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Eleições 2012
A decisão da
população de conduzir o
PQ como governo minoritário
no Quebeque foi conhecida
no momento desta edição
partir para a impressão.
Na próxima semana faremos
as nossas apreciações
sobre esta data histórica.
Pauline Marois é a primeira
mulher como Primeiro Ministro

Jean Charest não foi
reeleito em Sherbrooke
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*Termos e condições no interior do jornal
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Ottawa/Gatineau

O Jornal A Voz de Portugal tem o prazer de vos informar que este
prestigioso semanário, encontra-se já disponível na vossa área, mais
precisamente nos seguintes comércios: Mario’s Food Center em Ottawa situado no 381 McArthur Av Vanier, 1-613-749-1247; Boulangerie Lusa em Gatineau situado no 72 rue Dumas, 1-819-595-2651;
Boulangerie Estoril em Gatineau situado no 89 rue Eddy, 1-819-7755002. Tomando em consideração a grande visibilidade que o nosso
jornal vos porporciona,será certamente uma óptima oportunidade
para promoverem os vossos negócios através de publicidade nas
páginas deste mesmo. Para mais informações contacte: A administração do jornal A Voz de Portugal. 514-284-1813.

Festival da Abertura

A Associação Portuguesa de West-Island organiza o Festival da
Abertura, sábado, 8 de Setembro, às 19h00. Depois de algumas semanas de encerramento temporário para férias, iniciamos mais uma
época festiva para 2012/2013 com a tradicional festa do milho. Para
este fim convidamos todos os sócios e amigos a virem festejar na
nossa sala situada no 4789 do boulevard des Sources, Pierrefonds.
Ementa: Sopa de Legumes,Salada verde, Chicharros fritos, Inhame
e batata cozida maçaroca de milho cozido e sobremesa. Para animar
a noite teremos musica da casa. Para reservações contactar pelo
Telefone A.P.W.I.: (514) 684-0857 (5a-6a. das 18h30 às 24h00).

Assembleia Geral

Convidamos todos os sócios do Centro do Espírito Santo de Anjou
com a cota em dia, para apresentação do relatório das contas de
2011/2012, assim como para as eleições da nova administração. Desta
maneira outras equipas poderão apresentar a sua própria candidatura,
para assim se poder continuar todo o trabalho da nossa organização.
Para este efeito foi escolhido o dia 9 de Setembro às 15 Horas .Se a
esta hora não houver sócios suficientes, se procederá às 15h30 min
com os sócios presentes. Os assuntos da reunião serão apresentados
na seguinte ordem: Ordem do dia; Leitura e aprovação da ordem do
dia; Leitura e aprovação da ultima acta.Apresentação dos balancetes; Eleições dos membros para a presidência, oconselho fiscal e
o concelhoadministrativo; Vários. Contamos com a vossa presença e
participação em massa.

Jantar Dançante

O Clube Oriental Português de Montreal organiza um jantar dançante em homenagem à marcha do Clube Oriental no sábado dia
29 de Setembro pelas 19h30. Haverá a presença da atleta olímpica
Meaghan Benfeito. Para animar esta festa, Brian Ferreira, DJ Beatz.
Para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

Saídas de verão

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que as
atividades de verão começam dia 6 de setembro. Junte-se ao grupo
do CASCM para conhecer melhor Montreal e seus arredores. Venha
passear, conhecer aquilo que ainda não conhece e conviver num
ambiente acolhedor. A programação está disponível no CASCM.
Para mais informações por favor contactar: 514-842-8045

Bebé do ano 2011 e 2012
Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fotografias dos
bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos devem ser enviadas,
acompanhadas dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:
Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

O Belo Versus o Feio

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
Ponto 1 - Sentada sobre a cuidada relva do jardim da
casa, Raquel lia serenamente o último romance do mais
experiente escritor da actualidade. A sua atenção era
notória, tanto na forma displicente como descansava o
braço na verdura que se assemelhava a um tapete vivo
e fofo como no jeito do cabelo que caía sedoso sobre o
rosto magro e delicado. Tão concentrada estava que não
ouviu os passos que dela se aproximavam. Só o bondoso e velho jardineiro teve a primeira visão sobressaltada
da grandeza e da força poderosa do amor. Já quase um
ano se passara sobre a partida do patrão. Ninguém o esquecera naquela casa pequena plantada entre árvores e
flores. Fora um homem bom e tranquilo, de nobreza de
carácter pouco comum e sempre atento aos mais pequenos pormenores do bem-estar de cada uma das pessoas
ali residentes. Talvez fosse essa a magna razão para que
a saudade da sua presença continuasse intacta em todos
os momentos da vida simples que ali continuava a fazer
o caminho que compete a todos os que por cá ainda respiram e andam e falam. Mas, sabia o jardineiro que para
a senhora da casa os sentimentos profundos de afecto
que sempre vira e sentira como uma força quase sobrenatural ainda permaneciam vivos como velas perenes
vindas de um mundo nunca finalizado. A serenidade que
o seu rosto e os gestos lentos e elegantes exteriorizavam
eram fruto de um temperamento habituado a resguardar
para si as ondas fortes de um mar que na superfície se
apresenta tranquilo mas que, no interior, guarda vagas
alterosas e ruge de medo de solidões que não podem
ser apaziguadas. Sentada sobre a relva cuidada do jardim, Raquel lia serenamente. Qualquer sentimento de
presença sobressaltou-a. Talvez fosse o jardineiro. Levantou os olhos do livro que lia concentradamente. Ele
tinha chegado. Sorriu um sorriso brando de amor e ternura vinda dos tempos do mundo onde vive a felicidade
e a vida. Afastou um pouco o corpo magro e delicado.

Falta de Civismo
Augusto Machado

N
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• Especializado na reparação de forros de casacos
de couro e camurça

Temos bons preços

Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

A VOZ DE PORTUGAL

Desde 1980

E, sem pronunciar qualquer som, ofereceu-lhe espaço
ao seu lado. Permaneceram abraçados até ao nascer do
sol. O velho jardineiro observava e sorria. Um sorriso
vindo das profundezas da alma e da noite da sabedoria. Afastou-se daquele templo. Não lhe pertencia. Mas
compreendeu o poder do amor e a sua permanência para
além da vida na terra.
Ponto 2 - Estamos a dois meses das eleições para a Presidência do Governo Regional dos Açores. O PS começou mal ao trazer-nos um candidato que me parece verde
nas lides e complicações políticas. Não compreendi esta
escolha. No actual momento, frágil e complexo, em que
o País se encontra, penso que teria sido mais sensato ter o
partido político a que faço referência procurado nas suas
fileiras alguém com trabalho conhecido, hábitos de contacto com as populações das diversas ilhas já demonstrado como eficaz, vida conhecida como de labor em prol da
comunidade que pretende servir. Por estas e mais razões
que não vou aqui elencar, gostaria de perguntar ao Sr.
Presidente actual - Carlos César - quais foram as razões
para tal escolha. Por sua vez, o PSD/Açores traz-nos o
previsível. Não sei se ficaremos melhor, pior, no mesmo.
As promessas que oiço sobre o que se vai fazer, construir,
obter para as pessoas soa-me a “muito difíceis de realizar”. Todos prometem. As campanhas eleitorais têm sido
sempre isso. E, depois? O que, no actual momento, deveria mover os políticos sérios seria: Como vamos criar
emprego? Como ensinar a trabalhar os que ensinámos
a pedir? Como introduzir valores morais e cívicos onde
destruímos esses mesmos valores? Como reconstruir a
família? O que faremos para pagar as dívidas sem pedir
mais nada? Os candidatos dos dois maiores Partidos políticos têm esse dever com as populações que pretendem
governar. Falta-lhes dizer, bem alto, isso mesmo. Algum
deles terá essa coragem? Assim vamos nós, Açorianos, a
caminho de mais um tempo de governação morno, sem
qualidade, sem esperança. Por um período de vida que
também ninguém pode prever. Assim se faça. Assim será.

este nosso querido Portugal continuamos a notar a
falta de civismo e de dedicação pelo interesse público – preservar aquilo que herdamos, um país com uma
beleza natural inigualável e que agora custa muito ver o
modo como está a ser tratado. Em muitas localidades do
país aumentam as lixeiras em todos os cantos e esquinas. É triste, é uma vergonha.... Custa observar tantos
atentados que são perpetuados na descaracterização das
belezas e formas ambientais em que este País sempre foi
pródigo e ímpar. Custa observar a conspurcação que vai
transformando as bermas dos nossos caminhos rurais e
das nossas estradas, outrora símbolos de limpeza e de
frescura, de verdes e de policromadas flores campestres.
Custa ver tantos lugares de lazer, em que as sombras, o
sossego, a pureza do ar e os viçosos relvados convidavam ao descanso e à tão necessária descontração transformados em fétidas e imundas montureiras, em vazadouros de tudo o que é porco e inútil. O egoísmo, a falta
de educação e de civismo, esta civilização consumidora
do deitar fora, dominada por uma publicidade agressiva
que lava os cérebros, que incute, que convence e quase
obriga, fabricada que é pelos técnicos do marketing e
orientada por especialistas de venda ao serviço das multinacionais e das grandes empresas produtoras e distribuidoras que, por sua vez, alteram a pureza ambiental
tão característica deste nosso Portugal. Mas a beleza paisagística e o tecido urbano do país, mais concretamente
na região Norte, a qual melhor conheço, também vêm
sendo impunemente deteriorados pelas atuais tendências
arquitectónicas. Arquitectos, engenheiros e até paisagis-

tas, a quem, às vezes, falta sensibilidade e para quem a
paisagem não conta, a integração ambiental é esquecida
ou ignorada. As formas e o risco inconfundível da velha casa portuguesa não interessam, esses técnicos, têm
sido, segundo os críticos, os artífices desta desregrada
e inadequada arquitectura que descaracteriza o meio
em que é implantada. Os bonitos telhados vermelhos,
característicos da casa minhota, por um mimetismo escangalhado e espúrio passam a verdes ou pretos, quando
não deram em espaçosos terraços, espécie de heliportos
iluminados. Os tradicionais materiais, como o granito, a
madeira, o ferro, foram substituídos pelo cimento, pelo
azulejo, pelo alumínio e pelo plástico. Dizia-se ou ainda
se vai dizendo: a culpa é dos emigrantes que exigem projectos à maneira da ‘estranja’ onde labutam, para que se
reconheçam como tal e se envaideçam. Eram ou ainda
são, as casas dos franceses e de outros emigrantes. Mas
essas culpas não passam de desculpas para a carência
de orientações precisas, da falta de planos diretores, de
incompetências e, sobretudo, da falta de gosto, insensibilidade e inadaptação dos conhecimentos aos valores
culturais dos povos, às realidades físicas e paisagísticas
de cada região, numa violação dolorosa da própria Natureza. É com mágoa que temos de observar – que neste nosso Minho, a mais bela e policroma Província de
Portugal, que tantos poetas cantaram em poesias cheias
de beleza e tantos prosadores descreveram como um
reino edénico, reino de tradições e de belas paisagens...
mas que se vai descaracterizando a pouco e pouco pelos
modernismos importados, pelo egoísmo e incivismo de
certas gentes e ainda pela insensibilidade, ganância, falta
de gosto e nepotismo de outros.
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Mário Nogueira: agora é RTP, o preço certo
que os cortes vão ‘doer’ O
O líder da Federação Nacional dos
Professores (Fenprof), Mário Nogueira, diz que o próximo ano lectivo será
«um dos piores de sempre» no pós-25
de Abril, marcado pelo «verdadeiro»
impacto dos cortes na Educação.
«Até agora não houve uma percepção
completa, como a que surgirá com o arranque do ano escolar, dos efeitos dos
cortes orçamentais da Educação, maioritariamente aprovados este Verão»,
sublinha Mário Nogueira, admitindo
que o cenário se agrave ainda mais na
segunda metade do período lectivo, na
sequência de novas medidas impostas
em sede de Orçamento de Estado para
2013. Em entrevista à agência Lusa,
Mário Nogueira considera que o ano
lectivo vai ficar marcado por um desemprego sem precedentes na classe
docente, pela degradação da qualidade
de ensino, e por um maior abandono
escolar, porque, numa altura em que
a escolaridade obrigatória aumenta de
nove para 12 anos, as famílias estão
sem dinheiro e a Ação Social Escolar
também. Ao elencar as medidas que, na
sua perspectiva, vão abalar negativamente os alicerces do sistema público
de educação, Mário Nogueira destaca,
desde logo, a constituição de 150 mega
agrupamentos, criando, em alguns casos, espaços escolares com mais de
4.000 alunos. «É a desumanização da
escola, daquilo que é a relação do professor com o aluno. Do ponto de vista
pedagógico, é um absurdo completo»,
critica. A revisão curricular, «que veio
empobrecer os currículos nos ensinos
básico e secundário», é outro dos alvos
do dirigente da Fenprof, já que «não

correspondeu a qualquer reflexão, nem
a qualquer conclusão de uma avaliação, mas, simplesmente, à necessidade de acabar com disciplinas para pôr
gente [professores] na rua».
Para tornar o desemprego dos professores «enorme» e pôr as escolas
«cheias de horários zero», concorre também o aumento do número de
alunos por turma e o fim de projectos
que muitos estabelecimentos de ensino
mantinham no âmbito da promoção do
sucesso educativo e do combate ao desemprego. Para as famílias, «que estão
muito fragilizadas do ponto de vista
económico-financeiro», os problemas
vão sentir-se de forma mais intensa,
na medida em que uma Acção Social
Escolar, «também ela debilitada», não
lhes irá fornecer os apoios expectáveis,
muito mais agora que a escolaridade
obrigatória aumenta para 12 anos.
No caso do Ensino Superior, Mário
Nogueira prevê que se repita, e até se
agudize, um cenário de abandono de
«milhares de alunos». As famílias estão sem dinheiro para pagarem propinas «com valores exorbitantes» e os
custos de alojamento dos filhos nas
imediações das universidades, diz.
Tudo somado, faz com que o líder
da Fenprof preveja que 2012/2013 se
torne «um dos piores anos lectivos de
sempre» desde 1974, ano em que foi
reinstaurada a democracia em Portugal, com «piores condições de funcionamento e de aprendizagem e mais
dificuldades para as famílias terem os
filhos a estudar». As aulas nos ensinos
básico e secundário começam entre 10
e 14 de Setembro.

Agarrados ao cartão
O
s portugueses adoram o dinheiro de
plástico. Somos o quarto país europeu onde os habitantes têm a carteira
mais recheada... de cartões. Além disso,
o nosso sistema de multibanco é dos mais
avançados do mundo. O que pode travar
este idílio? A guerra entre os comerciantes e os bancos por causa das taxas que os
primeiros pagam aos segundos. O Pingo
Doce é apenas o mais recente protagonista. É caso para perguntar: vamos voltar a
“andar de burro”? O que seria da nossa
vida sem os cartões? Nem toda a gente
lhes sentiria a falta da mesma forma, mas
podemos enumerar tudo o que pagamos
e fazemos com o multibanco. A conta do
supermercado, do restaurante, do pronto-a-vestir, da sapataria, das portagens...
Carregamos os telemóveis, pagamos a
Segurança Social, a via verde, a luz, a
água, o gás, os bilhetes de avião mais
baratos que apanhamos na internet... e
acima de tudo, deixámos de perder horas preciosas nas filas dos balcões dos
nossos bancos apenas para levantar uns
míseros euros da conta. Em Portugal,
cada habitante tem, em média, quase
dois cartões de débito ou de crédito. Estamos no topo da Europa. No ano passado, movimentámos 84 mil milhões de
euros no multibanco, cerca de metade
do PIB português. Só em levantamentos
foram 27,4 mil milhões de euros. Fora

os carregamentos de telemóveis (750
milhões de euros), as transferências
bancárias (16 mil milhões de euros), os
pagamentos de serviços, como as contas da água ou da luz (5 mil milhões de
euros).
De facto, nesta segunda década do século XXI, é muito difícil imaginar as
nossas rotinas sem os cartões. Até uma
inscrição na Universidade ou num clube
desportivo já vem agregada a um cartão
de débito ou de crédito. No entanto, nos
últimos dois anos, “milhares de comerciantes desistiram dos terminais”, diz
João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio. Nas lojas, nos cafés, nas mercearias, multiplicaram-se os
cartazes a dizer “Não temos multibanco” ou “Pagamentos com multibanco
só superiores a €5”. A lei permite; ninguém é obrigado a aceitar cartões como
forma de pagamento. É que “as taxas
para o médio e pequeno comércio são,
em geral, o dobro das que existem para
os grandes operadores”, continua Vieira
Lopes. De facto, não existe uma tabela de taxas oficial - elas são negociadas
caso a caso e variam conforme o volume de negócios. No pequeno comércio,
as taxas para os cartões de crédito, que
são bem mais altas do que as dos cartões de débito, podem rondar os cinco
por cento de cada transação.

anúncio do que o Governo se
prepara para entregar a concessão da RTP a privados acirrou
ânimos em todas as áreas da sociedade portuguesa. Quem ganha com o
negócio da concessão? Que acontece
às rádios públicas? Poderá um grupo estrangeiro gerir a RTP Internacional e a RTP África? Perguntas e
respostas para compreender um dos
negócios mais polémicos do ano

A entrevista caiu como uma bomba:
a RTP, em vez de ser privatizada, seria
entregue, por concessão, a privados.
Antes mesmo da reação da esquerda
parlamentar, os primeiros protestos
foram ouvidos a representantes do
CDS-PP, um dos partidos da coliga-

euros.

Em 2003, o governo de Durão Barroso limitou a publicidade na RTP, no
âmbito de uma reestruturação do grupo
público de televisão. Por hora, a RTP1
só pode emitir seis minutos, metade do
que é possível nos canais de televisão
privados. Esta é a fatia mais dependente das condições de mercado, pois
a publicidade, por causa da crise económica, tem sofrido quebras assinaláveis nos últimos três anos. Em 2010, os
proveitos em publicidade foram de 56
milhões de euros, tendo recuado para
44 milhões, em 2011.
Com a aprovação do Plano de Sustentabilidade Económico-Financeira,

ção que sustenta o Governo. Em causa,
o anúncio feito por António Borges,
conselheiro do Executivo para as privatizações, de que quem ficasse com a
RTP receberia 140 milhões da taxa do
audiovisual, que a RTP2 seria extinta
e que os trabalhadores da televisão do
Estado em excesso poderiam vir a ser
despedidos. A VISÃO preparou um
guia para compreender em profundidade o que está em causa no negócio da
RTP

a partir de 2013 a administração da
RTP, encabeçada por Guilherme Costa, previa prescindir da indemnização
compensatória. A exploração do grupo
público de comunicação social passaria a ser de cerca de 180 milhões de
euros por ano, abaixo dos cerca de 220
milhões atuais. Para fazer face a essas
despesas, a RTP previa receber cerca
de 150 milhões de euros da taxa do
audiovisual e entre 30 a 50 milhões de
euros em publicidade.

Quanto custa a RTP aos portugueses?
O financiamento da atividade da RTP
faz-se por três vias: através da taxa do
audiovisual, paga pelos consumidores
de eletricidade; por via do Orçamento
do Estado, a chamada indemnização
compensatória, e através das receitas
de publicidade.

Que novos projetos televisivos existem em Portugal?
Está previsto o lançamento, no primeiro trimestre de 2013, do Correio da
Manhã TV. Trata-se de uma parceria
com o Meo, plataforma onde o canal
de informação generalista estará disponível. Durante o anúncio de lançamento do canal, Octávio Ribeiro, diretor do
Correio da Manhã, disse que a empresa
iria contratar 80 profissionais, sobretudo técnicos. O título da Cofina pretende alimentar os conteúdos do futuro canal com o contributo dos cerca de 450
jornalistas que trabalham no grupo, detentor do Correio da Manhã, Jornal de
Negócios, Record, Sábado e Máxima,
entre outros títulos.

A taxa do audiovisual gerou receitas,
até 2010, entre os 110 e os 115 milhões
de euros. Mas no Orçamento do Estado
para 2011, o governo de José Sócrates
inscreveu um aumento de 30% da taxa,
que passou de €1,74 para €2,25. Assim,
a RTP passou a arrecadar, por esta via,
cerca de 150 milhões de euros.
O grande objetivo do aumento da taxa
decidido pelos socialistas era diminuir
a contribuição do Estado, que entre
2007 e 2010 se fixou numa média de
cerca de 120 milhões de euros por ano.
Em 2011, a indemnização compensatória cifrou-se em cerca de 90 milhões de

Ainda este ano, A Bola TV, parceria
do título desportivo com o Meo, também deve chegar ao pequeno ecrã, fazendo parte do pacote base do serviço
de televisão da operadora da Portugal
Telecom.
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Descoberto o gene que Empresas dos EUA
faz as mulheres felizes preparam-se para a
saída da Grécia do euro
I
A
nvestigadores norte-americanos
descobriram que o ‘monoamina
oxidade A’ funciona como um gene
da felicidade feminino.
O trabalho de investigação é publicado esta semana na edição online da
revista cientifica Progress in Neuro Psychiatry.
O grupo de investigadores norte-americanos coordenados pelo neurologista
Henian Chen, da universidade de South Florida, em Tampa, Estados Unidos,
estudou os humores de 345 indivíduos
- 193 mulheres e 152 homens.
O trabalho de investigação revelou
que o gene ‘monoamina oxidade A’, ou
MAOA, para abreviar, funciona como
um gene da felicidade.
O grupo de Chen recolheu as respostas com base num inquérito em que os
voluntários eram convidados a fazer
uma autoavaliação sobre a sua felicidade e satisfação pessoal.
Os investigadores verificaram que as
mulheres com a cópia do gene obtiveram valores mais altos em relação aos
níveis da felicidade. O mesmo não se
revelou válido para os homens.
“Este é o primeiro gene da felicidade
encontrado para as mulheres” afirmou
o coordenador da investigação. “A ex-

pressão reduzida do MAOA tem sido
associada a comportamentos negativos, como o alcoolismo, agressividade
e uma atitude antissocial”.
Henian Chen e a sua equipa descobriram que o gene produz efeitos diferen-

cana, em Tampa, na Flórida. O convidado era o consagrado Clint Eastwood
que fez um discurso bem-humorado e
sarcástico onde criticou os democratas
e em particular Barack Obama.
O realizador, vencedor de quatro
Oscars, de 82 anos, é republicano e
mostrou o seu apoio ao candidato Mitt
Romney no início deste mês, depois de
em 2008 ter apoiado John McCain.
O lugar de Obama estava marcado

O JP Morgan Chase também não
corre riscos e criou novas contas para
uma mão-cheia de gigantes dos EUA,
que estão reservadas para o caso de ser
criado um novo dracma na Grécia, ou
para qualquer moeda que possa suceder ao euro nos outros países.
“É seguro dizer que a maioria das empresas estão a preparar-se”, disse Paulo
Dennis, um gestor de programa da empresas privada de consultoria Corporate Executive Board, citado pelo The

locais no caso de haver indisponibilidade de dinheiro no país, relata aquele
jornal.
Por seu lado, a Ford configurou os
sistemas informáticos para poder lidar
com uma nova moeda grega. Apesar de
ser grande a incerteza sobre a dimensão das ondas de choque decorrentes
de uma saída da Grécia do euro, vários
grandes bancos e consultoras dos EUA
estão a fazer bom negócio ao aconselhar os clientes sobre como se podem
preparar para uma dissolução da zona
euro.

New York Times.
Num inquérito durante este Verão, a
empresa descobriu que 80% dos clientes ouvidos esperava que a Grécia deixasse a zona euro, e 20% esperavam
que mais países a sigam.
“Há 15 meses, quando começámos a
olhar para isto, dizíamos que era impensável”, disse por seu lado Heiner
Leisten, do Boston Consulting Group
em Colónia (na Alemanha), que dirige a sua política global de práticas de
seguro. “Agora não é impossível nem
impensável”, rematou.

tes - opostos, em homens e mulheres.
Enquanto nos homens a sua expressão
reduzida está associada a maior agressividade, nas mulheres o efeito é contrário. Nas mulheres, o MAOA funciona como um gene da felicidade.

Clint Eastwood bem
humorado e sarcástico
nas criticas a Obama
O
realizador Clint Eastwood foi a
supresa na Convenção do Partido Republicano. Em jeito de brincadeira, deixou críticas ao atual Presidente dos EUA e foi muito aplaudido.
Circulavam alguns boatos sobre quem
seria a surpresa da convenção republi-

s empresas dos Estados Unidos
estão a preparar-se para o que
antes parecia impensável – uma saída próxima da Grécia do euro. Quem
o diz é o diário norte-americano The
New York Times.
De acordo com aquele jornal, o Bank
of America Merrill Lynch ponderou encher camiões com dinheiro e enviá-los
para fora das fronteiras gregas, para
os seus clientes poderem continuar a
pagar aos empregados e fornecedores

numa cadeira que esteve sempre vazia
no palco da convenção e à qual Eastwood se dirigiu. “Quando alguém não
faz o seu trabalho, deve ir-se embora”,
afirmou.
Durante o discurso, o realizador e ex-ator foi “interrompido” diversas vezes
pelo Presidente. “O
quê? O que quer que
diga a Romney? Eu
não posso mandá-lo
fazer isso. Você está
completamente louco, está a ficar pior
que o Biden [atual
vice presidente] “,
declarou enquanto ria e fazia rir a
audiência. “Nunca
achei que fosse boa
ideia que advogados
fossem presidentes,
são sempre ensinados a argumentar e a
pesar os dois lados”,
acrescentou.
Na conclusão da
Convenção Nacional Republicana, que
aconteceu a dez semanas das eleições
agendadas para 6 de novembro, Mitt
Romney fez o seu discurso de aceitação
da nomeação republicana, dirigindo-se
aos que “desistiram do Presidente Obama, mas não consideram sequer desistir de si próprios e da América”. “O que
a América precisa é de empregos, muitos empregos”, disse o ex-governador
do Massachusetts”.

Angola/Eleições: MPLA
com vitória confortável

O

s resultados das eleições gerais
dão uma vantagem confortável
para o MPLA de José Eduardo dos
Santos.
O MPLA, partido no poder em Angola desde a independência em 1975,
lidera a contagem dos votos das eleições gerais em todas as 18 províncias
do país, anunciou e em Luanda a Comissão Nacional Eleitoral (CNE).
A divulgação dos primeiros resultados provisórios atribui 2.519.403 votos
(74,46 por cento) ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA),
seguindo-se em segundo lugar a UNITA, com 607.063 (17,94 por cento)
e em terceiro a Coligação Ampla de
Salvação de Angola (CASA-CE), com
153.427 (4,53 por cento). A UNITA
mantém a anunciada intenção de impugnar as eleições gerais em Angola,
disse fonte partidária à Lusa, após terem sido conhecidos os primeiros resultados provisórios, que lhe atribuem
uma derrota. A mesma fonte disse que
a direção do maior partido de oposição estava reunida ao fim da tarde em

Luanda para analisar os resultados,
dados a conhecer pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), quando estão
contados mais de dois terços dos votos,
e que colocam a UNITA no segundo lugar a larga distância do partido no poder, MPLA. O chefe da missão de observadores da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) destacou a “enorme evolução” na organização das eleições gerais em Angola, em
relação às legislativas de 2008, apesar
de “algumas falhas”.
“Estive aqui em Luanda em 2008 e
testemunho a enorme evolução que o
processo teve”, disse o moçambicano
Leonardo Simão, em entrevista à agência Lusa, um dia depois das eleições
gerais em Angola.
“O processo eleitoral decorreu num
ambiente de tranquilidade, serenidade,
com um grau de organização bastante
elevado”, embora com algumas falhas
aqui e acolá”, afirmou o chefe da missão dos observadores da CPLP, que
deslocou 10 técnicos para testemunhar
o processo eleitoral.
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História de Portugal em fascículos
e a Superioridade Moral da Esquerda
José Carvalho
Professor e Investigador de História

D

urante o mês de Agosto que agora terminou,
vimos nas páginas do jornal Público (mas
também nas redes sociais e nos blogues) uma certa
confusão (que alguns queriam fazer de conta que
se tratava de uma discussão ou «polémica historiográfica») sobre a História de Portugal lançada
em fascículos gratuitos no semanário Expresso e
publicada com a chancela da Esfera dos Livros,
em 2009, sob coordenação do prof. Rui Ramos
(RR).
Uma das pessoas que mais se evidenciou na crítica
à produção historiográfica de RR foi o prof. Manuel
Loff (ML). Loff, um prof. com orientação ideológica
assumidamente de esquerda, aproveitou as páginas do
jornal Público para «catalogar» RR como defensor do
salazarismo e revisionista da ditadura nacional. Disse
ainda que RR é «uma das penas mais sólidas da direita intelectual portuguesa». Com este tipo de caracterização, e tendo em conta a supremacia cultural da
esquerda em Portugal, Loff procura, e como é óbvio,
colocar Ramos em desvantagem. É a arrogância típica de uma determinada esquerda a quem irrita solenemente haver outros que pensem e façam diferente.
Há aqui uma certa superioridade, associada à defesa
de uma ortodoxia do pensamento. Na visão de ML, e
de tantos outros indivíduos da sua orientação ideológica, apenas quem é de esquerda pode opinar, publicar
e ter tempo de antena. RR, e ao que parece para estes
senhores, por estar conotado com a direita, não pode
ser considerado e, pelo contrário, tem é de ser desprezado e até, note-se, insultado. Foi isso que aconteceu
durante estes dias. Nesta lógica: a esquerda tem uma
autoridade moral que não existe na direita. São muitos
anos e décadas em que a esquerda intelectual imperou
e muitos anos serão precisos para que uma certa direita

possa conquistar o seu lugar e respeito à diferença. A
ver vamos se as coisas vão mundando com este tipo
de polémicas.
Mas regressemos à controvérsia entre ML e RR. Eu,
e ao contrário de alguns que têm participado neste debate, li, sublinhei e anotei a História de Portugal coordenada por RR. E confesso, muito honestamente, que
na minha leitura não encontrei a defesa de Salazar,
nem «simpatias» para com o salazarismo, «revisionismo histórico», e outros «ismos» que alguns costumam
usar numa tentativa para diabolizar a outra parte. ML
citou frases que o alvo da sua crítica havia escrito, mas
retirando-as do contexto.
Loff dá a entender que Ramos ignora ou desvaloriza
o aparelho repressivo do Estado Novo, quando há várias páginas dedicadas à censura, à PIDE ou aos métodos de tortura. Loff diz que Ramos não classifica como
ditadura o regime salazarista, quando isso é feito e de
forma clara.
Os factos que Loff afirma são comprovadamente falsos. Mas o pior é isto: Loff, sendo historiador, deveria
abandonar uma coisa inadmissível: o preconceito.
Pela minha parte, confesso, que foi com grande estranheza, numa fase inicial, que vi ML usar a sua crónica
quinzenal no diário Público para tecer considerações
sobre a obra coordenada por RR. Porém, passado alguns minutos coloquei a seguinte questão: qual a estratégia de ML? Será criar a confusão, trazer RR para a
liça e depois usar o bom nome e carreira de RR, como
umas das melhores promessas da nova geração de historiadores portugueses, da «escola» do prof. José Mattoso, para se promover? Ou haverá outra razão? Estas
são as questões que ficam…
Seria bom que Ramos percebesse isto: Loff, do meu

ponto de vista, quer trazê-lo para a confusão e tentar
fazer-se de importante. Seria bom que Ramos não fizesse caso nem lhe desse a importância que ele pretende.
Loff, do meu ponto de vista, é alguém verdadeiramente mais interessado em propaganda política do que
em História. E em ler pelos olhos da política aquilo
que à História diz respeito. E é pena! O historiador
desaparece e o político não surge nem se impõe.
É pena que Loff nunca tenha publicado nada que chegue a todos os portugueses como fez Ramos. Assim,
e se me permitem, lanço aqui um desafio: prof. Loff,
em vez de criticar e dizer mal, devia escrever a «sua»
História de Portugal e encontrar um jornal que fizesse a distribuição da «sua» História em fascículos. Que
bom seria, e para todos, que uma outra obra surgisse e
com a douta coordenação do sr. prof. Manuel Loff. A
historiografia portuguesa ficaria mais enriquecida e a
população mais esclarecida com outra visão da nossa
memória colectiva.
Vale a pena pensar nisto!

Armenia Teixeira
Advogada

o’HAnLon sAnders teiXeirA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101
Montreal, Qc, H4c 1G7

a.teixeira@ostavocats.ca
Tel: 514.985.0965 p. 228 Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, H9H 3M8
Fax: (514) 624-8632

Agência de Viagens

Lisboa

ASTRÓlOGO – cuRAnDEIRO

PROF. MESTRE AIDARA
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T�������� �’�� P����� �� Q�����

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

514-374-2395

TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO
Voos / Hotéis / Carros / Villas

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual
Serviço personalizado

falo
Português

Oferecemos:
• Serviços de tradução reconhecida
• Preenchimento de documentos
• Contentores

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.

VENHAM VISITAR-NOS

Optometrista

E������ �� ��� ������� ������ ... ��������-���:

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

355 Rachel Este • Montreal (QC) H2W 1E8
Tel.: 514.844.3054 • Fax: 514.844.4924
e-mail: jose.alexandre@qc.aira.com

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

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 fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327

Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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TAROT

SAIBA TUDO:
SAÚDE,
AMOR,
FAMÍLIA,
DINHEIRO,
TRABALHO

Consultas por telefone

Se quiSer deSabafar ou ouvir
uma palavra amiga faça uma
conSulta de tarot comigo!
1-514-461-7285 USA/CANADA
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

Carneiro
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Procure dar um pouco mais de atenção às crianças
da sua família. Saúde: Evite comidas com alto teor de gordura porque o colesterol terá tendência para subir.
Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á estável.
Números da Sorte: 7, 28, 16, 38, 24, 41
Pensamento positivo: tenho o poder de tomar as decisões certas
na minha vida.
Touro
Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afetiva.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Sorte: 29, 32, 43, 14, 2, 27
Pensamento positivo: o amor glorifica a minha vida.
Gémeos
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Deixe de lado as tristezas e
aproveite mais efusivamente os momentos bons que a vida
lhe oferece. Saúde: Cuidado com as suas costas.
Dinheiro: Período sem alteração nas finanças.
Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo
Números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28
(00 351) 21 318
25 99 ou estou
envie e-mail
Pensamento
positivo:
atentopara
ao mariahelena@mariahelena.pt.
que me rodeia.
Caranguejo
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Apague de uma vez por todas as recordações do
passado. Saúde: Não se automedique, procure antes o
seu médico. Dinheiro: Esta é uma boa altura para fazer
uma doação de caridade. Números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7
Pensamento positivo: concentro-me no presente, só assim concretizo os meus desejos.
Leão
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Lute pelo verdadeiro amor, não se deixe
influenciar por terceiros. Saúde: Vigie o seu estômago.
Dinheiro: Não se precipite nas suas compras, pode sair
prejudicado. Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3
Pensamento positivo: a amizade ajuda-me a preservar o equilíbrio
na minha vida.
Virgem
Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá ver progredir a sua relação afetiva.
Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objetivo.
Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20
Pensamento positivo: estou sempre a tempo de começar de novo.
Balança
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual.
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Números da Sorte: 25, 11, 33, 5, 17, 1
Pensamento positivo: Os amigos trazem mais alegria à minha vida.
Escorpião
Carta Dominante: O 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus familiares mais afastados
tenham saudades suas, contacte com eles.
Saúde: Possíveis problemas com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois nem sempre as
pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14
Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança.
Sagitário
Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Estará muito carente, procure
ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental.
Saúde: Tendência para dores deConsultas
cabeça. por telefone
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento.
Números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6
Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e não desanimo
Se quiSer deSabafar ou ouvir
SAIBA
com
osTUDO:
obstáculos.

TAROT

SAÚDE,
uma palavra amiga faça uma
AMOR,Capricórnio
conSulta de tarot comigo!
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão,
FAMÍLIA,
Novidades.
Amor: Guarde
o seu sarcasmo e fique atento
DINHEIRO,
1-514-461-7285
USA/CANADA
de Chamada local)
às queixas do seu(preçopar.
Saúde: Espere um período regular.
TRABALHO

(00 351)
21 318
25 99 (Comunidades)
Dinheiro:
Poderá
investir
em novos projetos, mas com prudência. Números da Sorte: 20, 27, 9, 14, 40, 32
Pensamento positivo: Reflito nas novidades que a vida me apresenta, para tirar delas o melhor.

Aquário
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Andará muito exigente ao nível dos
afetos e das carícias. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.
Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9
Pensamento positivo: Estou vigilante e atento para não ser surpreendido por nada.
Peixes
Carta Dominante: O 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade.
Amor: Não seja tão possessivo e ciumento.
Saúde: Tente dormir as horas necessárias para o seu bem-estar físico e psicológico.
Dinheiro: Não gaste mal o seu dinheiro.
Números da Sorte: 45, 9, 28, 34, 17, 41
Pensamento positivo: cultivo a afeição na minha vida, não deixo
espaço para qualquer falsidade.
Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo
(00 351) 21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

Da Síria às Pussy Riot
P

Hélio Bernardo Lopes

or um acaso, nesta última terça-feira de Agosto, tive a oportunidade de encontrar em dois
jornais portugueses outros tantos textos publicados em jornais russos: o primeiro, de Olga Chetverikova, intitulado, AUTORES E DIRETORES
OCULTOS DO DRAMA SÍRIO, publicado no
Pravda, e o segundo, de Erica Prado, com o título, O QUE VOCÊ REALMENTE SABE SOBRE
PUSSY RIOT?, publicado na Gazeta Russa.
Claro que se trata de dois órgãos de comunicação
social russos, pelo que há que ler os referidos textos
com a devida atenção. Contudo, ative-me, acima de
tudo, ao conteúdo dos mesmos, comparando-os com
o que se sabe dos dois casos, mas usando, por igual, o
conhecimento que tenho da geopolítica dos dias que
passam, e que são, de resto, um naturalíssimo prolongamento do que vem da História passada e mais
ou menos recente. O que nos conta, com pormenor,
Olga Chetverikova é, no fundo, o que eu mesmo de
há muito venho mostrando através dos meus textos: o
drama sírio, de facto, foi montado e é alimentado pelos Estados Unidos, para tal deitando mão de Estados
seus incondicionais aliados, que têm também interesse em derrubar o atual poder sírio, substituindo-o por
uma aparente democracia mas que lhe seja submissa.
Esta mudança, como se torna evidente, ampliaria
o poder estratégico dos Estados Unidos, e dos tais
seus incondicionais aliados, mas diminuiria, em contrapartida, o do eixo Coreia do Norte-China-Rússia-Irão-Síria, por cujo meio se situarão, ainda, o Paquistão e o Afeganistão, assim as circunstâncias o
permitam.
Claro que se poderá sempre dizer que a recíproca
é também verdadeira. Simplesmente, com o problema assim posto, num ápice se poderia responder
com esta realidade absolutamente objectiva: o eixo
Coreia do Norte-China-Rússia-Irão-Síria não se encontra em expansão seja para o lugar que for. Mesmo
os casos antes referidos, do Paquistão e do Afeganistão, não terão uma passagem simples nem rápida
para fora do eixo da presença ou da influência dos
Estados Unidos. Não faltam exemplos a corroborar
uma tal conclusão.
Por sorte, nós vivemos hoje numa democracia, o que
não acontece, por exemplo, na Síria, de resto a viver
uma guerra civil alimentada a partir do comando estratégico dos Estados Unidos. Ou seja, nós conhecemos muitíssimo bem o que os Estados Unidos e a
União Europeia pretendem dizer quando pronunciam
a palavra democracia. Basta olhar a pátria do Tio

Sam, e logo lá encontramos a banca e os banqueiros
que conduziram o Mundo ao estado que hoje conhecemos. Como também encontramos o lugar onde os
empregados dos milionários pagam dez vezes mais
impostos que os patrões. A democracia, portanto.
Em contrapartida, o texto de Erica Prado é por igual
muito claro, percebendo-se que uma coisa é saber se
a Rússia é um paraíso, outra o que realmente está em
jogo com o caso das Pussy Riot. Injustamente condenadas a dois anos de prisão efetiva – mereciam muito
mais –, não pode passar sem ser percebido o papel
de Madona, mostrando oportunismo, cobardia e, porventura, mesmo algo encomendado por alguém.
Nos Estados Unidos, aquando da abatotada vitória
de John Kennedy sobre Richard Nixon, este ainda
constituiu advogado, determinado a mostrar o que
se passara. Muito meses depois, com a finalidade de
evitar que o Mundo soubesse, para mais em tribunal,
o que se passara, Nixon pediu para que o processo
não continuasse. E a verdade é que ninguém do tempo e do mundo do espetáculo veio a público expor
as misérias de uma tal fraude eleitoral. E foi assim
porque todos sabiam o futuro que lhes estaria reservado...
Mas poderia citar-se o caso da nova vitória batoteira
de George W. Bush sobre Al Gore, por via da qual
o Mundo inteiro pôde acompanhar o que realmente
é a dita democracia norte-americana. Estranhamente, Madona nunca veio a público acusar as autoridades norte-americanas, mormente as da Florida ou as
comissões ligadas a um patético desempate, do que
quer que fosse: comeu e calou.
Sem espanto, o nosso PS, campeão nacional das
aparências, num ápice se deitou a acompanhar Madona e Kasparov, considerando a condenação injusta
e pedindo a revisão da sentença! Mas, e o tiroteio,
com bala real, sobre os mineiros sul-africanos? E a
devolução de Pinochet ao Chile, por Jack Straw, passando por sobre a decisão do Supremo Tribunal do
Reino Unido? E porquê o apoio do PS ao dos Estados
Unidos, primeiro indireto e agora já direto, aos ditos
rebeldes sírios? E que razões para o seu silêncio ao
redor da sistemática violação de Direitos Humanos
dos palestinianos por parte de Israel?
Ficam, pois, os músicos portugueses, nos termos da
recente tomada de posição de Madona, de Kasparov
e do nosso PS, a saber que invadir a Sé de Lisboa
para tocar uma qualquer charada contra uma suposta
batota eleitoral nada tem, à luz da apreciação daqueles, qualquer mal. É o tempo do vale tudo.
Andaria muitíssimo melhor o PS – seria preciso ter coragem…– se se determinasse a alertar o
Mundo para as lixeiras plásticas que já têm lugar,
por centenas de milhares de quilómetros quadrados, no Pacífico e no Atlântico. Duas lixeiras que,
nas palavras do cientista Charles Moore, traduzindo a era do plástico para que nos atiraram,
acabará por conduzir ao suicídio da Humanidade.
E se nos determinarmos a pensar um pouco, esta
recente pressa em colonizar Marte poderá significar muito mais do que se pensa…

Marina
Psíquica Europeia

Especializada em leitura da palma da mão,
cartas tarot e leitura psíquica.

Vê nas estrelas, revela o teu passado e o futuro. Especialista em reunificacão do ser amado e expulsão de
maus espíritos.
Ama alguém de quem não se consegue aproximar? E
envergonhado? Quer paz na sua família?
Esta senhora, dotada de poderes extraordinários, pode
ajudá-lo. Consegue, lá onde os outros falham. Satisfação garantida ou dinheiro devolvido.
Mais de 20 anos de experiência no mundo do Psíquico.
Tem ajudado milhares de pessoas. Escritório privado.
Ficará deslumbrado com as suas predições.

Sómente por apontamento.

Tel:514-559-3079
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O português que descobriu como
aumentar a eficácia da quimioterapia
E

ntrevista com Rodrigo Leite de Oliveira, o
português que integra a equipa da Universidade de Lovaina que conseguiu impedir o alastrar
dos tumores e aumentar a eficácia da quimioterapia.
Nos últimos anos tem- mos aumentar os níveis
-se percebido que a for- de oxigénio e de nutrienmação de novos vasos tes nas células tumorais.
sanguíneos é crucial Com isso, conseguimos
no processo de cancro. que se formassem mePorquê?Um tumor quan- nos metástases (aquilo
do se forma é como se que acaba por matar o
fosse um novo órgão. doente) sem que houvesPara sobreviver, precisa se qualquer alteração na
de construir uma rede taxa de crescimento.
vascular à sua volta. Só
Como? No fundo, é
que num tumor este pro- uma questão evolutiva.
cesso é mais desorgani- Bem alimentado, oxigezado e os novos vasos nado, o tumor não sente
não conseguem cumprir necessidade de migrar.
muito bem a sua função. “Se estou bem, para quê
Há uma diferença entre a mudar?” Colonizar ouformação de vasos fisio- tros tecidos, onde antes
lógica e a patológica.
não havia tumor, é um
Há uns anos havia um desafio. As células tugrande entusiasmo em morais fazem isto portorno dos inibidores que vão em busca de
da angiogénese [subs- oxigénio. Além disso,
tâncias que impedem a normalização da rede
a formação de novos vascular fez com que a
vasos]. Que entretanto estrutura se mantivesse
esmoreceu...A ideia dos mais unida, sem espaços
inibidores da angiogéne- livres. Formou-se uma
se era muito promissora: barreira que impediu a
fazer com que o tumor passagem para a correndeixasse de poder ali- te sanguínea.
mentar-se, para morrer à
Ou seja, conseguiram
fome. Os resultados em impedir a formação de
ratinhos foram espeta- metástases por dois meculares. Havia uma ex- canismos
diferentes?
pectativa muito elevada, Sim. E verificamos ainda
mas depois em pessoas outro efeito positivo. Os
os resultados não foram vasos tumorais normalitão bons. Para funciona- zados também permitem
rem bem, os inibidores transportar melhor a quide angiogénese têm de mioterapia. Conseguiser administrados numa mos bons resultados em
janela temporal muito termos de diminuição do
específica. Quando co- tumor com baixas quanmeçámos este trabalho, tidades de medicamento
um dos objetivos era - doses subterapêuticas.
completar o estudo nesta O fármaco usado é o
área, descobrir a melhor mesmo, mas como auforma de destruir a vas- mentamos a sua eficácia
culatura do tumor. Mas o não precisamos de doses
que acabámos por fazer tão elevadas. Logo, tefoi o contrário: normali- mos efeitos secundários
zámos os vasos sanguí- mais reduzidos.
neos do tumor.
O que está na base de
O que parece um con- todos estes resultados
trassenso! Pois. Mas o positivos? Controlamos
que verificámos foi que, a atividade de uma enzinormalizados os vasos ma, a PHD2, que é uma
sanguíneos, conseguía- espécie de sensor de oxi-

génio. Esta enzima existe em todas as células do
corpo e é responsável
pela adaptação às variações na concentração
de oxigénio. No nosso
trabalho, em animais
de laboratório, usámos
a terapia genética para
desativar a enzima. Foi
uma tarefa muito trabalhosa. Nos últimos cinco
anos, praticamente não
tive férias.
Em pessoas, a abordagem será a mesma? Há
duas vias possíveis: a
da terapia genética ou
a farmacológica. Já há

empresas farmacêuticas
à procura de inibidores
da PHD2.
Em que tumores testaram? Fizemos, em ratinhos, para cancro do

pulmão e melanoma.
Dois dos mais terríveis.
Tivemos resultados muito bons e em princípio a
abordagem será válida
para todos os tumores

sólidos. Mas é preciso ter cautela. Ainda há
muito trabalho a fazer.

Bijouterie DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Nafissa

- Compramos ouro e prata
- nova colecção de jóias
em ouro e prata e
também a colecção
chamilia e zinzi
- Temos os melhores preços

514-508-3482 | 514-209-6652

Descubram os nossos----------

----------

combos novos
e acessíveis
Combine um telefone e um pacote entre os nossos três tipos de combos
para obter a melhor combinação qualidade-preço. Aprecie as chamadas
e textos à preço acessível nos pacotes abaixo. Descubram-os na loja.

Textos e

pacotes a partir de

chamadas

20$
por mês1

adicione um outro telefone
a partir de 0$
com entendimento Fido de 2 anos2

É tempo de mudar.

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900
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E se a Barca, que é Velha...
fosse Nova?!
T

Um pouco sobre o vinho

Vista TR Rosé 2011
Beiras

odos nós temos na nossa vida meia dúzia de
episódios que acabam por marcar o curso da
mesma. Acredito que esse princípio é extensível ao
mundo do vinho e que, no nosso historial de prova,
existem um punhado de situações que acabamos
por transportar às costas. São experiências únicas, irrepetíveis e que, em última análise, acabam
por moldar a nossa forma de «sentir o vinho». O
que se segue é o desabafo de alguém que já sentiu
na pele um desses episódios.
Em finais de 2000 tive o privilégio raro de apreciar
os vinhos «topo de gama» da Casa Ferreira, das colheitas de 1995, 1997 e 1999. Três tintos que, nessa altura, tinham, respectivamente, 5, 3 e 1 ano de
idades. Vinhos todos eles expectantes quanto a uma
designação futura: Reserva ou Barca-Velha.
O primeiro deles, já se sabe, hoje, é Barca-Velha...
os dois últimos continuam pacientemente à espera.
Os longos estágios a que a Casa Ferreira submete os
vinhos que poderão vir a tornar-se Barca-Velha leva a

Cor: Rosé
Capacidade: 750 ml
Grau: 13,5% vol.
Castas: Tinta Roriz
Uvas produzidas na Quinta D´Aguiar em Figueira de
Castelo Rodrigo. Este vinho
é o resultado de um forte investimento da Aliança na viticultura.
Notas de Prova: Cor rosada
intensa. Intenso frutado com
notas de framboesa e amora.
Fresco com nuances de framboesa. Boa acidez e um longo
final de boca.
Temperatura de Serviço:
8 - 10 °C
Gastronomia: Beber fresco
com saladas ou com pratos
levemente condimentados.
Acondicionamento: As condições de armazenamento
ou de guarda dos vinhos são
muito importantes se pretendermos preservar as características dos vinhos e garantir
uma evolução regular ao longo do tempo. O local de armazenamento, deve garantir:
- uma temperatura que ronde os 10º-12º - com alguma ventilação de modo a evitar a proliferação
de fungos;
- deve permitir a disposição das garrafas deitadas;
- ausência de oscilações ou vibrações;
- ausência de odores desagradáveis;
- as garrafas devem estar ao abrigo da luz;
- a humidade relativa deve ser elevada.

Vidente médium Alhadj

Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

que o consumidor só lhes possa tomar o pulso ao fim
de 7/8 anos e, por conseguinte, estes só são conhecidos na 2ª e 3ª idades. São sempre vinhos irrepreensíveis na qualidade, a quem o tempo acabou por conferir um simbolismo ímpar e uma auréola quase mítica.
No fundo, vinhos com uma reputação e um prestígio
difíceis de igualar no panorama vinícola nacional.
São, contudo, e repito, vinhos que só conhecemos no
seu estado adulto. Ora, ao provar essas três colheitas
e, muito particularmente a última delas, com 1 ano
de idade, pude conhecer e desfrutar um hipotético
Barca-Velha, no seu estádio de puberdade.

Uma experiência única, perturbadora, quase insólita
para quem está familiarizado com esse vinho.
Raras vezes tive oportunidade de encontrar num vinho, tão novo, uma simbiose perfeita entre potência
e elegância, vigor e finura. Mais ainda, não me recordo de uma situação análoga em que fizessem sentido
as expressões harmonia e equilíbrio. Era um vinho
sublime, penetrante, desconcertante em toda a linha,
daqueles que ficam gravados na memória mas, simultaneamente, extremamente difíceis de descrever
porque o léxico se revela insuficiente para abarcar o
leque de sensações que invadem o provador. Desde
esse dia que me interrogo quanto às razões que levam a Casa Ferreira a privar os consumidores de um
vinho daquele “quilate”.
Não me interpretem mal! Não estou a advogar a
alteração de perfil do Barca-Velha nem tão pouco a
propor o seu extermínio. Sou daqueles que defendem que em equipa vencedora não se mexe e portanto, tanto no plano vinícola como em termos de
estratégia comercial, isso seria um erro.
Os clássicos são isso mesmo: imutáveis.
Contudo, essa postura não dissipa a minha
angústia nem tão pouco me demove dos
meus propósitos.
Porque não um «Barca-Nova»? Tudo
muito simples: a mesma casa produtora, a
mesma equipa enológica, as mesmas massas vínicas, a mesma filosofia de vinificação, mas um tempo de estágio muito curto
e, obviamente, uma nova designação, um
novo rótulo. No fundo, uma Barca renascida, que se quis nova. Enologicamente
falando, estou certo de que «meio mundo»
ficaria boquiaberto. Eu ainda estou! Em
termos comerciais, não me passa pela cabeça outra coisa que não seja o sucesso.
Espero, e desespero, pelo momento em
que voltarei a ter nas mãos essa colheita
de 1999: nesse dia, lá para 2006/2007, tenho a certeza que voltarei a ser confrontado com uma
grande “Barca”, como as suas antecessoras, mas sei
também que já não vou encontrar o “meu bebé”.
Esse estará irremediavelmente perdido e a única
forma de afogar as mágoas será fazer apelo à minha
memória e deixar aqui o testemunho dessa perda irreparável. Tenho a certeza de que, independentemente do que o futuro me reserva em termos vinícolas,
nunca deixarem de enaltecer esse Casa Ferreira de
1999... qualquer que venha a ser o seu “apelido”.
E, por isso mesmo, pergunto-me: de que estão espera? Para quando um «Barca-Nova»?

Programação semanal da RTPI
QUARTA-FEIRA
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Verão Total
Celorico de Basto
08:00 Jornal da Tarde
09:17 Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
09:45 MAR À VISTA
10:17 Verão Total
Celorico de Basto
13:00 Portugal em Direto
14:05 Ler +, Ler Melhor
14:13 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Edição Especial Com:
Prof. Freitas do Amaral
16:32 A RUA DOS CONDES
17:18 Portugueses Pelo Mundo
Macau
18:00 Decisão Final(R/)
18:54 Guimarães 2012
19:00 24 Horas
20:18 Baía das Mulheres
21:08 Telejornal Madeira
21:45 Telejornal - Açores
22:17 Inesquecível Com:
Luis Pereira de Sousa
	e Deolinda Rodrigues
23:43 Destino: Portugal(R/)
Porto
00:07 24 Horas(R/)
00:38 Decisão Final(R/)
01:32 A Hora de Baco

QUINTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15

Bom Dia Portugal
Verão Total Elvas
Jornal da Tarde
Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
09:45 Biosfera
10:15 Verão Total Elvas
13:00 Portugal em Direto
14:00 Guimarães 2012
14:15 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Fátima Campos
Ferreira Entrevista
Adriano Moreira
17:00 Os Compadres
17:30 Há Conversa Com: Isa
	bel Angelino e
Ana Sofia Fonseca
18:00 Decisão Final
19:00 24 Horas
20:15 Baía das Mulheres
21:00 Telejornal Madeira(R/)
21:30 Telejornal - Açores(R/)
22:00 A TERRA ANTES DO CÉU
23:00 Estado de Graça
Best Of III e IV Série
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Decisão Final(R/)
01:30 CENÁRIO NATURAL

SEXTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15

Bom Dia Portugal
Verão Total Lamego
Jornal da Tarde
Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
09:45 A Verde e a Cores
10:15 Verão Total Lamego
13:00 Portugal em Direto
14:00 Telejornal
14:45 Futebol:
Seleção Nacional (AA)
Luxemburgo x Portugal
17:00 VOO DIRETO(R/)
17:45 VIVA A MÚSICA
Com: Alberto Índio
18:30 Portugal Negócios
Com: Manuel Mira Godinho
19:00 24 Horas
20:15 Baía das Mulheres
21:00 Telejornal Madeira(R/)
21:30 Telejornal - Açores(R/)
22:00 Percursos
23:00 Estado de Graça
Best Of III e IV Séries
00:00 24 Horas(R/)
00:30 ESCAPE .TV- SIC
Algarve
00:45 Grande Reportagem-SIC
Marcelo Caetano
	em Família
01:30 Portugal Negócios Com:
Manuel Mira Godinho

SÁBADO
02:00 África 7 Dias
02:30 Big Kahuna
03:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
04:00 Zig Zag
05:00 A Verde e a Cores
05:30 SABORES DAS ILHAS
06:00 7 Maravilhas
Praias de Portugal
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:00 ALTA PRESSÃO
10:30 7 Maravilhas
Praias de Portugal
14:00 Portugal no Top
15:00 Telejornal
16:00 7 Maravilhas Praias de
Portugal Tróia
18:30 Destino: Portugal
Cascais
19:00 24 Horas
20:15 Cenas do Casamento - SIC
20:45 Telejornal
21:45 Herman 2012
22:45 Mudar de Vida
23:15 Portugueses Pelo Mundo
Roma
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Príncipes do Nada
01:01 Natália, a Diva
Trágicómica

DOMINGO
02:00 PEDRAS QUE FALAM
02:30 Só Energia Com:
Armando Teixeira
03:00 Bom Dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 7 Maravilhas - Praias
	de Portugal
06:15 Futsal Piratas de
Creixomil x Sporting
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:00 Cinco Sentidos
11:15 SABORES DAS ILHAS
11:45 Atlântida (Madeira)
13:15 	UM LUGAR PARA VIVER O
Amor Não Escolhe Idades
14:00 Poplusa
15:00 Telejornal
16:00 Grande Reportagem-SIC
16:30 Ver de Perto Com:
Marco Rodrigues
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:15 Cenas do Casamento - SIC
20:45 Telejornal
21:45 Hóquei em Patins:
23:15 VOO DIRETOA Vida a 900
00:00 24 Horas(R/)
00:30 Moda Portugal 2
01:00 VIVA A MÚSICA Com:
Alberto Índio

SEGUNDA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:17
09:48
10:15
13:00
14:03
14:09
15:00
16:00

16:32
17:34
18:06
19:00
20:18
21:10
21:47
22:20
23:09
00:04
00:36
01:29

Bom Dia Portugal
Verão Total Lousada
Jornal da Tarde
Zig Zag
JARDIM DA CELESTE
Feitos em Portugal
Portugueses em Portugal
Verão Total Lousada
Portugal em Direto
Ler +, Ler Melhor
O Preço Certo
Telejornal
Edição Especial Com:
Prof. António Sampaio
da Nóvoa - Reitor da
Universidade de Lisboa
Planeta Música
Best Of Portugal
Portugal de Excelência
Decisão Final
24 Horas
Baía das Mulheres
Telejornal Madeira(R/)
Telejornal - Açores(R/)
BARCELONA,
CIDADE NEUTRAL
TERCEIRA GERAÇÃO
Califórnia
24 Horas(R/)
Decisão Final
Best Of Portugal(R/)

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:17
09:41
10:14
13:00
14:02
14:11
15:00
16:00

Bom Dia Portugal
Verão Total Évora
Jornal da Tarde
Zig Zag
CENÁRIO NATURAL
Verão Total Évora
Portugal em Direto
Ler +, Ler Melhor
O Preço Certo
Telejornal
Edição Especial Com:
Prof.Universitário
	e Filósofo José Gil
16:32 ALTA PRESSÃO
16:58 PRÓXIMA PARAGEM
Antes Que Seja Tarde
17:27 Decisão Final
18:18 Obra de Arte
Engenharia em
	Unidades Hospitalares
18:45 Ler +, Ler Melhor
19:00 24 Horas
20:17 Baía das Mulheres
21:09 Telejornal Madeira(R/)
21:46 Telejornal - Açores(R/)
22:18 PEDRO E INÊS
A GRANDE HISTÓRIA
00:00 24 Horas(R/)
00:31 Decisão Final
01:22 Ler +, Ler Melhor
01:29 Ver de Perto
Com: Marco Rodrigues

Receita da semana
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Arroz de Camarão com
Nuggets de Pescada panada

Ingredientes:
Arroz [usei carolino]; Cebola; Alho; Azeite; Polpa de
tomate ou um tomate bem maduro; Louro; Mistura
de especiarias; Sal aromatizado; Vinho branco ou
rosé; Água [o dobro da medida do arroz]; Miolo de
camarão grande; Salsa ou coentros [opcional]; Nuggets de pescada; Limão
Preparação:
Num tacho, coloca-se a cebola e o alho picados. Adiciona-se um pouco de azeite e deixa-se alourar. Junta-se a polpa de tomate, ou um tomate bem maduro
em pedaços pequenos, a folha de louro e tempera-se
a gosto com sal aromatizado e a mistura de especiarias. Adiciona-se um pouco de vinho branco ou rosé
e deixa-se cozinhar até evaporar o álcool.
Junta-se então água, eu utilizo a proporção de duas
medidas de água para uma medida de arroz. Quando começar a ferver, adiciona-se o arroz e deixa-se
cozinhar uns 7/10 minutos [depende da quantidade
e da qualidade do arroz]. Assim que verificar que o
arroz está quase cozinhado, adiciona-se o miolo de
camarão, que cozinha muito depressa. Envolve-se e
deixa-se terminar de cozinhar.
Deve repousar tapado durante 1 minuto antes de servir, podendo polvilhar, a gosto, com salsa ou coentros picados.
Os nuggets podem ser fritos na Actifry, que para mim
é a maneira mais fácil, mas quem não tiver esta máquina evidentemente que os poderá fritar tradicionalmente em óleo. Gosto sempre de os acompanhar com
limão.
Acompanhei com salada de alface com tomate e mozarella fresca de búfala.
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curiosidades

Quais foram as
separações mais
caras do mundo?

O

s casamentos dos famosos, apesar de nos
lembrarem contos de fadas, nem sempre
terminam com final feliz. Na verdade, esse tipo
de relação, quando acaba, leva a uma série de
escândalos na mídia e brigas judiciais. Veja uma
lista das 10 separações mais caras do mundo:
10 - O número 10 dessa lista destaca a separação de Sthefany Brito e Alexandre Pato, jogador
de futebol. O processo de separação aconteceu depois de 9 meses de casamento e rendeu à Sthefany
R$600 mil.
9 - Tom Cruise e Katie Holmes separaram-se em
junho de 2012, depois de 5 anos de união. A atriz
ficou com US$ 15 milhões do ex-marido, além da
guarda da filha Suri.
8 - Luciana Gimenez e Mick Jagger tiveram um
romance, do qual nasceu o filho Lucas. Quando
soube da gravidez da brasileira, o roqueiro separou-se da esposa e convidou Luciana para morar
com ele em Nova York. Quando os dois se separaram definitivamente, a brasileira ficou com uma
pensão de £ 10 mil mensais.
7 - Paul McCartney e Heather Mills divorciaram-se e Mills faturou US$ 48 milhões do músico.
6 - Harrison Ford e Melissa Mathison separaram
-se em 2004. A roteirista levou cerca de US$ 85
milhões do ex-marido e mais uma pensão alimentícia.
5 - Madonna e Guy Ritchie divorciaram-se. A separação custou a cantora US$ 90 milhões, além de
dois imóveis valorizados que foram colocados no
nome do cineasta.
4 - Steven Spielberg e Amy Irving separaram-se
em 1989. O divórcio custou metade da fortuna do
cineasta, US$ 100 milhões.
3 - Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger termiram o casamento em 2011. O divórcio aconteceu
por causa de uma traição. O ator precisou pagar
US$ 200 milhões à ex-mulher.
2 - Mel Gibson e Robyn Mooreteve foram casados por 30 anos e separaram-se em 2006. A esposa
recebeu US$ 425 milhões.

1 - A modelo Elin Nordegren e o jogador de golfe Tiger Woods protagonizaram um escândalo durante o divórcio por causa das diversas traições do
atleta. O golfista precisou pagar a quantia de US$
750 milhões à ex-mulher.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Quais os costumes
mais estranhos do mundo?
D
esde que o mundo é mundo sempre existiram
costumes super estranhos, que deixavam algumas pessoas de cabelo em pé e com a curiosidade aguçada.
Esses costumes estranhos são resultado do comportamento do homem ao longo da história, reforçando
aspectos culturais.
Conheça alguns costumes estranhos:

1 - Na Civilização Egípcia existia o ritual de mumificação. Os egípcios acreditavam que com esse processo o morto poderia alcançar a imortalidade.
2 – Na Civilização Asteca acontecia o sacrifício
anual dos prisioneiros de guerra e das crianças com
motivação religiosa.
3 – Na Civilização Indiana os membros de famílias
pobres costumam jogar os cadáveres de seus parentes
no rio Ganges, que é exatamente onde eles tomam
banho e lavam roupas. Lá também existe um ritual
chamado de Sati, no qual a esposa se atira no fogo
para acompanhar o marido falecido.
4 – Na Civilização Africana acontecem costumes
que envolvem sadismo e sacrifícios, como flagelação o ritual Sifudu, que tem por objetivo colocar os
recém-nascidos de cabeça para baixo no meio da fumaça.
5 - Os esquimós oferecem sua esposa para passar a
noite com os visitantes.
6 - O povo Mam, da Guatemala, acreditava que se
uma mulher casada não engravidasse no período de
três anos, ela estaria praticando o adultério.
7 - Nas tribos Kubeo e Tucano, da Amazônia, os
meninos iniciam a vida sexual tendo relações com a
própria mãe, com supervisão do pai.

Quais foram os casamentos
mais caros do mundo?
A
lgumas celebridades e milionários realmente exageram no luxo e gastam milhões para
terem casamentos de conto de fadas. Conheça os
casamentos mais caros do mundo:
10 - A cantora Fergie se casou em Malibu com Josh
Duhamel, usando um vestido Dolce & Gabbana. A
cerimônia com a presença de 40 amigos custou cerca
de 1 milhão de dólares.
9 - A atriz Catherine Zeta Jones casou-se com Michael Douglas no Hotel Plaza em Nova York. A cerimônia custou cerca de 1,5 milhão de dólares.
8 - Madonna casou-se com o
diretor de cinema inglês Guy
Ritchie no Castelo Skibo na Escócia. A cerimônia custou 1,5
milhão de dólares.
7 - Katie Holmes casou-se com
Tom Cruise no Castelo Odescalchi, na Itália. A festa teve show
de Andrea Bocelli. A cerimônia
custou 2 milhões de dólares.
6 - Salma Hayek casou-se em
2009, no Teatro La Fenice, em
Veneza. A festa teve show de
Bono Vox e custou 3,5 milhões
de dólares.
5 - Paul McCartney e Heather
Mills tiveram um casamento
com tema indiano. A festa foi
num castelo na Irlanda e custou
R$ 5 milhões.
4 - Beyoncé e Jay Z gastaram 2
milhões de reais no casamento.
A festa para 30 convidados teve
candelabros cravejados com
diamantes, toalhas de algodão
egípicio e flores importadas.
3 - O casamento de Ronaldo e
Daniella Cicarelli custou R$ 2,3
milhões. A cerimônia aconteceu
no castelo de Chantilly, na França, e reuniu 250 convidados.
2 - O casamento mais caro da
história foi o de Vanisha Mittal
e Amit Bhatia. A cerimônia de

união do banqueiro e da filha de um bilionário custou US$ 78 milhões. O casamento foi realizado num
Castelo Frânces do século XV, e entrou para o Guinness Book. A festa durou cinco dias e o convite de
casamento era um livro de 20 páginas feito de prata.
1 - Um possível casamento de Brad Pitt e Angelina
Jolie promete ser o mais caro do mundo. Os atores
planejam gastar mais de 10 milhões de dólares apenas com os preparativos.
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Núria Madruga
sensual em produção fotográfica
Depois de ter sido mãe
de gémeos, a 25 de julho do ano passado, Nú-

ria Madruga faz a sua
primeira produção fotográfica para a revista
masculina “Men’s Health”. Entre muitas revelações, a atriz conta tudo o
que fez para voltar a ter
um corpo escultural e de
como a sua vida passou
a ser com a maternidade
de Sebastião e Salvador.
Maria João Abreu
prepara casamento
na praia
Maria João Abreu está
prestes a casar com
João Soares. A cerimónia será realizada
no próximo sábado, dia
1 de setembro, e terá
como cenário uma praia
da linha de Cascais. A

atriz e o músico poderão
contar com a presença
da família e dos amigos
mais chegados no dia
em que dirão o “sim”.
Como manda a tradição, o casal divirtiu-se
na despedida de solteiros no passado fim-de-semana. Os noivos
decidiram celebrar esta
ocasião em conjunto e
reuniram vários amigos
num bar da Costa da
Caparica. O ex-marido
da noiva, José Raposo,
e a mulher Sara Barradas estiveram entre os
presentes.

Katie Holmes gasta 10
Robert Pattinson e Kristen
mil dólares em lingerie
Stewart: reconciliação à vista? e 15 mil em sapatos

N

ão se sabe se os dois vão retomar
a relação, mas pelo menos já
combinaram encontrar-se.
Tem sido a ‘telenovela’ do momento
mas a separação entre Kristen Stewart
e Robert Pattinson pode
ter os dias contados, e os
dois já concordaram em
encontrar-se para ‘conversações’.
Segundo o Daily Mail,
Kristen e Robert falaram ao telefone durante
uma hora, e no fim dessa
conversa decidiram encontrar-se pessoalmente
para decidir que rumo
dar às suas vidas. Kristen
implorou-lhe que acabassem com a separação
e pediu-lhe perdão.
Ainda não se sabe onde
ou quando será o encontro, mas pelo menos
é um sinal de que tudo
pode recomeçar.
Robert parece ter recuperado da separação melhor do que Kristen: já apareceu em público e deu várias entrevistas. O próprio já admitiu que a situação
deve ser mais difícil para ela, que está
a lidar não apenas com a dor da separação mas com o facto de toda a gente lhe
apontar o dedo e a acusar de traição,
enquanto ele recebe toda a simpatia
pública.

Mesmo que concordem em retomar
a relação, Robert contou a um amigo
comum que decidiu impor algumas
regras: quer que os dois passem mais
tempos juntos, principalmente quando

não estão em filmagens.
Um sinal de esperança para quem
gostaria de os tornar a ver juntos é que
ambos continuam a usar a roupa um do
outro como costumavam fazer: Kristen
já foi vista com t-shirts de Rob, e Robert com os óculos escuros de Kristen.

Divorcio de Tom
Cruise e Katie Holmes
sai super barato

4

00 mil dólares (33 mil por mês) é muito dinheiro,
mas, para os valores milionários praticados nas
separações das estrelas de Hollywood, corresponde a
um divórcio ‘barato’. O super milionário Tom Cruise
terá de pagar esse valor anualmente como pensão de
alimentos da filha Suri, até esta completar 18 anos,
mas Katie Holmes não recebe mais nada.

Katie tinha assinado um contrato pré-nupcial quando casou Tom Cruise em 2006, que não lhe deu direito a nem um tostão da fortuna do marido. O pai
fica também responsável pelos tratamentos médicos
da filha, bem como despesas de educação.
Porém, caso Katie Holmes tivesse aguentado mais 5
anos de casamento - até aos 11 - receberia metade da
fortuna de Tom, estimada em 250 milhões de dólares.
O acordo também estabelece que Suri não vai para
um colégio interno, excluindo assim a possibilidade
de ir para uma escola associada à Cientologia.

P

ois a notícia do dia é que Katie Holmes foi às
compras e se fartou de gastar em lingerie e sapatos de designer. Pelos vistos, não ficou pobrezinha
depois do divórcio, é o que as más línguas andam a
dizer. As piores línguas dizem que já deve ter outro
namorado. As ainda piores línguas dizem que não
tem nada mais que fazer na vida a não ser compras.
As defensoras dizem que lingerie é caríssima e que
ela não deve ter comprado assim tanta, idem para os
sapatos de designer, e que quer num caso quer noutro, é livre para gastar o seu dinheiro onde muito bem
lhe apetecer, além de que, depois de um divórcio,
uma mulher precisa de se sentir outra vez feminina.
Caso estejam interessados, os 15 mil dólares deram
para 15 pares de sapatos Louboutin (os célebres da
sola vermelha).
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Aniversário do
Padre Orlando
Abreu
A

Antero Branco

comunidade esteve reunida, em Santa Cruz, na passada quarta-feira, para celebrar o 38º aniversário
natalício do Padre Orlando Abreu. A comemoração teve

início com a missa de festa, com a presença do Padre
José Maria e dos seus confrades do Verbo Divino, que
se deslocaram de Granby para a ocasião. Depois da cerimónia religiosa foram todos convidados para um jantar

convívio no salão nobre da Missão. Oriundo do Estado
de Minas Gerais, no Brasil, veio para Montreal em Maio
último, para ajudar o Padre José Maria, nas várias tarefas
da Missão. Muitos parabéns ao Padre Orlando e longa
vida entre nós.
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Distrito: Ilha do Pico
A

Ilha do Pico é a segunda maior ilha do Arquipélago dos Açores, no Atlântico Norte. Dista
8,3 quilómetros da Ilha do Faial e 15 km da Ilha de
São Jorge. Tem uma superfície de 447 km²; uma
lista de costa com 151,84 km de comprimento, um
número 31 ilhéus entre grandes e pequenos. Conta com uma população residente de 14 806 habitantes (em 2001). Mede 42 km de comprimento
por 20 km de largura.
Deve o seu nome a uma majestosa montanha vulcânica, a Montanha do Pico, que culmina num pico pronunciado, o Pico Pequeno ou Piquinho. Esta é mais alta
montanha de Portugal e a terceira maior montanha que
emerge do Atlântico, atingindo 2 351 metros acima do
nível do mar.
Administrativamente, a ilha é constituída por três con-

ros de pedra solta de basalto, chamados localmente de
“currais”, que devido às suas características e extensão
(cerca de 2 voltas ao equador do nosso planeta) contribuíram para a classificação como património da humanidade.
As indústrias da ilha estão, na sua quase totalidade,
ligadas ao ramo alimentar: lacticínios, pesca, com a
maior fábrica de conservas de atum do arquipélago dos
açores, destilarias e moagens.
No artesanato destaca-se a escultura em basalto e em
osso de baleia, bem como rendas e bordados.
A gastronomia a ilha é muito rica, nomeadamente no
que toca aos produtos do mar. Os crustáceos como a
lagosta, o cavaco e o caranguejo, os moluscos, como
as lapas e as cracas, as lulas e os polvos servem de base
a pratos variados e ricos. Entre os peixes destacam-se

celhos: Lajes do Pico e Madalena, ambos com seis freguesias, e São Roque do Pico, com cinco freguesias.
Dispõe, entre as freguesias de Santa Luzia e Bandeiras, de um moderno aeroporto regional com ligações

espécies como a abrótea, o chicharro, a moreia, a Veja
(parecido com o bacalhau), o írio, a salema, o cherne, a
garoupa, o espadarte.
Falar do vinho do Pico, é sinónimo de orgulho. A cultura da vinha está associada aos primeiros tempos do
povoamento, nos finais do século XV. O vinho verdelho, a partir da casta do mesmo nome, ganhou reputação mundial ao longo dos séculos, chegando à mesa dos

aéreas directas com Lisboa (TAP/SATA Internacional)
e Terceira (Lajes) e Ponta Delgada (SATA Air Açores).
Tem ligações marítimas diárias (Transmaçor) com a cidade da Horta e as vilas das Velas e da Calheta. Durante
os meses de Verão usufrui de ligações marítimas com as
restantes ilhas do arquipélago.
Os habitantes do Pico dedicam-se principalmente à
agricultura (produtos hortícolas, fruta e cereais), à pesca
e à pecuária, esta última muito desenvolvida, em especial no concelho de São Roque do Pico. A vinha, outrora
uma das grandes riquezas da ilha, sendo o vinho do Pico
exportado para a Inglaterra e para a América do Norte,
e que chegou a ser servido à mesa do próprio czar do
Império Russo, foi gradualmente afectada pela praga
do oídio na segunda metade do século XIX, perdendo
importância. A cultura da vinha domina a parte ocidental da ilha, sendo a vinha “Verdelho do Pico” cultivada
em pequenas quadrículas de terreno separados por mu-

czares russos. A partir do século XIX são introduzidas
novas castas que dão origem a vinhos de mesa brancos
e tintos. O modo de cultivo, contra a aspereza dos terrenos vulcânicos quase sem terra vegetal, em currais, que
são áreas muradas de pedra negra, de muito pequena
dimensão, marca igualmente a cultura da Ilha do Pico.
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iMPortAtions

iTAL

PLUS
iMPORTATiONS inc

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
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A Expansão portuguesa no século XV
N
o século XIII, a humanidade não se conhece a
si mesma. O Planeta é um conjunto de pequenos universos fechados que desconhecem a maior
parte das terras e dos mares.
Sob o ponto de vista cosmográfico, conhecimentos
hoje tão banais como a esfericidade da terra eram
apenas aceites por uma parte das pessoas mais cultas
da época.
Enquanto os Genoveses, desde muito cedo, começaram a abrir rotas no Mediterrâneo para Oriente,
outros “Italianos”, os Catalães e os Portugueses começavam a progredir para Ocidente.
Entre 1329 e 1336, nós, quer por iniciativa da Co-

nio VI [1342-1352], D. Afonso IV alegava que:
“vendo nós que as mencionadas ilhas [crismadas
em Fortuna, ou Afortunadas] estavam mais perto de
nós que de nenhum outro príncipe, e que éramos nós
quem mais facilmente as podia subjugar, demos a este
caso a nossa atenção; e desejando pôr em efeito esse
cuidado, mandámos gentes nossas com alguns navios
para explorarem as condições daquela terra, as quais,
tendo chegado às ditas ilhas, tomaram pela força assim homens como animais e outras coisas que, com
grande alvoroço, trouxeram a nossos reinos.”
Nova expedição tomou lugar, em 1341, sob as ordens de D. Afonso IV. Foi aos Genoveses que coube

roa fosse por resolução do almirantado, organizámos
uma primeira expedição que atingiu o arquipélago
das Canárias, visitando, pelo menos, Lanzarote e
Fuerteventura com as pequenas ilhas que as envolviam. As provas deste 1,º movimento em que interviemos estão abundantemente comprovadas, em termos do século em que ocorreram.
Em aditamento, tenhamos em conta que, em 1345,
como forma de protesto contra a concessão de Eugé-

o mérito principal. No entanto, estas viagens marcaram o começo da acção oficial dos Portugueses no
Mar Oceano.
Ainda antes, e dos princípios da nossa monarquia
em diante, foram vários os tipos de vasos de mar que,
capitaneados pelos Portugueses, se dirigiam para a
actividade piscatória para o Mar do Norte, costas da
Escandinávia, muito provavelmente acostando ao
Canadá e a América do Norte e, ao Sul, à costa Africana, pelo Atlântico, de Norte a Sul, não esquecendo
o Algarve e o Norte de África. Os marinheiros não
regressavam com notícias das terras por onde passavam, aportavam, onde pescavam… e o termo “descoberta” não pôde ser usado, com a mesma propriedade, como quando, a partir das Canárias, se regressava
com indicações concretas da localização das mesmas, com as descrições das existências e do que era,
entretanto, dado ver e descrever ao marinheiro.
De iniciativa estatal ou particular, multiplicam-se as
viagens. Até 1443, quem quer que o desejasse podia
empreender viagens de pirataria, de comércio, ou de
exploração geográfica a Marrocos ou ainda à costa
atlântica da África: o “Estado” cobrava o quinto das

(1)

mercadorias, desde cedo um direito real, inalienável
e imprescritível do rei.
Podemos dizer que os principais motivos que inspiraram os dirigentes portugueses (Reis, Príncipes, Nobres, Mercadores) foram o desejo de se apoderarem
do ouro da Guiné e a procura de especiarias orientais.
Outro facto relevante consistiu em ser Portugal um
reino unido durante todo o século XV, livre da guerra
civil, na quase totalidade da centúria. Pelo contrário,
durante quase todo o século, os demais países europeus ocidentais estavam convulsionados por guerras
civis, ou com o estrangeiro, como a luta ainda feroz contra os Mouros, que se verificava em Castela,
apenas concluída em 1492, com a tomada do Palácio
de Alhambra e do Reino de Granada, e a Guerra dos
Cem Anos entre Franceses e Ingleses, abrandadas as
dissidências em 1453.
Com a chegada ao Golfo da Guiné, aumentaram
as dificuldades de navegação e de contacto com os
nativos. Por um lado, havia que aprender os meios
de comunicação mais directos, além de nos encontrarmos em presença de civilizações organizadas, de
influência muçulmana.
Estas sociedades regulamentadas, armadas de flechas envenenadas e de outras artimanhas, dispunham
de diversos meios de defesa e de ataque. O clima
inóspito com paisagens exóticas trazia também múltiplas ciladas.
Para nós, a expansão representava a continuação da
luta contra os mouros. Saliente-se ainda o facto de
Portugal beneficiar de uma situação geográfica que
lhe facilitou a experiência marítima, além de estar
politicamente unificado com fronteiras definidas há
mais de um século e com recursos naturais e humanos para as empresas em vista e que podiam ir do
mero reconhecimento à luta acesa, passando pelo comércio consentido.
Em termos globais, Portugal e a Europa estavam
no século XV completamente isolados do resto do
mundo. Com o decorrer do tempo, saímos desse isolamento e transformámo-nos no motor da expansão
europeia.
De facto, todo este processo representou uma transformação na mentalidade ocidental. A Europa medieval encontra-se, no princípio do século XV, dominada pelo princípio da territorialidade e cada centro
urbano vive sobre si mesmo.
Apesar dos múltiplos contactos comerciais, com
outras áreas económicas, o conhecimento do que se
passa nos demais continentes, é quase sempre escasso e incorrecto.
Funcionários régios, embaixadores, peregrinos,
mercadores, os estudantes universitários eram os indivíduos que se deslocavam entre os núcleos habitacionais. A visão do mundo e os hábitos mentais dos
habitantes de várias áreas mostravam-se inadequados
para compreender as crenças e os modos de vida dos
outros.
À medida que as cidades se iam desenvolvendo,
do séc. XIII em diante, gera-se uma intensificação
progressiva dos contactos entre elas. Aqui, a corte
do monarca, os clérigos (sobretudo os cónegos) e os
universitários, ainda os mercadores… multiplicam
também os contactos entre si. São ligações regulares que se estabelecem através dos comerciantes das
cidades aragonesas e das Republicas Italianas com o
mundo islâmico e, por intermédio deste, com o mundo oriental e africano.
Contudo, a população campesina e a trabalhadora
das cidades, não fazem a mínima ideia do que se passa para além do horizonte das muralhas da sua cidade
e mesmo da sua aldeia.
Para o homem europeu prevalece a ideia da compartimentação do mundo, formado a partir do
centro, onde o sujeito habita e que só pode atingir um raio limitado, se ele não se deslocar para
lá do âmbito territorial dominado pela respectiva
comunidade.
Continuação na próxima edição
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EMPREGOS

EMPREGOS

4 de Setembro de 2012
1 Euro = CAD 1.246430
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. 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
CentroAcçãoSócioCom. 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

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 514.577.5150
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

514.845.5804

MERCEARIA

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

514.385.1484
514.385.3541

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

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

355 Rachel Est

514.844.3054

NOTÁRIOS

LATINO

LISBOA

Assistente Social
LA CROIX MAUVE

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Homologação de mandatos e
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho
514.513.9556

Me. EDUARDO DIAS

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

1292 Jarry

514.721.5665

BANCOS

4244 St. Laurent

CLÍNICAS

514.842.8077

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
IMPÉRIO

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Senhor Samika
Vidente Medium

Ajuda a resolver todos os seus problemas:
Amor, casamento, problemas familiais, exames, negócios, sorte no jogo, sucesso no comércio, impotência sexual, feitiços, etc.
Resultados Rápidos, dentro de 48 horas tem
sucesso, onde os outros fracassam. Pagamento depois do resultado

Tel.: 438-995-4811

Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret, tour de piscine” e etc.
Johanne: 450-628-5472
Homem dinâmico para trabalho
geral de edifícios comerciais, para
pequenos trabalhos arranjar e manutenção geral para companhia
imobiliária a tempo inteiro no distrito de ANJOU. 514-355-1233
INFO@PLEXON.CA
Procura-se
cozinheiro/sub-chefe com mínimo de 7 a 8
anos de experiência em gastronomia italiana, bom salário
a tempo inteiro na zona sul.
José ou Tony
450-444-3416
Precisa-se de pessoal para ajuntamento e instalação de rampas em
alumínio ou metal, com ou sem
experiência.
Apresentar-se no 8975 Pascal
Gagnon em St-Leonard, ou
contactar pelo telefone
514-327-2200 ou e-mail:
info@mondialaluminium.com
Procura-se costureira com experiência. 30 horas por semana,
exige-se referências.
Contactar Marie-Josée
514-524-0846
Precisa-se de costureira com experiência. Bom salário e trabalho
durante todo o ano.
Stella: 514-277-4761
Procura-se ajudante de cozinha
para fim de semana com alguma
experiência para restaurante português. 514-240-3912
Padaria procura mulher dinámica
e responsável para trabalhar ao
serviço ao cliente a tempo inteiro
ou parcial. URGENTE.
514-812-3683
Procura-se pessoa para limpeza
ligeira. Alguns dias por semana.
Sandy: 514-270-3378

Precisamos de operárias
com experiência em máquinas de costura Plain,
overlock, coverstitch (2
agulhas).
Mary: 514-845-6680
Precisa-se de empregada com experiência para trabalho em pastelaria e café. 514-927-6940
Precisa-se de cozinheiro para grelha num novo restaurante no Plateau. 514-659-6502
Precica-se de pessoa para trabalhar na grelha num restaurante
português com experiência e a
tempo inteiro.
Carla: 514-721-5665
Procura-se homem com as carecteristicas de carpinteiro, marceneiro. 514-439-8896

vende-se

Vendem-se coelhos
criados a milho
2 por 25$
António Pereira
Tel.: 514-601-7129
serviço
técnica em Estética
ao domicílio
Extensão e tintura das pestanas. Depilação do corpo e do
rosto. Aplicação de unhas postiças/artificiais. Desloca-se ao
domícilio se necessário.

R. Rodrigues
514-518-6286

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

11.00*

$

*Taxas não incluídas. Todos os anúncios
devem ser pagos com antecedência.

514-284-1813

Boutique Lisbonne
à venda
Bom comércio, a mais antiga “boutique”
portuguesa desde 1983. Bons rendimentos
durante o ano. Ideal para um casal.
Aceita-se sociedade.

MEMORANDUM
7º ano de saudade

Manuel de Sousa Melo
Fez no dia 31 de Agosto, 7 anos
que nos deixas-te.
Tua esposa e filhos recordam
com profunda saudade o seu
Querido Esposo e Pai.
Uma Missa por sua alma será
celebrada no dia 9 de Setembro
às 10h00 da manhã na Igreja
Nossa Senhora de Fátima, em
Laval.

MEMORANDUM
2º ano de saudade

Maria Judith Fernandes Guedes
Renovo a profunda gratidão
pelas pessoas amigas na liturgia do 2º ano, em sufrágio pela
sua alma, que será celebrada no
dia 13 de Setembro de 2012 pelas 18h30, na igreja Santa Cruz
situada no 60 Rachel Oeste em
Montreal.
Agradeço anticipadamente todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.

Sr.Faro
Grande Medium e vidente Africano

Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resolve todos os seus problemas, posso fazer com que um
homem seja muito querido e amado por uma mulher e
vice versa.
Especialista em trabalhos de culto. Retorno imediato do
ser amado. Protecção, Mau olhar, Exames, sucesso nos
negócios. Resultados rápidos, eficazes e garantidos a
100%.
Pagamento depois dos resultados.

514-442-1368

Residência para
pessoas autónomas
e semi autónomas

Contactar Maria de Lurdes

514-844-8738

VENDIDO
Belo cottage destacado dos dois lados,
construído em 2003. 3 quartos fechados.
Chão em madeira. Cave completamente
acabada. Situado num sítio residencial e
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio
industrial convertido em condos em 2007.
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada privada
e em dois andares. Terrasso comun no teto.
VALE UMA VISITA ! $289,000

A campanha no West Island! Bela casa situado perto do lago, serviços e transportes numa
Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, no
último andar. 1 quarto fechado. Grande es- rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fechados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa
planada privada. Chão em madeira.
familial. Venham ver! $289,000
Muito interessante! $299,000

Condo completamente renovado com 900
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado.
Chão de madeira. Interessante para um casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar condicionado. 2 quartos fechados. A dois passos
do Metro Montmorency. Inclui os 5 electrodomésticos. 1075$/mês.

Com serviços
em português
e Televisão Portuguesa
Visite-nos ou contacte
Ana Maria Esteves
450-427-7402
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Procissão do Sagrado Coração de Jesus
Texto de Antero Branco
e fotos de Manuel Neves
ssim se encerra, com a festa do Sagrado Coração de Jesus, as festas populares a carácter
religioso, em Santa Cruz. E é sempre com muita
emoção que assisto à Sua procissão.
Antigamente a procissão era exclusiva a Ele.
Hoje não. Poderia chamar-se a procissão dos(as)
Santos(as) da comunidade. Isto, desde que o Pe. José
Maria propôs que as festas, que estão um pouco ou
quanto “estramalhadas” de Santa Cruz, se juntassem

A

Martins, editor deste jornal, é já no próximo fim de
semana, em Hochelaga, Nossa Senhora de Fátima,
padroeira de Portugal, Santa Cecília, padroeira dos
músicos, que na hora da sua morte cantou a Deus e
finalmente Nossa Senhora da Estrela, padroeira da
Ribeira Grande, é também venerada em Vila Franca
do Campo e em Ponta Delgada.
A procissão era para ter saído às quatro da tarde,
mas devido ao atraso da polícia, saiu, práticamente,
uma hora depois. Foi acompanhada pelas Filarmóni-

ria, que já há uma dúzia de anos que anda a pregar.
Para que deixe de haver rivalidades entre as bandas

cas do Divino Espírito Santo de Laval, Portuguesa
de Montreal, que estreou o “bombo” novo, oferecido
pelo Mercado Sá & Filhos e Lira do Espírito Santo de
Cambridge (Ontário).
Deram a honra ao Padre Orlando Abreu para le-

e que toquem, em harmonia, a musica que tão bem a
sabem executar.
Ainda antes de deixar o recinto, assisti ao espectá-

var debaixo do Pálio, o Santíssimo. Esta relíquia
do Santo Lenho, oferecida pelo Patriarca de Lisboa
e o Relicário, oferecido pela Diocese de Montreal,
não está mencionado no livro que a Missão publicou, quando dos 25 anos. Ao regressarmos ao adro
da igreja, depois de se ter percorrido as ruas adjacentes, as Filarmónicas de Montreal e de Cambridge,
espontâneamente, se juntaram para tocar uma linda
peça musical, a “marcha Lúcia”. Sem talvez se terem
apercebido, realizaram um sonho do Padre José Ma-

culo do Rancho Português de Montreal, da actuação
do dinâmico Jimmy Faria e do concerto da Filarmónica Lira do Espírito de Cambridge, que com alguns
músicos da Banda de Oakville, tocaram várias Rapsódias portuguesas, para a alegria do povo. É pena
não haver um teto por cima do palco.
Dá trabalho, mas ajudaria e muito à acústica.
Muitos parabéns ao José de Sousa e à sua família,
líderes das grandes festas, pelo trabalho desempenhado.

e que se fizesse uma grande festa de encerramento.
Ainda não aconteceu, mas de qualquer modo participam. Já é um bom início.
Digo que é emocionante, porque O acompanham,
Nossa Senhora dos Milagres, padroeira da ilha Terceira, cuja festa, presidida este ano, por Eduino

Portugalíssimo
Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rvelosa@videotron.ca
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anedota
O marido ao despedir-se da esposa: Querida,
enquanto eu estiver em viagem, como queres
que te mande noticias? Por telefone, telegrama
ou fax?
De preferência, por transferência bancária.

advinhas

O que é que nasce a socos e morre a facadas?
Pão.
O que é que cai em pé e corre deitado?
Minhoca de pára-quedas.
Qual é a palavra de 3 letras que ao tirarmos 2
nomes de mulher ainda sobram 5 letras?
OVO. Tiram-se a Clara e a Gema e ainda sobra
a CASCA.

SUDOKU

6
7

4
9
8 6

1
3

4 7
1

1 2
6

1
3

Impossível assistir ao belo drama apocalíptico O Livro de Eli sem que dezenas de referências comparativas invadam nossas mentes: de Mad Max a Era uma
Vez no Oeste, de O Planeta dos Macacos (o primeiro)
a Eu Sou a Lenda, ou mesmo O Último Homem Sobre a Terra . E tantos outros.
A boa notícia é que a junção destes retalhos cinematográficos resulta numa obra empolgante que se
acompanha com interesse até o final. Por que não?
Colchas de patchwork também podem ser quentes e
bonitas.
Tudo começa sem maiores explicações, mostrando
um mundo arrasado e o fim da civilização como a
conhecemos. No melhor estilo western, um viajante
solitário (Denzel Washington) ruma obstinadamente... para o oeste, é claro, ícone da colonização e da
ilusão de novos tempos da cultura norte-americana.
Não esquecer que Hollywood fica no oeste.
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O Livro de Eli

4

8
9

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. O mesmo. Denominação genérica dada às doenças causadas por vírus. 2. A mim. Nome da letra M. Paraíso terreal no qual, segundo
o Génesis, viveram Adão e Eva. 3. Ermida. Aqui está. 4. Tempestade que
se desloca redemoinhando com enorme velocidade. A si mesmo. 5. Haste delgada e comprida. Contenda. 6. Provida de asas. Substância metálica
fundível, para unir peças de metal. 7. Grupo de pessoas em círculo. Fechar
(as asas) para descer mais rapidamente. 8. Aqueles. Bordar a recamo. 9.
Gracejar. Mais pequeno. 10. Aniversário natalício. Contr. da prep. em com
o art. def. os. Contr. da prep. a com o art. def. o. 11. Nédio. Título dos descendentes de Mafoma.
Verticais 1. Sacerdote muçulmano. Exalar ou lançar vapores. 2. Preposição. Óxido ou hidróxido de cálcio. Exprime a ideia de China ou chinês (pref.).
3. Ter tonturas. Relação. 4. Aquele que compra para revender. Sétima nota
da escala musical. 5. Calamidade. Ave palmípede, espécie de pato. 6. Perito
na descoberta das nascentes de águas. Gesto com a mão, com os olhos
ou com a cabeça. 7. Planta apiácea conhecida por erva-doce. Espaço de
12 meses. 8. Mulher acusada de um crime. Corrente de dentro para fora,
oposta à endosmose (Fís.). 9. Composição poética de assunto elevado e
destinada ao canto. Combinar. 10. Meia dúzia. Oferecer. Lamento. 11. Untar
ou sujar com sebo. Coloração.

Como os recursos naturais são praticamente inexistentes, um gole de água pode valer a própria vida
(como em Mad Max 2 - A Caçada Continua) e qualquer lencinho umedecido pode proporcionar um belo
banho... e um belo merchandising do KFC.
Em seu árido caminho, o viajante solitário (que muito mais tarde saberemos que se chama Eli) é obrigado
a enfrentar gangues de marginais saqueadores assassinos, proporcionando cenas de extrema violência
gráfica e explícita que bebem na fonte da estética dos
quadrinhos. Não por acaso: o filme é dirigido pelos

HORIZONTAIS: 1. Idem, Virose. 2. Me, Eme, Éden. 3. Orada, Eis. 4. Ciclone, Se. 5. Vara,
Rixa. 6. Alada, Solda. 7. Roda, Siar. 8. Os, Recamar. 9. Rir, Menor. 10. Anos, Nos, Ao. 11.
Roliço, Emir. VERTICAIS: 1. Imã, Vaporar. 2. De, Cal, Sino. 3. Oirar, Rol. 4. Mercador, Si. 5.
Mal, Adem. 6. Vedor, Aceno. 7. Anis, Ano. 8. Ré, Exosmose. 9. Ode, Aliar. 10. Seis, Dar, Ai.
11. Ensebar, Cor.

6 e 8 de Setembro
festa em honra da
nossa senhora do monte

irmãos Albert e Allen Hughes, os mesmos que dirigiram Do Inferno, adaptação da graphic novel de Alan
Moore. Aqui, a história é de Gary Whitta, estreante
em cinema.
Bem, faltam o vilão e a mocinha. Eles logo aparecerão, mais precisamente numa vila de horrores governada com mão de ferro por Carnegie (Gary Oldman),
que mantém como escravas a bela Claudia (Jennifer
Beals, ícone dos anos 80 com Flashdance) e a filha
dela Solara (a ucraniana Mila Kunis, de That 70´s
Show e Family Guy ).
Chama a atenção o fato de Carnegie estar desesperadamente à procura não de uma arma, nem de água,
mas sim de um livro. Um livro que - acredita ele - lhe
dará grandes poderes.
Desnecessário dizer - o título do filme já faz isso
por nós - que Eli tem o tal livro. E está armado o
conflito: mocinho, mocinha, vilão (e seu séquito) se
lançam num road movie árido, áspero
e violento mas que tem conteúdo suficiente para ir além, bem além, de um
mero filme de perseguição.
Emoldurado por uma bela fotografia
granulada em tons de terra e areia que
ressaltam a aridez e a desolação daquilo
em que a Terra se transformou, O Livro
de Eli também é pródigo em referências
e, digamos, brincadeiras cinematográficas. Um dos personagens, por exemplo,
assobia o tema musical composto por
Ennio Morricone para Era uma Vez na
América, numa clara homenagem ao
diretor Sergio Leone, mestre dos faroestes italianos, cujo estilo está bem
estampado em todo o filme.
Em outra cena, Eli e Solara conseguem
guarida de um supostamente inofensivo
casal de velhinhos batizados singelamente como Martha e George. São nomes simbólicos da cultura norte-americana que remetem a Martha e George
Washington, como que simbolizando
no que os EUA se transformaram.
E não deixa ser irônica a presença,
neste futuro detonado, do ator Malcolm
McDowell, que nos anos 70 foi um dos
maiores representantes dos horrores do
“futuro próximo” ao estrelar o clássico
Laranja Mecânica.
Cinefilia a parte, O Livro de Eli aborda uma sociedade em profunda transformação, onde a ignorância e a violência são moeda corrente, e onde os
poucos alfabetizados que ainda restam
sobre o planeta buscam num livro - boa
metáfora para sabedoria - a chave para
o poder e dominação (para o lado do Mal) ou para a
libertação e o conhecimento (para o lado do Bem).
Sim: talvez a história do filme não seja tão “ficção
científica” assim.
A lamentar apenas os minutos finais, onde o roteiro descamba para aquela obsessão típica do cinema
americano em tentar explicar tudo, fechar tudo, aparar todas as arestas, e se certificar que o público saia
da sala sem ter muito o que pensar. Se terminasse
uns cinco minutinhos antes, O Livro de Eli seria bem
melhor, mas é um trabalho que merece ser conferido.
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Idian
Shaman
Warlock and healer of Birth
Laço Eterno

Laço de Paixäo
Acabaram-se as humilhações, o maltrata, o rogar. Não se preocupe. Deixe o seu
problema nas minhas mãos, eu o ajudarei de uma forma imediata e definitiva. Eu
não acredito em margens de erro. Tenho 30 anos de experiência na luta contra os que
enganam, e roubam. Venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como eu
serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer as vossas possibilidades. Amiga,
amigo, aqui tem a solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu não digo,
eu faço, eu cumpro e eu dou uma garantia total.

Laço
Encantado

Testemunhos
Sou uma mulher divorciada,
que começou uma relação
com um homem mais novo.
Tudo ía pelo melhor, mesmo
os meus filhos o aceitaram-nos como pai. Porem, um
dia ele abalou SEM dizer palavra. Com o SHAMAN descobrimos que a mãe e irmã
dele faziam rezas para destruír a nossa relação. Agora estamos juntos, o nosso
amor ainda mais profundo e
estamos à espera do nosso
primeiro bébé. JESY.

O negócio de família que
nos fez viver por mais de
30 anos, começou pouco
a pouco a desmoronar-se.
As vendas diminuíram e os
bons clientes abandonaram-nos. Fomos ver o SHAMAN
e ele descobriu que havia
um fetish enterrado atrás da
nossa casa. Depois de conhecer-mos o nosso verdadeiro inimigo, a vida mudou
e já começá-mos a pagar as
nossas dívidas. BRATT
Tenho muito talento para
pintura, mas as drogas e o
alcoól devagar foram destruíndo a minha vida. Com
a ajuda da minha mulher e
minha família começo agora a ver a luz ao fundo do
túnel. Obrigado SHAMAN
INDIO por me teres livrado
de todo o negativo a minha
volta. FRANCISCO.

Factos autenticos da Vida

Sr. SHAMAN ÍNDIO, muita gente pede-lhe ajuda e você ajuda-os. Agora sou eu que lhe peço
de todo o meu coração para me
ajudare neste caso infernal.
Separei-me da minha mulher,
porque duvido que ela me é infiel. Gostava se saber se através dos teus rituais tu podes
fazer qualquer coisa por mim.
Sou Gemeo. Rubén Torres
ANSWER
Amigo Ruben. Eu vejo
atraves de Runes, cartas e caracóis do Brasil. No teu caso, consegui detectar que a tua
mulher te traíu, não
só com um homem, mas com
três, pior ainda dois de entre
eles são teus amigos. Verifica
no teu telemóvel, um está registrado como “amigo”, o outro
como “tia”. Telefona para esses números e terás uma grande surpresa. Consulta-me, pois
ainda estás a tempo de salvar
o teu lar.

Laço de
Perfeição

Testemunhos
Devido a uma pena amorosa, a minha filha tentou
suicidar-se durante um
ano. O marido deixou-a por
causa duma bruxaria que
um colega de trabalho lhe
rezou. Nós andámos preocupados. Graças a Deus
ele está a recuperar e a
paz e a tranquilidade estão a voltar ao nossdo lar.
Obrigado SHAMAN pelos
teus conselhos. LAURA

La foto
no se
revela
l

Fui diagnosticado com
uma doença que não tem
cura. Caí numa grande depressão e só queria terminar com a minha vida até
conhecer o SHAMAN que
através das suas rezas
encaminhou o meu estado mental na boa direção.
Agora sou feliz,a minha
saúde melhorou muito e há
boas expectativas. Obrigado SHAMAN. ROY.

Obrigado SHAMAN por me
teres ajudado a vencer
o estado emocional de
tristeza e sem esperança
que estava a controlar a
minha vida. Hoje sinto-me uma pessoa cheia de
confiança em tudo o que
faço.
Tenho um desejo enorme
de viver e com dedicação
no meu trabalho e estudos.
Obrigado MEGAN MOR

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue a
engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da
sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia
de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra.

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não
acreditam em nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São pessoas que
foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bruxarias.

7551 St-Hubert 438-338-9899
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Liga Zone Sagres
P Equipa
1-Benfica
2-FC Porto
3-Moreirense
4-P. Ferreira
5-Marítimo
6-Olhanense
7-SC Braga
8-Rio Ave
9-Académica
10-Gil Vicente
11-Estoril Praia
12-V. Guimarães
13-Beira-Mar
14-V. Setúbal
15-Sporting
16-Nacional

P
7
7
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1

J
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

V
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

rESULTADO

V. Setúbal 23/09 Olhanense
Nacional 23/09 P. Ferreira
Sporting 23/09 Gil Vicente
Estoril Praia 23/09 Marítimo
FC Porto 23/09 Beira-Mar
Académica 23/09 Benfica
SC Braga 23/09 Rio Ave
Moreirense 23/09 V. Guimarães

segunda liga
J
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5

rESULTADO

GM GS
10 2
7
2
5
3
4
2
1
0
5
5
5
5
1
1
4
4
0
0
4
5
2
6
5
7
2
7
0
1
3
8

Edinho
[Académica] 3
Rodrigo
[Benfica]
3
Ó. Cardozo [Benfica]
3
R. Micael [SC Braga]
2
S. Vitória [Estoril Praia] 2
L. González [FC Porto]
2
A. Camará [Beira-Mar]
2
Salvio
[Benfica]
2
N. Ghilas [Moreirense] 2
J. Martínez [FC Porto]
2
Hulk
[FC Porto]
2
Isael
[Nacional]
2
J. Ribeiro [V. Guimarães] 1
Saleh
[Beira-Mar]
1
B. Miguel [Estoril Praia] 1
Mossoró
[SC Braga]
1
Cristiano
[V. Setúbal]
1

próxima jornada

P
12
12
11
10
10
10
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
5
3
3
3
1
1

D
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
2

marcadores

V. Guimarães 2-2 Estoril Praia
Olhanense 2-3 FC Porto
Beira-Mar 1-1 Moreirense
Gil Vicente 0-0 V. Setúbal
Rio Ave 0-0 Académica
P. Ferreira 2-0 SC Braga
Benfica 3-0 Nacional
Marítimo 16/09 15:15 Sporting

P Equipa
1-Sporting B
2-Belenenses
3-Arouca
4-Benfica B
5-UD Oliveirense
6-Leixões
7-Desp. Aves
8-Tondela
9-Trofense
10-Penafiel
11-Portimonense
12-Marítimo B
13-Santa Clara
14-Sp. Covilhã
15-V. Guimarães B
16-U. Madeira
17-Naval
18-SC Braga B
19-FC Porto B
20-Atlético CP
21-Freamunde
22-Feirense

E
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
1
1

V
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0

E
0
0
2
1
1
1
2
2
1
1
1
0
2
2
2
2
2
3
3
0
1
1

D
1
1
0
1
1
1
0
1
2
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2
4
3
4

GM GS
9
5
9
8
10 4
15 6
7
3
5
3
5
2
6
5
5
6
4
6
8
8
6
5
4
5
3
4
3
4
3
4
3
5
4
6
4
8
2
8
4
8
4
10

Próxima jornada

U. Madeira 0-2 Benfica B
Sporting B 3-2 Marítimo B
UD Oliveirense 3-0 FC Porto B
Sp. Covilhã 1-0 Atlético CP
Belenenses 1-0 Naval
Desp. Aves 0-0 Santa Clara
Portimonense 2-1 Feirense
V. Guimarães B 1-1 Arouca
Tondela 2-1 SC Braga B
Leixões 2-2 Freamunde
Penafiel 1-1 Trofense

Arouca 19/09 Sporting B
FC Porto B 19/09 Belenenses
Santa Clara 19/09 Leixões
Feirense 19/09 Desp. Aves
Benfica B 19/09 Tondela
Naval 19/09 U. Madeira
Atlético CP 19/09 UD Oliveirense
Marítimo B 19/09 Sp. Covilhã
Trofense 19/09 V. Guimarães B
Freamunde 19/09 Penafiel
SC Braga B 19/09 Portimonense

Major League Soccer (USA)
P Equipa
1-SJ Earthquakes
2-Sporting KC
3-Real Salt Lake
4-NY Red Bulls
5-Chicago Fire
6-Seattle Sounders
7-LA Galaxy
8-Columbus Crew
9-Houston Dynamo
10-DC United
11-Impact Montréal
12-Vancouver W.
13-FC Dallas
14-Chivas USA
15-Portland Timbers
16-Colorado Rapids
17-Philadelphia U.
18-NE Revolution
19-Toronto FC

P
53
50
46
46
44
44
43
42
42
41
39
37
33
28
27
26
26
25
21

J
27
27
28
27
26
26
28
26
27
27
29
28
29
25
26
27
25
27
27

V
16
15
14
13
13
12
13
12
11
12
12
10
8
7
7
8
7
6
5

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

D GM GS
6
56 33
7
34 24
10 38 32
7
46 39
8
35 31
6
41 27
11 48 40
8
33 30
7
39 33
10 43 38
14 43 46
11 29 37
12 34 38
11 20 39
13 27 43
17 33 41
13 25 30
14 33 38
16 30 48

liga dos campeões

1ª Mão

2ª Mão

FC Basel (1-3) CFR Cluj
Dinamo Zagreb (3-1) NK Maribor
Málaga (2-0) Panathinaikos
Borussia M’gladbach (3-4) Dynamo Kyiv
FC København (1-2) Lille
Helsingborgs IF (0-4) Celtic
BATE (3-1) Kiryat Shmona
AEL Limassol (2-3) Anderlecht
SC Braga (2-2) (5-4)g.p. Udinese
Spartak Moskva (3-2) Fenerbahçe

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

0-1
1-0
0-0
2-1
0-2(a.p.)
0-2
1-1
0-2
1-1
1-1

1ª Mão

2ª Mão

1-0
1-1

2-0
0-5

UEFA Europa League
Marítimo (3-0) FC Dila
AC Horsens (1-6) Sporting

F1:Jenson Button vence GP
da Bélgica, de ponta a ponta!
O
inglês Jenson Button, da McLaren, venceu de
ponta a ponta o GP da Bélgica, disputado no
espetacular circuito de Spa-Francorchamps. Na
segunda posição ficou o alemão Sebastian Vettel,
da Red Bull, seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, estes a completarem o bonito pódio.
Muitas, direi mesmo imensas, as emoções nesta
corrida e as quais começaram logo na largada, com o
venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, a “roubar” a partida e depois o francês Romain Grosjean,
companheiro de Raikkonen, a bater na roda traseira
do inglês Lewis Hamilton, o qual acabou por perder
o controle do seu monolugar batendo na traseira do
francês. O francês da Lotus, bate forte no mexicano Sergio Perez, da Sauber, voou e passou a alguns
centímetros da cabeça do espanhol Fernando Alonso,
da Ferrari. Mais uma vez aquela estrelinha que tanto
falamos, esteve este domingo com Alonso ,pois chegamos a acreditar no pior. Felizmente tudo acabou
bem, ainda que o espanhol tenha permanecido dentro
da sua Ferrari durante longos segundos, sendo ajudado pelos médicos. Pouco depois, saiu do seu FER-

Após esta etapa, Alonso perde um pouco de vantagem na liderança do campeonato e agora tem Vettel
e Webber mais próximos. Pastor Maldonado recebeu
duas punições após a corrida deste domingo. Com a
decisão, o piloto da Williams perderá dez posições a
grella do GP da Itália na próxima semana. Os comissários julgaram que a batida com Timo Glock foi culpa do venezuelano e também o puniram por queimar
a largada na Bélgica.Como a penalidade para cada
ação do piloto seria de cinco posições no grid, elas
foram somadas e deverão ser cumpridas em Monza.
A pena por queimar a largada não pôde ser aplicada
em Spa, uma vez que Maldonado não terminou a corrida. Geralmente, nestes casos, o piloto perde cinco
posições no resultado final.“ Eu cometi um pequeno
erro na largada por que a embreagem fugiu da minha
mão antes das luzes vermelhas se apagarem “ explicou Maldonado. O venezuelano é o piloto que mais
recebeu punições na temporada. Já foi penalizado
por incidente com Sergio Pérez (Sauber) no GP da
Inglaterra, por toque em Paul di Resta (Force India)
na Hungria, por batida com Lewis Hamilton (McLa-

RARI o que resultou de imediato num forte aplauso
do público presente nas bancadas: “Obrigado a todos
pelas mensagens de apoio, estou 100% e já penso em
Monza!”, disse Alonso.
Quanto ao ator deste espetacular acidente, Romain
Grosjean não poderá disputar o próximo GP da Itália,
este fim-de-semana, pois uma suspensão de uma corrida foi-lhe imposta pelo incrível acidente que causou.
O Francês também terá de desembolsar 50 mil euros,
como multa pelo acidente. “Os comissários consideram este incidente como uma violação extremamente
grave dos regulamentos, que teve potencial de causar
ferimentos a outras pessoas e eliminou candidatos
ao título da corrida”, disse um comunicado oficial.
“Nem a equipe nem o piloto apresentaram um pedido
para redução da pena”. Provavelmente o substituto
de Romain será Jerome D’Ambrosio, atualmente piloto reserva da Lotus. O Belga deverá entrar em ação
esta semana, no GP da Itália, em Monza.
Por algumas voltas, a prova ficou com o carro de segurança na pista e a tabela de classificação da prova
parecia estar de cabeça para os pés quando comparávamos a grelha da largada. Vários pilotos que largaram no fundo da grelha apareciam entre os cinco
primeiros a causa do acidente na primeira curva.
Depois de muitas disputas e os pilotos divididos
por duas estratégias: uma ou duas paradas. O alemão
Nico Hulkenberg, da Force India, conseguiu terminar
a prova na quarta posição, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, companheiro de Alonso, e pelo australiano Mark Webber, O alemão Michael Schumacher, da
Mercedes, que celebrou o seu 300º grande premio em
carreira chegou a ter bons momentos entre os três primeiros, mas errou na escolha da estratégia e acabou
tendo que fazer uma parada quase no fim da prova
ao perceber que seria pior permanecer na pista com
os pneus tão desgastados. Schumacher terminou em
sétimo, seguido pela dupla da Toro Rosso, o francês
Jean-Eric Vergne e o australiano Daniel Ricciardo, e
pelo escocês Paul di Resta, companheiro de Hulkenberg.

ren) em Mônaco e, no último sábado, por bloquear
a Force India de Nico Hulkenberg durante o treino
classificatório.
Filipe Massa, Ferrari estava contente no final da
corrida e comentou-nos: “Não sei se esta corrida
muda alguma coisa no meu futuro, mas estou muito satisfeito, assim como estava muito desapontado
na tarde de sábado (em razão do 14º lugar no grid),
porque sempre ando muito bem nesta pista. Foi uma

corrida agradável e o quinto lugar é um ótimo resultado, se pensarmos de onde larguei “concluiu Filipe
Massa que segundo os mais variados rumores poderá
ter os seus dias contados na Ferrari. A ver vamos!
Marcamos encontro no próximo fim-de-semana para
o GP da Itália.
Eis os 10 primeiros deste G.P.da BELGICA
Confira o resultado do GP da Bélgica:
1) Jenson Button (ING/McLaren), 1 pit-stop
2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1
3) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 2
4) Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 2
5) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 2
6) Mark Webber (AUS/Red Bull), 2
7) Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP), 2
8) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 2
9) Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 2
10) Paul di Resta (ESC/Force India), 2
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Zenit: Hulk e Witsel no topo das
transferências portuguesas
A

dupla investida do Zenit em Portugal tornou
esta segunda-feira o dia mais agitado do mercado 2012/13, apesar de os prazos de inscrição já
terem terminado na maior parte dos campeonatos
europeus.
O investimento conjunto dos russos em Witsel e
Hulk, superior a 90 milhões de euros (os 40 milhões

encaixados pelo F.C. Porto correspondem apenas a
85 por cento do negócio) apaga dos livros de registo o dia 30 de maio de 2007, em que o Manchester
United, num só dia, contratou Nani ao Sporting e Anderson ao F.C. Porto, gastando cerca de 55 milhões
de euros.
As transferência de Hulk e Witsel entram também
para o topo das mais avultadas de sempre no futebol
português. Os 40 milhões por 85 por cento do passe
do brasileiro fazem com que os valores totais a pagar
pelo Zenit superem os 50 milhões de euros, enquanto
o Benfica recebe a totalidade da cláusula de rescisão
de Witsel, fixada também em 40 milhões.
As dez maiores vendas do futebol português:
- Hulk (F.C. Porto) para o Zenit (40 milhões) em 2012
- Witsel (Benfica) para o Zenit (40 milhões) em 2012
- Falcao (F.C. Porto) para o At. Madrid (40 milhões) em 2011
- Di María (Benfica) para o Real Madrid
(25 milhões mais 11 milhões em variáveis por objetivos) em 2010
- Anderson (F.C. Porto) para o Man. United (31 milhões) em 2007
- Fábio Coentrão (Benfica) para o Real Madrid (30 milhões) em 2011
- Pepe (F.C. Porto) para o Real Madrid (30 milhões) em 2007
- Ricardo Carvalho (F.C. Porto) para o Chelsea (30 milhões) em 2004
- David Luiz (Benfica) para o Chelsea (25 milhões) em 2011
- Nani (Sporting) para o Man. United (25,5 milhões) em 2007

Fernando Gomes: «Quero
Ronaldo e todos os
jogadores motivados»
O presidente da FPF, Fernando Gomes, garante que
não existem quaisquer problemas na Seleção Nacional. Apesar de todas as atenções
estarem concentradas em Cristiano Ronaldo, por ter dito que estava
«triste», o responsável deixou a ideia
de que não existem razões para preocupação: «A federação tem uma estrutura e pessoas responsáveis pela
seleção. Nem Humberto Coelho,
nem João (Vieira) Pinto, me transmitiram qualquer problema com qualquer jogador. Pelo contrário, veem

uma grande motivação de todos para ganharem estes
dois jogos e começar da melhor maneira o caminho
para o Mundial2014.»
O dirigente disse ainda que quer
«Cristiano Ronaldo e todos os jogadores motivados e focalizados no
essencial, que é o apuramento para
o Mundial».
Portugal defronta o Luxemburgo na próxima sexta-feira, seguindo-se a receção ao Azerbaijão, no
dia 11 setembro.

Barcelona lidera tabela mundial de clubes

Sporting, em 17.º, é o
melhor classificado português
O
Barcelona continua a liderar a tabela mundial de clubes da Federação Internacional
da História e Estatística do Futebol (IFFHS), com
o Sporting, em 17.º, sendo o melhor classificado
português.
Na lista, que reflete a
classificação desde setembro de 2011 até final
de agosto, o Universidade
do Chile é segundo classificado, enquanto o Real
Madrid se mantém em terceiro lugar.
Boca Juniores (Argentina) e Chelsea (Inglaterra)
são os clubes que se seguem, em quarto e quinto
lugar, respetivamente, tendo ambos subido duas posições, refletidas na tabela
de agosto.
A maior escalada registada entre os clubes portugueses foi a do Marítimo,

que passou de 408.º para 163.º.
O Benfica é 62.º, tendo caído 27 lugares, seguido
pelo FC Porto, no 99.º posto (caiu oito lugares), e o
Sporting de Braga encontra-se no 71.º posto, menos
um que no mês anterior.

Premier League (Inglaterra)
P Equipa
1-Chelsea
2-Swansea City
3-West Bromwich
4-Man. City
5-Man. United
6-Everton
7-West Ham
8-Arsenal
9-Wigan Athletic
10-Newcastle
11-Fulham
12-Stoke City
13-Sunderland
14-Tottenham
15-Norwich City
16-Reading
17-Aston Villa
18-Liverpool
19-QPR
20-Southampton

P
9
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3

V
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
1
1
1
0
0
0
2
1
1
0
3
2
2
2
1
1
1
1
0

D
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
0
0
1
1
1
2
2
2
3

GM GS
8
2
10 2
6
1
8
5
6
5
4
3
4
3
2
0
4
4
3
4
7
6
3
3
2
2
3
4
2
7
3
5
2
5
2
7
2
9
4
8

P
9
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
0
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

V
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
0
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0

D
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3

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

P
12
10
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
1
1
0

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
0
1
0
0
0

E
0
1
2
2
2
1
0
3
0
0
2
1
1
1
1
3
0
1
1
0

D
0
0
0
0
0
1
2
0
2
2
1
1
2
2
2
1
3
3
3
4

GM GS
7
1
9
4
9
5
5
3
5
3
6
3
9
4
4
3
7
9
3
6
6
6
3
3
5
5
3
4
2
5
3
4
4
7
3
7
4
9
3
9

Liga BBVA (espanha)
P Equipa
1-Barcelona
2-Mallorca
3-Málaga
4-Rayo Vallecano
5-Valladolid
6-Deportivo
7-Sevilla
8-Getafe
9-At. Madrid
10-Levante
11-Real Madrid
12-Real Betis
13-Real Sociedad
14-Zaragoza
15-Celta de Vigo
16-Athletic
17-Valencia
18-Granada
19-Espanyol
20-Osasuna

Ligue 1 (França)
P Equipa
1-Marseille
2-Lyon
3-Lorient
4-Bordeaux
5-Toulouse
6-Valenciennes
7-Saint-Étienne
8-Paris SG
9-Bastia
10-Brest
11-Lille
12-AC Ajaccio
13-Montpellier
14-Stade de Reims
15-Nancy
16-Nice
17-Rennes
18-Évian TG
19-Troyes
20-Sochaux
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