-
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celebração da língua
portuguesa na américa

Sinais perigosos em crescendo
volveu, e que acabou por ser exportada para quase 
todo o lugar do Mundo em que vivemos, deixando-
nos, como já se pôde perceber, sem porta de saída.
Foi este sentimento de impunidade, de parceria com 

um desenvolvimento profundo da corrupção ao ní-
vel das sociedades financeiras dos Estados Unidos, 
que permitiu a farsa das armas de destruição maci-
ça no Iraque, apresentada ao Mundo pelo Governo 
dos Estados Unidos, que assim se arrastaram para a 
guerra, bem como boa parte dos seus aliados.
Tudo isto, e o muito mais que hoje se conhece, foi 

o que depois conduziu aos acontecimento de 11 de 
Setembro, que muitos nunca terão imaginado como 
sendo possível, ou nem sequer lhes terá ocorrido. 
Tive, porém, a oportunidade, no Verão de 1982, em 
plena praia da Nazaré, de expor uma tal ideia à jo-
vem com quem dialogava, sensivelmente da minha 
idade. Cerca de dez anos depois, voltei a abordar, 
e por vezes diversas, o tema dos ataques a cidades 
com aviões de passageiros, mormente logo após a 
descolagem. Difícil seria não perceber que tal, qua-
se com toda a certeza, teria de vir a tornar-se uma 
realidade.
Mas o mais espantoso de tudo quanto tem vindo 

a ter lugar, desde que se operou o fim do comunis-
mo soviético, é a possibilidade, cada dia mais forte, 
de um ataque com armas de destruição maciça, mas 
agora pela mão dos designados pobres da política. 
Ou seja: atravessou-se toda a Guerra Fria sem um 
único acontecimento nuclear desagradável, até com 
uma segurança realmente presente e garantida, aca-
bando por chegar-se já sem o tal perigo comunista, 
mas com o de se ser atacado nuclearmente de um 
modo nunca visto. Enfim: o resultado de se fazer 
política depressa e sem se ponderarem as conse-
quências das decisões tomadas.
Como não poderia deixar de ter lugar, a ideia de-

mocrática foi perdendo importância aos olhos dos 
cidadãos do Mundo. Um primeiro exemplo desta 
realidade foi o surgido na sequência da vitória po-
lítica e democrática de Hugo Chávez na Venezuela, 
onde em pouco tempo se forjou uma tentativa de 
golpe de estado, que teve até a presença da mão di-
reita espanhola. Desde aí, e para lá da internacional-
mente reconhecida democraticidade das reformas 
venezuelanas, tudo tem sido feito, até pela própria 
comunicação social, no sentido de destruir a actual 
situação política na Venezuela.
Depois, foi o caso do golpe de estado nas Hondu-

ras, com a insinuante Hillary Clinton a pedir diá-
logo e recusa da violência!! Diálogo, pois, com os 
golpistas que derrubaram o presidente democratica-
mente eleito… Tal como disse a amigos meus, aí 
por 1987, a democracia só serve se for a direita a 
ganhar, porque se for uma esquerda autêntica, bom, 
surge logo o designado perigo comunista… Mais 
recentemente, lá surgiu, e no seio da moralística 
União Europeia, a expulsão de ciganos romenos de 
França para a Roménia. Uma iniciativa que parece 
estar para se desenvolver na Itália de Berlusconi. 
De molde que surge a questão: quando chegará aqui 
tal moda? E que é feito da voz, sempre pressurosa 
nestas situações, da Igreja Católica? O leitor rece-

beu algum eco, seja da sua paróquia, seja da sua 
diocese, seja da nossa Conferência Episcopal, seja 
do próprio Papa? Portanto,… Como que a culmi-
nar tudo isto, eis que o australiano, Julian Assange, 
criador do sítio, Wikileaks, por onde se ficaram a 
conhecer dezenas de milhares de documentos mi-
litares confidenciais norte-americanos, se acaba de 
ver envolvido, sem eira nem beira, num falso caso 
de agressão a duas mulheres e de violação sobre 
uma delas, embora ambas se tenham recusado a 
apresentar queixa… Espanto dos espantos, eis que 
se num dia se viu acusado, logo no seguinte dei-
xou de o ser… De resto, e a fazer fé nas notícias 
chegadas a nós, o simples facto de uma mulher ex-
por um suposto facto, mas sem queixar, de imediato 
determinou a sua detenção!! Ou seja e na própria 
explicação do visado: quase certamente, obra da se-
creta militar dos Estados Unidos, sob o comando 
do republicano que é hoje o Secretário da Defesa e 
que transitou do Governo de George W. Bush para 
o actual. A democracia americana no seu esplendor, 
portanto… Mais entre nós, a espantosa ausência de 
António Lobo Antunes numa sessão de autógrafos 
e de apresentação de obras suas em Tomar, ao que 
dizem uns, por uns quantos militares terem feito sa-
ber que lhe dariam uns murros valentes, por via de 
declarações suas anteriores. Fosse lá o que fosse, a 
verdade é que deverão ter existido as tais ameaças 
de murros, ou a notícia não passaria de uma mentira 
absoluta, o que não é coisa natural nem expectável.
Mas o mais desagradável em todo este caudal noti-

cioso, foram as palavras atribuídas a António Lobo 
Antunes, de que respeita muito as Forças Armadas 
Portuguesas, e que até dois ascendentes seus haviam 
sido militares! A ser tal notícia verdadeira, e domi-
nando António Lobo Antunes a língua portuguesa, 
o mesmo haverá de reconhecer que no leitor atento 
acaba por residuar uma ideia de aflição. Talvez não 
tenha sido este o caso, mas é o que tal notícia acaba 
por transmitir.
Também entre nós, e já como evidente sinal da 

desvalorização que a democracia está a sofrer, e um 
pouco por todo o Mundo, toda a ideia veiculada por 
Pedro Passos Coelho e pelos dirigentes do seu par-
tido, assentes numa iniciativa de revisão constitu-
cional que nada diz à generalidade dos portugueses, 
todos de há muito percebedores de que as insufi-
ciências políticas da governação de José Sócrates 
só se agravariam com as propostas feitas por Pedro 
Passos Coelho e pelos seus colegas de partido. No 
fundo, é a tal máxima de há muito conhecida, e que 
os portugueses já interiorizaram: atrás de mim virá 
quem bom me fará.
O que se está a tornar rapidamente evidente, mos-

trando-se um pouco por todo o Mundo, são os sinais 
repetidos, e em crescendo, de perigo para a demo-
cracia, tal como sempre a imaginámos e muitos re-
almente desejaram. Bom, no mínimo há que estar 
atento a uma realidade tão simples quão evidente: 
não existindo o ótimo, há que escolher o menos 
mau, e sempre com a ideia presente de que é prefe-
rível um pássaro na mão do que dois a voar…

Hélio Bernardo Lopes

Cinco séculos de Língua Portuguesa na América e 
um século de Ensino integrado na Escola do Espírito 
Santo de Fall River, no Mass, é o tema do Congresso 
Internacional organizado pela Universidade dos Aço-
res e a Lesley University, que contará com a partici-
pação de oradores de Portugal, Brasil, Cabo Verde, 
EUA, Canadá e México, em colaboração com o Lu-
soCentro e que irá decorrer no Bristol Community 
College, em Fall River, de 27 a 29 do corrente.
Vários eventos desfilarão durante estes três dias, 

contando com um almoço lusófono com ementa por-
tuguesa e dos países participantes acima menciona-
dos, recital de poesia, cortejo etnográfico das Gran-

des Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra e que 
contará com a participação de cem escolas de ensino 
de Português nos EUA.
Será igualmente montado um pavilhão da língua 

portuguesa com uma feira do livro, actividades para 
crianças e exposição de trabalhos escolares, para 
além do lançamento de alguns livros de interesse 
para as comunidades.
Proceder-se-áִ também a homenagens a instituições 

e individualidades relevantes, ligadas ao ensino da 
Língua Portuguesa.

Tina Santos-Vieira

1718 - Emigrantes franceses fundam a cidade de Nova Orleães, no 
Louisiana, EUA.
1742 - Morre o compositor português Carlos Seixas.
1770 - Pinhel passa a cidade.
1774 - Morre o compositor italiano Nicolo Jommelli, nome da ópera 
napolitana, na segunda metade do século XVIII.
1776 - Morre o filósofo escocês David Hume.
1825 - O Uruguai proclama a independência em relação ao Brasil.
1875 - É fundada a Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto.
1900 - Morre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche.
1918 - Nasce o compositor e maestro norte-americano Leonard Berns-
tein.
1944 - II Guerra Mundial. Libertação de Paris da ocupação nazi. À 
frente das tropas aliadas, entra na cidade a segunda divisão francesa, 
comandada pelo general Leclerc.
1948 - Kim Il Sung proclama a República Democrática da Coreia.
1960 - O Partido Comunista da URSS condena o dogmatismo de Mao 
Tsé Tung. Começam, em Roma, os XVII Jogos Olímpicos da era mo-
derna.
1973 - Bettencourt Rodrigues é nomeado governador da Guiné, em 
substituição de António de Spínola, destituído a 06 de agosto.
1981 - Francisco Pinto Balsemão é indigitado primeiro ministro do VIII 
Governo Constitucional. A sonda espacial Voyager II chega a 100 mil 
quilómetros de Saturno.
1984 - O escritor norte-americano Truman Capote, 59 anos, morre em 
Los Angeles. Precursor do novo jornalismo, é autor de “A Sangue-Frio” 
e “Breakfast at Tiffany’s”.
1988 - Incêndio no Chiado, em Lisboa. Grande parte dos edifícios na 
rua do Carmo, rua Nova do Almada e rua Garret, até à Calçada do 
Sacramento, são consumidos pelo fogo. Os Armazéns Grandella e os 
Grandes Armazéns do Chiado são destruídos. Morrem duas pessoas.
1991 - Mikhail Gorbachov demite-se de dirigente do Partido Comunista 
da URSS.
1992 - O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres, 
mostra-se disposto, pela primeira vez, a admitir a troca dos territórios 
ocupados em 1967 pela paz com os países árabes.
1996 - Portugal termina a participação nos X Jogos Paralímpicos, em 
Atlanta, EUA, com seis medalhas de ouro, quatro de prata e quatro 
de bronze.
1997 - Engo Krenz, último presidente da ex-RDA, é condenado a seis 
anos e meio de prisão pela morte de cidadãos da Alemanha de Leste 
que pretendiam fugir para o Ocidente.
2003 - Morrem 52 pessoas e mais de 150 ficam feridas, no duplo aten-
tado em Bombaim, capital comercial da Índia. A explosão de dois car-
ros armadilhados é atribuída a grupos islamistas radicais. Realizam-se 
as primeiras eleições no Ruanda depois do genocídio de 1994. Paul 
Kagame garante a Presidência do país.
2004 - Equipa de cientistas europeus, liderada pelo português Nuno 
Cardoso, anuncia a descoberta de um planeta fora do sistema solar, 
com massa 14 vezes superior à Terra. Morre o estilista português José 
Carlos, 53 anos.
2005 - São aprovadas as alterações do estatuto da Função Pública 
que sobem a idade de reforma dos 60 para os 65 anos e impedem 
os funcionários públicos de acumularem pensões com outras remu-
nerações.

“A vida sem música seria um erro”. 
Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo alemão.

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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“FRANCHISES” DISPONÍVEIS 514-476-1338

Especialidades
Leitão à bairrada (todos os dias)
Frangos (o melhor da cidade)

...
e outras especialidades no carvão

Chefe Silva
Convida toda a 

comunidade portuguesa
à sua nova churrasqueira

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis

T. 514-504-6464 - F. 514-866-5255
info@piri-piri.ca

Rôtisserie

Piri Piri
“Le meilleur poulet en ville”

Chefe Silva já abriu

D. Maria e o chefe Joaquim 
convidam toda a comunidade

Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos 

especiais do dia

cavaco promulga
pacote anticorrupção
O Presidente da Re-

pública, Aníbal 
Cavaco Silva, promul-
gou esta segunda-feira 
os oito diplomas do 
chamado “pacote an-
ticorrupção”, que re-
sultaram do trabalho 
da comissão criada no 
Parlamento e que foi 
acompanhada “com 
especial interesse” por 
Belém.
“Os referidos diplomas 

resultaram dos traba-

lhos desenvolvidos pela 
‘Comissão para o acom-
panhamento político do 
fenómeno da corrupção 
e para a análise integra-
da de soluções com vista 
ao seu combate’, que a 
Presidência da Repú-
blica acompanhou com 
especial interesse”, lê-

se numa nota divulgada 
pela Presidência da Re-
pública.
O pacote de medidas 

anticorrupção, que re-
presenta um consenso e 
uma síntese de projetos 
apresentados por todos 
os grupos parlamentares, 
foi  aprovado por unani-
midade em votação final 
global a 22 de Julho.
O tema da corrupção 

tem sido abordado por 
Cavaco Silva ao longo 
do seu mandato, tendo o 
chefe de Estado recente-
mente reconhecido que a 
legislação “não se mostra 
ajustada à realidade”.
“Somos forçados a con-

cluir que a legislação 
não se mostra ajustada 
à  realidade, o que leva a 
que este tema [o comba-
te à corrupção] regresse 
ciclicamente à agenda 
política, mas sem que daí 
tenham surgido resulta-
dos concretos considera-
dos eficazes para a me-
lhoria da transparência 
da nossa vida pública”, 
disse no início do ano, na 
sessão solene de abertura 
do Ano Judicial.  
Há quatro anos, meses 

depois de ter chegado à 

Presidência da Repúbli-
ca,  o chefe de Estado fez 
a primeira grande inter-
venção pública sobre o 
tema, no discurso do 5 
de Outubro.
Na altura, Cavaco Silva 

defendeu que existem si-
nais que obrigam “a re-
flectir seriamente sobre 
se o combate” ao fenó-
meno da corrupção “tem 
sido travado de forma 
eficaz e satisfatória, seja 
no plano preventivo da 
instauração de uma cul-
tura de dever e respon-
sabilidade, seja no plano 
repressivo de persegui-
ção criminal”.
“A corrupção tem um 

potencial corrosivo para 
a qualidade da demo-
cracia que não pode ser 
menosprezado. Como 
tal, todos devem ser cha-
mados a travar a batalha 
da moralização da vida 
pública, a bem da demo-
cracia e a bem da Re-
pública. São por isso de 
saudar todas as inicia-
tivas que, de uma forma 
séria, contribuam para 
debelar o fenómeno da 
corrupção”, disse ainda 
na ocasião. CM

actriz de telenovelas 
envenenada por
assistente
A realidade supera a ficção: a actriz venezuelana Gaby 

Spanic, famosa por interpretar vilãs em telenovelas, 
terá sido envenenada pela sua assistente. Segundo o jor-
nal ‘20 Minutos’, Gaby ingeriu comidas e bebidas con-
taminadas com sulfato de amónio durante quatro meses. 
A também modelo, que está no México a rodar a tele-
novela ‘La Dueña de tu Amor’, descobriu o envenena-
mento depois de sentir um grande mal estar – incluindo 

dores abdominais, vómitos, tonturas e dores de cabeça. 
A actriz acabou por apresentar uma queixa no Ministério 
Público e as investigações apontam para a sua assistente 
de 24 anos, Márcia Babio, apesar de ainda se desconhe-
cerem as razões para os seus actos. A alegada autora da 
tentativa de homicídio foi denunciada por ter na sua casa 
várias ampolas com sulfato de amónio, semelhantes às 
que tinha no bolso quando foi detida. 

TAP COM PREJUíZO DE 
79 MiLHõES DE EUROS 
NO PRiMEiRO SEMESTRE

A TAP encerrou o pri-
meiro semestre deste ano 
com um prejuízo de 79 
milhões de euros, mais 
16,7 milhões do que no 
mesmo período de 2009. 
A penalizar os resultados 
estiveram as «perdas pro-
vocadas pela erupção do 
vulcão da Islândia, em 
Abril, e o agravamento do 
preço do petróleo», refere 
a transportadora aérea em 
comunicado. Já a erupção 
do vulcão islandês, que 
provocou perdas de 22 
milhões de euros, contri-
buiu para que Abril fosse 
«o único mês do semes-
tre em que a TAP registou 
uma redução no tráfego 
de passageiros (menos 
7,8 por cento), tendo au-
mentado em todos os res-
tantes cinco meses, entre 
3,7 por cento em Janeiro e 
13,9 por cento em Junho». 
No primeiro semestre, a 
companhia aérea trans-
portou mais de 4,073 mi-
lhões de passageiros, um 
crescimento de 5,7 por 
cento face ao mesmo pe-
ríodo de 2009, «com cres-
cimentos expressivos de 
33,5 por cento no tráfego 
do Brasil e de 12,3 por 
cento em África».
UNiVERSO VAi 
TRANSfORMAR-SE
NUM ESPAçO iNfiNiTO, 
fRiO E SEM ViDA
O Universo vai expandir-
se para sempre e transfor-
mar-se num espaço infini-
to, frio e sem vida, avança 
um estudo publicado. A 
hipótese é considerada 
como provável pelos cien-
tistas autores do estudo, 
que será tema da próxima 
edição da revista Nature. 
Um trabalho liderado pela 
NASA conseguiu estimar 
a quantidade de energia 
negra no cosmos: 75 por 
cento. O estudo agora di-
vulgado consistiu em ten-
tar medir essa energia in-
visível, responsável pela 
expansão do Universo, e 
estimar a distribuição que 
tem no espaço. Para isso, 
os cientistas recorreram 
a uma espécie de lupa 
astronómica, uma lente 
galáctica composta por 
um enorme conjunto de 
galáxias conhecido como 
“Abell 1689”. Os autores 
usaram a forma como a 
luz de estrelas distantes 
é distorcida por essa con-
centração de galáxias para 
estimarem a quantidade 
de energia negra existente 
no Universo. isto porque a 
concentração de corpos 
celestes obriga a luz a cur-
var-se, permitindo ver o 
que se passa atrás deles. 
O percurso da luz também 
é afectado pela distância a 
que está o objecto obser-
vado e pela distribuição 
de energia negra. Os as-
trónomos calcularam as 
duas primeiras variáveis, 
usando o telescópio hub-
ble, o que lhes permitiu 
estimar o terceiro factor, a 
tal distribuição da energia 
negra.

O primeiro-ministro, José Sócrates, acusa o 
PSD de prestar um «mau serviço ao país» ao 

ameaçar com uma crise política.
Numa declaração ao semanário Expresso, o primei-

ro-ministro critica o líder do PSD e diz que a ameaça 
de crise política, deixada no sábado passado por Pas-
sos Coelho no comício do Pontal, é “um mau serviço 
ao país”.
“Escolher o tema da crise política para esconder o 

projecto de revisão constitucional consegue ser pior 
a emenda do que o soneto”, afirma José Sócrates ao 
jornal. O secretário geral do PS participa hoje num 
comício em Mangualde organizado pela Federação 
Socialista de Viseu, duas semanas antes da “rentrée” 
oficial do partido e uma semana depois de o líder do 
PSD ter dramatizado a aprovação do Orçamento para 
2011. Esta será a oportunidade para o secretário-geral 
do PS responder aos “ataques” do líder do PSD, que 
advertiu o Governo de que o partido só aprovará o 
Orçamento do Estado para 2011 se o Executivo apos-
tar na redução da despesa e não voltar a aumentar im-
postos. Nessa altura, Passos Coelho desafiou também 
Governo a “devolver a palavra aos portugueses” até 
ao dia 09 de Setembro, enquanto o Presidente da Re-
pública tem “os seus poderes intactos”.
Por sua vez, Pedro Passos Coelho vai estar na Ma-

deira para participar na sessão solene do Dia do Fun-
chal. O líder social-democrata vai também reunir-se 
com Alberto João Jardim.
Esta é a primeira deslocação de Passos Coelho à re-

gião desde que foi eleito. 
É também o primeiro encontro Alberto João Jardim 

depois do congresso nacional do partido.

Sócrates acusa passos 
coelho de prestar
«mau serviço ao país»
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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
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o fruto da discórdia
A polémica propulsada pelo projecto de construção de 

uma mesquita em Nova Iorque, a dois passos do local 
das torres gémeas destruídas no atentado do 11 de Setem-
bro, continua a aumentar as vagas de contestação do povo 
americano, que considera— com acertada razão— um in-
sulto às vítimas e às famílias destas. O promotor, que passa 
por um imã moderado cuja intenção seria de procurar apro-
ximar fraternalmente as duas comunidades, não consegue, 
segundo as mais recentes sondagens, convencer o povo 
americano. E isso, apesar da declaração do Presidente, num 
jantar na Casa Branca no início do ramadam, em que apro-
vou a construção do templo, alegando que na América, há 
liberdade de culto e o direito da sua manifestação, seja qual 
for a origem religiosa. Todavia os americanos não vêem o 
caso da mesma maneira e mesmo no interior do Partido De-
mocrata, se organiza a oposição ao projecto, contrariando a 
opinião presidencial. O que terá enormes consequências. 
Talvez até nefastas para Obama. De salientar que mesmo 
entre os muçulmanos “americanos” o projecto não obtém o 
acordo desejado pelos promotores e simpatizantes. Muitos 
são aqueles que pensam, acertadamente, que o local e o 
momento são mal escolhidos, porque consideram mais im-
portante tentar virar a negra página e, tanto quanto possível, 
fazer esquecer o atentado. Pelo menos, dizem, nada fazer 
que possa reavivar a hipersensível memória dos america-
nos. Por todo o lado se organizam os opositores do projecto 
que criaram um lema: “Parem a islamização da América”. A 
companhia de autocarros da cidade, mesmo se reticente, 
foi obrigada pelo tribunal, a aceitar a colocação em 26 das 
suas viaturas, de eloquentes cartazes do grupo opositor, 
consciencializando a população à sua campanha, cujo título 
e imagem são significativos dos seus objectivos. “Porquê 
aqui?”, sobranceia a foto de um avião tocando uma das tor-
res do TWC em chamas e à direita, um imenso edifício — a 
maqueta do projecto — arvorando o crescente e a estrela 
do Islão!

Para além do mais, o povo americano não perdoa ao De-
partamento de Estado de ter enviado o imã promotor em 
missão ao Médio Oriente, para falar do modo de vida dos 
muçulmanos na América do Norte, sendo o projecto do cen-
tro islâmico, uma manifestação de abertura e de conciliação 
entre religiões e comunidades. O resultado é totalmente 
oposto. A memória dos americanos reavivou-se. A ferida, 
continua aberta, enorme, relanceando o debate sobre a to-
lerância religiosa e os sacrossantos valores da sociedade 
americana. Símbolos intocáveis. E as dúvidas reanimam-se 
e expandem-se, sobre a verdadeira religião do Presidente. 
Sobretudo após o tal já famoso discurso no jantar do rama-
dam onde disse: “Como cidadão e como Presidente, acredi-
to que os muçulmanos têm o mesmo direito de praticar a sua 
religião que qualquer outro neste país. Isso compreende o 
direito de construir um lugar de culto e um centro comunitário 
numa propriedade privada no sul de Manhattan”. Continuou 
afirmando compreender o sofrimento daqueles que perde-
ram familiares no atentado, considerando sem sombra de 
dúvida de que o Ground Zero é local sagrado mas, indepen-
dentemente desta constatação, Obama não deixa de apoiar 
a construção da mesquita. Perdendo aliados no seu próprio 
partido, a poucos meses das eleições senatoriais a meio do 
seu mandato. Harry Reid, número um dos Democratas no 
Senado, dessolidarizou-se do Presidente, provocado pela 
sua adversária, que o desafiou a manifestar-se em favor ou 
contra as famílias das vítimas do 11 de Setembro, afirman-
do: ”a América está à espera da sua resposta”. Esta não 
demorou muito. E foi em favor da oposição à construção do 
mega centro islâmico na zona projectada. 
O Senado é a voz do povo. 
A América da base pronunciou-se.
Atingido o ponto de ebulição a expectativa aumenta dia a 

dia. O Presidente não pode recuar. 
Os opositores também não. E o pior para Obama, é que 

é o número destes últimos que aumenta diariamente. Mes-
mo entre os muçulmanos, que receiam a intrusão, a médio 
prazo, de extremistas nas instalações do centro proposto. 
Várias associações e universitários eméritos a temem tam-
bém.
Até onde irá o poder apaziguador do Presidente e o poder 

da América profunda, hipersensível e aguerrida defensora 
dos seus valores sagrados? 
“Parem a islamização da América”, é o “slogan”.
Quanto vale a vida de um Presidente?

Raul Mesquita

imigração poderia fazer
duplicar a população do canadá

o indicativo 450 compartilha
doravante a sua região com o 579
Um novo indicativo regional telefónico entrou em 

vigor a 21 de Agosto. O indicativo 579 é dora-
vante atribuído aos residentes do sector 450, em peri-
feria da Grande Montreal, nomeadamente as regiões 
de Laval, a margem norte, a margem sul, Lanaudière 

e a Montérégie. A proliferação dos telemóveis, no-
meadamente, faz de modo que os novos números de 
telefone se façam cada vez mais raros. Em Novembro 
de 2006, o indicativo regional 438 tinha sido activa-
do sobre a ilha de Montreal pelas mesmas razões.

Marc parent à cabeça do SpvM
O presidente da Câmara Municipal de 

Montreal decidiu… Marc Parent, 
assistente director da região norte, suce-
derá a Yvan Delorme à cabeça do Ser-
viço de polícia da Cidade de Montreal 
(SPVM). Gérald Tremblay fez o anúncio 
ao fim de uma semana de reflexão. Dois 
candidatos estavam em liça, Marc Parent 
e Jean-Guy Gagnon, reconhecido como 
o braço direito de Yvan Delorme. Optan-
do por Parent, a administração municipal 
inicia uma mudança no SPVM. Tendo 
tido pouca relação com a equipa de Yvan 
Delorme, o senhor Parent é susceptível 

de dar uma nova direcção e uma nova 
maneira de agir ao SPVM. Gérald Trem-
blay também tomou conta da opinião da 
Fraternidade dos polícias de Montreal, 
que reclamava uma mudança na direcção 
actual. A escolha do presidente do muni-
cípio deverá ser endossada pela comissão 
sobre a segurança pública. A candidatura 
será também apresentada aos conselhos 
da cidade e de aglomeração, antes de 
chegar ao escritório do ministro da Segu-
rança pública, que nomeará oficialmente 
o senhor Parent, que entrará em função a 
13 de Setembro.

a produção de isótopos
recomeça em chalk River
Após 15 meses de espera e de angústia no mundo 

médico, o reactor nuclear de Chalk River, em 
Ontário, recomeçou finalmente a fabricar isótopos. 
As reparações, que deviam durar um mês – em Maio 
de 2009 –, terão finalmente necessitado 15 meses. 
“Aquilo foi uma operação muito complexa e exigen-
te”, sublinhou Robin Forbes, responsável pelas co-
municações da Energia atómica do Canadá limitada 
(EACL). “Sempre trabalhámos com o objectivo de 
entregar o reactor de maneira segura o mais rapida-
mente possível. Estamos contentes de anunciar que 
funciona agora a alta potência. É impossível prever 
qual percentagem da produção semanal de isótopos, 

poderá ser fornecida nos próximos dias”, acrescen-
tou a senhora Forbes, porque o reactor ainda não 
funciona ao máximo da sua capacidade. Os isótopos 
médicos servem nomeadamente aos diagnósticos e 
tratamentos de certas doenças e cancros; são utiliza-
dos nomeadamente para os testes de imagem do cére-
bro, da tiróide, do coração, dos pulmões e do fígado. 
Ao momento da paragem de produção, o reactor nu-
clear de Chalk River produzia quase 40% do abaste-
cimento mundial em isótopos médicos, o que forçou 
os hospitais canadianos, mas também estrangeiros, a 
encontrarem soluções de substituição, às vezes muito 
dispendiosas.

o boletim único e calculado será adiado
Para além da formação dos professores, invoca-

da pela nova Ministra da Educação, Line Beau-
champ, falta um elemento essencial antes do regresso 
do boletim calculado: o quadro de avaliação. A Mi-
nistra da Educação, Line Beauchamp, adiou de um 
ano, para o Outono de 2011, o lançamento do boletim 
único e calculado nas escolas primárias e secundá-
rias. “Haverá um ano de transição e uma formação 
para os professores”, disse em conferência de im-
prensa. A decisão veio depois duma consulta pública. 
Mas é no âmbito da avaliação, que será revelado a 29 

de Outubro, que se saberá precisamente os critérios 
de cálculo e os pontos sobre os quais os alunos serão 
notados. Trata-se de uma etapa crucial para ter um 
boletim realmente uniforme através da província. O 
boletim será “um instrumento muito claro que será 
útil aos pais”, afirma a ministra Beauchamp, evocan-
do as dificuldades de comunicação dos professores 
e a incompreensão dos pais com o boletim actual, 
suposto de avaliar “as competências” e não “os co-
nhecimentos”.

Singapura, a Nova Zelândia e a Arábia Saudita ve-
riam as suas populações triplicar, enquanto as do 

Canadá e da Suíça poderiam duplicar se estes países 
acolhessem todos os imigrantes que se querem ins-
talar, de acordo com um inquérito Gallup, publicado 
sexta-feira. “Se no mundo, todos os adultos que dese-
jam imigrar de maneira permanente fossem para onde 
o desejam, todos os países” – aos quais é necessário 
acrescentar a Austrália e o Kuwait – “veriam a sua 
população duplicar, ou mesmo triplicar”, indicam os 
investigadores de Gallup neste inquérito, para o qual 

foram interrogados 347.000 adultos em 148 países de 
2007 a 2010. O inquérito calculou um índice de migra-
ção potencial (PNMI) para cada país, baseado no saldo 
nítido entre os habitantes que quereriam partir deste 
país e os que desejariam entrar. Assim, a Suíça veria 
800.000 habitantes emigrar se tivessem a possibilida-
de, mas receberia 10 milhões de imigrantes potenciais. 
A Suíça, que conta actualmente 6 milhões de habitan-
tes, veria assim a sua população aumentar de 150%. O 
Canadá atrairia uma vez e meio a sua população actu-
al, que é de 33 milhões de habitantes.
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Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquieta-
ção, agitação. Amor: Ajude o seu companheiro, dando-
lhe mais atenção. Que o seu sorriso ilumine todos em seu 
redor! Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Esta não é altura para arriscar em negócios.

Número da Sorte: 54 Números da Semana: 1, 5, 8, 7, 10, 30

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pes-
soa Útil, Maturidade. Amor: Uma nova amizade ou uma 
relação mais séria poderá surgir. Que o futuro lhe seja 
risonho! Saúde: A sua emoção será a causa de alguns 
desequilíbrios físicos. 

Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 5, 1, 14, 18, 11, 2

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Um amigo poderá precisar de desabafar 
consigo. Abra o seu coração e partilhe o que sente.
Saúde: Beba mais sumos naturais.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma pe-

quena extravagância, mas não se exceda.
Número da Sorte: 49 Números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosida-
de. Amor: Saia e divirta-se mais com o seu companheiro. 
Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido!
Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Desejará 
presentear os seus familiares mais queridos.

Número da Sorte: 70 Números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. 
Amor: Escolha bem as amizades se não quer sofrer desi-
lusões. Procure ter uma vida de paz e amor.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de irritação. Pro-
cure divertir-se e relaxar mais.

Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36

Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização.
Amor: A sua simpatia poderá despertar nos outros um 
sentimento mais forte por si. Olhe tudo com amor, assim 
a vida será uma festa!
Saúde: Tendência para dores de barriga.

Dinheiro: Efectuará bons negócios.
Número da Sorte: 3
Números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48

Carta Dominante: o Julgamento, que significa Novo Ci-
clo de Vida.  
Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua força 
de vontade para vencer esta fase será grande. Arrisque! 
O sucesso espera por si!

Saúde: A sua auto-estima anda muito em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa altura para gastar no que mais gosta, mas com cuida-
do que a vida está difícil.
Número da Sorte: 20 
Números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil.
Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e senti-
mentos com o seu par. 
Saúde: Cuidado com a linha, faça exercício.

Dinheiro: Os negócios serão propícios nesta altura.
Número da Sorte: 29
Números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade. Amor: Para que a sua relação seja dura-
doura aposte no romantismo e compreensão. Desenvolva 
a sua clareza mental, emocional e espiritual.
Saúde: Beba mais leite, o cálcio é importante para os os-

sos. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus 
rendimentos.
Número da Sorte: 44
Números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado.
Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe 
é muito especial. Fale sobre o que sente com carinho e 
honestidade.

Saúde: Faça exercício físico.
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Número da Sorte: 62
Números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Pro-
posta Vantajosa.
Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. O exemplo de um 
lar harmonioso é a maior felicidade que lhes pode dar!
Saúde: Evite ambientes poluídos.

Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Número da Sorte: 48
Números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Uma relação que já está desgastada poderá ter-
minar. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua 
vida!
Saúde: Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente.

Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro para pagar 
as contas que já são certas.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49

CrÓNICA

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)

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)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Joel Neto

CASA DE CÂMBIO
3960 Boul. St-Laurent

514.845.5115
Nova administração

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas

• Entrega ao domicílio
(com reserva de 24 horas de antecedência)

• Desconto sobre reservas

Horário:
Segunda à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

MERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466
FORMAT: 1/8 • 3,22IN W X 70 AGATES
A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W1Z4
T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM
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muIto Bons somos nós

Mas tudo errado mesmo
É que eu dei e recebi conselhos ao longo de uma 

vida, chorão que sempre fui, tanto quanto vam-
piro das emoções dos outros (e até, talvez, um pou-
co voyeur) – e isto sei-o bem: dezoito dezanove-avos 
dos conselhos que trocamos hoje em dia não só não 
servem para nada de bom como, inclusive, podem 
ter um alcance especialmente pernicioso na vida do 
aconselhado. Diz o povo que “Se os conselhos fossem 
bons, não se davam: vendiam-se” – e a verdade é que, 

enganando-se em tanta coisa, como não me canso de 
repetir, também nisto o povo acerta.
Hoje em dia, e de cada vez que vejo duas almas acon-

selhando-se sobre uma mesa de café, a primeira coisa 
que procuro despistar é aquilo que venho a encontrar 
mais depressa: sinais de que, parecendo estar ambos a 
falar da vida do outro, dos seus problemas e das suas 
angústias, estão na verdade os dois a falar sobre si pró-
prios. Podia haver aqui algo de sábio, entendendo a 
vida como um jogo de espelhos com os quais temos 
todos a aprender, mas infelizmente não é assim: tudo 
não passa de egocentrismo mesmo.
De resto, ninguém faz perguntas, que é a única forma 

de colocar os outros a pensar – e, se as faz, a última 
coisa que quer ouvir é as respostas. No fundo, até as 
maiores tragédias dos outros são apenas breves trechos 
da nossa vida pessoal. E com a maior das facilidades 
dizemos coisas assim: “Parte para outra!”, “Isso já não 
dá nada, pá!”, “Separa-te, mas é!” E, efectivamente, 
muitos separam-se. E, as mais das vezes, passam cinco 
anos à toa na vida. E quase nunca o conselheiro está 
lá para mais conselhos, porque entretanto tem outras 
vidas para devorar até que, enfim, satisfaça a sua sede 
de lágrimas, de sangue e de voueyrismo.
Ao Zé, de aqui vos falei na semana passada (vocês 

sabem, aquele que tem mais é de partir para outra, por-
que querer acordar todos os dias abraçado à mulher 
“não chega”), sei bem o que está a acontecer: está a 
ser castigado. As mulheres têm prazos muito diferen-
tes dos nossos. Para muitas, e como para Deus, um 
dia é como mil anos e mil anos como um dia – e as 
mulheres decentes castigam-nos, às vezes até durante 
muito tempo, mas não deixam nunca de monitorizar 
os nossos movimentos, inclusive entendendo o nosso 
desvario em busca de ternura como parte da pena a 
cumprir. No fim, o objectivo é quase sempre a reabi-
litação.
Com o que elas não contam, claro, é com uma “amiga 

lá de casa” disposta a destruir o plano, na suposta boa-
vontade de os libertar aos dois daquele chove-não-mo-
lha. “Mas, afinal, o que é que sentes, Zé? Sentes assim 
uma loucura, um arrebatador desejo de atirá-la contra 
a parede, de rasgar-lhe as roupas, de possuí-la à bru-
ta?”, pergunta esta. E ele: “Bom, eu só queria ficar ali a 
dormir abraçado a ela …”, balbucia ele. E ela: “Então 
não chega, ó Zé. Mas não se está mesmo a ver?”
Parece uma coisa vinda das calendas da revolução se-

xual, do género: uma mulher tem direito a sexo todos 
os dias, à bruta quando lhe apetece e aos miminhos 
quando lhe dá jeito – e, se não o tiver todo à horinha 
certa, e mais os telefonemas e as flores e os pequenos-
almoços na cama e os jantares à luz de velas e tudo o 
mais que entretanto o senhor Nicholas Sparks escre-
veu num livro e a senhora Júlia Pinheiro disse numa 
entrevista, não lhe resta outra opção senão ir bater à 
porta do vizinho – e o seu descartável amoroso tem 
mais é de pôr-se a andar depressa, à procura de uma 
dona de casa horrorosa qualquer que esteja disposta a 
tolerar a sua presença.
Sobre essa instituição que são as amiguinhas lá de 

casa, com o seu invariável desejo de se tornarem pro-
prietárias de todos os homens da equação, dos outros 
tanto quanto do seu próprio – mesmo que sem pecado, 
sim, mesmo que sem pecado –, ainda hei-de voltar a 
escrever. Para já, registo apenas que, perante um ho-
mem desesperado, logo surjam uma série de vampiros 
com uma espécie de amorómetro na mão, na ignorân-
cia absoluta da imensa multiplicidade de formas que o 
amor assume e no desejo incontido de 
colocar o mundo todo a viver segundo 
as parcas regras que a sua ignorância é 
capaz de conceber. Esta espécie é um 
absurdo.
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Comentário Semanal de
Economia e Mercados

Semana de 16 a 20 de Agosto
Semana bipolar, mas 

que resultou num novo 
aumento da aversão ao 
risco nos Mercados…

Nos Mercados financeiros, na passada semana, 
observaram-se várias tendências, com a 1ª 

metade da semana a ser caracterizada por uma 
diminuição da aversão ao risco, mas com os da-
dos relativos ao Emprego e às perspectivas para o 
Sector industrial nos EUA a provocarem grandes 
tombos nos activos cíclicos. Com efeito, apesar 
da aceleração da Produção industrial, em Julho, a 
incerteza manteve-se do lado do imobiliário, dadas 
as quedas na Confiança dos Construtores (NAHB) 
e nas Licenças de Construção. Acresce que, ainda 

nos EUA, os Novos Pedidos de Subsídio de Desem-
prego registaram a 3ª subida consecutiva (para um 
máximo desde Novembro e sugerindo uma criação 
de Emprego anémica no mês de Agosto) e o índice 
Phily fed (relativo à actividade industrial na região 
de Filadélfia) caiu, já em Agosto, em terreno nega-
tivo, pela 1ª vez em 13 meses. Estes dois indicado-
res, em particular, fizeram recrudescer os receios 
do mercado em relação a uma recuperação em 
“W” da economia americana, isto é, a uma reentra-
da em recessão, embora, na nossa opinião, esse 
ainda não seja o cenário central (vide gráfico), 
ademais que, em diversas ocasiões, no passado, 
se assistiu a comportamentos similares do Phily 
fed. Em suma, no conjunto da semana, tendeu a 
dominar o sentimento de aversão ao risco. Assim, 
a generalidade dos índices de Acções registou 
perdas, embora com algumas excepções, como o 
português PSi-20 ou índice tecnológico americano 
Nasdaq. 

No Mercado Cambial, o Euro terminou a perder 
ligeiramente face ao Dólar, pela 2ª semana con-
secutiva, com a divisa americana a ser beneficiada 
pelo aumento da aversão ao risco. 

O Euro voltou a ser pressionado pelos receios 
em relação à solvência dos Estados da periferia 
da Zona Euro – que fizeram os spreads das Yields 
da Dívida destes países face ao Bund (Alemanha) 
subirem de novo, embora menos do que na sem-
ana anterior – devido a notícias vindas da irlanda, 
mas com emissões de dívida bem sucedidas por 
parte destes países a minimizarem o seu efeito. Já 
a Dívida de referência voltou a beneficiar bastante 
do aumento da aversão ao risco, com as taxas de 
juro dos Bunds a 10 e a 30 anos a baterem míni-
mos históricos, o mesmo sucedendo com as dos 
Tresuries a 2 anos (EUA). No Mercado Monetário 
interbancário, as taxas Libor do Dólar desceram 
pela 8ª semana consecutiva, mas o maior destaque 
vai para a Zona Euro, onde as taxas Euribor di-
minuíram, pela 2ª semana consecutiva, depois de 
12 semanas a aumentar. Este movimento reflectiu, 
essencialmente, a diminuição das expectativas 
relativamente à condução da Política Monetária na 
região, replicando o sentimento do outro lado do 
Atlântico. Rui Bernardes Serra

José Maria Pimentel

paróquia de Saint-ambroise
despediu-se do padre carlos Dias
“Não é um adeus, pois continuarei a estar convos-

co”, disse comovidamente o padre Carlos José Dias 
no domingo passado, durante um significante encon-
tro-almoço que aquela comunidade lhe preparou, em 
virtude da sua despedida daqui para prestar serviço 
na Missão de Nossa Senhora de Fátima, de que será 
o nosso pároco e responsável.
Graças a Deus, pois a Missão voltará a ser contro-

lada por portugueses e não por italianos, como actu-
almente!

Coincindo com este evento, festejou-se simulta-
neamente o 40º aniversário do sacerdócio do padre 
André Blais,  responsável da Communauté Chrétiene 
Saint-Ambroise. (Por que será que os quebequenses 
já não a chamam de paróquia, igreja? Caem-lhe as 
calças e/ou as saias)?
O subsolo, onde foi servido um lauto bufete, estava 

repleto de paroquianos portugueses, quebequenses e 
amigos do padre Carlos, assim como de muitos fa-
miliares e amigo do padre Blais, para quem “a porta 
estará sempre aberta” (ao padre Carlos e aos portu-
gueses que a Saint Ambroise têm congregado às cen-
tenas de todas latitudes montrealenses desde que o 
padre Carlos fora colocado aqui).
Dirigindo-se à comunidade quebequense, afirmou 

ter-se sentido sempre “muito bem aqui”, acrescen-
tando que nunca “conseguirei agradecer a Deus pela 
organização da teologia em português”. 
“Choro neste momento por uma comunidade que 

nasceu pelas minhas mãos”, disse o padre Carlos 
durante a missa, concelebrada pelo padre Blais e 
pelo padre Álvaro, pedindo a seguir para “acolherem 
bem” o pároco que o irá substituir, o reverendo Ber-
nard Bertrand. 
Ele confessou que chora... E compreendemos per-

feitamente. É, deverá ser uma experiência que o dei-
xará profundamente traumatizado para sempre. Não 
deixou, por isso, de agradecer a todas as pessoas e 

mais de uma dezena de equipas/ou grupos que com 
ele colaborarm tão estreitamente, em paz, harmonia e 
no mais exemplar sentido de servir uma comunidade 
cuja igreja, se não fora pelo padre Carlos e os seus 
paroquianos, certamente estaria condenada a fechar, 
tal como está a acontecer com muitas mais.
Chamando-se de “pastor de todos; não sou pastor 

de filhos e enteados”, o padre Carlos é natural de 
Lisboa. Já leva 24 anos de sacerdócio, e desde que 
chegou ao Canadá, há-se distinguido pelos bons ser-
viços prestados às paróquias de Saint Vicent Ferrer 
(10 anos e meio) e aqui, em Saint Ambroise (2 anos 
e meio), depois de uma breve passagem pela Missão 
de Laval, onde a impressão que deixou em um meu 
familiar foi tão forte, que este disse que o nóvel padre 
tinha “cara de santo”.
Estando na hora de deixarmos o contagiante am-

biente do salão, fizemo-lo na certeza de que o Jeff 
Gouveia, do ‘DJ Night Productions’, continuaria a 
abrilhantar da melhor maneira o baile que ele com 
tanto gosto e talento viera a animar até ali.
Em meu nome pessoal e no de ‘A Voz de Portugal’, 

desejo ao padre Carlos as maiores felicidades e tudo 
de bom no desempenho da sua nova missão, que o 
honra e irá prestigiar toda a comunidade lavalense.
Sinceramente, é um momento muito auspicioso para 

todos, pois a comunidade de Saint Ambroise ficará 
também bem servida com o padre Bernard, tal como 
ele tem vindo a demonstrar em Laval.

António Vallacorba

colabore com 
o nosso jornal

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico



8 A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 25 DE AGOSTO DE 2010COmUNIDADe
Festas do senhoR da pedRa em LavaL

Numa tradição vilafranquense muito forte
Laval. O Senhor Bom Jesus da Pe-

dra foi celebrado localmente e 
conforme foi possível, na Missão de 
Nossa Senhora de Fátima, no fim de se-
mana transato, com chuva a prejudicar 
as atividades profanas no exterior em 
ambos os dias.

Felizmente que, no domingo, pelas 
11h00 se pôde organizar a respeti-
va procissão sem qualquer incidente, 
acompanhada pelas Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal e Filarmónica do 
Divino Espírito Santo de Laval, e cujo 
trajeto compreendeu as ruas Favreau, 

Gaboury, Gérard, Gatineau, Goyer, 
Gaboury e Favreau.
Gilles Vaillancourt, presidente da 

Câmara Municipal de Laval; Guy 
Ouellette, deputado por Chomedy à 
Assembleia provincial; e Alexandre 
Duplessis, conselheiro municipal por 

Saint Martins, entre outros e outras, 
dignaram-se distinguir a comunidade 
com as suas honrosas presenças.
“Neste passo frondoso de paixão/, 

neste trono de luz e de glória de Deus/, 
protegei, ó Bom Jesus da Pedra/, a nos-
sa vida e mais os filhos seus!”.

O grande dia festivo começara pelas 
10h00, com eucaristica concelebrada 
pelo padre Bernard Bertrand, desta 
Missão, e pelo padre Carlos Dias, da 
Paróquia de Saint Ambroise, Montre-
al, com acompanhamento pelo grupo 
coral local, sob a gerência de Lourdes 

Andrade, e a presença de algumas indi-
vidualides lavalenses.
Na sua homília, o padre Bernard vol-

tou a distinguir-se com o conhecimento 
que demonstrou desta solinidade tipi-
camente vilafranquense. Uma tradição 
que muito o comoveu, ao falar da sua 

Silva, Langelier & Pereira inc.
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www.jassure.ca

história, em que o Senhor da Pedra fora 
“acolhido no mar das ilhas, numa cai-
xinha”.
O padre Carlos, por sua vez, fez a sua 

apresentação como o novo pároco e 
responsável desta Missão, e cuja missa 
inaugural será no dia 26 de Setembro, 
pelas 10h00.
Logo após a missa, iria ser servi-

do um almoço no Salão Comunitário 
(para quem o desejasse), estando de-
pois agendado para o resto da tarde e 
serão, no interior, entretenimento ani-
mado pelo concerto da Filamórnica do 
D. Espírito Santo de Laval; Kelly M, 
Disco Mobil “Entre Nós”, com Mario 
Silva, e o Grupo Folclórico Estrelas do 
Atântico. E, evidentemente, não terão 
faltado todas os demais serviços do dia 
anterior.

Dia anterior, sábado, que, apesar de 
tudo, foi bastante agradável, com a mu-
dança da imagem do seu altar para o 
templo, acompanhada pela Filarmónica 
Portuguesa de Montreal, e seguida de 
nobre missa, concelebrada pelo padre 
Bernard, padre D. Igino Incantalupo, 
Vigário Episcopal para as comunida-
des etnicas, e o padre G. Edison, repre-
sentante da comunidade latina local, a 
qual passou a ser reconhecida como tal 
e fará parte de uma outra paróquia.
Acompanhada pelo referido coral, foi 

sobretudo uma missa de agradecimen-
tos por tudo o que o Senhor nos tem 
dado, e em particular por esta Missão 
ter acolhido no seu seio a comunidade 
latino-americana - prefizeram-se agora 
cinco anos.
Gostei muito especialmente do modo 

como o padre Bernard se referiu a esse 
abrir de portas aos latinos, ao salientar 

que “Deus escolheu o povo das ilhas 
para os acolher”.
Fátima Miguel e o conjunto “Rytmo”, 

deram muito boa conta de si na anima-
ção do baile do sábado. E, num mo-
mento de grande exaltação artíٕstica, 
fomos todos agradavelmente ‘obsquia-
dos’ com uma atuação simplesmente 
magnífica pela bonita voz e simpatia 
da jovem Susie Oliveira, acompanhada 
pela Filarmónica P. de Montreal, diri-
gida por Vitor Barreira.
E, parecia estarmos num salão trea-

tral. Ou talvez melhor ainda, com toda 
aquela abundância de bons petiscos, 
serviço de bar, bazar e as divinais ma-
lassadas locais - loirinhas e tamanho 
bastante generoso!
As festas fazem-se com gente. Com 

gente para trabalhar e com gente para 

celebrar. Mas no apelo que nos pedi-
ram para fazer publicamente para que 
mais gente apareça para trabalhar, esta 
que é a segunda maior manifestação 
religiosa de São Miguel depois do Se-
nhor Santo Cristo, correrá o risco de 
desaparecer entre nós.
Vão e participem no que puderem. 

Uma hora ou duas aqui, outras ali, e 
ficará, sobretudo, a satisfação de entre-
juda no prosseguimento da nossa devo-
ção, costumes e tradições.
Saudamos a Missão, os cavalheiros e 

as senhoras que têm mantido a devoção 
e encontrado coragem para continua-
rem com esta muito saudosa festivida-
de micaelense; e desejamos as maiores 
felicidades ao padre Bernard Bertrand, 
na nova paróquia que vai servir e que, 
estamos certos, o fará com todo o seu 
melhor, tal como aqui.

António Vallacorba
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Continuação na próxima edição

a Relíquia (4) Eça de Queirós
Logo nas primeiras semanas liguei-me ternamente com um rapaz, 

Crispim, mais crescido que eu, filho da firma Teles, Crispim & Cia. 
donos da fábrica de fiação à Pampulha. O Crispim ajudava à mis-
sa aos domingos; e, de joelhos, com os seus cabelos compridos e 
louros, lembrava a suavidade de um anjo. As vezes agarrava-me no 
corredor e marcava-me a face, que eu tinha feminina e macia, com 
beijos devoradores; à noite, na sala de estudo, à mesa onde folhe-
ávamos os sonolentos dicionários, passava-me bilhetinhos a lápis 
chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de penas 
de aço... A quinta-feira era o desagradável dia de lavarmos os pés. 
E três vezes por semana o sebento Padre Soares vinha, de palito 
na boca, interrogar-nos em doutrina e contar-nos a vida do Senhor. 

- Ora, depois pegaram, e levaram-no de rastos a casa de Caifás... Olá, o da pontinha do 
banco, quem era Caifás?... Emende! Emende adiante!... Também não! Irra, cabeçudos! Era 
um judeu e dos piores... Ora diz que, lá num sítio muito feio da Judéia, há uma árvore toda 
de espinhos, que é mesmo de arrepiar...
A sineta do recreio tocava; todos, a um tempo e de estalo, fechávamos a cartilha.
O tristonho pátio de recreio, areado com saibro, cheirava mal por causa da vizinhança das 

latrinas; e o regalo para os mais crescidos era tirar uma fumaça do cigarro, às escondidas, 
numa sala térrea onde aos domingos o mestre de dança, o velho Cavinetti, frisado e de 
sapatinhos decotados, nos ensinava mazurcas. Cada mês a Vicência, de capote e lenço, 
me vinha  buscar depois da missa para ir passar um domingo com a Titi. Isidoro Júnior, 
antes de eu sair, examinava-me sempre os ouvidos e as unhas; muitas vezes, mesmo na 
bacia dele, dava-me uma ensaboada furiosa, chamando-me baixo sebento. Depois trazia-
me até à porta, fazia-me uma carícia, tratava-me de seu querido amiguinho, e mandava pela 
Vicência os seus respeitos à senhora D. Patrocínio das Neves. Nós morávamos no Campo 
de Santana. Ao descer o Chiado, eu parava numa loja de estampas, diante do lânguido de 
uma mulher loura, com peitos nus, recostada numa pele de tigre, e sustentando na ponta 
dos dedos, mais finos que os do Crispim, um pesado fio de pérolas. A claridade daquela 
nudez fazia-me pensar na inglesa do senhor barão; e esse aroma, que tanto me perturbara 
no corredor da estalagem, respirava-o outra vez, finamente espalhado, na rua feita de sol, 
pelas sedas das senhoras que subiam para a missa do Loreto, espartilhadas e graves. A 
Titi, em casa, estendia-me a mão a beijar; e toda a manhã eu ficava folheando volumes do 
Panorama Universal, na saleta dela, onde havia um sofá de riscadinho, um armário rico de 
pau preto, e litografias coloridas, com ternas passagens da vida puríssima do seu favorito 
santo, o patriarca São José. A Titi, de lenço roxo carregado para a testa, sentada à janela 
por dentro dos vidros, com os pés embrulhados numa manta, examinava solicitamente um 
grande caderno de contas. Às três horas enrolava o caderno; e de dentro da sombra do len-
ço, começava a perguntar-me doutrina. Dizendo o Credo, desfiando os Mandamentos, com 
os olhos baixos, eu sentia o seu cheiro acre e adocicado a rapé e a formiga. Aos domingos 
vinham jantar conosco os dous eclesiásticos. O de cabelinho encaracolado era o Padre 
Casimiro, procurador da Titi; dava-me abraços risonhos; convidava-me a declinar arbor, 
arboris; currus, curri; proclamava-me com afeto “talentaço”. E o outro eclesiástico elogiava o 
colégio dos Isidoros, formosíssimo estabelecimento de educação, como não havia nem na 
Bélgica. Esse chamava-se Padre Pinheiro. Cada vez me parecia mais moreno, mais triste. 
Sempre que passava por diante de um espelho, deitava a língua de fora, e ali se esquecia 
a esticá-la, a estudá-la, desconfiado e aterrado. Ao jantar o Padre Casimiro gostava de ver 
o meu apetite. - Vai mais um bocadinho de vitelinha guisada? Rapazes querem-se alegres 
e bem comidos! ...
E Padre Pinheiro, palpando o estômago: - Felizes idades! Felizes idades em que se repete 

a vitela! Ele e a Titi falavam então de doenças. Padre Casimiro, coradinho, com o guardana-
po atado ao pescoço, o prato cheio o copo cheio, sorria beatificamente.
Quando, na praça, entre as árvores, começavam a luzir os candeeiros de gás, a Vicência 

punha o seu xale velho de xadrez e ia levar-me ao colégio. A essa hora, nos domingos, che-
gava o sujeitinho de cara rapada e vastos colarinhos, que era o Senhor José Justino, secre-
tário da confraria de São José, e tabelião da Titi, com cartório a São Paulo . No pátio, tirando 
já o seu paletó, fazia-me uma festa no queixo, e perguntava à Vicência pela saúde da senho-
ra a D. Patrocínio. Subia; nós fechávamos o pesado portão. E eu respirava consoladamente 
- me entristecia aquele casarão com os seus damascos vermelhos, os santos inumeráveis, 
e o cheirinho a capela. Pelo caminho a Vicência falava-me da Titi, que a trouxera, havia seis 
anos, da Misericórdia. Assim eu fui sabendo que ela padecia do fígado; tinha sempre muito 
dinheiro em ouro numa bolsa de seda verde; e o Comendador Godinho, tio dela e da minha 
mamã? deixara-lhe duzentos contos em prédios, em papéis, e a quinta do Mosteiro ao pé de 
Viana, e pratas e louças da Índia... Que rica que era a Titi! Era necessário ser bom, agradar 
sempre à Titi! À porta do colégio a Vicência dizia “Adeus, amorzinho”, e dava-me um grande 
beijo. Muitas vezes, de noite, abraçado ao travesseiro, eu pensava na Vicência, e nos bra-
ços que lhe vira arregaçados, gordos e brancos como leite. E assim foi nascendo no meu 
coração, pudicamente, uma paixão pela Vicência. Um dia, um rapaz já de buço chamou-me 
no recreio lambisgóia. Desafiei-o para as latrinas, ensanguentei-lhe lá a face toda, com um 
murro bestial. Fui temido. Fumei cigarros. O Crispim saíra dos Isidoros; eu ambicionava sa-
ber jogar a espada. E o meu alto amor pela Vicência desapareceu um dia, insensivelmente, 
como uma flor que se perde na rua. E os anos assim foram passando; pelas vésperas de 
Natal acendia-se um braseiro no refeitório; eu envergava o meu casacão forrado de baeta 
e ornado de uma gola de astracã; depois chegavam as andorinhas aos beirais do nosso 
telhado; e no oratório da Titi, em lugar de camélias, vinham braçadas dos primeiros cravos 
vermelhos perfumar os pés de ouro de Jesus; depois era o tempo dos banhos de mar, e o 
Padre Casimiro mandava à Titi um gigo de uvas da sua quinta de Torres... Eu comecei a 
estudar retórica. Um dia, o nosso bom procurador disse-me que eu não voltaria mais para os 
Isidoros, indo acabar os meus preparatórios em Coimbra, na casa do Doutor Roxo, lente de 
teologia. Fizeram-me roupa branca. A Titi deu-me num papel a oração que eu diariamente 
devia rezar a São Luís Gonzaga, padroeiro da mocidade estudiosa, para que ele conser-
vasse em meu corpo a frescura da castidade, e na minha alma o medo do Senhor. O Padre 
Casimiro foi-me levar à cidade graciosa, onde dormita Minerva. Detestei logo o Doutor Roxo. 
Em sua casa sofri vida dura e claustral; e foi um inefável gosto quando, no meu primeiro 
ano de Direito, o desagradável eclesiástico morreu miseravelmente de um antraz. Passei 
então para a divertida hospedagem das Pimentas, e conheci logo, sem moderação, todas as 
independências, e as fortes delicias da vida. Nunca mais rosnei a delambida oração a São 
Luís Gonzaga, nem dobrei o meu joelho viril diante de imagem benta que usasse auréola 
na nuca; embebedei-me com alarido nas Camelas; afirmei a minha robustez, esmurrando 
sanguinolentamente um marcador do Trony; fartei a carme com saborosos amores no Ter-
reiro da Erva; vadiei ao luar, ganindo fados; usava moca; e como a barba me vinha, basta 
e negra, aceitei com orgulho a alcunha de Raposão. Todos os quinze dias, porém escrevia 
à Titi, na minha boa letra, uma carta humilde e piedosa, onde lhe contava a severidade dos 
meus estudos, o recato dos meus hábitos, as copiosas rezas e os rígidos jejuns, os sermões 
de que me nutria, os doces desagravos ao Coração de Jesus à tarde, na Sé, e as novenas 
com que consolava a minha alma em Santa-Cruz no remanso dos dias feriados...
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José inácio de Meneses
Faleceu em St-Hubert, no dia 23 de 
Agosto de 2010, com 78 anos de idade, 
José Inácio de Meneses, natural da 
Agualva, Terceira, Açores, esposo de 
Maria Benilde da Rocha.

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos 
Eusébio (Hermínia Costa), Rosa (João 
Fontes), Anicette, Paulina (Manuel 
Silva) e Francisco, seus netos Kevin 
(Valerie Sirois), Sarah, Vanessa, 
Malinda, Brian, Manny e Amanda, 
sua irmã Maria Amélia, cunhado(a)s, 
sobrinhos(a)s, assim como restantes 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 25 de Agosto, das 15h às 22h. 
O funeral terá lugar amanhã quinta-feira, dia 26, após missa de corpo 
presente, às 10h, na Igreja Santa Cruz. Será sepultado, em cripta, no 
Cemitério Le Repos Saint-François d’Assise.

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.

†
gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

24 de agosto de 2010
1 Euro = caD 1.344220

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
09:45 AQUI PORTUGAL  
10:15 VERÃO TOTAL  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 Programa a designar
16:30 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
17:00 BIOSFERA  
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
22:15 NOME DE CÓDIGO: SINTRA  
23:00 DOCUMENTÁRIO
23:45 XI FESTIVAL ANGRA JAZZ 2009
00:30 CASAS COM HISTÓRIA
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
09:45 AQUI PORTUGAL  
10:15 VERÃO TOTAL  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 Programa a designar
16:30 MAGAZINE
            AUSTRÁLIA CONTACTO  
17:00 CASAS COM HISTÓRIA
17:30 GEOGRAFIA DAS AMIZADES
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO(R/)   
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA  
23:15 O DIA DO REGICÍDIO   
00:00 HÁ CONVERSA
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

             qUARTA-fEiRA                           qUiNTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SÁBADO                                       DOMiNGO                                SEGUNDA-fEiRA                             TERçA-fEiRA

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG  
09:30 AQUI PORTUGAL  
10:15 VERÃO TOTAL  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 A ALMA E A GENTE   
16:30 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
17:00 NOME DE CÓDIGO: SINTRA  
17:45 DÁ-ME MÚSICA  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
          VENEZUELA CONTACTO  
22:15 LADO B 
          Best Off
23:15 Programa a designar
00:00 RECANTOS
00:30 JANELA INDISCRETA
          COM MÁRIO AUGUSTO   
01:15 A DE AUTOR 

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 RUMOS
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG  
05:00 GEOGRAFIA DAS AMIZADES
05:30 A ALMA E A GENTE   
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS   
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:00 ZIG ZAG  
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA  
10:30 JÁ SEI COZINHAR  
11:00 BIOSFERA  
12:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
14:00 ARQUITECTARTE  
14:30 DE SOL A SOL(R/) 
15:00 TELEJORNAL  
16:00 FUTEBOL: LIGA ZON SAGRES
18:00 O SABOR DA DESPEDIDA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RECANTOS
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
21:30 DÁ-ME MÚSICA(R/)   
22:45 VI REGATA DE BOTES BALEEIROS
23:30 NOBRE POVO(R/) 
00:00 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
00:30 GEOGRAFIA DAS AMIZADES(R/) 
01:00 SOCIEDADE ANÓNIMA 

02:00 ARTES DE RUA (R/) 
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL  
06:00 RECANTOS
06:30 DOCUMENTÁRIO: Goa
07:30 JÁ SEI COZINHAR  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA  
10:30 EUROTWITT
11:00 INICIATIVA  
11:45 NOS PASSOS DE MAGALHÃES(R/) 
12:30 SÓ VISTO!   
13:30 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
14:00 SÓ ENERGIA
14:30 ENTRE PRATOS
15:00 TELEJORNAL  
16:00 IV TOURADA Á CORDA
16:45 HERMAN 2010 - Best Off   
17:45 CARREGA NO BOTÃO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
21:30 FUTEBOL: LIGA ZON SAGRES(R/) 
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO(R/)   

00:30 LINHA DA FRENTE(R/)   
01:00 NO AR, HISTÓRIA DA 
           RÁDIO EM PORTUGAL  
02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
09:45 AQUI PORTUGAL  
10:15 VERÃO TOTAL  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GOSTOS E SABORES  
16:30 MAGAZINE EUA
          CONTACTO - N. INGLAT  
17:00 SÓ VISTO!   
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:10 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
21:04 TELEJORNAL MADEIRA  
21:41 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE EUA
          CONTACTO - N. INGLAT  
22:15 TRIBUTO A...
00:30 A HORA DE BACO  
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 VERÃO TOTAL  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
09:45 AQUI PORTUGAL  
10:15 VERÃO TOTAL  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 RUMOS
16:30 MAGAZINE MACAU CONTACTO  
17:00 A HORA DE BACO(R/)   
17:30 NOBRE POVO
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE MACAU CONTACTO  
22:15 TRIO D´ATAQUE  
23:45 NOS PASSOS DE MAGALHÃES
00:30 DE SOL A SOL
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO  

* HORA DE MONTREAL                             ** HorárIo sujeIto a modIFICações

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 automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Auberge Transition           514.481.0495
Casamentos civis      514.393.2113
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
                         1.800.277.9915
Protecção ao consumidor

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

URGÊNciaS
E SERviÇoS pÚBlicoS

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

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

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
BANCOS
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
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
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
restauraNtes
CHeZ doVaL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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 Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               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

CantInho da poesIa

Esta faltando amor 
O mundo moderno está agitado 

Com seus carros velozes, a televisão... 
Os computadores mostrando e fazendo 

Apesar de tudo isso, está faltando... 
Amor em nossos corações! 

O homem moderno não sabe o quer 
Fica indeciso e sem decisão... 

Enquanto a ciência se multiplica 
Esta faltando amor em nossos corações 

A mídia apresenta feitos notáveis 
Descobrisse um planeta com luz e calor 

No Paquistão e na Índia ouvem-se terremotos 
Enquanto isso em nossos corações está faltando 

O essencial, está faltando amor... 

No Iraque um só homem bomba! 
Conseguiu matar vinte pessoas o que causou 

Tristeza e muita insatisfação, 
Isto quer dizer, que está faltando... 

Amor em nossos corações 

O homem moderno não pode deixar 
Que a ciência evolua e ele não 

Enquanto ele pensar assem, esta faltando 
Amor em nossos corações 

Vivaldo terres

a francesinha
A França é um país da velha Europa,

Com o rio Sena majestoso e belo,
Feito um lençol esverdeado.

E a bela Paris com suas mansées,
E seus velhos castelos.

Foi à margem deste belo rio que eu te conheci Marri,
Oh francesinha!

E foi apreciando essa bela paisagem,
Que tive a felicidade de dizer-te és minha.

Foi um romance maravilhoso que o amor me concedeu,
Como tudo o que é bom dura pouco,

A bela Marri desapareceu. 

A Torre Eifel e o Arco do Triunfo,
São cartes postais da velha Paris,

Cidade luz, que com seus filhos ilustres,
Entre eles Alan Fontaine, Victor Hugo,

Joana Darc e Rivail.

Tudo nela é encantamento, prazer e emoção...
Como eu gostaria se pudesse,

Um dia voltar à Paris
Para quem sabe rever Marri,

A francesinha de lábios macios e olhos azulados;
 E poder dizer-lhe outra vez és minha

Vivaldo terres

1º ano de saudade
Abílio Jacinto Tavares

f. 30 de Agosto de 2009

A sua esposa Glória, filha Ce-
lina (Hermano), netos Samuel 
e Meagan, restantes familia-
res e amigos recordam com 
profunda saudade o seu ente 
querido.

Participam que será celebrada 
missa pelo seu eterno descan-
so, terça-feira, dia 31 de Agos-
to de 2010, pelas 18h30, na 
Igreja Santa Cruz, situada no 
60, rua Rachel Oeste.

Agradecem antecipadamen-
te a todas as pessoas que se 
dignarem assistir a este acto 
religioso.

We wish we could see you one more time
come walking through our door
But we know that is impossible
we will hear your voice no more
We know you can feel our tears

and you don’t want us to cry
yet our broken hearts are broken
someone so precious had to die

We pray that God will give us strength
and somehow get us through

as we struggle with this heartache
that was caused by losing you

- Glória, Celina, Hermano, Samuel e Megan

M E M O R A N D U M

M E M O R A N D U M
4º Ano de Saudade

Maria Alice Amaral
dos Santos

faleceu em 22-08-2006

Querida Alice, já nos deixaste há quatro 
anos, mas sempre continuarás a viver nos 
nossos corações.

- Teu marido Virgílio; teus filhos Mário e 
Marta; teu neto Rafael.

† Gilda Paula ferreira Custódio
Faleceu em Montreal, no dia 19 de 
Agosto de 2010, com 25 anos de 
idade, Gilda Paula Ferreira Custódio, 
natural de Ponta Delgada, São Miguel, 
Açores, esposa de Danny Melo.
 
Deixa na dor o seu esposo, seu filho 
Samuel, sua mãe Oriana, suas irmãs 
Gisela, Cristina, Antónia e Mónica, 
e seus cônjuges respectivos, seus 
sogros José Carlos e Osvalda, seus 
cunhado(a)s Susana, José António e 
Sandra, e seus cônjuges respectivos, 
sobrinhos(a)s, assim como restantes 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, 23 de Agosto, após missa de corpo 
presente, às 11h30, na Igreja St-Ambroise. Foi a sepultar no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.

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.
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anúnCIos a paRtIR de $9.00*
*a PartIr de $9.00 Por semaNa. taXas Não INCLuÍdas. aPLICáVeL a NoVos aNúNCIos uNICameNte.  todos os aNúNCIos deVem ser PaGos Com aNteCedêNCIa, VIsa ou masterCard - dINHeIro, Passar Na redaCção.

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. Salário conforme experiên-
cia. Contactar Jos 514-325-7729

EMpREGoS

Companhia de paisagismo procura 
homens para trabalhar nos jardins, 
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom 
salário. Ligue já. Sr. fernandes: 
514-554-0213 ou 450-641-7389

St-Léonard, grande 4½ com 
grande terraço e estacionamento 

subterrâneo privado. 
514-728-6831

Agência de viagens procura agen-
te de viagem que fale português, 
francês, inglês, com formação tu-
rística. Boas regalias sociais. Sa-
lário conforme experiência. Enviar 
CV por e-mail: 
travelagency09@hotmail.com

SERviÇoS

aRRENDa-SE

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

Chauffeur et homme 
à tout faire recherché, 

30 à 40 ans, célibataire. 
Appartement privé, 

meublé et chauffé fourni. 
Bonne rémunération. 
À 1 heure au nord de 
Montréal. Références 
requises. Envoyez CV 
avec photo récente à : 
C.P. 27503, franchise 

Pont-Viau, Laval (qC), 
H7G 4Y2

EMpREGoS

Empregada de balcão para paste-
laria. Tempo inteiro ou parcial. 

514-281-6947

Senhora responsável, com experi-
ência, cuida de crianças em casa. 

Para informações:
514-273-3496

Senhora para cuidar de adolescen-
te com deficiência e para trabalhos 
domésticos. 2ª à 6ª, das 6h30 às 
10h30, em Rosemère (próximo de 
Sainte-Thérèse). 11$/hora. 

514-262-5608

Senhora com experiência, não 
fumadora, para ajuda doméstica, 
com carro. Para Boisbriand. Falar 
inglês. Tempo parcial a inteiro. 
Telefonar entre as 9h e 12h. 

450-435-4164

Companhia de limpeza procura 
empregados para a “Rive-Sud” de 
Montreal. 
450-462-2558 ou 514-746-2558

Padaria Coimbra procura empre-
gada de balcão a tempo inteiro ou 
parcial (tardes ou fins-de-sema-
nas). 514-844-0223

Mais de um milhão 
de famílias terão que 
provar rendimentos
Mais de um milhão de agregados beneficiários 

de prestações familiares, Subsídio Social de 
Desemprego e Rendimento Social de Inserção (RSI) 
vão ser chamados a partir da próxima semana pela 
Segurança Social para fazer prova dos seus rendi-
mentos. Em entrevista à agência Lusa, o secretário de 
Estado da Segurança Social, Pedro Marques, expli-
cou que nesta reavaliação extraordinária, prevista no 
diploma de condição de recursos que entrou em vigor 
a 1 de Agosto, será solicitada ao beneficiário a actua-
lização do agregado familiar, bem como dos respec-
tivos rendimentos e património. “É um esforço muito 
grande. Vão ser bem mais de um milhão de famílias 
que vão ser contactadas e que vão fazer essa prova 
de rendimentos que é essencial para garantir o esfor-
ço de rigor na atribuição das prestações”, concreti-
zou Pedro Marques. De acordo com o responsável, 
para concretizar este “esforço inédito”, os serviços da 
Segurança Social adoptaram planos de contingência 
para o atendimento telefónico e presencial, reforço 
dos sistemas informáticos e formação direccionada 
para esta iniciativa, que visa introduzir um maior ri-
gor na atribuição de prestações sociais, como o RSI 
ou o abono de família. O veículo preferencial para 

esta chamada será, de acordo com Pedro Marques, o 
serviço Segurança Social Directa (disponível online), 
onde o prazo para prestar provas decorre entre 10 de 
Setembro e 31 de Dezembro. Em concreto, as equi-
pas da Segurança Social irão ter em conta um leque 
mais abrangente dos rendimentos do requerente, bem 
como do seu agregado familiar. O beneficiário terá 
que comprovar, entre outros aspectos, que o patrimó-
nio mobiliário do seu agregado familiar não excede 
os 100 mil euros, de acordo com as novas regras que 
entraram em vigor no início do mês. Para demonstrar 
o património, os beneficiários deste tipo de presta-
ções terão duas alternativas: ou autorizar os serviços 
a consultar a informação junto das respectivas insti-
tuições financeiras ou entregar cópias dos extractos 
à data da prestação das provas. Os juros das contas 
bancárias poderão ser confirmados, posteriormente, 
através do cruzamento de informação com o Minis-
tério das Finanças. “À partida confiamos na declara-
ção dos beneficiários, mas temos que ter mecanismos 
de fiscalização”, adverte Pedro Marques. À luz das 
novas regras, além dos salários, passam a ser conta-
bilizados outros rendimentos do agregado familiar, 
tais como os rendimentos de capitais e prediais, as 
pensões, as prestações sociais, os apoios à habitação 
com carácter de regularidade e as bolsas de estudo e 
formação. O conceito de agregado familiar é ele pró-
prio também alterado com a nova legislação, passan-
do a ser consideradas todas as pessoas que vivam em 
comum com o beneficiário, incluindo parentes e afins 
maiores “em linha recta e em linha colateral até ao 
terceiro grau”. Com a entrada em vigor do diploma, 
a Segurança Social passa também a cancelar o apoio 
aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção 
(RSI) entre os 18 e os 55 anos que recusem “empre-
go conveniente”, trabalho socialmente necessário ou 
propostas de formação. LUSA

Empregado com 15-20 anos de 
experiência, para muros de supor-
to, e paisagismo. Tempo inteiro. 

Contacte Joseph 
514-885-8591 ou 514-332-1324

Somos uma agência de web design especializada no 
desenvolvimento de Sites, Portais Profissionais e Lojas 
Online. Construimos Portais e Web Sites dinámicos, in-
teractivos e fáceis de actualizar. Criamos soluções de 
web design para aplicações web, sites em flash, banners 
e campanhas de Web Marketing.
ESPECiAL DO MÊS: SiTE WEB 300$(inclui 5páginas)

514-299-2966
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BoCa do InFeRnoanedotas

8 dIFeRenÇas

Ricardo Araújo Pereira

paLavRas CRuzadas
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A mãe chega ao pé do filho e pergunta:
- Joãozinho, o que estás a estudar?
- Geografia, mamã.
- Então diz-me: onde fica a Inglaterra?
- Na página 83, mãe.

Eu sou sincero: não aprecio sinceridade
Há um número alarmante de pessoas para 

quem a sinceridade é um atributo notável. 
Tanto que anunciam a despropósito e sem puder 
a sua própria sinceridade, normalmente antes de 
uma observação desagradável. Funciona assim: 
“Eu sou sincero: essa camisa fica-lhe mal”.
Talvez o leitor já tenha reparado num flagelo que 

assola a sociedade portuguesa. É o flagelo da sin-
ceridade. Há um número alarmante de pessoas para 
quem a sinceridade é um atributo estimável. Tanto 
que, ao que tenho testemunhado com cada vez maior 
frequência, anunciam a despropósito e sem pudor a 
sua própria sinceridade, normalmente antes de uma 
observação desagradável. Funciona assim: “Eu sou 
sincero: essa camisa fica-lhe mal.” Como é evidente, 
o proprietário da camisa fica duplamente amesqui-
nhado: não só está mal vestido como se encontra jun-
to de uma pessoa sincera. Os nossos defeitos parecem 
ainda piores quando estamos na presença de alguém 
que é tão obviamente virtuoso. As pessoas com quem 
me dou sabem bem o que é carregar esse fardo.
É interessante reparar no modo como o autor deste 

tipo de frase é, em geral, atormentado pela sua pró-
pria nobreza de caráter. Outras pessoas teriam a de-
sonestidade de elogiar aquela camisa, ou fariam um 
silêncio igualmente condenável. O sincero não pode, 
uma vez que é sincero. Não é desagradável, nem im-
pertinente, nem descortês. É sincero. No fundo, o 
que está a dizer é: “Não há nada a fazer. Eu bem me 
esforço para não ser tão moralmente irrepreensível, 
mas não consigo. É a mais elevada dignidade que me 
obriga a dizer-te que tens mau gosto.”
No entanto, tenho dificuldade em entender que ser 

sincero seja uma qualidade. Dizer o que se pensa não 

tem nada de admirável. Penso eu. É fácil (e todos 
sabemos que o caminho para a virtude é intrincado), 
revela sobranceria (que têm as minhas opiniões de 
tão especial para que eu me sinta no dever de as co-
municar aos outros?), e é muitas vezes desagradável 
(os meus pensamentos são, na esmagadora maioria 
das vezes, de uma inconveniência assinalável). Creio, 
aliás, que a vida em sociedade se baseia precisamen-
te na nossa maravilhosa capacidade de não revelar 
o que pensamos. Sim, eu acho que determinada se-
nhora é gorda, mas não lhe vou dizer sobretudo se 
ela me perguntar. Claro que o odor corporal de certo 
indivíduo é desagradável, mas ninguém me convence 
que eu serei uma pessoa melhor se lhe disser: “Eu 
sou sincero: o senhor cheira a táxi.”
O problema, creio, é que a nossa sociedade está er-

radamente convencida de que a autenticidade é um 
valor que se deve prezar. “Sê tu mesmo”, ouvimos a 
toda a hora. “Tu deves ser igual a si próprio”, dizem-
nos também. São, como é óbvio, maus conselhos. Va-
mos tentar ser um pouco melhores que isso, digo eu. 
Só se eu fosse parvo é que seria igual a mim próprio. 
Trata-se de um caminho que não me levaria a lado 
nenhum. Por que razão devo ser eu mesmo se, com 
algum empenho, posso tentar ser uma pessoa decen-
te? Não me choca que Shakespeare e Bach tenham 
passado pela vida a tentar ser eles mesmos, mas é 
melhor para o mundo que eu e, por exemplo, Charles 
Manson, tentemos ser diferentes de nós 
próprios.
Eu sou sincero: vou continuar a ser dis-

simulado. 

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Todos diferentes, todos diferentes
Quem lê diariamente vários jornais internacionais 

deteta com facilidade que são poucas as varia-
ções no texto. As manchetes são iguais no Japão ou 
na Islândia. Os românticos do jornalismo interven-
tivo e empírico, como Ryszard Kapuscinski, deram 
lugar às agências internacionais. As notícias deram 
lugar aos press-releases. A informação que nos chega 
é muitas vezes granítica, fechada, e unilateral.
Isto tem várias consequências perniciosas. Como 

são poucos os produtores de notícias, existe uma ten-
dência para dar prioridade aos mesmos assuntos. A 
agenda é monopolizada pelas mesmas vontades. A 
notícia de um avião que se despenhe no Botswana 
terá mais relevância no vizinho Zimbabué do que no 
Equador. Faz sentido. Mas porque é que um derra-
mamento de petróleo no Golfo do México, nos EUA, 
tem que algemar as notícias ao longo dos últimos 
meses, enquanto um derramamento de petróleo no 
Delta do Níger, na Nigéria, é ignorado? O primeiro 
durou 4 meses e afetou algumas centenas de pessoas, 
o segundo, dura silenciosamente há 50 anos e afeta 
milhões.
Ao mesmo tempo que começamos a sentir um im-

pulso pela nacionalização do outro, pela vontade de 
extravasarmos o nosso reduto cultural, são as notí-

cias que ditam quem tem valor e quem não tem. Elas 
são os novos juízes do purgatório. Um africano tem 
menos valor do que um europeu. Um asiático tem 
menos valor do que um americano. Enquanto escre-
vo, as cheias no Paquistão já afetaram 20 milhões de 
pessoas. É a maior catástrofe do género. Mas a co-
bertura jornalística é incomparavelmente inferior às 
cheias em Nova Orleães em 2005.
Talvez o melhor exemplo do desequilíbrio na agenda 

da imprensa internacional seja o conflito israelo-pa-
lestiniano. Basta alguém lançar um cocktail molotov 
em Telavive para ser destaque a nível mundial. Mas 
todos os dias morrem centenas de pessoas em outros 
conflitos sem qualquer cobertura mediática. Como 
me disse um dia ao almoço, de forma sarcástica, um 
premiado correspondente de guerra indiano, a única 
razão porque ainda não há paz no Médio Oriente é 
porque demasiados jornalistas estão acreditados na 
região. Telavive é a segunda cidade do mundo com 
maior número de jornalistas estrangeiros (depois de 
Washington). E existe uma forte pressão para trans-
formar “eventos” (mesmo que irrelevantes) em “no-
tícias”. Nas eleições palestinianas de 2006, testemu-
nhei jornalistas estrangeiros manipulando crianças 
de forma a industrializar manchetes. Eu não descuro 
a complexidade do conflito no Médio Oriente. Mas 
é interessante reparar que esse conflito causa menos 
vítimas anuais do que os acidentes de viação em Por-
tugal. A narrativa do conflito, alimentada pelas agên-
cias de notícias, torna irracional a nossa perceção da 
realidade.
Os desequilíbrios dos media também afetam a agen-

da política e humanitária. A disponibilidade de um 
país em ajudar uma nação atingida por uma catás-
trofe natural é proporcional à pressão mediática para 
o fazer. O problema é que as agências de notícias 
movem-se, muitas vezes, por interesses comerciais. 
Mas os estados é suposto regerem-se por outro tipo 
de princípios. É por isso importante estar atento à ex-
ceção, ao inoportuno, à alternativa. É aí que reside o 
novo jornalismo. E a nova política.

Rodrigo Tavares

Diz a filha à mãe, sobre o namorado:
- Estou preocupada, sabes o Mário não acredita no inferno!
- Deixa estar. Casa-te com ele que eu faço-o mudar de ideias.

A mulher vê-se ao espelho e diz ao marido:
- Estou tão feia, tão gorda e tão mal feitinha. Preciso de um elogio...
O marido responde:
- Tens muito boa visão!!

P: Como se diz mulher de meia-idade em russo?
R: Pachacha Seminova.

No Alentejo, um rapaz entra num café e diz em verso:
- Um copinho de aguardenti, dois copinhos de aguardenti, as meninas 
desta terra põem a gente quenti!
Um pai de uma das meninas ao ouvir aquilo, retorquiu também em 
verso:
- Um copinho de licori, dois copinhos de licori, levas c’um banco nos 
cornos passa-te já o calori!

P: O que faz uma mulher na sala de estar?
R: Turismo, o lugar dela é na cozinha.

HORiZONTAiS: 1. O m. q. bufo. Peça para alisar o ferro. 2. Furna. Gé-
nero de algas verdes gelatinosas a que pertence a alface-do-mar. 3. 
Acrónimo de Imposto sobre o Valor Acrescentado. Pref. de negação. 
Peixe da família dos escômbridas da ordem dos acantopterígios. 4. 
A ti. Lavrar, com arado ou charrua. Além disso. 5. Vinho, como exci-
piente medicinal. Debaixo de. 6. Tareia. Unidade monetária da África 
do Sul e da Namíbia. 7. Composição poética de assunto elevado e 
destinada ao canto. Perverso. 8. Tempo Médio de Greenwich. Albino. 
Seis em numeração romana. 9. Terreiro. Grosa (abrev.). Termo. 10. 
Vaga. Móvel, normalmente de madeira, sobre que se come, escreve, 
etc.. 11. Sectário do quacrismo. Face inferior do pão.
VERTiCAiS: 1. Gengivite. As regiões superiores da atmosfera. 2. 
Juvenis. Forma antiga de mim. 3. Vazia. Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de ovo. Ave pernalta, da família dos cul-
trirrostros. 4. Ponto de mira. Nome próprio feminino. 5. Caminhar. Suf. 
de filiação, descendência. Depois de Cristo (abrev.). 6. Nome dado 
aos caracteres dos mais antigos alfabetos germânicos e escandina-
vos. Trejeito de rosto. 7. Outra coisa (ant.). Grande porção. Senhor 
(abrev.). 8. Bago do cacho da videira. Elemento de formação de pala-
vras que exprime a ideia de peso, gravidade. 9. Gago. Despido. Ve-
sícula que contém a bílis. 10. Antiga cidade da Mesopotâmia. Lema, 
mote. 11. Magnete natural. Dar mimo a.

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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CasaL da semana

ReCeIta da semana

Tortellini gratinado com 
Natas de Soja e pesto

Dificuldade: 
Preço:
Origem: Portugal

soLuÇões
CRUZADAS:

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

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

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

7 8 1 5 2 9 6 4 3

Horizontais: 1. Ujo, Frauta. 2. Loca, Ulva. 
3. IVA, In, Atum. 4. Te, Arar, Ora. 5. Enol, 
Sob. 6. Sova, Rand. 7. Ode, Ruim. 8. TMG, 
Asso, VI. 9. Eira, Gr, Fim. 10. Onda, Mesa. 
11. Quacre, Lar. 
Verticais: 1. Ulite, Éter. 2. Jovens, Mi. 3. 
Oca, Oo, Grou. 4. Alvo, Ana. 5. Ir, Ada, DC. 
6. Ru-nas, Esgar. 7. AI, Ror, Sr. 8. Uva, 
Baro. 9. Tato, Nu, Fel 10. Ur, Divisa. 11. 
íman, Mimar.

DifERENçAS:

O decote é diferente; A mesa é mais curta; Não se vê os pés; Há menos 
fumo; O homem tem mais cabelo; O cabelo da mulher é mais curto; 
Ajanela está mais acima; O puxador da porta é diferente.
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ingredientes:
1 embalagem de tortellini de massa 
fresca com recheio opcional; 1 em-
balagem de natas de soja; 150 g de 
cogumelos; 1 alho francês; 1 cebola; 
1 dente de alho; Azeite; Sal e pimenta q.b.; Queijo parmesão; Queijo 
mozzarella; Molho pesto já preparado
Preparação:
Coza os tortellini e reserve. Refogar a cebola, o alho francês e o dente 
de alho bem picado. Laminar os cogumelos e juntar. Acrescentar tam-
bém as natas de soja e uma colher de sobremesa de pesto. Adicio-
ne de seguida uma colher de sobremesa de queijo parmesão ralado. 
Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar durante alguns minutos. 
Colocar os tortellini num pirex e juntar o molho. Polvilhar com queijo 
mozzarella e colocar no forno a gratinar.

os maiores mistérios da saúde
O nosso corpo está muito bem feito mas às vezes 

não percebemos qual o objectivo de espirrar, 
rir ou soluçar. Encontrámos a resposta para estes 
e muitos outros enigmas.
Saiba a razão por que o bocejo é contagioso, por 

que choramos quando descascamos uma cebola, por 
que temos um ataque de soluços...
PORQUE É QUE FICAMOS COM PELE DE 
GALINHA?
É um daqueles instintos que nos mostra que não es-

tamos tão longe da Pré-História como pensávamos. 
Então acontecia o seguinte: imaginem que estáva-
mos em plena savana e nos aparecia um inimigo pela 
frente. Não podendo, ou não querendo, fugir, o que 
os nossos antepassados faziam era assanhar o pêlo 
para parecerem verdadeiramente assustadores. Ou 
então levantavam o pêlo para se protegerem do frio: 
era o equivalente a vestir o casaco quando ainda não 
tínhamos casaco. Pois hoje em dia ainda é isso que 
continuamos a fazer, com a diferença de termos mui-
to menos pêlo e de não assustarmos ninguém.
O QUE É UM ATAQUE DE SOLUÇOS?
Basicamente, é um espasmo do diafragma. Tão 

simples quanto isso. Pode ter várias causas: beber 
demasiado álcool, excitação, susto ou stresse, e ain-
da não há ‘remédio’ universalmente aceite. O truque 
que registou maior taxa de sucesso consiste precisa-
mente em relaxar o diafragma: inspire e depois deite 
o ar muito devagarinho pelo nariz.
PORQUE É QUE BOCEJAR É CONTAGIOSO?
Ninguém sabe ao certo, mas o mais provável é que 

se trate, mais uma vez, de um instinto pré-histórico 
que nos aconselhava a seguir o comportamento dos 
outros membros da tribo para mostrar que não éra-
mos elementos hostis.
PORQUE É QUE OS JOELHOS ‘ESTALAM’?
Há quem não estale de nada. Há quem estale dos jo-

elhos, da coluna ou dos dedos. Há quem seja um ver-
dadeiro concerto de castanholas. Mas de onde é que 
vêm? Em primeiro lugar, saiba que a maioria desses 
‘estalinhos’ são inofensivos e não, não causam artri-
te. Há pequenas bolhas de ar que se formam entre as 
articulações e que ajudam a protegê-las. Quando es-
tas bolhas estalam, isso ouve-se. O barulho também 
se pode dever a um tendão que se move. Mas, desde 
que não haja dor, são inofensivos.
PORQUE É QUE DEITAMOS LÁGRIMAS?
Quando temos um desgosto de qualquer espécie (ou 

uma alegria muito grande), não é só o cérebro que 
reage: o corpo vai produzir químicos e hormonas 
como resposta ao stresse. Quando choramos, esta-
mos a eliminar essas substâncias nocivas. Portanto, 
é mesmo verdade que chorar faz bem. Enfim, ainda 
não conseguimos que as lágrimas eliminem também 
as suas causas, mas, se tudo correr bem, havemos de 
lá chegar!
PORQUE É QUE OS BEBÉS PALRAM?
Esta parece fácil, não é? Palram porque estão a 

‘testar’ o seu equipamento fonético e a preparar-se 
para falar. E é verdade. Mas há mais. Segundo uma 
investigação da Universidade do Texas, a linguagem 
primordial baseou-se nestes primeiros sons, que são 
os que a nossa boca e as nossas cordas vocais fa-
zem com mais facilidade. Toda a gente sabe que as 
primeiras palavras que os bebés dizem costumam 
ser também as mais importantes: mamã, papá, papa, 
não, dá, tá. Claro que estas palavras não se dizem da 
mesma maneira em todas as línguas, mas há muitas 
sequências comuns. Segundo os investigadores, os 
conjuntos ‘ma-ma’, ‘da-da’, ‘ba-ba’ e ‘ta-ta’ são os 
mais frequentes. Portanto, da próxima vez que ouvir 
o seu bebé não pense que não se percebe nada do que 
ele diz. Ele está é a falar uma língua antiga!
PORQUE É QUE NÃO NOS RIMOS COM AS 
AUTOCÓCEGAS?
Porque o nosso corpo é muitíssimo inteligente e 

lógico: sabe que ele próprio não vai fazer mal a ele 
próprio (pelo menos no seu estado mais optimista.) 
e portanto ignora os estímulos que produz. Afinal, 
temos tantos ‘inimigos’ exteriores com que nos pre-
ocupar. Quando outra pessoa nos faz cócegas, aí sim, 

há razões para nos preocuparmos. Aquilo pode ser 
um ataque! Ah, e não desate a fazer cócegas aos seus 
amigos, família e filhos. Esse riso é uma reacção de 
defesa, não é um riso do tipo ‘ai que divertido, não 
estava nada à espera, és mesmo brincalhão, seu ma-
roto!’ Inclusive, é mesmo possível morrer de cóce-
gas.
MAS, AFINAL, PORQUE É QUE NOS RIMOS?
O riso, como as lágrimas, faz parte da linguagem 

humana universal. Não nos rimos todos das mes-
mas coisas, mas o riso é, acima de tudo, social, uma 
mensagem que enviamos aos outros: a verdade é que 
quase nunca nos rimos quando estamos sozinhos. 
Conseguimos rir muito antes de conseguirmos falar: 
também é uma maneira de o bebé comunicar com a 
mãe.
Segundo o neurocientista americano Robert Provi-

ne, que estudou pessoas a rir, ‘a maioria dos risos 
não tem a ver com o humor, mas com as relações 
entre as pessoas.’ Depois de estudar 2000 casos de 
gargalhada, descobriu que a maioria deles não se se-
guia a uma anedota mas no fim de uma frase absolu-
tamente normal, como ‘Olha, aqui vem a Maria.’ O 
risinho final é uma forma de ‘cola’ social.
Rir é uma forma de união com os outros (rir com) 

ou de imposição do nosso domínio (rir de). Portanto, 
rir surgiu como mais uma forma de interacção social. 
Nos tempos das cavernas pois, outra vez os humanos 
riam como forma de indicarem boas intenções, talvez 
até antes de conseguirem dizer uma frase do género: 
‘Olá, amigos, venho em paz, podem baixar a moca, 
se faz favor.’ Para os outros animais, que não riem, é 
bastante provável que essa ‘careta’ fosse vista como 
uma ameaça, como uma forma agressiva de mostrar 
os dentes. Realmente, visto de fora, o cenário pode 
ser bastante assustador.
PORQUE É QUE O SANGUE É VERMELHO?
Muito simples: para se ver melhor. Parece uma pia-

da, mas é verdade. Mais de metade do nosso sangue 
é constituído por plasma, que é amarelo-pálido, e 
são os glóbulos vermelhos, que nos dão o oxigénio, 
que também dão a cor ao sangue. Quanto ao sangue 
azul, desengane-se: mesmo que provenha da melhor 
aristocracia, não vai encontrar um grama de azul em 
qualquer veia. A lenda do sangue azul apareceu por-
que os aristocratas geralmente tinham a pele muito 
branca, em contraste com a pele tisnada das pessoas 
do povo, que tinham de trabalhar ao ar livre (nesse 
tempo ainda ninguém ‘trabalhava para o bronze’). 
Resultado: nos príncipes e princesas de pele muito 
branca viam-se mais aquelas veias azuladas e esver-
deadas que temos no pulso.
PORQUE, NAS MÃOS, O DEDO DO MEIO É O 
MAIS COMPRIDO?
Ninguém sabe ao certo, mas uma teoria diz que na 

Pré-História, quando ainda andávamos de mãos no 
chão, a gente precisava dele para nos equilibrarmos. 
Ainda existe a ‘teoria da simetria’, que é fácil de 
perceber: a nossa mão está tão bem desenhada que 
quando a fechamos todos os dedos tocam na palma 
ao mesmo tempo. Isto também significa que todos 
os dedos fazem o mesmo esforço quando agarramos 
qualquer coisa.
PORQUE É QUE SE ESPIRRA COM O SOL?
Vinte e cinco por cento da população, quando pas-

sa de uma zona de sombra para uma de sol, espirra. 
Parece que se trata de um cruzamento de ‘rotas’ de 
estímulos, e o cérebro, em vez de ordenar apenas às 
pupilas que se contraiam, também nos ordena para 
respondermos com um valente espirro, que, eviden-
temente, não tem nenhum efeito contra o sol. Já ago-
ra, parece que os espirros actualmente também não 
nos são muito úteis. Há muito tempo, quando nos 
regíamos pelo nariz para reconhecermos o malchei-
roso inimigo que se aproximava rastejando na sava-
na, um bom espirro servia-nos para limpar o nariz e 
também para nos livrar de bactérias. Actualmente, o 
problema é que quase ninguém espirra pelo nariz, e 
portanto as bactérias continuam cá quase todas.

Catarina Fonseca
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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Harrison ford deve encarnar
indiana Jones ... aos 70 anos
O actor Harrison Ford deverá 

vestir a pele de Indiana Jones 
por uma última vez no quinto filme 

da saga do arqueólogo aventureiro.
O novo filme, que será mais uma vez 

realizado por Steven Spielberg, deve-
rá chegar às salas de cinema em 2012, 
quando Harrison Ford terá...70 anos.

Shia LaBeouf, que participou em “In-
diana Jones e o Reino da Caveira de 
Cristal”, de 2008, revelou que o argu-

mento está a ser escrito. Ford estreou-
se como Indiana Jones em 1981, em 
“Os Salteadores da Arca Perdida”, en-
tão com 39 anos de idade.

HiGH SCHOOL Of MONTREAL ADULT CENTRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, Montreal, qC, H2X 3A2

Tel. 514-788-5937

iNGLÊS BÁSiCO
iNfORMAçõES PARA iNSCRiçõES

inglês básico - manhã
Datas:  25, 26, 30, 31 de Agosto e 
 1, 2 de Setembro de 2010
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas: 25, 26, 30, 31 de Agosto e
 1, 2 de Setembro de 2010
Hora:  17h00 às 19h00

Um dos seguintes documentos (original unicamente) é exigido:
Documentos de Imigração Canadá / Québec• 
Cartão de residência• 
Cartão de cidadania canadiana• 

HORÁRiOS DAS AULAS DE
iNGLÊS DE BASE DE MANHÃ E DE TARDE

Manhã: 30 de Agosto a 22 de Dezembro de 2010
    Segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   30 de Agosto a 22 de Dezembro de 2010
    Segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários
                             
Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

Sítio web: www.hsmontreal.ca
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Cartão de cidadania canadiana
Canadian / Quebec  Immigration Documents   
Residency Card  
Canadian  Citizenship  Card

Aulas de inglês de base de manhã e tarde
MORNING  &  EVENING  BASIC  ENGLISH  CLASSES

Manhã: 30 de Agosto a 22 de Dezembro de 2010
 Segunda a sexta 8h30 às 12h30
Morning :  August  30  to  December  22,  2010
   Monday  to  Friday   8:30  a.m. to  12:30  p.m. 
   
Evening :   August  30  to  December  22,  2010
   Monday   to  Thursday  5:30  to  9:30 p.m.
Tarde: 30 de Agosto a 22 de Dezembro de 2010
 Segunda a quinta 17h30 às 21h30

  

COST:  $120.00   PAID  IN  FULL -  CASH  ONLY  -  
INCLUDES   BOOKS
                      FOR  MORNING  OR  EVENING  
CLASSES          
Custo:  120.00 $ pagamento complete – dinheiro unicamente – 
inclui livros necessários
                             

TRANSPORTATION:    Sherbrooke  Metro,   bus  144  West

Beijos e Balas
Esta comédia marca o regresso aos 

ecrãs de Ashton Kutchner, aqui na 
pele de um agente secreto que encon-
tra o verdadeiro amor, interpretado por 
Katherine Heigl, a Dra Izzie Stevens da 

série Anatomia de Grey. Ainda a recu-
perar do fim de uma relação, Jen Kor-
nfeldt aceita fazer uma viagem com os 
seus pais pela Riviera francesa, onde 
conhece o homem dos seus sonhos, 
Spencer Aimes. Durante três anos, am-
bos têm uma vida maravilhosa, até ao 

dia em que uma série de balas lhes en-
tra, literalmente, pela casa. Isto porque 
o seu jovem marido lhe ocultou o facto 
de, no passado, ter sido espião interna-
cional. Sair ilesa da situação, manter as 

aparências perante os vizinhos e salvar 
o seu casamento são apenas algumas 
das missões de Jen depois de descobrir 
o segredo de Spencer. Realizado por 
Robert Luketic, Beijos e Balas conta 
também com Tom Selleck e Catherine 
O’Hara no elenco.

o Último airbender
Ar, Água, Terra e Fogo. Quatro 

elementos, quatro nações uni-
das pelo destino. Até ao momento em 
que o Avatar supremo, com poder para 
controlar os quatro elementos e tornar 
concordantes os opostos, desaparece 
sem qualquer explicação e a Nação do 
Fogo inicia uma guerra brutal contra 
as restantes. Cem anos se passam num 
ambiente de caos e total destruição, até 
ao surgimento de Aang, um airbender 
de 12 anos que, tudo indica, é a reen-
carnação do Avatar que poderá derrotar 
a Nação do Fogo e recuperar a harmo-
nia entre as quatro tribos. Realizado 
por M. Night Shyamalan, O Último 

Airbender é o primeiro filme de uma 
trilogia baseada em “Avatar: The Last 
Airbender”, uma famosa série de ani-
mação, influenciada pela arte asiática, 

mitologia e artes marciais. O filme 
pode ser visto em 3D.

os Mercenários
Sylvester Stallone assina o argumen-

to e a realização deste filme que 
conta com alguns dos maiores nomes 

do cinema de acção dos anos 80 e 90. 

Para além do próprio, o elenco é com-
posto por Arnold Schwarzenegger, Mi-
ckey Rourke, Bruce Willis, Jet Li, en-

tre muitos outros. A história fala 
de um grupo de mercenários que 
tem como missão combater um 
ditador da América Latina que 
muito sofrimento tem causado 
ao seu povo. Durante esta peri-
gosa missão, a equipa vai apren-
der que apenas a honra e a leal-
dade os poderá manter unidos, 
algo essencial para ultrapassar 
os inúmeros desafios da tarefa. 
Os Mercenários não só junta 
um elenco de peso, como marca 
o regresso aos ecrãs de Arnold 
Schwarzenegger, após uma pau-

sa de seis anos.
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BReves
1-fC Porto                       6
2-Nacional 6
3-Sp. Braga                      4
4-V. Setúbal                       4
5-Académica 4
6-P. ferreira                   4
7-Naval 3
8-Sporting 3

9-Olhanense 2
10-V. guimarães                2
11-U. leiria              2
12-rio Ave                   1
13-Beira-mar 1
14-Benfica 0
15-marítimo 0
16-Portimonense 0

1ª LIga - LIga zon sagRes

ResuLtados: 2ª JoRnada

V. Setúbal 0-0 Sp. Braga
Nacional 2-1 Benfica

V. guimarães 0-0 rio Ave
U. leiria 0-0 P. ferreira

Académica 1-1 Olhanense
fC Porto 3-0 Beira-mar
Portimonense 0-1 Naval
Sporting 1-0 marítimo

LIga da euRopa

1ª mão    2ª mão
genk - fC Porto                                        0-3             26/08
Sporting - Brøndby                                       0-2               26/08
BATe - marítimo                                               3-0               26/08

taÇa da LIga

pRóxIma JoRnada: 3ª

Sexta-feira 28 de Agosto
Nacional - V. guimarães                           14:15
Benfica - V. Setúbal                                  16:15
Sábado 29 de Agosto
P. ferreira - Portimonense                  11:00
Beira-mar - Académica                     11:00
Sp. Braga - marítimo                       13:00
Olhanense - U. leiria                       14:00
rio Ave - fC Porto                              15:15
Domingo 30 de Agosto
Naval - Sporting                            15:15

grupo A            Pts.
g.Vicente          4
fátima               2
moreirense        2
feirense            1

g.Vicente  3 | 3  moreirense
fátima  3 | 3  feirense

g.Vicente  2 | 1  feirense
moreirense  1 | 1  fátima

feirense  0 | 0  moreirense
fátima  1 | 0  g.Vicente

jornada nº 1

jornada nº 2

jornada nº 3

grupo B            Pts.
freamunde        4
Arouca               4
Penafiel             3
Belenenses       0

Penafiel  3 | 1  Belenenses
freamunde  1 | 1  Arouca

Arouca  1 | 0  Penafiel
freamunde  5 | 1  Belenenses

Belenenses  1 | 1  Arouca
Penafiel  1 | 0  freamunde

jornada nº 1

jornada nº 2

jornada nº 3

grupo C            Pts.
Oliveirense        6
estoril                2
Sta. Clara          1
Varzim               1

Oliveirense  2 | 1  Sta. Clara
estoril  1 | 1  Varzim

Varzim  0 | 1  Oliveirense
estoril  1 | 1  Sta. Clara

Sta. Clara  0 | 0  Varzim
Oliveirense  0 | 1  estoril

jornada nº 1

jornada nº 2

jornada nº 3

grupo D            Pts.
leixões              4
Aves                  3
Covilhã              3
Trofense            1

Trofense  0 | 0  leixões
Aves  3 | 0  Covilhã

Covilhã  2 | 0  Trofense
Aves  0 | 2  leixões

leixões  1 | 0  Covilhã 22/08
Trofense  1 | 1  Aves 22/08

jornada nº 1

jornada nº 2

jornada nº 3

LIga dos Campeões

1ª mão      2ª mão 
Partizan Sérvia - Bélgica Anderlecht                            2-2            2-2
fC Basel Suíça - moldávia Sheriff                                 1-0            3-0
fC Salzburg Áustria - Israel Hapoel Tel Aviv                2-3            1-1
Werder Bremen Alemanha - Itália Sampdoria              3-1            1-3
Sp. Braga Portugal - espanha Sevilla                            1-0            4-3
Young Boys Suíça - Inglaterra Tottenham                    3-2          25/08
Sparta Praha rep. Checa - eslováquia mSK Zilina        0-2          25/08
fC Zenit rússia - frança Auxerre                                  1-0         25/08 
Dynamo Kyiv Ucrânia - Holanda Ajax                           1-1         25/08
rosenborg Noruega - Dinamarca København               2-1         25/08

PlAY-OffLIga zon sagRes

porto em primeiro…
Roberto cai da baliza…
Depois de arredado uma época in-

teira da liderança, o FC Porto se-
gue nesta invicto, líder e cada vez com 
menos oposição no topo da classifi-
cação. Ao tetracampeonato seguiu-se 
toda a temporada passada sem ser uma 
única vez primeiro classificado, agora 
olha para o lado e encontra o Nacional? 
O Nacional?! Exactamente, a equipa 
de Jokanovic é, a par da treinada por 
André Villas-Boas, igualmente capaz 
de somar por vitórias os dois jogos 
disputados. Mais ninguém o conseguiu 
fazer, já que Académica, Setúbal, Bra-
ga e Paços de Ferreira não foram, desta 
feita, além da divisão pontual. Ainda 
assim, estão melhores do que um Spor-
ting que finalmente ganhou diante um 
Marítimo que ainda não conheceu o sa-
bor da vitória, infelicidade que partilha 
com Portimonense e Benfica. Como é? 
Exactamente, os campeões ainda não 

ganharam qualquer jogo oficial e há 58 
anos que não eram tão maus a come-
çar... E Roberto, que custou mais de 8 

milhões, deve sair da baliza e o Benfi-
ca procura outro guarda-redes…

spoRtIng 1-0 maRítImo: matías FaCtuRou de penáLtI aos 89’

leão disfarça depressão
ao soar do gongo
Estranho estado de alma, o deste 

Sporting. A equipa somou os pri-
meiros três pontos na Liga Zon Sagres 
num triunfo sofrido, envolto em nova 
exibição pálida, mas que redundou em 
sucesso mais – valha a verdade! – por 
obra do esforço do que em virtude de 
organização visível, de qualidade de 
jogo apreciável, de intensidade e finali-
zação à altura de um crónico candidato 
ao título. OJOGO.PT

Um problema do
tamanho de 8,5 milhões 
O limite da paciência de Jesus para com Roberto 

foi atingido com estrondo na visita do Benfica ao 
terreno do Nacional, onde, por culpa dos erros cometi-
dos e da instabilidade provocada pelo guarda-redes na 
equipa, o detentor das faixas sofreu a segunda degola 
no arranque do campeonato, igualando um registo ne-
gativo com 58 anos. Resistindo às evidências, o trei-
nador enfiou a cabeça na areia e, enquanto pôde, foi 
chutando para canto as tremedeiras e as insuficiências 
exibicionais do espanhol “contratado para dar pon-
tos” – ao Benfica e não aos outros. Mas a tolerância 
esgotou-se, e as consequências ainda não são mesu-
ráveis. 

Benfica no mercado 
por um guarda-redes
A SAD do Benfica está à procura 

de uma solução para o problema 
Roberto depois de, no sábado à noi-
te, o guarda-redes ter voltado a com-
prometer os objectivos da equipa, que 
perdeu por 2-1 frente ao Nacional, na 
Madeira. A intenção passa por contra-
tar mais um guarda-redes neste merca-

do de Verão. A TSF anunciou durante 
a tarde de domingo que Roberto não 
jogaria mais de águia ao peito e iria 
ser emprestado ou vendido a um clube 
espanhol, mas esse é apenas um dos 
cenários possíveis – chegando outro 
“keeper”, pode ser Júlio César a saltar 
fora... –, pois a única coisa que está 
decidida nesta altura é que o camisola 
12, “a bem da estabilidade da equipa”, 

não continuará como titular no cam-
peão nacional, a começar já no jogo 
com o Setúbal, na próxima jornada da 
Liga Zon Sagres. E Moreira, suplente 
na Choupana, está pronto para pôr as 
luvas na baliza, beneficiando de um 
contexto de adversidade semelhan-
te àquele que há dois anos lhe abriu 

as portas do onze, em prejuízo 
de Quim. Em relação à notícia 
veiculada pela TSF, o Benfica 
veio garantir ao início da noite 
de domingo tratar-se a mesma 
de “pura especulação”. Certo 
é, porém, que o presidente Luís 
Filipe Vieira e seus pares estão 
efectivamente muito preocu-
pados em resolver o problema 
criado pelas persistentes fracas 
exibições de Roberto. Mais do 

que os 8,5 milhões de euros pagos pelo 
guarda-redes, oriundo do Atlético de 
Madrid, o que realmente preocupa o 
líder dos encarnados é a questão des-
portiva: Vieira quer impedir que um 
problema individual, relacionado com 
um jogador contratado para a baliza, 
se transforme numa crise colectiva, 
algo que está na iminência de acon-
tecer.

Di MARíA MARCA EM 
ViTóRiA “MERENGUE”
O Real Madrid venceu, 
este domingo, o jogo 
amigável com o Hercu-
les d’Alicante com golos 
do ex-benfica Di María, e 
Karim Benzema. Apesar 
de ter estado a perder por 
0-1, os “merengues” ence-
taram o “volte-face” após 
o intervalo, com o interna-
cional francês Benzema a 
quebrar o “jejum” de go-
los, ao assinar o primeiro 
e terceiro tentos. Por sua 
vez, o recém-chegado Di 
María também fez o gos-
to ao pé, ao marcar o se-
gundo golo da vitória da 
equipa orientada por José 
Mourinho.

TAçA DA LiGA: GRUPO 
A: fÁTiMA BATE GiL 
ViCENTE 1-0; GRUPO 
B: BELENENSES E 
fREAMUNDE “CAiEM” 
O Fátima recebeu e ven-
ceu, este domingo, o Gil 
Vicente por 1-0 garantindo 
a passagem à 2ª fase da 
Taça da Liga, assim como 
a de Barcelos. O golo soli-
tário foi da autoria de Car-
valhas. Por sua vez, no 
Grupo B o Freamunde e o 
Belenenses ficam pelo ca-
minho, ao passo que Pe-
nafiel e o Arouca seguem 
para a segunda fase.
Destaque para a partida 
no Restelo, no qual o Be-
lenenses esteve a vencer 
com um golo de Diogo, 
logo aos 10 minutos de 
jogo, porém, incapazes de 
manter a vantagem, viram 
Celestino empatar aos 
70’, garantindo a passa-
gem do Arouca.

LEõES NA CORRiDA 
POR BOLATTi
Segundo avança a im-
prensa italiana, o Spor-
ting estará interessado 
em garantir o passe de 
Mario Bolatti, que alinha 
pela Fiorentina. O jornal 
‘La Republica’ avança que 
os ‘leões’ estarão dispos-
tos a tentar a contratação 
de Bolatti, até porque o 
jogador não está nas con-
tas de Mihajlovic, o técni-
co da Fiorentina, para a 
próxima época. Também 
o Liverpool, o River Plate 
e o Bordéus estarão na 
corrida pelo passe do ar-
gentino.

AC MiLAN CONfiRMA 
NEGOCiAçõES POR 
iBRAHiMOViC
O administrador-delega-
do do AC Milan, Adriano 
Galliani, confirmou segun-
da-feira à “Gazzetta dello 
Sport” os rumores que da-
vam conta da existência 
de negociações entre o 
Barcelona e os rossoneri 
para a transferência de 
Ibrahimovic para os mila-
neses. Apesar de consi-
derar muito díficil a saída 
do sueco dos campeões 
espanhóis, Galliani admite 
que o clube vai fazer tudo 
para contratar o avança-
do. “Vamos tentar, mas é 
difícil”, admitiu o respon-
sável pelo futebol do clube 
italiano.

Simão: “ajudei o
atlético a subir de nível”
Simão Sabrosa colocou um ponto final na especu-

lação sobre a sua saída do Atlético Madrid. O in-
ternacional português afirma, ao site oficial do Atlé-
tico, estar “feliz” no Vicente Calderón e manifestou 
mesmo a vontade em renovar o contrato que o liga 
aos rojiblancos. O médio português está há três anos 
em Madrid, onde chegou proveniente do Benfica. Si-
mão afirma-se feliz no clube e acrescenta que poderá 
renovar o contrato: “Ajudei este clube a subir de ní-
vel, conquistámos coisas importantes e farei o meu 
melhor para jogar. Em relação ao contrato, logo se 
vê, depende do que o clube quer”.
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