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Festa do Sagrado 
Coração de Jesus

Cuidar da
nossa SAÚDE
Quase todos nós reconhecemos que o 
tabaco, o excesso de peso e de coleste-
rol aumentam o risco cardiovascular. 
mas de acordo com um estudo feito 
recentemente, um terço dos inquiri-
dos não se preocupa com a preven-
ção. E a prevenção, segundo dizem os 
médicos, é a melhor medicina.
As doenças cardiovasculares são a 

principal causa de morte em Portugal. 
Progridem de forma silenciosa: duran-
te anos acumulam-se gorduras e outras 
substâncias nas paredes das artérias. 
Estas ficam, progressivamente, mais 
estreitas e endurecidas, comprometen-
do a circulação do sangue, oxigénio e 
nutrientes no organismo. Segundo o 
Instituto Nacional de Estatísticas, em 
Portugal, em 2010, mais de 33 mil 
pessoas sucumbiram a problemas do 
aparelho circulatório, 14 mil das quais 
devido a acidentes vasculares celebrais 
(AVC). E todos os anos aumentam as 
taxas do internamento hospitalar, de in-
capacidade e invalidez.
Os fatores de risco são conhecidos: 

hipertensão arterial, colesterol eleva-
do, tabagismo, vida sedentária, stress 
e pouca vigilância médica, (em alguns 
casos, nenhuma). Dizem os especia-
listas que conhecer as causas e tomar 
medidas de prevenção é meio caminho 
para evitar o pior. E, segundo uma son-
dagem, a maioria dos portugueses até 

sabe o suficiente sobre o que deve 
fazer para evitar certas doenças, 

só que, custa-lhes ou falta-

Governo anunciou mais impostos
e congelamento de salários 
o ministro das Finanças anunciou 

esta tarde uma “taxa adicional 
de 2,5%” para os contribuintes com 
rendimentos mais elevados e uma 
outra de 3% para as empresas com 
lucros acima de 1,5 milhões de eu-
ros. os salários do setor público vão 
continuar congelados por mais dois 
anos.  
Vítor Gaspar acrescentou que “o Go-

verno irá ainda propor a subida das 
mais valias mobiliárias de 20 para 21 

por cento, fazendo esta taxa igual às 
restantes taxas liberatórias”. 
Em conferência de imprensa, Vítor 

Gaspar afirmou ainda que o  Governo 
espera que a economia volte a crescer 
já em 2013, em 1,2% do PIB, anteven-
do um crescimento médio de 2% anu-
almente entre 2013 e 2015, de acordo 
com o documento de estratégia orça-
mental. O documento, apresentado 
pelo ministro, prevê também que a taxa 
de desemprego atinja um máximo de 
13,2% já no próximo ano, começando 
a decrescer em 2013 de forma gradual, 
até aos 12,3% em 2015.
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Joel Neto

Muito Bons Somos Nós

Filete de peixe com arroZ
aBerto todoS oS diaS

cartaS, dóminó
FuteBol portuguêS em directo

AGENDA CoMuNItáRIA

Portugalíssimo
1280AM

produtora: rosa velosa

linha aberta:  514.483.2362
contacto
publicitário:    514.366.2888

domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rosac@sympatico.ca

Convívio do Círculo dos
Amigos de Rabo de Peixe
O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe informa a todos para celebrar 
11º convívio do Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe no dia 8 de Outu-
bro no Salão Le Château Classique situado no 6010 Boul. Des Grandes 
Prairies em St-Leonard. para mais informações: 514-323-0365.

Augusto MachadoContinuação da página 1

Festa do Chicharro
A Associação Portuguesa de West Island organiza a festa do chicharro 
na sua sede situado no 4789 noul. des Sources em Pierrefond, no sá-
bado 10 de Setembro às 19h30. Haverá boa comida e muita música. 
Lugares são limitados por favor faça a sua reserva: 514-684-0857

Centro de ajuda à família
Fazendo jus a um dos nossos “ex-líbris”, a sardinha assada, o CAF, 
vem por este meio proporcionar a todos os interessados, mais uma 
inesquecível tarde de convívio com uma “SardinHada À portu-
gueSa”, que irá ter lugar no 2150, rua Rachel Est, no próximo dia 9 de 
Setembro, das 12h às 15h. Compareça e venha conhecer as nossas 
diversas actividades. para mais informaçoes : 514.982.0804.

-lhes a força de vontade para passar da teoria à prá-
tica. Por exemplo: sobre o consumo de tabaco, 97% 
responderam que não fumar diminui o risco; controlo 
do colesterol e da pressão arterial,  98% responderam 
que previne o risco; atividade física regular, 83% di-
zem que é necessária; quanto ao excesso de peso, 98% 
estão de acordo que deve ser evitado. As pessoas têm 
conhecimento daquilo que têm de fazer e como se de-
vem comportar para se manterem saudáveis só que, no 
dia-a-dia, permanece a resistência ao exercício físico, 
a tentação daquele desejoso cigarro inspirador ou da-
quelas comidas que sabem tão bem que acabamos por 
perdoar o mal que nos fazem.  
Coração fora de ritmo. Para fazer o sangue chegar 

a todo o organismo, o coração precisa dos vasos san-
guíneos. Em circunstâncias normais, estes exibem 
paredes lisas para permitir a livre passagem. Com o 
tempo, os depósitos de gordura transformam-se em 
placas, compostas por colesterol e seus derivados, e 
acumulam-se na parede das artérias. Estas ficam duras 
e estreitas e surge a aterosclerose. Quando há o estrei-
tamento ou obstrução da artéria coronária, o sangue 

Cuidar da nossa SAÚDE

Hoje não há crónica

Não há. Tive uma semana daquelas, sem espaço 
para engendrar nem uma das cinco ou seis ideias 

entre as quais habitualmente (vocês pensavam que isto 
era feito à base do quê, inspiração?) escolho a que me 
parece melhor – e, quando acordei esta manhã, fui de 
imediato percorrido pelo calafrio da falta de crónica. 
No entretanto, ainda escrevi dois textos menores e saí 
para um comentário de televisão, deriva 
ao longo da qual esperava que me apa-
recesse uma crónica. Mas não: aparece-
ram-me seis posts para o FaceBook, um 
monte de pequenas soluções e de novos 
dilemas para um livro que já devia ter 
acabado, uma série de ideias sobre afaze-
res domésticos e compromissos burocrá-
ticos e diligências sociais – e, quanto a 
crónica, nada. Agora, são dez da noite de 
domingo, Lisboa está enfim adormecida, preparando-
-se para mais uma semana de trabalho, e eu ainda nem 
sequer fechei a semana anterior. Não tenho crónica. 
Não tenho crónica e não tenho tempo, porque já estou 
em cima da hora para entregar a crónica.
Passei a tarde de volta de ficheiros com possibilida-

des de crónica, mas sem sucesso. Todas as semanas 
arquivo as quatro ou cinco ideias que considero, mas 
depois abandono. As mais fracas vão para uma vala 
comum. As de que gosto mais ganham um ficheiro 
próprio. Guardo-os por etiquetas: ideias completa-
mente por trabalhar, etiqueta amarela; ideias bem en-
caminhadas, etiqueta laranja; ideias quase prontinhas 
a safar-me num dia em que não tenha crónica, etiqueta 
vermelha. Ao longo dos dias, das semanas, dos meses, 
muitos ficheiros vão mudando de cor. Ponho lá coisas 
dispersas que me vão ocorrendo, e que encaixam aqui 
ou ali, às vezes na qualidade de argumentos e outras 
ainda (são as melhores) na qualidade de idiossincra-
sias, de pequenas demagogias, de grandes obsessões. 
Por esta altura, e para além da vala comum, etiqueta-
da a verde, a pasta tem 197 documentos, dos quais 38 
a vermelho. Acabo de percorrê-los pela segunda vez. 
Durante a tarde, trabalhei em oito deles, quase sempre 
seguindo o meu modelo mais seguro, e a que os teó-

ricos talvez chamassem “fórmula” (mas injustamente, 
pelo menos para ele). No fim, abandonei-os a todos. 
Alguns encaminhavam-se para o estatuto de comentá-
rio, outros de artigo, outros ainda de análise. Nenhum 
para o de crónica.
Não me faltam temas. Um dia destes, e com a maior 

das facilidades, vou zurzir nos gestos maneiristas com 
que os moderninhos provam o vinho, na 
forma acéfala como tantas vezes reduzi-
mos a opinião aos argumentos “gosto” e 
“não gosto” e nesta nova mania, tão em 
voga entre notórios falhados, de chamar 
aos filhos os seus próprios nomes, acres-
centados do pós-apelido “Júnior”. Vou 
elogiar os homens que vestem um fato de 
propósito para andar de avião, os funcio-
nários intermédios que regressam do al-

moço com o casaco pelos ombros e os trolhas que se 
amontoam nas furgonetas que às segundas e às sextas-
-feiras vogam pela A1. Mais: vou fazer a apologia da 
rotina, dos rádios de pilhas, do Sporting de Domingos 
Paciência, do Second Love, da pornografia em geral 
– e depois ainda vou declarar o meu crescente ódio a 
óculos escuros, a pessoas boazinhas, à FNAC, ao op-
timismo e aos sonsos, que na verdade apenas odeio 
por não conseguir encontrar em mim também a mais 
útil de todas as grandes qualidades humanas: precisa-
mente a sonsice. O que me parece é que algum tempo 
me separa ainda do momento em que serei capaz de 
transformar esses temas em crónica. Talvez se pudesse 
dizer que esse tempo é ele próprio a crónica. Mas isso 
já seria pôr-me de novo a tentar escrever uma crónica, 
coisa que hoje, manifestamente, não consigo.
Quando comecei esta série de crónicas – há agora o 

quê, seis, sete anos? –, disse a mim próprio: “Um dia, 
Joel, vai faltar-te a crónica e terás a tentação de escre-
ver sobre o facto de não teres crónica. Tens o direito a 
isso, mas só uma vez. Certifica-te de que estás mesmo 
desesperado.” Pois eis aqui esse dia. Agora vou tirar 
uma semana de férias, que talvez seja o melhor para 
todos. Prometo passá-la à procura de crónicas.

rico em oxigénio não chega ao músculo cardíaco. Daí 
ocorre a angina do peito ou até o enfarte do miocárdio, 
doenças muito comuns. Portugal é o país da União eu-
ropeia com a maior taxa de mortalidade por acidente 
vascular cerebral. 
É preciso força de vontade para mudar hábitos e 

comportamentos. As más práticas ultrapassam-se com 
alimentação e hábitos saudáveis. Está provado que os 
benefícios do exercício físico regular ajuda a reduzir 
o risco de ter hipertensão arterial, colesterol elevado, 
excesso de peso e diabetes tipo2. Aliado à dieta, é es-
sencial num programa de emagrecimento e controlo 
de peso.  
Mais vale prevenir. E ter a informação não é o su-

ficiente – é necessário agir e mudar. É preciso saber 
utilizar o conhecimento e implementar estratégias pro-
motoras de comportamentos saudáveis que facilitem 
as escolhas no dia-a-dia. Viver sem tabaco, uma dieta 
saudável, evitar gordura saturada e reduzir o sal, (a 
OMS recomenda 5 gramas por dia) e praticar uma ac-
tividade física moderada e regular ajuda a manter um 
peso saudável. Tenham um bom dia.

Angariação de Fundos
para a Igreja N.D.A.
Dia 1 de Outubro de 2011 na Escola Lucille Teasdale, 1275 Boul. Celo-
ron, Blainville, (saída 25 Blainville, direcção norte até ao boul. Cure La-
belle, 117 à direita na boul. Celeron. Jantar e serão musical ao som do 
DJ-Xmen e Eddy Sousa. Haverá uma surpresa! Preço: 28 igrejas para 
os adultos (no preço está incluído um copo de vinho ou uma cerveja) e 
15 igrejas para crianças até aos 12 anos. Venha divertir-se e traga os 
seus amigos. Todos unidos podemos apoiar a paróquia de Saint Famil-
le que muito tem apadrinhado a comunidade portuguesa de Blainville. 
Contamos consigo! Faça já a sua reserva: Carlos Furtado 450-979-0792.

Festa de Halloween na FPM
Os jovens da Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma linda 
festa de Halloween no dia 29 de Outubro na sua sede. Mascarados, 
prémios, boa música. para mais informações: 514 967 2709

Festa do milho
A Associação Portuguesa de Ste-Thérèse situada no 103-B rue Turge-
on, Ste-Thérése organiza a Festa do Milho no sábado 10 de Setembro 
pela 17h00. Haverá: Sardinhas grelhadas com batatas, molho verde e 
pão de milho; Bifanas; Hamburgers com animação DJ Moreira. CADA 
PRATO : 10 milhos. Para mais informações: José Medeiros: 514-992-
5067, Leonilde: 450-965-1858.

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
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Breves

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courti er immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«O que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito.» - Nicolas Poussin

Conversamos imobiliária porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Olá a todas e todos. O retorno da crónica signifi ca o fi m das férias, as quais, espero, 
que foram boas.  Quanto às minhas, se estaõ interessados, foram excellentes.
Contrato para a venda de um imóvel 
(Contrat de courtage)
O contrato é um documento confi ando ao 
agente de imóveis a venda de uma proprie-
dade e no qual, está descrito, não somente 
o preço do imóvel, mas uma multitude de 
condições relativas à venda do imóvel. Por 
exemplo: Quanto um vendedor está dis-
posto a assinar os documentos no notário, 
quando está disposto a dar a ocupação da 
casa ao novo comprador, as inclusões e ex-
clusões, etc. 
O que signifi ca um contrato formado?
Este documento é unicamente considerado 
selado quando todas as pessoas interessa-
das no contrato o assinaram (vendedores e 
agente) e é o único documento na venda de 

um prédio dito principalmente residencial 
(um prédio nomeado principalmente resi-
dencial é um prédio de cinco apartamentos 
e menos) que deve conter assinaturas em 
original.
Elemento essencial validando o contrato 
Saiba que não é somente as assinaturas de 
um contrato que constituem a validade de 
um contrato. De fato, cópia autenticada do 
contrato deve defi nitivamente ser dada aos 
vendedores a fi m de selar o contrato. Se o 
agente de imóveis não entrega ao vendedor 
uma cópia do dito contrato, este é conside-
rado ipso facto inválido. Neste caso, se um 
vendedor não obtenha uma copia do seu 
contrato e realiza que gostaria de o anular, 
pode considerar-lho anulado.

o presidente do Go-
verno Regional da 

Madeira enviou ao pri-
meiro-ministro, Pedro 

Passos Coelho, uma carta 
a pedir um programa de 
ajustamento estrutural e 
estabilização financeira, 
afirmou esta sexta-feira 
o ministro das Finanças.  
“Já foi enviada uma 

carta do presidente do 
Governo Regional da 
Madeira ao senhor pri-
meiro-ministro pedindo 
um programa de ajusta-
mento estrutural e de es-
tabilização financeira”, 
afirmou o ministro na 
Assembleia da Repúbli-
ca.
Vitor Gaspar conside-

Alberto João Jardim pede a
Lisboa programa de austeridade

rou ainda que esse “é 
um programa que é bem-
-vindo e esse programa é 
um programa que deve 

ser desenhado com ur-
gência, como a situação 
e crise e insustentabili-
dade requer”.
Situação “insustentá-

vel” em todo o País, diz 
Jardim 
O presidente do Gover-

no Regional da Madeira 
afirmou quinta-feira que 
a situação é “insustentá-
vel” em todo o país e ne-
gou que a população da 
região venha a ter duas 
vezes mais sacrifícios.
“Em todo o país [a si-

tuação] é insustentável 
e também na Madeira”, 

afirmou Alberto João 
Jardim, no concelho de 
Câmara de Lobos, de-
pois de visitar uma ex-

ploração agrícola objeto 
de um projeto de recupe-
ração e reestruturação de 
vinhas, naquele que foi o 
seu primeiro ato oficial 
depois das férias.

igreja “vigilante”
O cardeal patriarca de Lis-
boa, José Policarpo, afirmou 
ontem, em Famões, que a 
Igreja Católica deve estar 
atenta à evolução da socie-
dade, em particular na área 
da solidariedade, obser-
vando “valores e desvios” e 
devendo “denunciar, se for 
caso disso”.

menoS 20m€
naS deSpeSaS
SOLIDARIEDADE.O minis-
tro da Solidariedade e Se-
gurança Social quer poupar 
20M€ em despesa de admi-
nistração desta tutela no OE 
de 2012.

japÃo: tuFÃo deixa
raSto de morte
A violenta passagem do tu-
fão Talas pela zona oeste 
do Japão fez pelo menos 20 
mortos e 50 desaparecidos, 
informaram as autoridades. 
A tempestade terá conheci-
do ventos superiores a 100 
km/hora, provocando inun-
dações, deslizamentos de 
terras e quedas de pontes.
morre FilHo maiS
novo de KHadaFi
Khamis Kadafi, o filho mais 
novo do ex-líder líbio, Mu-
ammar Khadafi, foi morto em 
combates localizados 90km a 
sudeste de Tripoli. A notícia, 
confirmada pelos rebeldes, 
surgiu no dia em que falharam 
as negociações de paz entre 
as forças do Conselho Nacio-
nal de Transição, comando 
político do movimento, e os 
fiéis ao coronel estacionados 
no último bastião do regime.

GNR vai reforçar 
segurança nas 
escolas
Apesar de haver menos 21 por cento de ocor-

rências criminais nas escolas, a GNr vai re-
forçar as acções junto dos estabelecimentos esco-
lares para prevenir os efeitos da crise.
A GNR tenciona reforçar as acções, sobretudo pre-

ventivas, junto das escolas ao longo do ano lectivo, 
que arranca na próxima quinta-feira. 
A força policial alerta que a falta de bens de pri-

meira necessidade em muitas famílias, devido aos 
tempos de crise económica, pode ter reflexos nos es-
tabelecimentos de ensino.
«Estamos empenhados em aumentar o número de 

horas e de acções para criar um ligação mais forte 
com a comunidade escolar para que esses problemas 
não aconteçam», disse o tenente coronel Jorge Ama-
do, chefe operacional da GNR.
Explicou ainda que «o clima económico é mais pro-

penso a actividades ilícitas por grupos que circulam 
dentro e fora da escolas».
A GNR apresentou o balanço do programa Escola 

Segura, sublinhando que, no último ano lectivo, hou-
ve uma diminuição de cerca 22 por cento das ocor-
rências criminais no meio escolar. Ou seja, houve 
menos 290 casos do que no ano lectivo 2009/2010. 
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CRÓNICA DA MADEIRA

Alberto João Jardim

Podemos esmagar
aqui as suas uvas

Em utensílios
ultra modernos

em aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

iMpoRtatioNS

italpluS
          iMpoRtatioNS inc

o trabalho indispensável de esclarecimento
dos abstencionistas
É desagradável o nível que a abstenção assume na 

madeira, embora as percentagens elevadas as-
sentem muito no facto de grande parte desses inscri-
tos nos cadernos eleitorais, residirem fora do arqui-
pélago, nomeadamente Emigrantes.
Temos, todos, instituições partidárias e da mais diversa 

natureza, que fazer um grande esforço para convencer 
as pessoas a cumprir aquilo que é simultaneamente um 
DIREITO e um DEVER, votar.  Votar livremente, foi 
uma conquista do Povo Português. Muito grande por 
parte do Povo Madeirense que, além das submissões 
ditatoriais à República Portuguesa a que estava sujei-
to, vivia ainda oprimido por uma rede de “interesses” 
dos então senhorios do arquipélago, estes apoiados no 
colonialismo lisboeta. Hoje, é que se disfarçam de “es-
querda caviar”, numa aliança táctica com tudo o que é 
comunista, socialista e vendilhões à Direita, para um 
última tentativa de derrubar os Autonomistas do Parti-
do Social Democrata e a própria Madeira Nova. Con-
fiando na responsabilidade dos Cidadãos, em Portugal 
nem sequer o voto é obrigatório, como em países onde 

há multas sobre quem não comparece às urnas de voto, 
ou, como noutros, restrições posteriores nalguns direi-
tos ante a Administração Pública. É esta Liberdade que 
temos de incentivar as pessoas a vivê-La plenamente. 
Mais a mais que, quando de eleições regionais se trata, 
está em jogo o destino de todo o Povo Madeirense, aqui-
lo que de mais próximo e importante nos diz respeito.
Mais a mais que, no momento que Portugal está a viver, 
a governação deve ser entregue a quem até agora deu 
provas. Deu provas na capacidade de revolucionar paci-
ficamente a Madeira e o Porto Santo. Deu provas de lide-
rança nos momentos mais difíceis, quer com o Governo 
da República Portuguesa, quer quando de catástrofes. 
Deu provas de integridade e de independência face a 
todos e quaisquer poderosos “interesses” que controlam 
Portugal. Deu provas na União Europeia. Deu provas 
de não se vergar a “poderes” sinistros na comunicação 
social. Ora, a abstenção pode provocar uma solução di-
ferente, de entrega do poder a uma coligação, pondo fim 
à estabilidade político-social de trinta anos e ficando de 
facto no poder, de novo, os grupos de pressão económi-

ca que mandam nos partidos da oposição. O que signi-
ficaria voltarmos às mãos daqueles que nos dirigiam e 
exploravam no tempo da “Madeira Velha”. Como seria 
um absurdo e um suicídio trágico para o Povo Madei-
rense, com o actual Governo na República, a abstenção 
ter como consequência o acesso dos socialistas ao poder 
na Madeira, e mesmo os comunistas nessa necessidade 
de uma coligação também cá. No meu entender, é mais 
difícil a tarefa que se nos apresenta ante os habituais 
abstencionistas, do que perante o eleitorado da Oposi-
ção. Nos que votam na Oposição, há dois tipos de pes-
soas. Uns, os dogmáticos, os casmurros, os que fazem 
desses Partidos o “seu clube”, os quais mesmo sabendo 
que estão a votar mal, fazem-no. Fazem-no, como se de 
uma religião se tratasse. Ou então, pior, alguns casos 
trata-se de pessoas marcadas psiquicamente, frustradas, 
invejosas do sucesso da Madeira e do seu Povo, votam 
“por vingança” sem saberem bem de quê. O segundo 
tipo de pessoas que vota na Oposição, merece o maior 
respeito. Porque vota em consciência. E porque vota em 
consciência, é capaz de, nalguns actos eleitorais, não ter 
um comportamento cego, dogmático e votar diferente, 
naquilo que julga ser o melhor para o Povo Madeirense, 
no sentido de garantir condições mínimas para o De-
senvolvimento Integral, de evitar instabilidades que a 
todos prejudiquem – inclusive aos próprios eleitores da 
Oposição – e de barrar o regresso aos lóbis da “Madei-
ra Velha” que estão aí a tentar conquistar o poder com 
todo o descaramento, ocupando e servindo-se do par-
tido socialista e instrumentalizando o CDS através das 
cumplicidades isoladas de Rodrigues. Assim, é neces-
sário também por parte dos Autonomistas e em todas 
as localidades do arquipélago, um diálogo sério com 
os militantes sérios da Oposição. Há um problema que 
exige uma actividade esclarecedora intensiva por parte 
de todas as pessoas responsáveis, e também em todos 
os cantos da Região Autónoma. Trata-se do combate 
ao egoísmo. Trata-se de enfrentar concepções absolu-
tamente deslocadas, despropositadas, sobre o fim a que 
umas eleições se destinam. Há quem diga: “não voto, 
porque a minha prima está desempregada”; ou mesmo 
“não voto porque o Governo não arranjou um emprego 
ao meu sobrinho”; ou “não voto, porque o meu vizinho 
tirou um curso e ainda não tem emprego”; ou “não voto 
porque, sim senhor, fizeram belas estradas, mas está um 
buraco por tapar, ao pé da minha porta”. E por aí fora... 
Ora situações destas, exigem pedagogia política por par-
te de todos os Cidadãos responsáveis. Já que a oposição 
contribui para maior irresponsabilidade generalizada, 
prometendo tudo e mais alguma coisa perante qualquer 
reclamação, por maior absurdo que esta envolva. O que 
vale é que o Povo, na generalidade e mesmo as pessoas 
aborrecidas, também não se deixa enganar quando ouve 
muitas “facilidades” e “promessas”. A pedagogia reside 
em explicar que em nenhuma parte do mundo os Go-
vernos são responsáveis por empregar todas as pessoas, 
nem é essa a sua missão. Que os cursos que as pessoas 
tiram, são escolha e responsabilidade de cada um e que, 
hoje, graças à globalização e ao espaço europeu, há uma 
enorme mobilidade laboral possível, não se encontran-
do emprego num determinado local, mas encontrando 
noutro. Há que explicar às pessoas que o presidente e os 
restantes membros do Governo Regional, não podem 
ser culpados de um qualquer Serviço, às vezes nem do 
Governo, não ter acorrido a tempo num local onde haja 
um pequeno problema, nem podem ser culpados se al-
gum funcionário malcriado tratou mal qualquer pessoa. 
Aliás, certas coisas não se davam, se responsavelmen-
te, por escrito, às autoridades democráticas fosse dado 
conhecimento de problemas cuja existência não podem 
adivinhar. É que, depois, “a culpa é do Alberto João”, 
até quando nora e sogra se zangam ou os pequenos an-
dam no quintal à tareia!... Em cada localidade da Região 
Autónoma, sabe-se quem são as pessoas que costumam 
se abster. Há aqui um trabalho fundamental a desenvol-
ver.
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Antero Branco

Greve na McGill

os mil e oitocentos empregados auxiliares da uni-
versidade McGill, afiliados à MUNACA, uma 

filial da Aliança da Função Pública do Canadá, ini-
ciaram o seu mandato de greve no dia 1 de Setembro. 
Conversando com o nosso compatriota, José Rego, 
chefe de equipa do “Student Centre”, disse-nos que 

a universidade que quer reduzir o regime de pensão 
dos salariados e outras vantagens sociais, tais como 
o seguro dentário e de saúde. Além disso, existe uma 
enorme desigualdade comparativamente com os fun-
cionários das outras universidades do Quebeque. De-
sejamos que cheguem, brevemente, a um acordo.

o vinho
do Quebeque
também é em Setembro que se verifica a matura-

ção das uvas. É pela qualidade das uvas que se 
define o sabor e a qualidade do vinho. Assim sendo a 
vindima tem a sua data certa. Aqui no Quebeque vão 
começar as colheitas das uvas e ao que parece a pro-
dução e a qualidade do vinho tem estado a melhorar 
de ano para ano.  As regiões da Estrie, Montérégie 
e Île d’ Orléans são as de maior potencialidade para 
o cultivo da videira, não obstante o tipo de clima da 
nossa bela Província. 
Pouco a pouco o tão “badalado” aquecimento glo-

bal do planeta vai fazer com que possamos ter uma 
produção ao nível dos nossos apetites pois aqui já se 
consomem 22 litros por pessoa ao ano ou seja, cinco 
litros superior aos residentes das outras províncias. 
Nos próximos fins-de-semana, poderão aproveitar a 
festa das vindimas de Magog que entra na sua XVIII 
edição, aí estarão presentes mais de cinquenta vinha-
teiros do Quebeque e ainda a possibilidade de uma 
degustação dos produtos locais. E o que se diria se, a 
Île d’Orléans  quando pela chegada de Jacques Car-
tier e os seus navegadores  tivesse sido nomeado a” 
Île de Bacchus” que significa o  Deus do vinho?

o mês de Setembro

Este é o nono mês do ano mas, 
já foi sétimo, no calendário 

romano. Os meses mudam e os 
homens também podem mudar. 
Falamos aqui do novo director de 
comunicações do Primeiro-mi-
nistro do Canadá, antigo jornalis-
ta do “Toronto Star” e conhecido 
pelos seus artigos controversos 
sobre a presença desproporciona-
da dos francófonos na função pú-
blica, no Parlamento e nas outras 
instituições federais. Ele afirmou 
que há uma tendência de querer 
sempre agradar à bela Província 
com o intuito de conservar o Ca-
nadá unido, e que as outras pro-

víncias vêem a de Otava como 
um simples guiché automático a 
distribuir o dinheiro. 
Mito ou realidade? 
Descobrimos, no entanto, que o 

novo director Angelo  Persichilli 
não é capaz de comunicar em 
francês. Como dizia um amigo 
meu (A mali estremi estremi ri-
medi,) ser nomeado a este posto 
estratégico e não ter a possibili-
dade de comunicar claramente a 
visão e os planos do governo às 
médias do Quebeque. Tanto em 
política como na vida, se redo-
bram somente as visões, muitas 
vezes as mais práticas. 
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Hélio Bernardo Lopes
Falso E Verdade

De há muito me habituei a ouvir e a ler as mais va-
riadas considerações proferidas pelo juiz desem-

bargador, Rui Rangel, com as mesmas concordando 
de uma forma muito ampla. Inquestionavelmente, 
fui aprendendo muito com estas intervenções de Rui 
Rangel. De molde que assim me determinei a ler a 
sua recente crónica de há uns dois dias, no diário em 
que escreve, mas a verdade é que quase não queria 
acreditar no que foi dado ler.
Rui Rangel abordava nesse seu escrito o recente 

caso do SIED – o último da nossa comunidade de 
informações…– e que se tem vindo a desenvolver ao 
longo destas últimas semanas. Embora sem estranhe-
za para mim, a verdade é que o caso Bernardo Bairrão 
nunca mais voltou a ser tratado, e muito menos escal-
pelizado, sendo que tudo acabou por ser transferido 
para um novo caso, por via do qual alguém do SIED 
teria utilizado os favores de pessoa sua conhecida de 
certa operadora de telecomunicações, por cuja ação 
se terá apropriado da lista de contactos telefónicos 
de certo jornalista. Em todo o caso, diz-se agora que 
não existiu nunca uma questão de escutas telefónicas, 
mas apenas de devassa da vida particular daquele jor-
nalista, e, de resto, sem nunca ser por via oficial.
Como se tornou já evidente, aí está já Luís Mar-

ques Mendes a defender como lógica a apresentação 
da demissão do secretário-geral das Secretas, assim 
abrindo a porta à nomeação de mais um qualquer boy 
já pela mão do atual Governo. Tudo isto é já hoje evi-
dente, mau grado pouco ou nada se vir a saber deste 
caso no futuro, se é que alguma coisa de verdadeira-
mente palpável teve lugar. Para já, parece que teve.
Achei, pois, estranhas as palavras de Rui Rangel no 

seu texto referido ao início, onde, a dado passo, no 
diz que “as Secretas não nasceram para praticar es-
tes atos, que são atentatórios do Estado Democráti-
co de Direito.” Bom, fiquei siderado, porque a frase, 
como facilmente se pode perceber, é simultaneamen-
te falsa e verdadeira.
Claro está que, no plano estritamente formal, Rui 

Rangel tem razão, mas a História mostra-nos à sacie-
dade que nada do que formalmente se nos apresenta 
como correto neste domínio tem depois lugar. Não 
faltam exemplos, nem obras de todo o tipo, sobre a 
constante violação da legislação em vigor, por toda 
a parte do Mundo, por via das Secretas. É sempre 
assim, sabendo todos nós, desde que minimamente 
informados e atentos, que terá de ser assim, porque 
de outro modo as Secretas não serviriam para nada. 
Pelo contrário: elas servem para fazer a parte suja da 
política que não pode ser assumida pelos tais Esta-
dos Democráticos de Direito. Mais: a Inglaterra, até 
há umas duas décadas e pouco, anunciou sempre ao 
Mundo que não possuía serviços secretos! Mas mais 
ainda: há perto de uma semana, numa entrevista com 
Loureiro dos Santos, o académico Carlos Gaspar dis-
se mesmo – é a objetiva realidade – a propósito da 
Líbia, que uma coisa era o conteúdo da resolução do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, outra a 
realidade no terreno, completamente violadora da-
quela. E completou: a mentira faz parte da política, é 
normal e é sempre assim. E todos riram.

Ora, este escrito de Rui Rangel teve lugar na vés-
pera do Le Monde contar ao Mundo que tem provas 
de que jornalistas seus foram espiados, em Julho de 
2010, pelos serviços secretos franceses. E quem se 
não recorda das centenas de funcionários da CIA pos-
tos na rua por certo diretor da Agência, o almirante 
Stansfield Turner, ao tempo de James Carter? E o que 
haviam eles praticado? Bom, espionagem sistemática 
sobre cidadãos residentes nos Estados Unidos, que 
era uma incumbência que lhes estava completamente 
proibida. Ou seja: é sempre assim, e não como pare-
ce esperar o nosso juiz desembargador. O contrário é 
que é a exceção.
Mas Rui Rangel diz ainda mais: que ”já há muito 

que as Secretas dão sinais de estarem a funcionar 
em roda livre. Ninguém as controla ou fiscaliza.” 
Bom, simplesmente espantoso! Mas era suposto não 
ser assim? Porque se era, então existia alguém com 
a incumbência de as fiscalizar! Mas se o não fez e 
se das Secretas surgia o sinal de estarem a funcio-
nar em roda livre, de duas uma: ou essa fiscalização 
simplesmente se não pode materializar, ou terão de 
haver aqui responsáveis ao nível da fiscalização. Mas 
algum partido político, ou o Presidente da Repúbli-
ca, ou a Procuradoria-Geral da República, chamou a 
atenção para uma tão grave realidade, de que já de há 
muito surgiriam sinais? Claro que não!
Sejamos, pois, sinceros: a legislação que criou a 

fiscalização destes serviços, entre nós, é meramen-
te aparente, porque esta não tem possibilidade de se 
materializar minimamente. Sempre se percebeu que 
iria ser assim, desde que na governação de Aníbal 
Cavaco Silva se procedeu à regulamentação da co-
munidade de informações de Portugal. Eu próprio o 
salientei a amigos ou colegas diversos, embora to-
dos – ao tempo, claro…– cavaquistas: Cavaco dizia, 
logo, estava certo. Nem mesmo o Presidente da Re-
pública do tempo, Mário Soares, levantou expectá-
veis objeções a uma estrutura que nunca poderia, de 
facto, ser fiscalizada.
O problema é outro: o da necessidade, ou não, de 

serviços de informações, que não é igualmente im-
portante para qualquer país. No nosso caso, para lá 
do SIED, o resto tem pouco interesse, ou a situação 
da insegurança interna de Portugal não teria atingido 
o estado que se vai podendo observar, quase diaria-
mente. É verdade que existem estatísticas excelentes, 
mas isso corresponde muito pouco à realidade. De 
resto, dá-se o mesmo com o desemprego, entre tantos 
outros domínios.
Um dado é certo: ninguém pode dizer que de uma 

Secreta, seja ela do País que for, se não podem es-
perar realidades como as recentemente badaladas na 
nossa comunicação social. Pelo contrário. É minha 
convicção que todo este caso terminará em nada, 
sem um ínfimo de responsabilização para os servi-
ços, mas permitindo a exigência política, tal como já 
se viu com a posição de Luís Marques Mendes, de 
que quem superintende em toda aquela máquina seja 
substituído, saindo, pois, quem vinha do anterior Go-
verno, para entrar alguém pela mão do atual... Haverá 
por aí equação mais simples?

INGrEDIENtEs:
400 g de açúcar
200 g de margarina
4 ovos
150 ml de cerveja branca
350 g de farinha
2 colheres (chá) de fermento em pó

PrEPArAção:
Amassar a margarina com o açúcar até obter um 

creme fofo e esbranquiçado. Adicionar os ovos, 
uma a um, batendo sempre entre cada adição. Jun-
tar a cerveja e bater tudo durante cerca de dois 
minutos. Por fim, adicionar a farinha previamente 
misturada com o fermento, envolvendo bem mas 
sem bater.
Levar a forno pré-aquecido a 180ºC em forma un-

tada e enfarinhada, durante cerca de 45 minutos.

4
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Miss República Portuguesa é 
madeirense e vai a Miss Mundo
A faixa de miss república Portuguesa foi colo-

cada, na noite de sábado, na jovem natural 
da ribeira brava, bárbara Franco, representante 
do distrito de Castelo branco. o passo seguinte 
será tentar ganhar o título de miss mundo, para 
o qual ficou automaticamente candidata para re-
presentar Portugal, no concurso que vai decorrer 
em Londres.

O concurso Miss República Portuguesa, transmitido 
pela SIC Internacional, contou este ano com quatro 
candidatas naturais da Madeira Madeira. Assim, e 
para além de Bárbara Branco, de 19 anos, participa-
ram Yanine Silva, Bety Rodrigues, que foi eleita Miss 
Turismo Queen internacional Portugal 2011(que vai 
representar Portugal no concurso a nível interna-
cional na China) e Rossana Lopes. Esta última era 
a candidata oficial da Madeira, após ter sido eleita 
Miss Casino. A jovem conquistou o título de Miss 
Simpatia.
De acordo com a informação disponibilizada pela 

página oficial do Facebook do concurso (que dis-
ponibilizou também a imagem), o Miss República 
Portuguesa é o concurso que representa em Portugal 
quatro dos maiores eventos de beleza a nível mun-

dial: Miss Mundo, Miss Internacional e Miss Queen 
Turismo Internacional e Miss Supranacional. As can-
didatas do Miss República Portuguesa representam 
os distritos portugueses, as regiões autónomas e as 
comunidades portuguesas.

Meu Querido Potugal

Meu querido Portugal com seus encantos profundos.
Ele é pequenininho, mais é grande para o mundo...

Conhecido em toda parte da Europa ao Japão.
Graças as suas belezas que despertam multidões.

Meu querido Portugal, tu és um predestinado.
Para descobrir novas terras para isso fosse criado.

E nunca fosses esquecido
Pois por Deus és sempre lembrado.

Tua missão foi divina e repleta de muita luz.
Para descobrir novas terras...

E através da catequese ganhar almas para Jesus.
O mestre crucificado e morto pregado na cruz. .

Minha homenagem em especial a você Silvio Martins.
E a todos os funcionários que trabalham, nesse jornal.
Como também, o meu abraço a todos os portugueses.

Radicados ou não nesse belo Portugal.

Vivaldo terres

Canto do Rouxinol

Rouxinol com tantas penas
Passas a vida a cantar

Sendo as minhas mais pequenas
Porquê me fazem chorar !...

Será que o rouxinol sente
E as penas sabe entender?
Ou cantando apenas mente
Para as penas esquecer ?...

Este teu cantar me inspira
Se mentindo as penas cura !...

Ditosa seja a mentira
Que o transforma em ventura.

Rouxinol sai do teu ninho
Vem poisar no meu beiral

Para cantares de mansinho
O teu canto madrigal...

Se a cantar tu és feliz
Rouxinol vem-me ensinar

Eu serei teu aprendiz
Como tu quero cantar !...

Pra asseverar toda a gente
Que às vezes por veleidade
O coração também mente
Por mor da felicidade !...

Euclides Cavaco
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A temporada de festas comunitárias 
na Missão Portuguesa Santa Cruz 

encerrou da melhor maneira, no fim-de-
-semana transacto, com a solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus. No sábado, 
além das habituais e simples activida-
des no adro da Igreja Santa Cruz, com 
a actuação da Banda Nossa Senhora 
dos Milagres, logo de seguida a chuva 
obrigou-nos a regressar ao subsolo da 

igreja para continuar o serão com vários 
artistas locais, Fátima Miguel e Arlindo 
Andrade (vindo dos Estados Unidos), 
estes mesmos também actuaram no do-
mingo e, no final, o nosso famoso DJ-

-XMEN. No Domingo, após a celebra-
ção eucarística das 14h00, a procissão 
mostrou-se, assaz e enobrecida com as 
imagens de Santa Cecília, de N. Senho-

ra de Fátima, N. Senhora da Estrela e 
N. Senhora dos Milagres e a veneranda 
imagem do Sagrado Coração de Jesus, 

nas ruas do bairro português, (Rachel, 
Clark, Marie-Anne, Saint- Urbain, Du-
luth, regressando pela Clark e Rachel, 
acompanhada pelas filarmónica Portu-

guesa de Montreal, Filarmónica do Di-
vino Espírito Santo de Laval e a Banda 
de Nossa Senhora dos Milagres.
 Temperatura instável durante este fim-

-de-semana, domingo à noite não pôde 
haver arraial, devido à chuva intensa. 
Também o concerto da FPM foi efectu-
ado no subsolo da igreja, seguindo-se de 
baile animado por Jimmy Faria, Fátima 
Miguel, Arlindo Andrade e finalizando 
com o nosso famoso DJ-XMEN. 
Parabéns à Comissão das festas, que 

soube reunir a simplicidade e a brilhan-
te cultura portuguesa neste fim-de-se-
mana. Confiemos para que tudo conti-
nue no mesmo caminho e até à próxima 
edição.

CoMuNIDADE
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Director: Mário Carvalho

Disponível
Sexta-Feira

Joao Arruda

Festa do Sagrado Coração de Jesus 
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o senhor Manuel Puga, Um empresário bem co-
nhecido da nossa comunidade e proprietário 

deste Hotel, organizou terça-feira 30 de Agosto, este 
já bem conhecido Omnium de Golfe.

Tony Saragoça

omnium de Golfe do Hotel Le Mirage Blainville
Um pouco mais modesto, este ano, devido a cir-

cunstâncias incontroláveis, nem por isso deixou de 
proporcionar aos participantes uma excelente oportu-
nidade de convívio, companheirismo e bom diverti-
mento. Dia maravilhoso para o golfe, terreno em ex-
celente condição, e, como de esperar, tudo finalizado 
com uma excelente recepção no seu hotel de Blain-
ville. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportu-
nidade de reunir membros da comunidade portugue-
sa e não só, votos para que em 2012 nos voltemos a 
encontrar outra vez.
Informamos que o próximo encontro de golf vai 

ser uma angariação de fundos para a Fundação 
santiago, na quinta-feira 15 de setembro no lindo 
terreno de Golfe metropolitain em Anjou.
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PALAVRAS CRuzADAS

ANEDotAS

Ricardo Araújo Pereira

BoCA Do INFERNo
Na aula de religião o professor voltou-se para a mais 
assanhadinha da classe e perguntou: _ Lurdinha, me 
diga, quem foi o primeiro homem! _ Ah! Professor, se o 
senhor não se importa, eu prefiro não dizer! 

No metro, a uma hora de ponta, um indivíduo para não 
se desequilibrar, pousa a mão, ligeiramente, no ombro 
de uma rapariga, que lhe diz: - Oiça lá! Não poderia pôr 
a mão noutro sítio? - Eu gostaria... Mas não me atrevo. 

Glória Teixeira 

A República Madeirense e o
governo regional do continente 

Que Portugal estava confrontado com o Cobra-
dor do Fraque já se sabia; que tenha ainda de 

suportar o Cobrador Fantasiado de shaka-Zulu 
acrescenta enxovalho ao que já era embaraçoso. 

Este ano, excecionalmente, Alberto João Jardim 
começou o ano político a pedir dinheiro ao gover-
no. Alguma vez tinha de ser. A crise toca a todos, 
e a prova é que até um homem conhecido por se 
contentar com o orçamento de que costuma dispor 
- que, além do mais, é acanhado - dá por si com 
falta de liquidez. Quer isto dizer que Alberto João 
Jardim está endividado, como boa parte dos portu-
gueses? Não. Quer apenas dizer que Alberto João 
Jardim está endividado. Mas endividado à sua ma-
neira, com uma dignidade e um sentido de Estado 
que as dívidas dos seus concidadãos não possuem. 
Talvez os leitores incapazes de distinguir as dí-

vidas normais das dívidas patrióticas não compre-
endam a diferença sem uma explicação adicional. 
Felizmente, Alberto João Jardim forneceu-a. Disse 
que aumentou a dívida da Madeira para se defen-
der do “ataque financeiro” 
constituído pela lei das finanças regionais, apro-

vada pelo governo anterior. “Com este rombo nas 
finanças da Madeira, eu só tinha duas hipóteses: 
ou fazia como no boxe, jogava a toalha ao chão e 
desistia
(...) ou então enfrentava-os como enfrentei e au-

mentei a dívida da Madeira.” E acrescentou que 
optou pela “derrapagem financeira” para “resistir à 

agressão socialista (...) e agora poder negociar com 
o Governo que é liderado pelo PSD”. A explicação 
é cristalina, mas talvez fique ainda um pouco mais 
clara se vertermos algumas expressões para um 
português mais simples. Quando diz que, perante a 
lei das finanças regionais, podia ter feito como no 
boxe e lançado a toalha, Jardim quer dizer que po-
dia ter optado por cumprir a lei, mas isso seria uma 
mariquice equiparável a desistir de uma boa zara-
gata; quando diz que enfrentou o governo anterior 
e vai negociar com o atual, quer dizer que usou 
o nosso dinheiro indevidamente e agora chegou a 
altura de pagarmos a conta. Que Portugal estava 
confrontado com o Cobrador do Fraque já se sabia; 
que tenha ainda de suportar o Cobrador Fantasiado 
de Shaka-Zulu acrescenta enxovalho ao que já era 
embaraçoso.
No entanto, trata-se de um embaraço merecido. 

O povo português endividou-se por inconsciência, 
irresponsabilidade ou laxismo; Alberto João optou 
por contrair dívidas porque é corajoso, rebelde e 
arrojado. 
É apenas justo que quem se endivida da maneira 

errada pague também as dívidas de quem se endi-
vida da maneira certa. Eu próprio tenho algumas 
dívidas, mas são todas da responsabilidade do go-
verno anterior. Para enfrentar José Sócrates, tive a 
presença de espírito de me endividar. 
Creio que ele já aprendeu a lição. Assim que o 

povo português acabar de pagar as dívidas de Al-
berto João Jardim, faça o favor de pagar as minhas.

um sistema legal doente: a epidemia dos
conflitos de interesses em Portugal 

Volto novamente a revisitar o tema, com uma 
convicção formada que a raiz deste proble-

ma reside no nosso sistema legal, todo ele alicer-
çado em excepções ou ‘contra-regras’.
Em palavras simples, temos um legislador que de-

fine correctamente os normativos legais, necessá-
rios para um bom funcionamento das instituições, 
profissões, etc., mas acaba sempre, invariavelmen-
te, por admitir excepções, de forma a acomodar in-
teresses ou valores privados.
Começo pela minha profissão, professora univer-

sitária, e pelo estatuto que a rege: o ECDU. Elen-
cam-se neste estatuto os deveres e obrigações dos 
académicos mas logo adiante se admitem várias ex-
cepções, nomeadamente a possibilidade de manter 

o meu posto de trabalho, caso pretenda seguir uma 
carreira política, etc.. Quando explico estas modali-
dades de entrada e saída de instituições ou empre-
gos públicos, a colegas meus no estrangeiro, abrem 
a boca de pasmo. 
Esta ‘flexibilidade laboral’ que, no limite, pode pa-

ralisar uma instituição, - imagine-se, por exemplo, 
todos os académicos a enveredarem por carreiras 
políticas e, simultaneamente, manterem os seus lu-
gares, gabinetes nas universidades...- não se traduz 
só em entradas e saídas de conveniência pessoal, 
com eventual prejuízo para a instituição, mas pode-
rá também gerar prejuízos para a economia, Estado 
e mesmo configurar ilícitos de natureza criminal. 
O Estado, ministérios, empresas públicas não 

precisam de ir muito longe para acautelar os seus 
interesses, que são também os interesses dos con-
tribuintes portugueses: basta atentarem nos meca-
nismos utilizados por entidades privadas, aplicáveis 
às entradas e saídas dos seus funcionários. Por for-
ma a salvaguardar o seu negócio, por exemplo, as 
empresas obrigam os seus funcionários a assinarem 
pactos de não concorrência, por forma a evitar fugas 
de informação ou concorrência desleal. Trata-se do 
‘período de nojo’, já referenciado pelo presidente 
do Tribunal de Contas, em entrevista recente ao jor-
nal Público.
Esta flexibilidade do emprego público pode tam-

bém traduzir-se em acumulações, por vezes com-
patíveis mas outras vezes ‘incompatíveis’ até para 
o mais simples e comum dos mortais. Como é pos-
sível?
A Lei ou os respectivos estatutos profissionais per-

mitem e ‘incentivam’ esta flexibilidade que só gera 
incompetência, atrapalha as instituições e não per-
mite uma gestão eficiente e de longo prazo.
A consequência derradeira salta à vista de qualquer 

um: conflitos de interesses e corrupção.

HoriZontaiS 1. Bolota. Órgão de reprodução das plantas fanero-
gâmicas. 2. Acto ou efeito de recuar. Líquido nutritivo que circula nas 
diversas partes das plantas. 3. Fruto da ateira. Género de mamíferos 
cetáceos a que pertencem a toninha e o golfinho. Caminhar. 4. Contr. 
da prep. de com o adv. ali. A tua pessoa. Espaço de 12 meses. 5. 
Acolchoado. 6. Naquele lugar. Insignificância (fig.). 7. Faltar ao cumpri-
mento do seu dever. 8. Minha (ant.). Indica lugar, tempo, modo, causa, 
fim e outras relações (prep.). Concordância dos sons finais de dois ou 
mais versos. 9. Aquelas. Dar asas a. Na companhia de. 10. Interrupção 
temporária. Servira-se de. 11. Carabina. Aflorar.

verticaiS 1. Desenvolver-se. Carta geográfica ou celeste. 2. Mortal. 
Calcar com os pés. 3. Pacificara. A unidade. 4. Despido. Pequeno bar-
co de recreio ou de formas finas e adelgaçadas. Membro guarnecido 
de penas que serve às aves para voar. 5. Sofrimento físico ou moral. 
Peça metálica com fuzilhão, em que se prende uma correia ou fita. 6. 
Suf. diminutivo. Mulher que cria criança alheia. 7. Cumprimentar. Ca-
minho orlado de casas dentro de uma povoação. 8. Barrete mourisco. 
Suceder, advir. Sétima nota da escala musical. 9. Medida itinerária chi-
nesa. Adoçar um pouco. 10. Ovelhum. Fruto da amoreira e de algumas 
espécies de silvas. 11. Escasso. Aguentar (pop.).

sEssão DE INFormAção sobrE sUCEssõEs
(hErANçAs E PArtILhAs)

o Consulado – Geral de Portugal em montreal apresenta os 
seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua 
área de jurisdição e informa que vai promover 3 sessões de es-
clarecimento sobre sucessões (heranças e partilhas), onde serão 
abordados os seguintes aspectos:
• Quem são os herdeiros;
• Quotas disponíveis e indisponíveis;
• Partilhas extrajudiciais e por Inventário (judiciais);
• Validade de testamentos lavrados no estrangeiro;
• Documentação necessária;
• Processamento da sucessão
De modo a abranger o maior número de pessoas, as referidas 
sessões terão lugar conforme o quadro seguinte:
Casa dos Açores do Québec 21 de setembro, pelas 19h00
(229, rue Fleury ouest, montreal)
Centro de N. sr.ª de Fátima 6 de outubro, pelas 19h00
(1815, rue Favreau, Laval)
Centro de santa Cruz 2 de Novembro, pelas 18h00 
(60, rue rachel ouest, montreal)

Estas sessões de informação inserem-se na iniciativa “Consula-
do Aberto”, instituído por este Consulado Geral em 2010, cujo 
objectivo é aproximar os serviços consulares da comunidade 
que serve, mantendo-a informada sobre os vários actos consula-
res e outros processos de especial interesse para os portugueses 
residentes no estrangeiro.
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FOTO DA SEMANA

Aproveite para assistir a Liga Sagres, Liga Orangina, Taça de 
Portugal,Taça da Liga e muito mais do desporto português. 

Tudo isso por apenas $19.99 por mês! 
Taxa de acesso $4.99 por mês.

ligue já e subscreva! 1-866-645-8792
portuguese@getnextv.com  / www.getnextv.com

representante em montreal lumar electronics
contacte luis pereira ou daniel Boal 

tel 514-947-1479  email: info-1@lumar-elect.com
NÃO É NECESSÁRIA ASSINATURA DE CONTRATO, e a instalação é muito simples. 
Nossos aparelhos funcionam em qualquer parte de sua casa que tenha conexão com a 
internet. Tudo o que você precisa, é ter acesso a Internet rápida (pelo menos 1,5 MBps) 
e nós faremos o resto! Não é preciso o uso de computador!

Encontro da senhora Kathleen Weil. ministra 
da imigração e das comunidades culturais no 
Quebeque está em companhia de Elvira sousa

AMIGOS DA SEMANA

José Sousa

Coisas do Corisco

Normalmente esta crónica “Coisas do Corisco” 
não sai duas semanas seguidas, mas, com tudo 

o que está acontecendo nesta nossa linda cidade, não 
tenho outra solução do que meter mãos à obra “coris-
cos” nos valham.

 Os Muçulmanos já podem comer de dia, antes era 
só de noite...nem sequer água podiam beber. Falando 
em água, eu tenho uma “T-Shirt” na qual está escrito 
“Quatro rodas faz andar o teu corpo, duas rodas faz 
andar a tua alma”.
Um dia, estando eu perto da igreja de Santa Cecília 

e como viajava de mota tinha esta “T shirt” vestida.
Sai da igreja um homem e pergunta-me, se, eu sei 

o que é uma alma e se faço alguma coisa para salvar 
a minha? Respondi-lhe que fazia e muito. Sabes o 
que uma alma é? Sabes onde deves ir, para a limpar 
e agradar a Deus? Porque é que só Ele é que dá de 
beber á alma? Como resposta, perguntei-lhe, onde 
está Deus? Respondeu-me que estava na igreja ali 

ao lado...Então vamos e mostra-me agora mesmo o 
caminho. 
Agora não pode ser, disse ele, porque está a decorrer 

uma cerimónia de casamento e nós não estamos com 
roupa de casamento. No entanto, visto não pudermos 
entrar na Igreja, durante o casamento, e, com o calor 
que fazia, eu disse-lhe que estava cheio de sede que 
neste momento, o que seria bom para a minha alma, 
seria um bom copo de água fresca, mesmo não sendo 
benzida me regalaria. Para vossa informação não me 
respondeu. Obviamente, não era este tipo de regalo 
da alma que lhe convinha.
O que ele queria era rezar, mas naquele momento  

o Deus dele estava ocupado num casamento.
“Pobre Diabo”. O falecido padre Mariano da Lagoa 

que foi meu professor de Moral e Religião, no Liceu 
de Ponta Delgada, dizia às vezes “baixinho” que as 
beatas eram um… Como explicar, sem ofender, um 
calvário para os padres... imaginem, se no seu dia á 
dia ele tivesse de confessar este tipo de beato!
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carta dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. amor: As suas obrigações profissio-
nais podem não lhe permitir estar tanto tempo com a pes-
soa amada, por isso, aproveite de uma forma especial 
todos os momentos a dois. Viva alegre e optimista!

Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada.
dinheiro: Poderão surgir novas perspectivas nesta fase, mas não se 
deixe levar pelos impulsos.
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

carta dominante: O 9 de Paus, que significa Força na 
Adversidade.
amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro. Procure 
intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espa-
lhando em seu redor alegria e bem-estar!

Saúde: Opte por refeições ligeiras.
dinheiro: Poderá realizar investimentos a título individual.
números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

carta dominante: A Morte, que significa Renovação.
amor: Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com 
alguém da sua família. Que a sua Estrela-Guia brilhe 
eternamente! Saúde: O cansaço poderá invadi-lo, tente 
relaxar. dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco 

em baixo, seja prudente nos gastos.
números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

carta dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Via-
gem longa, Partida Inesperada.
amor: A sua vida afectiva poderá ganhar um novo rumo. 
Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de 

uma limpeza facial. dinheiro: Sentir-se-á preparado para realizar os 
projectos a que se propõe.
números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

carta dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua relação 
amorosa. Procure estar calmo. Não se canse vivendo 
agitado!
Saúde: Procure não andar tão atarefado.

dinheiro: Poderá ter problemas com a sua entidade patronal. Seja 
audaz.
números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

carta dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar uma 
faceta menos agradável. O seu bem-estar depende da 
forma como encara os problemas.
Saúde: Poderá sentir dores musculares.

dinheiro: Seja justo numa decisão que poderá ter que tomar.
números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22

carta dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, De-
pressão, Escuridão. amor: Tente pensar um pouco na 
sua relação, e reflicta bem se esta o faz feliz. É tempo de 
meditação. Ela é uma energia da alma. Explore-a!
Saúde: O stress e o excesso de trabalho poderão trazer-

-lhe alguns problemas de saúde. dinheiro: Poderá haver um cresci-
mento inesperado do seu poder material.
números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

carta dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
amor: rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. 
Pratique o pensamento positivo e as acções construtivas 
agora! Saúde: Liberte-se da pressão do dia-a-dia atra-
vés da boa disposição.

dinheiro: Apesar das divergências de opiniões no seu ambiente de 
trabalho, não desista dos seus objectivos.
números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9

carta dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. amor: Um convite inesperado alegrará o 
seu dia. Que os seus desejos se realizem!
Saúde: Mantenha o optimismo e procure manter a sua 
energia habitual. dinheiro: Investigue as oportunidades 

de emprego em empresas recentes.
números da Sorte: 6, 5, 3, 2, 10, 11

carta dominante: Ás de Copas, que significa Princípio 
do Amor, Grande Alegria. amor: O convívio com a pes-
soa amada estará favorecido nesta fase. Aproveite estes 
momentos e esqueça todos os seus receios. Mantenha-
-se alegre e receptivo. A Vida espera por si. Viva-a! Saú-

de: Fase estável, mas esteja sempre alerta. dinheiro: Os seus pro-
blemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão.
números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1

carta dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
amor: Procure não esconder segredos ao seu melhor 
amigo. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você 
ama! Saúde: Evite adoptar posturas incorrectas.
dinheiro: É possível que não consiga cumprir um paga-

mento. números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

carta dominante: O Julgamento, que significa Novo 
Ciclo de Vida. amor: Sentirá necessidade de conhecer 
pessoas diferentes. Viva o presente com confiança!
Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos aci-
dentes domésticos.

dinheiro: Altura de fazer contenção de despesas.
números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1

ECoNoMIA

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)

Rui Bernardes Serra

Comentário Semanal
de Economia e Mercados

Na semana passada, o Relatório do Emprego dos 
EUA acabou por ofuscar o forte crescimento do 

Consumo Privado no 1º mês do trimestre e o abranda-
mento inferior ao esperado da actividade industrial. 
Com efeito, o ritmo de expansão do sector da indús-
tria transformadora abrandou, em agosto, reflectindo, 
essencialmente, um recuo da Produção, mas o de-
sempenho foi bem mais favorável do que o esperado 
pelo mercado e/ou indiciado por outros indicadores 
qualitativos, algo que acabou por ser muito bem re-
cebido pelos mercados, sustentando um cenário de 
uma (moderada) aceleração da actividade económi-
ca no corrente trimestre. Na verdade, este indicador 
já se seguira a uma leitura muito forte do Consumo 
Privado no mês de Julho, que avançou 0.5%, pela 1ª 
vez em 4 meses, mas logo ao ritmo mais elevado des-
de Dezembro de 2009. Com esta subida, o Consumo 
conseguiu recuperar do carry-over desfavorável que 
trazia para o actual trimestre, pelo que caso estagne 
em Agosto e Setembro apresentará um crescimento 
trimestral anualizado de 1.8%, em clara aceleração 
face ao avanço do 2ºT2011 (+0.4%). É certo que ain-
da é muito cedo para “cantar vitória”, mas estes dados 
revelam um início de trimestre muito forte, pelo que, 
mesmo considerando a forte quebra da Confiança dos 
Consumidores, no mês de agosto, torna praticamen-
te certa uma forte aceleração do Consumo Privado 
durante o actual trimestre e, consequentemente, do 
próprio PIB. Agora as más notícias.
O Emprego nos EUA, excluindo os trabalhadores 

agrícolas, estagnou, contrariando claramente as es-
timativas do mercado (Consenso: +68 mil). Mesmo 
considerando a greve dos 45 mil trabalhadores da 
Verizon, esta estagnação é um mau sinal, embora não 
muito diferente de outros indicadores recentemente 
divulgados e associada ao momento em que é rea-
lizado o Relatório (a semana que inclui o dia 12 de 
cada mês), já que, na altura, nos mercados financei-
ros não se falava de outra coisa que não fosse o ca-
minhar a passos largos da economia para a recessão. 
No entanto, continuamos a considerar não ser este 
o nosso cenário central, embora certamente que este 
Relatório do Emprego venha colocar mais algumas 
“achas na fogueira”, ademais que, conjuntamente 
com as quedas das Horas Trabalhadas e das Remune-
rações por Hora, sugere uma estagnação, se não mes-

mo uma queda, dos Rendimentos do Trabalho. É cer-
to que também existiram alguns sinais positivos, no 
Inquérito às Famílias. A medida de Emprego revelou 
um aumento de 331 mil postos de trabalho, embora 
aqui após duas quedas consecutivas, acabando por 
suportar a manutenção da Taxa de Desemprego nos 
9.1%, apesar do aumento de 36 mil desempregados. 
É verdade que a sustentabilidade da recuperação 

económica depende decisivamente da aceleração do 
ritmo de criação de postos de trabalho. Sem isso, o 
ritmo do crescimento da economia será sempre bas-
tante modesto e claramente insuficiente para fazer 
baixar a Taxa de Desemprego. Mas sejamos claros, 
há incongruência nos mercados que são muito difí-
ceis de explicar. Vamos a factos. Primeiro, o actual 
cenário de Consenso aponta para um crescimento 
económico na ordem de 2% no actual trimestre. Mes-
mo considerando que a fraca criação de empregos no 
mês de Agosto foi prejudicada pelo efeito Verizon, 
uma criação de postos de trabalho em Setembro em 
linha com a média de Julho e Agosto revela-se com-
patível com um crescimento do PIB de 1.8% (con-
siderando o emprego não agrícola) e de 2.7% (con-
siderando o emprego no sector privado), algo que 
está perfeitamente em linha com o referido cenário 
de Consenso. Segundo, o crescimento da economia 
na 1ª metade do ano, em termos de padrões ameri-
canos, foi verdadeiramente miserável (inferior a 1%, 
em termos anualizado), conduzindo a uma quebra na 
Produtividade em ambos os trimestres. Perante isto, 
seria expectável uma forte criação de emprego neste 
3ºT2011, ademais com o cenário de abrandamento 
em cima da mesa?
Como então acelerar o ritmo de criação de postos 

de trabalho? Resposta: pelo regresso do consumidor 
americano. Se o Consumo Privado exibir uma resi-
liência nos meses de Agosto e de Setembro mais em 
linha com o anterior ritmo de criação de postos de 
trabalho do que das leituras recessivas dos indicado-
res de Confiança dos Consumidores, espera-se que a 
produção comece a acelerar e, consequentemente, o 
emprego. Entretanto, a Fed poderá começar a colocar 
mais alguma “carne no assador”. Não nos parece que 
a Autoridade vá avançar na reunião de Setembro com 
o 3º programa de compra de dívida (QEIII - Quanti-
tative Easing III), pelas razões que por diversas vezes 
já temos apontado, mas que aqui destacávamos ape-
nas duas: i) o crescimento do IPC Core nos últimos 
três meses está acima da zona de conforto da Fed; 
ii) as taxas de juro a 10 anos estão praticamente em 
mínimos históricos. No entanto, a Fed poderá privi-
legiar uma realocação dos seus activos em carteira, 
nomeadamente, privilegiando as taxas de muito lon-
go prazo – nomeadamente os 30 anos, que são os re-
ferenciais por excelência do crédito à Habitação –, 
e, por outro lado, através de novas medidas de cre-
dit easing, em ambos os casos, visando que o sector 
imobiliário residencial possa sair, finalmente, da sua 
situação depressiva, deixando de ser um fardo para 
passar a ser um driver do crescimento como normal-
mente acontece neste momento do ciclo económico.

ECoNomIA NortE-AmErICANA – rELAtórIo Do EmPrEGo oFUsCA FortE
CrEsCImENto Do CoNsUmo PrIVADo No 1º mês Do trImEstrE E
AbrANDAmENto INFErIor Ao EsPErADo DA ACtIVIDADE INDUstrIAL
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1 euro = caD 1.404880

GRANDE ESPECIAL
$12.00*POR 2 SEMANAS

TEL.: 514-284-1813
*tAxAs Não iNCluíDAs. ApliCáVEl A NoVos ANúNCios uNiCAMENtE.

toDos os ANúNCios DEVEM sEr pAgos CoM ANtECEDêNCiA, VisA ou MAstErCArD.

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 experiência. 
contactar jos 514-325-7729

eMpReGoS

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  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

SeRviÇoS coNSulaReS
embaixada de portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
consulado geral de portugal mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

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
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
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

aSSociaÇÕeS e cluBeS

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
                     514.817.2451DENtistAs
Dr. thuY trAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
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

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

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
solMAr
111 St-Paul E.                  514.861.4562
sEguros
MAtEus JorgE DE piNA

         514.770.9974
trANsportEs
trANsportEs BENto CostA

514.946.1988

mercearia 
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

linhas da mão e cartas. vidente com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rosa: 514 278.3956

viDeNte

aluGa-Se

Paisagista com experiência e 
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval. 
Salário conforme experiência. 

450-963-3462

veNDe-Se
vende-se um lava-loiça de mar-
ca com 3 anos de uso quase 
novo e tem garantia para mais 
um ano. 514-564-1416

Esta semana no montreal magazine:
8 DE SEtEMBRo

ENtREVIStA CoM ADVoGADA EM MoNtREAL
AS FEStAS Do ESPIRIto SANto DE LAVAL e CoNJuNto ALÉM MAR

10 DE SEtEMBRo
FEStAS Do DIVINo ESPIRIto SANto EM GAtINEAu

aluga-se 31/2 situado no 9059 
10ª avenida. 

514-383-5624 - a tarde

Precisa-se de casal concierge 
para um bloco de apartamentos. 
Devem viver no bloco para traba-
lhar.           514-233-9190

514-804-5630 depois das 17h
Precisa-se de pessoa par limpe-
za de uma casa com experiência 
e com referências. Deve ser uma 
pessoa de confiança.
514-271-7809 ou 514-965-2913

†

compramoS livroS, SeloS 
e moedaS de colecÇÃo.

514-770-9974

coMpRa-Se

m E m o r A N D U m
maria judith Fernandes guedes

Há um ano que fez esta viagem mas 
a tua bondade e sorriso está sempre 
presente nos nossos corações. 

Teu marido David, filhos Artur e Lina, 
netos Evian, Eric, Amanda e Joey.

Uma missa será celebrada no 13 de 
Setembro às 18h30 na Igreja Santa 
Cruz.

josé paulino
Faleceu em Montreal a 1 de de Setembro, 
o senhor José Paulino, natural da Ribeira 
Seca, São Miguel, Açores, com 78 anos de 
idade, esposo da senhora Maria Odete Ca-
bral. 

Deixa na dor a sua esposa, sua filha 
Teresa(Jesse Pereira), seu filho José. Seus 
netos Philip, Annie e Alexandre. Sua irmã 
Angelina,  cunhados (as), sobrinhos (as) fa-
miliares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memória
1120, jean-talon, montreal
tel. 514-277-7778 www.memoria.ca
eduíno martins

Haverá uma missa de corpo presente hoje, quarta-feira, às 10 horas 
na Igreja de Santa Cruz e vai ser sepultado em cripta no Cemitério 
Repos St. François d’Assise.

Será rezada uma missa de sétimo dia,quarta-feira, 8 do corrente às 
18h30 na Igreja de Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem Hajam.

m E m o r A N D U m
3º ano de Saudade

liduina manteiga 
Soares
1930 - 2008

3º mês de Saudade
joão da Silva

10 de junho 2011

Seus filhos Arnaldo (Lisette Rego), João Paul (Marlene Dubreucq), 
sua neta Nancy, familiares e amigos recordam-na com eterna sau-
dade.

Vende-se máquina de fazer vinho 
completa e mais...

antónio 514-273-2127

†

eMpReGoS
Procura-se grelhadore para res-
taurante. Sr. lopes: 514-282-1519

maria Fernandes Branco araujo
1917-2011

Faleceu em Montreal no dia 6 de Setembro 
de 2011 com 94 anos de idade, a senhora 
Maria Fernandes Branco Araujo natural de 
Arcos de Valdevez, Portugal. Esposa do já 
falecido senhor José Alves Araujo.

Deixa na dor seus filhos(as) Piadade(Alberto), 
José(Alicia), Serafim (Irene), Abilio (Aida), 
seus netos(as), bisnetos(as), sobrinhos(as) 
assim como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire|memoria
1120, jean-talon e., montreal
514-277-7778
pedro alves

O vélorio terá lugar quinta-feira 8 de Setembro das 14h às 22h. Mis-
sa de corpo presente terá lugar sábado 10 de Setembro às 10h na 
igreja Santa Cruz seguindo a transladação para Arcos de Valdevez, 
Portugal. 

A família vem por este meio, agradecer a todos as pessoas que se 
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e 
Bem-Haja.

Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descedente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos

NAO FIQUE NA SOMBRA. APENAS
UMA CONSULTA PODE MUDAR SUA VIDA.

Especialista dos casos amorosos, resoluçao em uma semana dos ca-
sos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Prob-
lemas profissionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças 
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possìvel. 

Tel. 438-998-7102

† maria lucia moreira
Faleceu em Montreal a 6 de de Setembro, a 
senhora Maria Lucia Moreira, natural de Val 
de Cambra, Aveiro, Portugal, com 71 anos 
de idade, esposa do senhor Manuel Correia 
Oliveira. 

Deixa na dor a seu esposo, sua filha Maria 
Isabel(Rui Manuel Marques), seu neto Edu-
ardo sua neta Jessica, seus bisnetos Lucas 
e Lyana. Cunhados (as), sobrinhos (as) fa-
miliares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memória
4231 Boul. St-laurent, montreal
tel. 514-277-7778 www.memoria.ca
eduíno martins

O vélorio terá lugar sexta-feira 9 de Setembro das 14h às 17h e das 
19h às 22h. Missa de corpo presente terá lugar sábado 10 de Setem-
bro às 11h30 na igreja Santa Cruz e será transladado domingo para o 
cemitério de São Pedro Castelões, Val de Cambra.

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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DESPoRto

nÃo acredite em BruxaS... maS Que elaS exiStem, exiStem!
Índio curandeiro de naScimento

A bruxaria destrói olhares, amiza-
des e até a sua própria saúde. As 
pessoas possuídas por bruxaria 
não acreditam em nada nem em 
ninguém, por estarem amarradas a 
forças negativas. Venha visitar-me 
e eu resolvo os seus problemas. Eu 
consigo currar aquilo que os outros 

não conseguem... Eu tenho a solução que provávelmente já foi dito por 
outros. Eu não digo, EU FAÇO, EU CUMPRO e dou uma GARANTIA 
TOTAL!

laços de açor o/a amado/a de volta imediato, dominado/a
em corpo, corçao e alma para o total da vida.

Sem cauSar danoS e Sem eleS. 
o Único Que SaBe todoS

oS SegredoS para uma amarraÇÃo pereFeita.
Eu sou um mestre espiritual, um xamã mental e metafísico de 
nascença. Tenho poder e capacidade de retirar qualquer tipo de 
bruxedo, praga, cura espiritual, exorcismo e bruxedo revertido. 
Limpo a sua casa, carro e negócio.

todo o proBlema tem uma SoluÇÃo, 
toda a doenÇa

tem uma cura... tenHo a SoluÇÃo!

ligue Hoje meSmo! 438-764-9685
onde outro FalHaram, eu acerto. 33 anoS de experiência

a comprovar. melHore a Sua vida! 100% garantido

teStemunHaS reaiS:

Resultados do Play-Off  
 1ª Mão 2ª Mão 
BATE (3-1) Sturm Graz   1-1   2-0  
FC København (2-5) Plzen   1-3   1-2  
Maccabi Haifa (3-3)(1-4)g.p. Genk   2-1 1-2(4-1) g.p.  
Wisla Kraków (2-3) APOEL   1-0   1-3  
Dinamo Zagreb (4-3) Malmö   4-1   0-2  
Odense BK (1-3) Villarreal   1-0   0-3  
Twente (3-5) Benfica   2-2   1-3  
Arsenal (3-1) Udinese   1-0   2-1  
Bayern München (3-0) FC Zürich   2-0   1-0  
Lyon (4-2) Rubin Kazan   3-1   1-1

Grupo A
 Equipa J V E D P 
1 Villarreal 0 0 0 0 0 
2 Man. City 0 0 0 0 0 
3 B. München 0 0 0 0 0 
4 Napoli 0 0 0 0 0 

Man. City 14/09 Napoli  
Villarreal 14/09 B. München 

Grupo B
 Equipa J V E D P
1-Inter 0 0 0 0 0 
2-Lille 0 0 0 0 0 
3-CSKA M 0 0 0 0 0  
4-Trabzonspor 0 0 0 0 0 

Lille 14/09 CSKA Moskva  
Inter 14/09 Trabzonspor 

Grupo C
Equipa J V E D P
1-Benfica 0 0 0 0 0 
2-Man. United 0 0 0 0 0 
3-FC Basel 0 0 0 0 0 
4-FC Otelul 0 0 0 0 0

FC Basel 14/09 FC Otelul
Benfica 14/09 Man. United

Grupo D
 Equipa J V E D P 
1-Real Madrid 0 0 0 0 0  
2-Lyon 0 0 0 0 0  
3-Ajax 0 0 0 0 0  
4-Dinamo 0 0 0 0 0

Dinamo 14/09 Real Madrid  
Ajax 14/09 Lyon 

Grupo E
 Equipa J V E D P 
1-Valencia 0 0 0 0 0 
2-Chelsea 0 0 0 0 0
3-Bayer 04 0 0 0 0 0
4-Genk 0 0 0 0 0

Chelsea 13/09 Bayer 04 
Genk 13/09 Valencia 

Grupo F ver
 Equipa J V E D P 
1-Arsenal 0 0 0 0 0 
2-B. Dortmund 0 0 0 0 0 
3-Marseille 0 0 0 0 0 
4-Olympiakos 0 0 0 0 0 

Olympiakos 13/09 Marseille  
B. Dortmund 13/09 Arsenal 

Grupo G
Equipa J V E D P 
1-FC Porto 0 0 0 0 0 
2-Shakhtar D. 0 0 0 0 0 
3-APOEL 0 0 0 0 0 
4-Zenit 0 0 0 0 0 

FC Porto 13/09 Shakhtar D.  
APOEL 13/09 Zenit 

Grupo H
 Equipa J V E D P 
1-Barcelona 0 0 0 0 0 
2-Milan 0 0 0 0 0 
3-BATE 0 0 0 0 0 
4-Plzen 0 0 0 0 0 

Barcelona 13/09 Milan  
Plzen 13/09 BATE 

Finally I achieve the promotion that I was waiting; Time passed and my 
academic preparation was never taken into account and people without 
deserving knowledge and newcomers walked past me, all due a co-worker 
who did black magic who wanted to block and destroy me; Now everything 
is in the past and I am the new head of finance at my company. RENATO. 

SHAMAN thank you for freeing my daughter from everything 
harmful, She fell into the world of drugs and was being destroyed 
every day; Now that spirit has disappeared and she is the same 
person as she was before and back in college doing great. DESOUSA

We are preparing our wedding, the entire my boyfriend’s family did 
everything possible to separate us; they used an African guru to do this, 
but SHAMAN could bring us together for ever and ever. BOD and 
REBECCA.

Thanks SHAMAN for healing me of my illness; I was terminally ill and 
the Doctors could never find out what was the cause; but the 
SHAMAN with his prayers and ceremonies made my health to come 
back to me, now I feel great.  LORNA
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por causa de um 
colega de trabalho, 
que usou magia ne-
gra par impedir que 
fosse promovido, 
pessoas que não 
eram qualificadas 
passavam a minha 
frente e a minha 

preparação académica nunca era to-
mada em consideração. Finalmente 
consegui a promoção que merecia e 
já há muito esperava. agora tudo faz 
parte do passado e sou o novo chefe 
de Finanças na minha empresa. re-
nato.

o b r i g a d o 
S H a m a n 
por teres 
liberado a 
minha fi-
lha.ela ti-
nha caido 
no mundo 
das drogas 
e estava a 

destruir-se pouco-a-pouco. agora,o 
mau espírito foi afastado e voltou a 
ser a  pessoa que era antigamente.
voltou para a faculdade e tudo corre 
muito bem. deSouSa

a família do 
meu nanora-
do fez tudo 
para nos se-
p a r a r . e l e s 
usaram um 
guru africa-
no para con-
s e g u i r e m  
realizar os 
seus planos. 

consulta-mos o Shaman e ele ajudou-
-nos a vencer todas as dificuldades.
agora  já estamos a preparar o nosso 
casamento e vamos ficar juntos para 
sempre. Bod e reBecca.

obrigado 
SHaman 
por me 
teres 
curado 
da minha 
doença. 
eu estava 
na fase 
final de 
uma doen-
ça maldita 

e os médicos nunca descobriram a 
causa.o  SHaman, com suas encan-
tações e cerimónias, fez em sorte 
que a minha saúde voltasse. agora  
sinto –me óptima. lorna

Benfica: Bruno César
chega a horas para o onze
bruno César, a primeira contratação do Benfica 

para a temporada 2011/12, surpreendeu os adep-
tos encarnados. Começou mal, denotando dificulda-
des de adaptação aos horários e ao estilo do futebol 
português. Mudou a tempo e convenceu Jorge Jesus: 
deve ser titular frente ao V. Guimarães.
O médio brasileiro, recrutado 

ao Corinthians, ameaça o lugar 
de Nolito, sujeito a uma cirurgia 
dentária no fim-de-semana. Bru-
no César marcou dois golos nos 
últimos três jogos, participando 
como suplente utilizado. O es-
panhol assinou seis tentos conse-
cutivos mas ficou em branco nas 
últimas duas partidas.
Para Bruno César Zanaki, este é 

o momento de afirmação. Aos 22 
anos, quer recuperar o tempo per-
dido em viagens e experiências 
fugazes em emblemas brasileiros. Cresceu no seio de 
uma família modesta. Agora, vive num condomínio 
luxuoso na Charneca de Caparica. A adaptação não 
foi propriamente fácil.
«Ninguém acreditava que ia correr tanto»
Na pré-época, chegou a falhar um treino matinal. 

Treinar em dia de jogo não fazia parte da rotina do jo-
gador. «Normalmente durmo até ao meio-dia, desço 
para almoçar e volto para descansar mais um pouco», 
disse o médio. Correu mal. Tinha de acordar às 8h00, 
ficou a dormir até às 9h30, quando um elemento da 
equipa técnica lhe bateu à porta.
«Agora já peguei a manha. Acordo cedo. Acho que 

até é bom treinar no dia do jogo. Deixa-nos sempre 
alerta», concluía Bruno César, em declarações no 

Blog do Boleiro, no final de Agosto. Marcou ao Fei-
rense, jogou com o Twente, marcou ao Nacional. Um 
grande golo, aliás.
Em Barcelos, um antigo companheiro sorria ao ver 

aquele lance. «Até os jogadores do Nacional ficaram 
surpreendidos e contavam com um passe. E ele lá foi 

indo. Acho que ninguém acredita-
va que ele ia correr tanto e acabar 
por marcar. Eu acreditava, que já 
o conheço desde o Santo André. 
Não é lento não», confirma Ha-
lisson, reforço do Gil Vicente, ao 
Maisfutebol.
«Nós até pedíamos para ele chu-

tar»
Os portugueses importaram a 

alcunha de «chuta-chuta». Bruno 
César conquistou o título no San-
to André e, mais tarde, no Corin-
thians. Por lá, a predisposição para 

o remate nem sempre foi bem aceite. Ronaldo Fenó-
meno chegou a criticar o individualismo de alguns 
colegas de equipa.
«No Santo André era diferente. Nós até pedíamos ao 

Bruno para chutar, chutar sempre. Ele passa a vida a 
chutar. Fez um campeonato muito bom e foi um dos 
artilheiros, com remates de longe, livres, etc. Marca-
va de todos as formas», reconhece Halisson.
Bruno César está a conquistar o seu espaço no Ben-

fica e pode mesmo ser titular frente ao V. Guimarães. 
Era uma questão de tempo, diz Halisson. «Aqui o fu-
tebol é diferente, mais rápido, e acaba por ser preci-
so alguma adaptação. Mas para o Bruno, era apenas 
uma questão de tempo e oportunidade. Sabia que ele 
ia ter sucesso», conclui o defesa do Gil Vicente.
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1-FC Porto 9 3 3 0 0 9 3

2-Benfica 7 3 2 1 0 7 3

3-SC Braga 7 3 2 1 0 3 0

4-Académica 6 3 2 0 1 3 3

5-Beira-Mar 5 3 1 2 0 3 0

6-Olhanense 5 3 1 2 0 4 3

7-Gil Vicente 4 3 1 1 1 5 5

8-V. Setúbal 4 3 1 1 1 4 4

9-P. Ferreira 4 3 1 1 1 3 3

10-Marítimo 4 3 1 1 1 3 4

11-V. Guimarães 3 3 1 0 2 4 5

12-Sporting 2 3 0 2 1 3 4

13-Feirense 2 3 0 2 1 1 3

14-Rio Ave 1 3 0 1 2 0 2

15-Nacional 1 3 0 1 2 1 6

16-U. Leiria 0 3 0 0 3 4 9 

P Equipa P J V E D GM GS

DESPoRto

3ª jornada - Resultados

Gil Vicente 2-0 Académica  
Rio Ave 0-1 Olhanense  
Feirense 0-0 P. Ferreira  

V. Guimarães 0-3 Beira-Mar  
Sporting 2-3 Marítimo  

V. Setúbal 0-1 SC Braga  
Nacional 0-2 Benfica  
U. Leiria 2-5 FC Porto 

Horário dos póximos jogos

09/09 FC Porto - V. Setúbal          15:15 
10/09 Benfica - V. Guimarães      13:30 
10/09 P. Ferreira - Sporting         15:30 
11/09 Beira-Mar - U. Leiria            11:00 
11/09 Olhanense - Feirense       12:00 
11/09 Sp. Braga - Gil Vicente          12:00 
11/09 Marítimo - Rio Ave               14:15 
12/09 Académica - Nacional         15:15 

LIGA zoNE SAGRES

1-Atlético CP 7 3 2 1 0 3 1

2-U. Madeira 6 3 2 0 1 7 5

3-Arouca 5 3 1 2 0 4 2

4-Penafiel 5 3 1 2 0 7 6

5-UD Oliveirense 4 3 1 1 1 2 1

6-Santa Clara 4 3 1 1 1 3 3

7-Freamunde 4 3 1 1 1 3 3

8-Moreirense 4 3 1 1 1 3 3

9-Desp. Aves 4 3 1 1 1 3 3

10-Leixões 4 3 1 1 1 3 3

11-Estoril Praia 4 3 1 1 1 1 1

12-Belenenses 3 3 0 3 0 2 2

13-Naval 3 3 1 0 2 3 4

14-Portimonense 3 3 1 0 2 2 4

15-Trofense 2 3 0 2 1 3 5

16-Sp. Covilhã 1 3 0 1 2 1 4

P Equipa P J V E D GM GS
LIGA oRANGINA

3ª jornada - Resultados

Estoril P. 1-0 Portimonense
Trofense 0-0 UD Oliveirense

U. Madeira 2-3 Penafiel
Belenenses 0-0 Desp. Aves
Moreirense 0-0 Freamunde
Santa Clara 1-2 Atlético CP

Arouca 1-1 Leixões
Naval 2-1 Sp. Covilhã

4ª jornada - Horário dos jogos

Freamunde 18/09 Estoril Praia
UD Oliveirense 18/09 U. Madeira

Leixões 18/09 Moreirense
Sp. Covilhã 18/09 Arouca

Portimonense 18/09 Belenenses
Atlético CP 18/09 Trofense
Penafiel 18/09 Santa Clara

Desp. Aves 18/09 Naval

Chipre 0-4 Portugal

Europeu de 2012

Classificação Grupo H 
 J V E D GM GS  P
Portugal 5 3 1 1 11  7 10
Dinamarca 5 3 1 1  7  4 10
Noruega  5 3 1 1  6  4 10
Chipre 4 0 2 2  5  8  2
Islândia 5 0 1 4  2  8  1

Supertaça Europeia 2011

Barcelona  2-0   FC Porto  2011-08-26

Venham ver os jogos
da primeira liga
em ecrã gigante

Portugal venceu a França na preparação para o 
Euro-2013 (Israel), com um golo de Wilson Edu-

ardo e o contributo de Eliaquim Mangala. O central 
contratado pelo FC Porto ao Standard Liège, e que 

pela primeira vez foi chamado por Vítor Pereira, es-
teve na origem do golo, além de ter sido expulso aos 
65 minutos, por falta feia sobre David Simão, pouco 
depois de ter recebido a braçadeira de capitão.
Num encontro entre duas selecções que nos últimos 

anos falharam a qualificação para o Europeu na cate-
goria, apresentou-se melhor Portugal, apesar de am-
bos liderarem os respectivos grupos de qualificação 
com uma vitória na primeira ronda.
Rui Jorge pediu aos jogadores que fizessem «por 

merecer» e com o seleccionador Paulo Bento a dar 
uma motivação extra na bancada, o técnico de sub-21 
não teve motivos para estar desiludido no final, ainda 
que a França pudesse ter feito um pouco mais para 
incomodar a defesa da casa.
De início apresentaram-se os vice-campeões do 

mundo Cédric e Mário Rui, com o lateral direito a re-
velar-se um dos melhores em campo, ele que já tinha 
sido titular no jogo de qualificação frente à Moldávia. 
Do banco sairiam os também «mundialistas» Nuno 
Reis, Pelé, Júlio Alves e Caetano, sobrando apenas 

Mika.
Portugal passou para a frente do marcador logo 

aos seis minutos, por intermédio de Wilson Eduar-
do, numa jogada que espelha a sua determinação em 
campo. Após um primeiro remate de Rui Fonte mal 
aliviado por Mangala, a bola sobrou para o avançado 
cedido pelo Sporting ao Beira Mar, que atirou duas 
vezes à baliza de Delle, entrando a bola apenas 
à segunda. Uma persistência que o acompanhou en-

quanto esteve em campo e que terá deixado, certa-
mente, o Sporting a fazer contas à vida.
Pouco depois, aos 33 minutos, oportunidade para o 

central francês redimir-se do erro inicial, novamente 
em disputa de bola com Rui Fonte, revelando velo-
cidade e excelência a travar o avançado português. 
Serenidade que não mostraria na segunda parte e que 
obrigou a França a correr muito na última meia hora. 
Duarte Gomes não hesitou em expulsar Mangala pela 
dura falta sobre David Simão.
A melhor França chegou na segunda parte, com a 

entrada de alguns habituais titulares, mas também 
Portugal contra-atacou com os sub-20. Os «bleus» 
souberam resistir à forte pressão lusa, que revelou 
algum desacerto no remate, face à ânsia de marcar.

Sub-21: Portugal 1-0 França

Brasil:
Sócrates de novo
internado, em
estado grave

sócrates foi internado 
nesta segunda-feira 

em São Paulo, de novo 
devido a uma hemorra-
gia. O estado de saúde 
do ex-internacional bra-
sileiro é grave, confirma 
a sua esposa à Globo. Há 

duas semanas, Sócrates 
já tinha sido hospitaliza-
do por vários dias devido 
a uma hemorragia diges-
tiva, tendo acabado por 
ter alta. O antigo jogador, 
de 57 anos, que estudou 
medicina em paralelo 
com o futebol e exerceu 
como médico depois de 
terminar a carreira, terá 
tido agora uma hemorra-
gia no esófago. Sócrates, 
que é irmão do também 
ex-futebolista Raí, já ad-
mitiu ser dependente de 
álcool.
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