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Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fotografias 
dos bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos devem ser envia-
das, acompanhadas dos respectivos nomes, datas de nasci-
mento, 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

Data de nascimento: 2 de Setembro de 2011
Mãe: Carole Gonçalves

Pai: Alain boucher

Élisia boucher
bebÉ do Ano 2011 e 2012

grande Festa de Halloween
A Associação Portuguesa do Canadá e o Grupo Folclórico Português 
de Montreal de Santa Cruz organizam em conjunto a grande festa do 
Halloween com um jantar/dançante animado por Eddy Sousa e DJ 
Xmen na Missão Santa Cruz no sábado 27 de Outubro pelas 19h00. 
Para mais informações ou reservas: Suzete: 514-593-5395.

Filarmónica Portuguesa de montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza no sábado 3 de No-
vembro uma grandiosa festa para os seus 40 anos de existência no 
salão da igreja Santa Cruz. Para comprar ou reservar o seu lugar 
contacte Leonardo Ribeiro: 438-876-4220. Festa de Halloween no 
27 de Outubro às 19h00 na sede da FPM. Entrada gratuita. Tragam a 
sua comida, e haverá prémios para os melhores mascarados. 

Semana cultural da
casa dos Açores do Quebeque
A Casa dos Açores do Quebeque convida todos os seus sócios e 
amigos às celebrações da Semana Cultural, cujo o tema é “Juven-
tude nos Açores de hoje”. A Semana Cultural realizarse-á de 24 a 
26 de Outubro de 2012, com início pelas 19 h. Vamos contar com 
a presença da Tanya Michelle Contente (Mestre de cerimonia), do 
mais jovem escritor dos Açores : o jovem escritor Ruben Correia, e 
da inestimável Meaghan Benfeito, do Sr. Duarte Miranda, Economista 
Vice-Presidente aposentado do Banco Royal do Canadá, Sr. Carlos 
Botelho, Director da SATA Express, do Dr. Gonçalo Botelho, Director 
do BANIF. Teremos tambem o nosso Grupo Reviver, o nosso rancho 
folclórico Ilha de Encanto, o nosso grupo de Cantares Recordações 
assim como algums jovems musicos da Filarmónica de Laval, Jordali-
na Benfeito e Cathy Pimentel. Encerramento da Semana cultural com 
jantar comemorativo do 34º Aniversário da Casa dos Açores do Que-
beque no dia 27 de Outubro 2012 pelas 19h00. (Preço do jantar 30 $). 
Para reservar,  por favor communicar com a Casa dos Açores do 
Quebeque (514 388-4129) 

Associação Portuguesa
do espí rito Santo
Associação Portuguesa do Espí rito Santo (Hochelaga) realiza no pró-
ximo dia 3 de Novembro, um jantar dançante, para celebrar o seu 
29º aniversário. Para reservas e informações, contacte o 514-254-
4647 ou o 514-354-7276.

Festa d’Halloween do
Folclore estrelas do Atlântico
O Folclore Estrelas do Atlântico organiza a festa d’Halloween no dia 
27 de Outubro, pelas 19h00 no centro Comunitário Português de 
Laval situado no 1815 rue Favreau, Chomedey. Venham fantasiado. 
Haverá prémios para as melhores fantasias. Preço para adultos: 25 
Aboboras e crianças: 15 Aboboras.
Reserve o seu lugar com: Crisantina Moniz: 450 688 8260 ou Ma-
ria Vital: 450 629 0250

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

514-374-2395

AStRÓlOGO – cuRAndEIRO
PROF. MEStRE AIdARA

Falo
Português

MAtAnçA DO PORCO
24 DE nOVEMBRO PElAs 19H00

nA st-EnFAnt JÉsus
ABRIlHAntADO POR

VIVIAnnA E, EDDy sOusA E DJ xMEn

Festa de Halloween e São martinho
O Clube Oriental Português de Montreal organiza no sábado, dia 27  
de Outubro, a noite de Halloween com DJ JG Night Productions com 
Jeff Gouveia. Ementa será sopa, salada, prato principal coelho no for-
no, sobremesa e café. Haverá prémios para todas crianças. Adultos 
são todos bem-vindos. E, sábado, dia 10 de Novembro pelas 19h30 a 
tradicional noite de são Martinho com o Conjunto Contact. Ementa: 
sopa, salada, prato principal bacalhau no forno, sobremesa e café. 
Para mais informações ou reservas contactar 514-342-4373.

São martinho na Santa cruz
A Missão Santa Cruz organiza o jantar de São Martinho no dia 10 de 
Novembro no subsolo da Igreja Santa Cruz pelas 19h30. Esta festa 
vai ser animada por o conjunto Estrelas da Noite. Ementa será: sopa 
de legumes, carne de porco à minhota com arroz e legumes saltea-
dos, sobremesa salada de fruta, 6 castanhas por pessoa, bolos e 
café. Bilhetes à venda na secretaria da Missão: 514-844-1011.

editoriAl

o governo inveSte, inveStigA
e inovA A PenSAr em Si

O Quebeque é um gigante económico e um ado-
lescente em matéria política. Os últimos dez 

anos transformaram a economia num olhar por 
cima dos ombros e o povo vê fugir-lhe o poder de 
compra a cada nova medida, governamental.
Seria o medo da mudança nas últimas eleições? Ou 

porque a sociedade virou individualista e corrupta? 
Recordo que os graves problemas já veem de trás e os 
peritos aconselharam  o governo de Jean Charest a ter 
um sentimento de impunidade é, aliás, uma das prin-
cipais causas da crise económica em que vivemos no 
Quebeque, na variante de uma política Liberal corrupta. 
A própria Paulina Marois entalada entre a espada e a 
parede da impopularidade em casa e na rua já admitiu 
que este quadro e o buraco não declarado de cerca de 
dois milhares de dólares nas contas do estado ameaça a 
sua governação. Tudo isto deveria ser considerado um 
escândalo do seu antecessor, Jean Charest. O esquema 
(TPS) de intermediação de contratos entre Empresas 
privadas, Câmaras e Governo, saldaria uma grande par-
te das dívidas da saúde e do ensino superior. Apesar dos 
escândalos públicos, que enchem páginas de jornais a 
opinião dos eleitores é “cala-boca”. 
O maior desafio é reconhecer que corrupção é crime, 

e se os ministros não sabiam, são péssimos administra-
dores e os eleitores parecem não controlar esta escalada 
perigosa. Pela primeira vez na história do Quebeque, 
uma mulher é Primeira-Ministra. Mas as mulheres que 

somam a maioria dos votos afastam-se de Pauline Ma-
rois, imagino que não gostem dela.
A mãe do programa das “garderies à sept dollars” não 

consegue cativar a ala feminina,  que rejeitam a Pri-
meira-Ministra e desconfiam da sua imagem ambígua. 
Pauline Marois não é René Lévesque, não tem jogo de 
cintura política e no Governo é uma etapa em desenvol-
vimento.
O problema das últimas eleições é o silêncio dos in-

telectuais, que não piam, os cidadãos que têm medo de 
dizer o que pensam e o culto da personalidade é o ca-
minho mais curto para o autoritarismo. O desinteresse 
pela política define, esta como uma eleição de consumi-
dores, não de eleitores; que votam mas não querem sa-
ber de programas eleitorais, desde que nada mude para 
pior, as pessoas não se escandalizam mais. A cidade de 
Quebeque com o seu parlamento, transformou-se numa 
“nomenclatura”, uma cidade de Ministros, Deputados, 
Assessores, com todo o mundo a depender da máquina 
Governamental e dos Lobistas.
Trata-se apenas, de lembrar ao novo Governo que é 

fundamental expandir os pontos relevantes: O refor-
ço das relações mútuas e o relacionamento estratégi-
co numa crescente afirmação económica, definir uma 
agenda clara, com peso na área geopolítica a que per-
tence e assim travar os custos elevados a uma etiqueta 
frouxa e incoerente. A consciência humana para atacar, 
pode abandonar as etiquetas e esperar que as novas raí-
zes do Governo no futuro irá provocar algo de bom para 
todos e profundamente diferente, assim saibamos espe-
rar pelos resultados.

Manuel de Sequeira rodrigues

Pauline MaroisRené lévesque

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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AjuStAmento orçAmentAl de PortugAl

“É imPerAtivo e tem de ProSSeguir” - fmi

‘enSinAr chinêS A um filho 
Será melhor Que um dote’
Em área é o mais pequeno município do País, 

mas nem por isso São João da Madeira deixa 
de ter ambições grandes. Apesar de apenas uma re-
duzidíssima parte dos seus 21 700 habitantes serem 
chineses, o presidente da Câmara descobriu no es-
tudo do mandarim a receita do futuro 
É verdade que vai introduzir o mandarim no ensino 

oficial do concelho?
Já em janeiro será introduzido em todas as escolas, 

no 3.° e 4.° anos do ensino básico. Além disso, va-
mos pedir autorização ao Ministério da Educação para 
criar pelo menos uma turma bilingue numa escola, 
desde o 1.° ao 12.° ano. Será um sistema semelhante 
ao do Colégio Alemão ou do Liceu Charles Lepierre, 
em Lisboa, com algumas cadeiras numa língua e ou-
tras noutra. Também no Instituto de Línguas de São 
João vamos pagar mais de metade da inscrição a quem 
for aprender mandarim. 
São João da Madeira tem uma comunidade chinesa 

significativa?
Nem por isso. Não é maior do que a de outros con-

celhos.
Então como lhe veio esta ideia?
Os portugueses têm de aprender aquela que será a 

língua de futuro para quem quiser fazer negócio. Não 
vai ser possível estar no mercado mundial sem entrar 
na China e, por isso, saber a língua corresponderá a 
uma mais-valia. Quem tiver oportunidade de ensinar 
chinês a um filho vai ser melhor do que era dantes dar 
um dote a uma filha.
Devemos interpretar a iniciativa como mais um con-

vite a que os jovens imigrem?
Nada disso. São João da Madeira já é um concelho 

muito virado para a exportação e tem potencialidades 
para crescer muito mais nesse sentido. Alguns dos 
nossos industriais, designadamente de calçado, come-
çaram a abrir lá lojas e sentem a falta do mandarim.
Que resultados pensa conseguir?
Considero uma missão histórica repensar Portugal 

para o futuro, porque ainda somos um pequeno país 
exportador. Se conseguirmos ficar com uma pequenís-
sima parte das importações chinesas, isso já represen-
tará várias vezes as nossas exportações atuais. Esta-
mos a falar de um mercado enorme e com um poder 
de compra em crescimento rápido.
Mas o que pode São João da Madeira exportar 

para a China? Olhamos muito para lá como o país 
de onde vêm artigos baratos. E, para vender esses arti-
gos aqui, eles nem precisam de falar português, basta 
porem o preço na montra. Para vendermos lá, temos 
de seguir a lógica contrária, com artigos de qualida-
de, que incorporem moda, design. Nesse caso, o preço 
não vende por si próprio. Há que explicar a mais-valia, 
e as elites e os homens de negócios chineses não fa-
lam inglês. Não queremos vender na China sapatos 
baratos, o que é curioso, porque nos últimos anos o 
calçado barato deles é que deu cabo do negócio aqui. 
Também já temos negócios na área da metalomecâni-
ca, e podemos vir a ter nos vinhos, no mobiliário, nas 
rolhas... 
Voltando aos seus cursos. Como vai contratar os 

professores? Serão cerca de metade chineses e metade 
portugueses, contratados através da Universidade de 
Aveiro, que coordenará todo este projeto. Contaremos 
também com o apoio da Escola Portuguesa de Macau. 
No ensino básico as aulas serão de uma hora por se-
mana. Claro que as crianças não sairão de lá a falar 
mandarim, mas quebra-se o gelo, a ideia de que é uma 
língua impenetrável. O objetivo será ficarem a saber 60 
carateres por ano. E se, daqui a uns anos, tivermos 200 
ou 300 pessoas que falem mandarim, já mudará por 
completo o panorama empresarial da região.
As famílias não acham bizarro? Ainda há pouco o 

inglês se tornou obrigatório no ensino básico.
A ideia foi muito bem acolhida quer pelas famílias, 

quer pelas direções das escolas. E isto não vai substi-
tuir de modo algum o inglês. O mandarim será a so-
mar.

A PrimeirA SAntA ÍndigenA
foi ProclAmAdA Pelo PAPA
O Papa bento XVI proclamou este domingo 

como santa Kateri tekakwitha, a primeira 
ameríndia a ser canonizada pela Igreja Católica. 
Numa cerimónia em que canonizou mais seis no-
vos santos, entre os quais uma espanhola defenso-
ra dos operários no século XIX, o Papa afirmou 
que aquela índia norte-americana foi firme “na 
sua vocação tão particular na sua cultura” e que, 
nela, “fé e cultura se enriqueceram mutuamente”.
Nascida em 1656 no que é hoje Nova Iorque, Kateri 

Tekakwitha morreu com 24 anos no actual Canadá, 
em 1680. Filha de pai da tribo Mohawk e de mãe 
Algonquin, Kateri impressionava os missionários do 
tempo, conta a Reuters, com a sua devoção e as suas 
práticas penitenciais.
Conhecida como a flor-de-lis dos Mohawks, opri-

midos durante muito tempo, Kateri foi o centro, 
logo desde a sua morte, de uma grande devoção, que 
culminou com uma cura inexplicada de um menino 
ameríndio de 12 anos, em 2006. Jake Finkbonner, 
a criança em questão, esteve hoje na celebração na 
Praça de São Pedro do Vaticano, em Roma, acompa-
nhado de centenas de pessoas da tribo Lummi e de 
outros ameríndios. 
Na cerimónia, conta a agência Ecclesia, o Papa ape-

lou a uma Igreja em constante “estado de serviço” à 
humanidade e a Deus. Referindo-se aos novos santos, 
disse que eles deviam ser “um encorajamento e um 
modelo” e acrescentou: “Com coragem heróica, eles 
consumiram a sua existência na consagração total a 
Deus e no serviço generoso aos irmãos. São filhos e 
filhas da Igreja, que escolheram a vereda do serviço 
seguindo o Senhor.”
A data foi escolhida porque a Igreja Católica ce-

lebrava hoje o Dia Mundial das Missões. Entre os 
novos santos, há dois mártires: Jacques Berthieu 
(1838-1896), padre jesuíta francês que morreu em 
Madagáscar, por não querer renunciar à sua fé; e Pe-
dro Calungsod (1654-1672), catequista filipino mor-
to em Guam por um pai que queria proibir o seu filho 
de ser baptizado. Pretexto para que o Papa lembrasse 
“os numerosos cristãos que são perseguidos por cau-
sa da sua fé nos dias de hoje”.
Conta a AFP que estava um belo sol outonal em 

Roma e que a cerimónia decorreu diante de muitos 
milhares de pessoas, com bandeiras americanas, ca-
nadianas, filipinas, italianas, espanholas, francesas e 

bávaras. Uma multidão muito internacional, muito 
alegre e de todas as idades, acrescenta a mesma fonte. 
Os novos santos incluem ainda o padre italiano Gio-

vanni Battista Piamarta (1841-1913), que ajudou os 
jovens operários durante a Revolução Industrial ita-
liana do final do século XIX, e a espanhola Maria 
Carmela Sallés y Barangueras (1848-1911), freira 
que apoiou também as mulheres operárias da mesma 
época. O grupo de novos santos inclui ainda a norte-

-americana Barbara Cope (Madre Marianne de Mo-
lokai, 1838-1918), que se dedicou aos leprosos, e a 
leiga alemã Anna Schäffer (1882-1925). Todos eles, 
disse o Papa, entenderam “a necessidade de uma pre-
sença cultural e social do catolicismo no mundo mo-
derno”.
Foi a décima vez que o actual Papa proclamou 

novos santos. No total, bento XVI proclamou 44 
novos santos, incluindo o português Nuno Álvares 
Pereira, em Abril de 2009.

O chefe da missão do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) para Portugal afirmou hoje 

que o país registou “progressos notáveis nos últi-
mos 18 meses”, mas considerou que “o ajustamen-
to orçamental é imperativo e tem de prosseguir”.
Numa declaração feita em Washington, a que a Lusa 

teve acesso, Abebe Aemro Selassie explicou que 
“Portugal obteve progressos notáveis nos últimos 18 
meses em termos de reformas estruturais e consolida-

ção das finanças públicas, com grandes sacrifícios e 
grande determinação da parte das autoridades portu-
guesas e do povo português”.
No entanto, acrescentou, “a dívida do país ainda é 

elevada e precisa de ser contida para assegurar a ple-
na recuperação”, pelo que Portugal “precisa de res-
taurar a sua capacidade de se auto-financiar a taxas 
razoáveis”, o que significa que o ajustamento orça-
mental é imperativo, e tem de prosseguir”.

“fidel cAStro eStá vivo e Bem de SAúde”
O ex-vice-presidente da Venezuela Elias Jaua disse, 

neste domingo, que Fidel Castro “está vivo e bem de 
saúde”. O político falou, de acordo com 
a agência Reuters, depois de uma visita 
feita a Cuba neste fim-de-semana. Aque-
le que é um dos braços direitos de Hugo 
Chávez, que está também a concorrer 
para a função de governador do estado 
de Miranda, disse que Castro esteve com 
ele no Hotel National, em Havana, não só 
num jantar como num encontro posterior.
Esta é uma reacção aos rumores que têm 

surgido, em particular nas redes sociais, dando nota 
que a ausência de Castro do olhar público pode re-

presentar debilitação grave no estado de 
saúde e até a morte.
No entanto, e apesar das palavras de 

Elias Jaua, ainda não existe confirmação 
oficial sobre o atestado de saúde de Fidel.
Recorde-se que, na semana passada, o 

filho Alex Castro veio a público dizer que 
Fidel estava a fazer exercício e a sentir-se 
bem.
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A Câmara Municipal da ribeira Grande vai 
avançar, já no próximo ano, com a feitura do 

projeto para a construção do Museu de Aviação 
dos Açores.
O anúncio foi feito por Ricardo Silva, esta manhã, 

na assinatura do contrato de cedência do acervo his-
tórico e utilização do espólio da SATA, para a cria-
ção do Museu de Aviação dos Açores. O protocolo 
foi assinado no salão nobre dos Paços do Município, 
com o presidente do Conselho da Administração da 
SATA, António Gomes de Meneses. 

A estrutura museológica vai surgir no antigo mata-
douro, instalado no complexo arquitetónico do sé-
culo 18, e onde se inclui o mercado municipal e o 
Museu de Emigração Açoriana.
Para Ricardo Silva, este projeto assume uma “im-

portância fulcral na História dos Açores em geral e 
do Concelho da Ribeira Grande e da empresa SATA 
em particular”.
A Ribeira Grande é o “lugar natural” para o nasci-

mento do Museu de Aviação dos Açores, justificando 
o autarca que a história da Aviação Civil Açoriana e 
da própria SATA está intimamente ligada ao então 

Portugalíssimo

1280Am

Produtora: 
Rosa Velosa

linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 york, Westmount, H3z 2z5
rvelosa@videotron.ca

muSeu de AviAção doS AçoreS 
nASce nA riBeirA grAnde

aeródromo de Santana, em Rabo de Peixe.
Por outro lado, sublinhou, “tem sido uma aposta 

constante desta autarquia a preservação e divulgação 
do seu património e história, bem como contribuir 
para a estimulação da economia, através do turismo 
cultural”. 
O município nortenho, e enalteceu o autarca, é o 

único dos Açores a ter a seu cargo várias estruturas 
museológicas (Museu Municipal, Museu da Emigra-
ção, Casa do Arcano e Museu vivo do Franciscanis-
mo), constituindo o Museu de Aviação dos Açores o 

seu quinto espaço.  Ao abrigo do protocolo, a SATA 
compromete-se a ceder todo o seu acervo histórico à 
Câmara Municipal da Ribeira Grande com vista a do-
tar o futuro espaço do Museu da Aviação dos Açores. 
Este espaço ficará a cargo da Câmara Municipal, 

responsável por todo o processo de inventariação, 
conservação e preservação do acervo. 
Deste acervo fazem parte, entre outros, objetos usa-

dos nos aviões no Aeródromo de Santana, ferramen-
tas ou utilitária dos funcionários, documentação do 
antigo aeroporto de Santana, bem como mapas, plan-
tas e recortes de jornais e fotografias.

o PSd/mAdeirA
«não tenhAiS medo»

ALbErtO JOÃO JArDIM

Três armas, entre outras, têm sido utilizadas 
pelos instrumentalizados pela Direita, «Madeira 
Velha» em especial, para destruir o PSD/Madeira 
por dentro, bem como para desestabilizar o poder 
regional através do fim das maiorias absolutas. A 
Região Autónoma cair na instabilidade de o po-
der político ser partilhado por uma diversidade 
confusa de «interesses» que não são os do Povo 
Madeirense, por uma salada de partidos políticos.
Um dos métodos execráveis, é a «promessa» 

de emprego, ou de novo emprego mais satisfa-
tório, caso ajudem à «golpada» lançada do exte-
rior contra o PSD/Madeira. Como todos sabem, 
desde que Portugal se afundou graças ao regime 
político que temos e que a actual direcção do 
PSD/Madeira sempre combateu, mas do qual os 
nossos adversários internos são situacionistas e 
apoiantes das personagens do poder nacional ac-
tual, desde que consumada a desgraça para que 
fomos arrastados pelo «socialismo» o Governo 
da República criou legislação PARA TODO O 
PAÍS  que proíbe as admissões na Função Pública 
e até exige uma redução anual de dois por cento 
dos respectivos Trabalhadores, que felizmente na 
Madeira vamos aguentando com os que se refor-
mam e sabe Deus com o mais.... Então, como é 
que essa gente pode andar a prometer «empre-
gos»?!... Não vêem que é uma vigarice ?!...
É a gente com este carácter que vamos entre-

gar o PSD/Madeira? Já que na Madeira... duvido 
que ganhem qualquer eleição nacional, regional 
ou autárquica. A segunda «golpada» é ainda pior. 
Tem a ver com a carreira dos ameaçados.
É-lhes dito que «têm de se definir», e que quem 

assim não fizer, está tramado, porque a ganharem 
eles, não esquecerão, haverá consequências.
TRATA-SE DE OUTRA VIGARICE.
Felizmente que, neste País, apesar de todos os 

defeitos que tornam o regime político incapaz, as 
pessoas não podem ser despedidas da Função Pú-
blica por razões intrinsecamente políticas.
Daí que eu repita aos intimidados as palavras do 

Papa João Paulo II: «NÃO TENHAIS MEDO!».
E atrevo-me a acrescentar: «estamos aqui para 

o que der e vier». Finalmente, eles também fa-
zem «promessas», àqueles que têm os seus pe-
quenos negócios, porventura alguns a não correr 
bem de momento. Tenhamos presente que a lei 
aperta cada vez mais – e bem, desde que não ex-
cessivamente burocrática, lenta e com resultados 
errados – aperta cada vez mais a adjudicação de 
bens, trabalhos e serviços. Como é que as pessoas 
se podem deixar enganar com semelhantes «pro-
messas» de «facilidades», se a lei é exigentíssima 
e tudo está judicialmente controlado, como é pró-
prio de um País civilizado?...

dinArte Pimentel diz Que 
democrAciA e AutonomiA São 
“mAl AProveitAdAS” nA região
O cabeça de lista do Partido pelos Animais e 

pela Natureza (PAN) no círculo de S. Miguel 
nas eleições regionais de outubro, Dinarte Pimen-
tel, afirmou que a democracia e a autonomia “es-
tão a ser mal aproveitadas” nos Açores.

“Queremos mudar o panorama e o paradigma da po-
lítica nos Açores, por entender que a democracia e a 
autonomia estão a ser mal aproveitadas”, afirmou Di-
narte Pimentel, em entrevista à agência Lusa, acres-
centando que o seu partido “defende uma realidade 
mais harmónica”.
O PAN, que concorre pela primeira vez às eleições 

regionais nos Açores, assume-se como um partido de 
causas humanas, animais e vegetais, assente na ética, 
na transparência e na justiça, princípios que, segundo 
o candidato, “faltam às actuais políticas”.
Dinarte Pimentel frisou que “o PAN tem uma visão 

holística, global, da realidade, que está para além da 
ideologia de esquerda ou de direita”, defendendo que 
“é preciso voltar a pôr os interesses humanos e ani-
mais à frente dos interesses económicos”.

Para o candidato do PAN em S. Miguel, os Açores 
têm todas as condições para estar “na linha da frente” 
ao nível da protecção ambiental, da defesa dos ani-
mais e dos direitos das pessoas, assegurando que o 
partido se vai bater por “uma mudança paulatina de 
políticas”.

Dinarte Pimentel manifestou confiança na eleição 
de deputados do PAN para a Assembleia Legislativa 
dos Açores, tal como aconteceu na Madeira, defen-
dendo a necessidade de uma “moralização da políti-
ca”, que está “descredibilizada por culpa dos actuais 
políticos”.

“Não somos o partido dos cães e dos gatos. Votar 
no PAN é permitir que chamemos a atenção no 
parlamento para apostas quase completamente 
erradas, denunciemos lobbies”, afirmou, frisando 
que “quanto mais diversificada for a representa-
ção parlamentar, melhor será a democracia, mais 
opiniões serão ouvidas antes das tomadas de de-
cisão”.
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Que mAl tem A dAnçA?

J. J. Marques da Silva

temos sido interrogados se é pecado dançar, e 
se a bíblia tem doutrina para evitar o conde-

nar a dança. A pergunta vem sendo “temperada” 
com exclamações de alegria,  até porque há igre-
jas que introduziram danças nos seus cultos para 
expressar adoração ao Senhor. Há também costu-
mes que entraram em alguns lares, na exibição de 
seus vídeos, a tV, ou nos centros de atração espe-
taculares. A alegria é benéfica, dizem! 

Para nós nem sempre é benéfica, ou benigna, e pode 
ser prejudicial para a criatura humana quando queira 
irmanar costumes de vazios íntimos que não se har-
monizam com a vida dos que estão purificados pela 
Graça divina.
O povo de Israel, depois de ter feito um bezerro de 

ouro, na ausência de Moisés, para adoração a seu 
modo, ficou no desagrado de Deus. Quando estavam 
chegando ao arraial, “ouvindo Josué a voz do povo 
que gritava, disse a Moisés: --Há alarido de guerra 
no arraial. Respondeu-lhe Moisés: --Não é alarido 
dos vencedores nem alarido dos vencidos, mas ala-
rido dos que cantam; é o que eu ouço. Logo que se 
aproximou do arraial viu ele o bezerro e as danças; 
então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as 
tábuas (da Lei) e quebrou-as ao pé do monte” (Êxodo 
32: 15-19).
Estudiosos dizem que eram cânticos e danças rituais, 

que faziam parte do culto ao bezerro de ouro… Que 
alegria tiveram estas danças? Hoje há igrejas que alu-
gam  andares inferiores dos seus templos, para janta-
res, correspondentes a festas de vário timbre, e até de 
negócios de interesse nos seus simbólicos “bezerros 
de ouro”, seguidos de  bailes e debates de política 
social, ou de posições com vias de matrimónio. Mui-
tas vezes se põe fim ao desencontro dos ideais entre 
parceiros, porque os promotores das festas não foram 
sempre cautelosos e, também os pais não consegui-
ram alcançar sempre, com as danças, um noivo ou 
noiva para os filhos. 
No Novo Testamento temos o triste caso do rei He-

rodes e João Batista. Herodes derivava em querelas 
interrogativas sobre João Batista, que ele mandara 
prender e atar no cárcere, sobretudo porque João 
lhe dizia:--“Não te é lícito possuir a mulher de teu 
irmão”. Esta odiava João Batista e queria matá-lo. 
Chegado o dia de aniversário de Herodes, foi fácil 
preparar ambiente de festa, convidar “os dignitários, 
oficiais, militares e principais da Galileia”, e também 
pactuar com a filha de Herodias para dançar. Esta 
dançou e agradou a todos os convivas. Aproveitan-
do a inebriante situação da festa, Herodes disse à jo-
vem: --“Pede-me o que quiseres, e eu to darei. Se me 
pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu to 
darei”. Herodias insistiu para esta pedir a cabeça de 
João Baptista, e Herodes, no desaforo do seu jura-
mento mandou decapitar João Batista, e trouxeram-
-lhe, sem demora, a cabeça num prato! (Marcos 6: 
21-28)
Mesmo no gozo dum coração depravado como o de 

Herodias, que há de alegria na dança, com o decapi-
tar um homem de Deus? 
Vejamos algo no Antigo Testamento:
Depois duma vitória sobre os filisteus, vinha Saúl e 

o seu exército, e com eles também Davi. De conten-
tamento saiu-lhes ao encontro um grupo de “mulhe-
res de todas as cidades de Israel, cantando e dançan-
do, com júbilo, tambores, e instrumentos de música” 
(1ª Samuel 18:6). Tinha havido vitória, e portanto 
alegria; porém o povo não amava igualmente Saul e 
Davi. “As mulheres se alegravam e, cantando alter-
nadamente, diziam: --Saul feriu os seus milhares, po-
rém Davi os seus dez milhares. Então, Saul se indig-
nou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em 
extremo, e disse: --Dez milhares deram elas a Davi, 

e a mim somente milhares: que lhe falta, senão o rei-
no? (Idem versos 7 e 8). Saul era rei, e Davi ainda 
não tinha sido consagrado. Danças e louvores podem 
equilibrar o sentimento da inveja? Perguntamos, e a 
resposta, sabemos que é: não! A educação é aplica-
da a muitos caracteres que enfermam de analogia no 
sentimento da compreensão, e a pessoa desviar-se-á 
do juízo, se não tiver a unção que provém da relação 
com Deus. Ou então um comportamento social, dito, 
irrepreensível! 
Também há quem julgue a sua pessoa superior a ou-

tras, capaz de identificar os elementos que enfatizam 
a sensualidade, a lascívia, e a luxúria das dançarinas 
e dos dançarinos, que, dizem, com mais umas lições 
de ginástica aplicada na sua arte de espetáculo, porão 
de parte a sua volúpia e lubricidade. A culpa estará, 
então, nos olhos dos mirantes que não sejam capazes 
de ver sem maldade. 
Naturalmente é bom que compreendamos que a Bí-

blia não trata de finórios e manhosos para se exprimir 
a arte que se admite liberta das expressões burguesas. 
A Bíblia refere também que Davi “dançava com to-
das as suas forças diante do Senhor; e estava cingido 
de uma estola sacerdotal de linho, e fez subir a arca 

do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas até Je-
rusalém” (2ª Samuel 6:14-15). No Novo Testamento 
se faz também referência ao regresso ao lar do filho 
pródigo, que fez admirar seu irmão quando voltava 
do campo, e ao aproximar-se de casa ouviu a música 
e as danças. (Lucas 15:25). Sim, a Bíblia tem referên-
cia para danças.
O profeta Jeremias, no capítulo 31, desenvolvendo 

“Lamento transformado em Júbilo”, diz: --“A virgem 
se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos; 
tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei; trans-
formarei em regozijo a sua tristeza” (verso 13).

Não se apresentam casos de homens a dançar 
com mulheres, mas há quem afirme que a dan-
ça de muitas raparigas, era licenciosa, por vezes, 
como o foi com Salomé, a filha de Herodias. Con-
cluímos, portanto, que as danças podem ter o seu 
lugar válido, ou o seu sofrível merecimento, e a 
rejeição para os casos de impureza pautada pelos 
corações que afinam legalmente os seus sentimen-
tos, em particular com os crentes em relação com 
o Senhor Deus.

SuPer eSPeciAl
4 bAldeS de moSto Por 100$

PreÇo eSPeciAl dAS uVAS
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CARnEIRO
Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso.
Amor: Poderá surgir uma nova amizade ou um novo re-
lacionamento. saúde: A atividade laboral exige-lhe dema-
siado esforço físico ou mental. Durma mais para recuperar 

energias. Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão 
poderão conduzi-lo ao bom caminho.
números da sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

tOuRO
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Tendência para romper definitivamente com uma 
situação que já há muito tempo lhe causava mau estar. 
saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar desporto. 

Dinheiro: Boas oportunidades de negócio. 
números da sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

gÉMEOs
Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério.
Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. 
vai ter momentos de grande felicidade, bem merecidos por-

que muito se esforçou para o conseguir.
saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a sema-
na. Tenha algum cuidado com os seus olhos.
Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. 
números da sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

CARAnguEJO
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Ini-
ciativa.
Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a não os co-
meter segunda vez. Pense bem naquilo que quer para não 

magoar os outros. saúde: O cansaço tomará conta de si. A atividade 
laboral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais 
para recuperar energias. Dinheiro: Seja mais determinado nos ob-
jetivos a que se propõe.  
números da sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

lEãO
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. Estará muito 
carente, procure ser mais otimista quanto ao seu futuro 
sentimental. saúde: Semana indicada para se dedicar ao 

exercício físico. Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto 
deseja e merece. Período positivo para colocar em marcha projetos.
números da sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

VIRgEM 
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Cora-
gem e Justiça. Amor: Terá a capacidade de perdoar o mal 
que lhe fizeram. Poderá surgir uma nova amizade ou um 
novo relacionamento. saúde: Poderá sofrer de problemas 

no estômago.  Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. 
Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo ao 
bom caminho. números da sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

BAlAnçA 
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não 
espere que o amor vá ter consigo, procure ser você a dis-
tribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. saúde: Evite 

ambientes poluídos. Não esteja à espera de se sentir mal para ir ao 
médico, faça um exame médico completo. Dinheiro: A sua situação 
financeira sofrerá algumas alterações. 
números da sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

EsCORPIãO
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: terá a força e a determinação 
necessárias para fazer o que tem que ser. Seja mais com-
preensivo com o seu par. saúde: Modere os condimentos. 

O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período favorável ao 
desenvolvimento dos seus projetos. Época favorável para pedidos 
de empréstimo, seja prudente. números da sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

sAgItáRIO
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambi-
ção, Poder. Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. 
Ela precisa muito do seu ombro amigo. saúde: Poderá so-
frer um grande descontrolo nervoso. Dinheiro: Atravessa 

um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem 
económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de 
sono. números da sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

CAPRICóRnIO
Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Nega-
tivas. 
Amor: Visite um familiar que já não vê há algum tempo. 
saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da nossa 

alma, nunca se esqueça disso. 
Dinheiro: Grandes mudanças a nível profissional. Tente controlar a 
impulsividade nos seus gastos. 
números da sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AQuáRIO
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Está preparado para enfrentar as novas emoções 
que o esperam. Poderá ser injusto com a sua cara-metade, 
cuidado. saúde: Controle os níveis de açúcar existentes no 

seu sangue. Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com um 
colega de trabalho. Tente não andar muito tenso.
números da sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEIxEs
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal.
Amor: Semana propícia a novos encontros amorosos. 
saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. 

Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. 
números da sorte: 5, 23, 12, 6, 41,33
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Hélio bernardo Lopes

oS direitoS, liBerdAdeS e gArAntiAS

A Constituição de 1976 instituiu num dos seus ar-
tigos os Direitos, as Liberdades e as Garantias, 

tudo muito amplamente tratado e com uma quali-
dade muito difícil de igualar por esse Mundo fora. 
O tempo foi permitindo sucessivos aperfeiçoamen-
tos, tendo-se chegado, nas vésperas da atual crise 
surgida nos Estados unidos, e destes importada, a 
uma estrutura jurídica de muita qualidade e exce-
cionalmente aperfeiçoada.
Com a entrada em funções do atual Governo, para 

mais impulsionado, no seu espírito neoliberal, pela 
presença de um Presidente da República oriundo do 
seu seio, foi-se operando uma veloz destruição da es-
trutura social inerente à dignidade humana, mormente 
nos domínios do Emprego, da Saúde, da Educação e 
das Reformas dos aposentados. Natural é, pois, que se 
tenha vindo a assistir a uma progressiva contestação à 
política deste Governo, bem como aos respetivos exe-
cutores, o que se operou, como é da natureza da orga-
nização social, pela tal estrutura de direitos, liberdades 
e garantias consagrada na Constituição da República. 
Surgiram, deste modo, sucessivos protestos, maiores 
ou menores, mas por quase todo o País, e também gre-
ves em setores diversos, certamente por razões pon-
derosas. O interessante, digamos assim, e como tantas 
vezes pude já escrever, écomeçar agora a ver as pri-
meiras reações do Governo já com um tom de ameaça 
antidemocrática, como há dias se pôde ver na Assem-
bleia da República, com o argumento apontado pelo 

Primeiro-Ministro de que Jerónimo de Sousa estava a 
incitar à violência, mas também com os primeiros si-
nais de que as tais liberdades, os direitos e as garantias 
poderão vir a ser suspensas, mormente no respeitante 
ao caso da greve. Não deixa de ser aqui oportuno vol-
tar a contar uma cena que comigo se passou na viagem 
a pé com um emérito jornalista português. Quando nos 
preparávamos para atravessar a Rua da Prata, vindos 
de S. Mamede ao Caldas, o meu amigo, em resposta 
à minha observação de que a generalidade dos políti-
cos da II República era mais honesta que os do tempo 
dessa conversa, dele recebi esta resposta: pois é, Hélio, 
eles eram mais honestos, mas estes são mais espertos. 
Bom, ri-me, mas discordei do modo de abordagem do 
tema. Mas há um dado que se pode hoje já perceber fa-
cilmente: os atuais direitos, liberdades e garantias são 
um mero enunciado destinado a esvaziar o direito de 
protesto, porque logo que o poder político dito demo-
crático sinta necessidade, de imediato os mesmos são 
suspensos. Precisamente o que agora parece ir dar-se 
com o direito de fazer a greve.
Claro que as greves poderiam ser evitadas, mas isso 

pressuporia uma boa-fé da parte dos detentores do 
poder político, evitando a destruição, por razões es-
tritamente ideológicas, da estrutura natural do Estado 
Social, e que levou muitos anos a construir. O que hoje 
está em causa é apenas isso, ou seja, a defesa do Es-
tado Social. E também uma prática política que o não 
ponha em causa, como agora se pode já ver bem e à 
saciedade. Com a atual política, a democracia está a 
ser diariamente posta em causa. E não só por cá, mas 
mesmo por partes muito diversas da União Europeia.

A verdAde vAi Surgindo
à noSSA viStA
tal como já pude escrever por diversas vezes, 

foi-se tornando sintomática a ausência da voz 
da Igreja Católica Portuguesa em face do descala-
bro social para que os portugueses estão a ser ati-
rados a cada dia que passa. De resto, pude mesmo 
escrever que dois dos suportes da política do atual 
Governo são o Presidente Cavaco Silva e, precisa-
mente, a Igreja Católica Portuguesa.
Claro que uma coisa é escrever eu estas evidentes 

conclusões, outra é ser uma personalidade como Antó-
nio Ramalho Eanes, um homem da Opus Dei, até com 
um doutoramento obtido junto da Universidade de Na-
varra – uma das universidades da Opus Dei – a fazê-lo. 
E a diferença foi logo percecionada pelo surgimento 
do porta-voz dos bispos portugueses, Manuel Moru-
jão, explicando que não era bem assim, porque muitos 
bispos se vinham pronunciando dequando em vez.
Nos Açores, João Mota Amaral também não deixou 

de reparar, e de salientar, um dado já de todos conheci-
do: do Ministro das Finanças nunca se sabe o que vem, 
porque o que vale hoje, já não vale amanhã. Até Mar-
celo Rebelo de Sousa se viu na contingência de tratar a 
barafunda como podendo valer a pena, se, porventura, 
vier a terminar bem… Mas eis que nos surgiu o car-
deal de Lisboa, José Policarpo, dizendo que não vale 
a pena fazer manifestações, porque as mesmas nada 
resolvem. Bom, José Pacheco Pereira, muito melhor 
conhecedor destas realidades, não pensa assim, por-
que numa destas quintas-feiras nos referiu que, a não 
existir a anterior greve geral e os protestos, tudo seria 
ainda pior. A evidência! Espantosamente, o cardeal de 
Lisboa recusa perceber uma realidade popular muito 
elementar: quem cala consente. Mas mostrou um dado 
muito importante e que tem sido tentado, com algum 
êxito, diga-se, esconder: a Igreja Católica, sobretudo 
pela generalidade da sua hierarquia, foi um suporte 
absolutamente essencial do regime da Constituição de 
1933. De resto, foi este mesmo comportamento dúpli-
ce, muito típico da Igreja Católica, que levou Marcelo 
Caetano, no Brasil, a deixar a prática religiosa. Quase 
com toda a certeza, não terá deixado de crer em Deus, 
mas custou-lhe muito observar – e quão de perto!...– o 

múltiplo comportamento da Igreja Católica em torno 
dos interesses de Portugal.
Aliás, já com Salazar se havia dado algo de similar, 

quando Paulo VI esteve em Portugal, e onde foi pos-
sível vermos todos pela televisão o modo altivo e dis-
tante como Salazar cumprimentou Paulo VI em Monte 
Real. Há até uma anedota sobre a reunião a dois que 
posteriormente tiveram, mas que é agora escusado 
contar aqui. Claro que Marcelo Caetano tinha a obri-
gação de conhecer a História da Igreja Católica, e de 
saber que a sua hierarquia agia sempre deste modo, 
procurando estar sempre com um pé em cada um dos 
tabuleiros em causa. Uma realidade com horrorosas 
facetas históricas, de que uma das piores terá sido o 
comportamento de Pio XII e do Vaticano para com um 
criminoso contra a Humanidade da estirpe do croata, 
Ante Pavelic, responsável conhecido pelo genocídio 
de mais de duzentos mil sérvios. O que as palavras, 
aliás até bem erradas, do cardeal de Lisboa mostraram 
foi, precisamente, o que eu reiteradamente escrevi, e 
de que também António Ramalho Eanes se fez eco: a 
Igreja Católica não faz ouvir a sua voz porque apoia 
a atual política de empobrecimento dos portugueses. 
Tivesse o atual Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coe-
lho, a coragem de aplicar o Código do IMI aos edifí-
cios da Igreja Católica Portuguesa, e logo outro galo 
cantaria com o cardeal. Por um acaso, encontrei neste 
sábado uma grande amiga, cujo marido é ministro da 
comunhão em certa paróquia. Conhecendo-a como 
uma adepta laranja de há muito, mas revoltadíssima 
pelo que lhe está a acontecer e ao marido, hoje ambos 
aposentados, de pronto lhe disse: então e o cardeal?... 
Pois, a resposta foi rápida: mudei logo de canal, é igual 
a este tipo. Referia-se ao Primeiro-Ministro, que diz 
ter sido o seu maior barrete político de sempre.
Em síntese: puderam agora os portugueses ver à sa-

ciedade que o silêncio da Igreja Católica Portuguesa 
em face da desgraça social que está a atingir a gene-
ralidade dos portugueses se suporta, precisamente, no 
apoio dado pelos nossos bispos, na sua generalidade, 
à atual política deste Governo. O resto, caro leitor, é 
conversa…
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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.

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

Textos e

chamadas
pacotes a partir de

20$
por mês1

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

Descubram os nossos
combos novos

e acessíveis

---------- ----------

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

A infeliciAde 

Que infelicidade? 
Esta é a pergunta 

sobre a qual se formula 
portanto a definição de 
infelicidade, que está 
estritamente associada 
aos valores e aos mode-
los dominantes de uma 
cultura, de um tempo, 

de um país. 

Hoje que vivemos numa 
“aldeia global”, são-nos 
propostas formas de fe-
licidade que se sobre-
põem, e por vezes estão 
em contraste, com as que 
foram interiorizadas na 
infância e transmitidas 
pela família, propostas 
pela fé religiosa, pelo es-
pírito do grupo. 

Mas na cultura oci-
dental hoje dominante, 
em que prevalecem, em 
muitos casos, os valo-
res do individualismo, 
a infelicidade é questão 
subjetiva, escassamente 
partilhável, associada à 
solidão, ao isolamento.

Faltam de facto as 
grandes ocasiões (cala-
midades naturais, pes-
tilências, guerras com 
um amplo raio de acção, 
movimentos políticos 
de massa) em que a ne-
cessidade de agir contra 
um inimigo externo mo-
bilizava a solidariedade 
de todos: situações (que 
ainda se verificam aqui 
e ali por todo o mundo), 
nas quais a infelicidade é 
coletiva, e surge portanto 
elaborada e vivida pela 
totalidade do grupo, me-
diante a solidariedade, 
em nome de um bem co-
mum que coincide com o 
bem individual. 

Nesta nossa sociedade, 
pelo contrário, a infeli-
cidade não coincide com 

uma reacção ao mal-es-
tar ou à opressão social, 
nem com um estado de 
espírito contemplativo 
ou romântico: é mais 
uma condição psicológi-
ca na qual não se conse-
gue realizar e elaborar os 
momentos positivos da 

própria existência. Aque-
le que é infeliz, hoje, 
vive o seu próprio senti-
mento como sofrimento, 
invasor de todo o estado 
psíquico e incapaz de 
identificar as causas da 
própria infelicidade e de 
encontrar meios para as 
ultrapassar. E aquele que 
é infeliz, muitas vezes 
não tem motivos particu-
lares para o ser, mas vive 
tudo quanto lhe acontece 
numa prespetiva negati-
va.

Estudos realizados pro-
vam que a infelicidade 
para as mulheres é mais 
frequente manifestar 
sentimentos de infelici-
dade referentes aos afe-
tos, e para os homens 
sentir-se infeliz é devido  
à ausência de realização 
social. 

Uma mulher é muitas 
vezes infeliz quando 
não se sente amada ou 
então quando não con-
segue identificar-se com 
o papel familiar que tra-
dicionalmente lhe com-
pete. 
Ser esposa e mãe foi 

sempre referido como 
fonte de felicidade in-
substituível para todas 
as mulheres. Um ho-
mem, pelo contrário, é 
menos sensível às amea-
ças afetivas, e em todo 
o caso compensa-as in-
vestindo o melhor de si 
mesmo no seu próprio 
projeto social ou profis-
sional. 

Mas se lhe falta uma 
identificação positiva 
nesse sentido, também 
pode refugiar-se na infe-
licidade. 

Muitas mulheres, hoje, 
têm aspirações profis-
sionais, ainda bem que 
isso está acontecer – to-
davia, frequentemente, 
também joga nelas o 
sentimento de poder, de 
sucesso, de afirmação 
social e, quando às ve-
zes os objetivos deseja-
dos não são  alcançáveis, 
recaem por isso no insu-
cesso, na incapacidade 
de conquistar um espa-
ço próprio no mundo 
do outro, retirando daí 

a sensação de não serem 
respeitadas, e de terem, 
portanto, falhado o seu 
próprio objetivo de vida 
– daí a frustração afeti-
va, a infelicidade.

Para alguns, a infeli-

cidade é uma reacção 
transitória a determi-
nados acontecimentos 
de vida. Outros estão 
convencidos que os 
problemas em que se 
incorrem produzem 
danos e derrotas, é a 

manifestação de um 
pensamento negativo. 
E fechar-se, pelo con-
trário, na sua própria 
visão negativa, pre-
judica a liberdade do 
poder positivo do pen-
samento.

Augusto Machado
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receitA dA SemAnA

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE
514-879-1221  |  WWW.1221STEAKHOUSE.COM

Recebe um Porto graciosidade de Rocha e Rocha
quando apresenta o jornal A Voz de Portugal

oS PerigoS do AçúcAr
eScondido noS AlimentoS (1)

Consumir açúcar em excesso tem mais conse-
quências do que apenas engordar. Atenção ao 

que se esconde numa lata de refrigerante ou num 
iogurte magro
Lá em casa nem comemos muito açúcar. De manhã, 

despacham-se as crianças com um prato de cereais, 
daqueles especiais para elas. Na lancheira, vão mais 
umas bolachinhas e uma dose de gelatina...
Esta casa não existe na realidade. Trata-se de um 

espelho do que se passa nos lares da maioria das fa-
mílias e da relação que os portugueses mantêm com 
o açúcar, esse pó branco, doce e irresistível que se 
esconde nos cereais, nas bolachas ou na gelatina. 
A maioria das pessoas nem se dá conta da quantida-

de ingerida diariamente. Além daquele adicionado de 
livre e espontânea vontade ao café, 
ao leite ou ao chá, há todo o outro, 
oculto, que a indústria insiste em so-
mar aos alimentos. E que ajuda a fa-
zer de Portugal um grande consumi-
dor. Para uma dieta de 2 mil calorias, 
a Organização Mundial de Saúde 
recomenda uma toma máxima de 50 
gramas de açúcar por dia (quatro co-
lheres de sopa). Por cá, a dose atin-
ge, em média, os 96 gramas, quase 
o dobro.O problema não se resume 
a crescer para os lados. “O açúcar é 
muito prejudicial para a saúde, es-
pecialmente se for consumido em 
bebidas, porque a velocidade com 
que a glicose e a frutose entram no 
sangue é agressiva do ponto de vis-
ta metabólico”, nota Nuno Borges, 
nutricionista.Ao chegar em grandes quantidades ao 
fígado, o açúcar é convertido em gordura, causando 
mais tarde uma constelação de problemas de saúde 
associados, conhecidos como síndrome metabólica 
(obesidade, hipertensão, hiperglicémia, alteração dos 
valores dos triglicéridos e colesterol). 
De acordo com um estudo publicado no Journal of 

the Heart Association, os adolescentes que ingerem 
grandes quantidades de açúcares de adição apresen-
tam piores perfis lipídicos (níveis mais baixos do bom 
colesterol e mais altos do mau e dos triglicéridos).O 
pequeno-almoço, para mim, é sempre no mesmo 
café: uma meia-de-leite com adoçante e um bolo 
apressado.Se o açúcar adicionado afeta o metabolis-
mo de forma tão hostil, o melhor seria mesmo desis-
tir dele, no dia-a-dia. 
Não precisamos deste tipo de hidrato de carbono 

vazio (sem nutrientes). Dos vários tipos de açúcar 
disponíveis, o mascavado é o único que tem uns in-
significantes 5% a menos de sacarose e vestígios de 
minerais. De resto, é tudo igual. Mas dispomos de 
outras fontes de energia mais completas, como por 

exemplo os amidos, presentes na batata, na massa 
ou no pão.Só que os números em Portugal vão no 
sentido oposto: o consumo médio anual por habitante 
chega aos 36 quilos. Há apenas cinco anos, ficava-
-se pelos 33. Mesmo assim, os portugueses estão 
abaixo da média europeia (45 a 50 quilos).Eliminar 
a apetência pelo doce de um dia para o outro é tare-
fa difícil. Serão os adoçantes a melhor alternativa? 
Não há resposta clara para esta questão. As opiniões 
dividem-se e os estudos não ajudam. Para Nuno Bor-
ges, por exemplo, enquanto não houver evidência 
científica de que os adoçantes são tóxicos (e não há), 
surgem como a opção mais saudável, porque com 
eles desaparece a agressão hepática que ocorre de-
vido às grandes quantidades de açúcar. Para a dietis-

ta Patrícia Almeida Nunes “os indivíduos saudáveis 
podem consumir sacarose q.b., pois é a forma mais 
natural de comer alimentos doces”. Aliás, a pirâmide 
alimentar adotada nos EUA admite óleos, gorduras e 
doces na sua fatia mais pequenina.Até à hora do al-
moço, nada no estômago. E depois junto uma lata de 
refrigerante a mais uma dose de fast food (o dinheiro 
e o tempo são sempre poucos), no centro comercial 
ao lado do escritório.Francisco Varatojo, diretor do 
Instituto Macrobiótico de Portugal, já aboliu este ali-
mento (poderá ser considerado um alimento?) da sua 
dieta, há muitos anos. 
“Não é assim tão difícil”, avisa. Quando quer ado-

çar uma sobremesa, utiliza maltes de cevadas, que 
continuam a ser açúcares simples, mas trazem algum 
aporte nutricional. “Os adoçantes sintéticos não re-
presentam uma opção, pois são químicos. O nosso 
organismo não está preparado para lidar com pro-
priedades estranhas. Além de vários estudos apon-
tarem (em alimentação nunca se pode ter 100% de 
certezas) para a ligação entre adoçantes e cancro da 
bexiga ou perda de memória e concentração.”

gAlinhA fritA

INGrEDIENtES:
1 Frango
Leite qb.
Sal, Pimenta preta
Massa de Pimentão
Farinha
Ovos 

PrEPArAÇÃO: 
temperar o frango 
com o leite, o sal, a 
pimenta e a massa 
de pimentão. Deixar no tempêro durante 24 
horas.
Em seguida passar pela farinha, ovo batido 
e tornar a passar pela farinha.
Deixe repousar durante 2 horas e em segui-
da fritar.
É importante, deixar repousar o frango, de-
pois de passado pela farinha e pelo ovo, para 
que a farinha seja bem absorvida e para que 
possamos ter uma crosta agradável no mo-
mento de fritar. 
bOM APEtItE

Colaborador
Especial Frank rocha
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

30º AniverSário do gruPo corAl dA miSSão SAntA cruz 

Foi no sábado, dia 13 de Outubro de 2012 que 
se realizou o jantar anual, do “Grupo Coral” da 

Missão Santa Cruz. Este ano foi especial. O grupo 
comemorou os seus trinta anos (30) de existência. É 
verdade, não é fácil muitas vezes, manter um gru-
po assim “vivo”. D. Inês Gomes, a responsável, tem 
conseguido com o seu dinamismo, amor e vocação 
com que o dedica manter o grupo. Todos sabemos 
que nestas coisas, há pessoas que partem, outras que 
se iniciam (as vozes mudam) mas, a Inês, desde a 
sua fundação faz parte deste coral. Este foi fundado 
pelo Sr. Armando Loureiro em 1982. Antes de ini-
ciar o jantar, o Sr. Padre Orlando, deu a sua bênção, 
felicitou o Grupo Coral, assim como a D. Inês, por 
todo o esforço e o bom trabalho que tem sido feito, 
ao longo destes trinta anos. O grupo cantou um dos 
seus cânticos “A Cantar Queremos Rezar” (letra do 
Sr. Padre José Maria, música de Inês Gomes) assim, 
oferecendo a todos os presentes o som destas lindas 
vozes. O jantar foi servido, pelos “Jovens em Acção” 

que como sempre ofereceram um serviço impecável, 
rápido, sempre com um sorriso e com uma palavra 
de simpatia, cada vez que se dirigiam às mesas. Bra-
vo! Durante a refeição fomos surpreendidos (nem to-
dos, claro) pelo fadista, Carlos Rodrigues que cantou 
quatro dos seus fados, com alma e garra fadista. Foi 
uma maravilha, como disse alguém na nossa mesa, 
“com fado, até o jantar escorrega melhor”. Não era 
difícil o jantar “escorregar” pois, desde os acepipes 
à entrada e ao prato principal, tudo estava delicio-
so, com uma boa apresentação, (travessas e pratos) 
muito bem confeccionado, pela cozinheira Inês Go-
mes (que além do dom especial que tem na voz, tem 
umas mãos maravilhosas para culinária) em colabo-
ração com a sua equipa que sem dúvida foram pes-
soas excepcionais. Depois de tanta labuta, mostraram 
uma satisfação incrível até ao fim da festa. Parabéns! 
(Tudo muito bom e em abundância). Com o café 

Elisa rodrigues

foi servido o bolo de aniversário do ‘’Grupo Coral’’ 
onde os membros, deste mesmo, ofereceram um lin-
do ramo de flores à D. Inês, a qual comovida, por este 
gesto maravilhoso da parte dos seus ‘’colegas’’ agra-
deceu graciosamente, evidenciando a dedicação, o 
esforço, o trabalho e o tempo que se tem que dedicar 
para que o ‘’Coral’’ tenha continuação. Agradeceu 
também a todas as casas comerciais e a todos os que 
de uma maneira ou doutra, participaram e colabora-

ram para que esta festa se realizasse, mencionando, 
funerária Alfred Dallaire Memoria, farmácia Phar-
maprix (Mont Royal) peixaria S. Miguel, ourivesaria 
Zenith, restaurante Adega, restaurante Casa Minho, 

aos Jovens em Acção, a Carlos Rodrigues, à equipa 
da cozinha, à equipa do bar, a todos os presentes e 
em especial, ao seu marido (Sr. Gomes) que tem sido 
uma pessoa muito compreensiva e desempenhou cer-
tas funções, muito importantes neste evento. Foram 
sorteados prémios oferecidos, por alguns destes esta-
belecimentos, outros por particulares.
A noite continuou com muita alegria, muitos pulos, 

ao som da música do conjunto ‘’Contacto’’ que por 
onde passa, faz vibrar os pezinhos e põe todos em 
acção, até os ‘’Jovens em Acção’’ deram bem o seu 
pezinho de dança (dançando com os menos jovens). 
Um aniversário com muita alegria. A Voz de Portugal 
agradece o acolhimento que lhe foi feito, desejando a 
todos muito sucesso. Os nossos parabéns ao ‘’Grupo 
Coral’’ da Missão Santa Cruz e a todos os membros 
muita saúde para que este grupo continue a ser o Co-
ral que é. Um Bem-haja a todos!
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02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:46  CONSIGO  
10:13  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:09  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  O NOSSO TEMPO
16:33  SABORES DAS ILHAS
17:08  COM CIêNCIA   
17:37  DECISãO FINAL  
18:28  OBRA DE ARTE
 ENGENHARIA NO
 TRATAMENTO DOS LIXOS
18:52  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:02  BAíA DAS MULHERES  
20:51  TELEJORNAL
22:00  PORTUGAL AQUI TãO PERTO   
22:57  A GUERRA  
 GUERRA COLONIAL
00:09  24 HORAS(R/) 
00:41  ESTRANHA
 FORMA DE VIDA
01:14  GRANDE REPORTAGEM-SIC
01:46  CUIDADO COM A LíNGUA!   

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:47  LIGADOS à TERRA  
 CARRAPATEIRA
10:13  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:08  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  DE CARAS  
16:42  PORTUGUESES PELO MUNDO
 AUCkLAND- NOVA ZELâNDIA
17:23  O SEU DINHEIRO
17:40  DECISãO FINAL  
18:31  INGREDIENTE SECRETO  
 CARIL
19:00  24 HORAS  
20:02  BAíA DAS MULHERES  
20:51  TELEJORNAL
22:01  PORTUGAL AQUI TãO PERTO
 MATEUS ROSÉ
22:58  DESTINO: PORTUGAL
 LISBOA   
23:23  O NOSSO TEMPO
23:56  24 HORAS(R/) 
00:28  INESQUECíVEL
01:53  LER +, LER MELHOR(R/)  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:30  BIOSFERA  
10:15  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  GUIMARãES 2012  
14:15  O PREçO CERTO(R/)
15:00  TELEJORNAL   
15:45  360º   
16:00  LINHA DA FRENTE  
16:30  Há CONVERSA COM:
17:30  DECISãO FINAL  
18:30  CORRESPONDENTES
19:00  24 HORAS  
20:00  BAíA DAS MULHERES  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  PORTUGAL AQUI TãO PERTO
 NOVOS RURAIS
22:45  MATERNIDADE    
23:45  PROGRAMA A DESIGNAR
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  PERCURSOS
01:30  CORRESPONDENTES(R/) 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
 GOMBBY  
09:45  COM CIêNCIA   
10:15  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  LER +, LER MELHOR
14:15  O PREçO CERTO
15:00  TELEJORNAL   
16:00  SEXTA àS 9
16:45  VOO DIRETO(R/)    
17:30  VIVA A MÚSICA  
COM: PEDRO BARROSO
18:30  PORTUGAL NEGóCIOS  
COM: JOSÉ BENTO DOS SANTOS
19:00  24 HORAS  
20:00  BAíA DAS MULHERES  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:15  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
21:45  PORTUGAL AQUI TãO PERTO
DALTóNICOS VS COLOR ADDS
22:45  ESTADO DE GRAçA  
23:45  PROGRAMA A DESIGNAR
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  SEXTA àS 9(R/) 
01:30  PORTUGAL NEGóCIOS(R/)   
COM: JOSÉ BENTO DOS SANTOS

02:00  áFRICA 7 DIAS  
02:30  Só ENERGIA
03:00  BOM DIA PORTUGAL
05:00  QUEM FALA ASSIM    
05:30  SABORES DAS ILHAS
06:00  BIOSFERA  
06:45  SANTOS DE PORTUGAL   
07:15  VELHOS AMIGOS  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  INGREDIENTE SECRETO  
10:45  O HUMOR E A CIDADE  
11:15  VIII REGATA DE BOTES
12:00  ATLâNTIDA (AçORES)
13:30  CALIFóRNIA CONTACTO
14:00  PORTUGAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:15  VOZ DO CIDADãO   
16:30  TEMPOS MODERNOS RTPI    
17:00  MATERNIDADE (R/)     
18:00  MODA PORTUGAL  
18:30  DESTINO: PORTUGALSINES   
19:00  24 HORAS  
20:00  CENAS DO CASAMENTO - SIC
20:30  TELEJORNAL
21:30  HERMAN 2012  
22:30  TITO PARIS EM CABO VERDE
23:30  LINHA DA FRENTE  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  CALIFóRNIA CONTACTO

02:00  LIGADOS à TERRA  
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA  
03:00  BOM DIA PORTUGAL 
04:00  ZIG ZAG   
05:00  MISSA COMEMORATIVA
 DO DIA DO EXÉRCITO 2012   
06:00  PODIUM   
07:15  VELHOS AMIGOS  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  INGREDIENTE SECRETO  
10:30  CINCO SENTIDOS  
11:45  BRASIL CONTACTO - 2012   
12:15  MATERNIDADE (R/)     
13:00  POPLUSA    
14:00  JORNAL DAS 19  
15:00  LIGA ZON-SAGRES
 ESTORIL X PORTO   
17:00  TRIO D´ATAQUE   
19:00  24 HORAS  
20:00  CENAS DO CASAMENTO - SIC
20:30  TELEJORNAL
21:30  CINEMA PORTUGUêS
 A MULHER POLíCIA  
23:15  MODA PORTUGAL
23:45  PROGRAMA A DESIGNAR
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  BRASIL CONTACTO
01:00  VIVA A MÚSICA  
 PEDRO BARROSO

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:16  ZIG ZAG   
 JARDIM DA CELESTE  
09:46  FEITOS EM PORTUGAL
 PORTUGUESES EM PORTUGAL  
10:12  PORTUGAL NO CORAçãO   
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:05  LER +, LER MELHOR
14:12  O PREçO CERTOXII SÉRIE  
15:00  TELEJORNAL   
16:01  PLANETA MÚSICA   
17:05  CANADá CONTACTO 2012  
17:35  DECISãO FINAL  
18:27  BEST OF PORTUGAL  
DIELMAR / F3M SOLUTIONS / ICC
19:00  24 HORAS  
20:03  BAíA DAS MULHERES  
20:53  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:29  TELEJORNAL - AçORES(R/)   
22:01  PRóS E CONTRAS
23:54  24 HORAS(R/) 
00:25  O SEU DINHEIRO
00:49  CANADá CONTACTO
01:20  BEST OF PORTUGAL(R/)   
DIELMAR / F3M SOLUTIONS / ICC
01:51  LER +, LER MELHOR 

QuARtA-FEIRA QuIntA-FEIRA sExtA-FEIRA sáBADO DOMIngO sEgunDA-FEIRA tERçA-FEIRA

ProgrAmAção SemAnAl dA rtPi

grAnde noite de fAdoS

Sábado passado, a Associação Portuguesa do 
West-Island organizou uma colossal Noite de 

Fado. 
A sala estava cheia e deu para confirmar que a nos-

sa comunidade continua a adorar o fado. Cerca das 
20h00 foi servida a refeição composta por caldo ver-
de, salada de mariscos, e o famoso bacalhau assado 
com batatas e legumes, bolo de gelado com crepes 
salpicado com amoras, chá e café. Estava mesmo um 
mimo. Parabéns ao chefe cozinheiro.

Logo de seguida houve uma surpresa ou seja o gran-
de cantador da nossa comunidade Eddy Sousa iniciou 
a parte musical com a sua voz maravilhosa. Entoou o 

João Arruda

fado com alguns temas tais como Portugal meu país 
e Falso amor entre outros. De seguida foi o grande 
guitarrista aliás muito conhecido, António Moniz e a 
sua guitarra que com o viola e vocalista Luís Duarte, 
deram entrada à brilhante fadista comunitária, Jorde-
lina Benfeito. Com seu xaile preto e sua voz a sair-
-lhe do peito, cantou Ser avó, Maria Madalena, Meu 
amor marinheiro, e outros mais. Não tenho palavras 
para dizer o que senti quando ouvi o Xaile de minha 
mãe pois uma lágrima me caiu ao lembrar-me de mi-
nha mãe visto ela também cantar esta canção quando 
eu era mais jovem.

Eddy voltou novamente a cantar, seguindo-se Luís 
Duarte que também cantou alguns temas (Sol da ri-
beira, Perdoa minha mãe e outros). Finalmente o DJ 
Aaron Moniz terminou o serão com suas músicas 
para que todos pudessem dançar. Foi uma noite ma-
ravilhosa e agradeço à organização pelo sucesso do 
serão e que muito mais serões se repitam. Parabéns!
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SylviA KriStel, eStrelA 
de ‘emmAnuelle’, morre 
AoS 60 AnoS

A atriz holandesa morreu durante o sono, na 
noite de ontem, informou hoje a sua agente.

Lutava há 10 anos contra o cancro na garganta e 
pulmões. Sylvia Kristel, a atriz holandesa que se tor-
nou internacionalmente conhecida como a estrela da 
série de filmes ‘Emmanuelle’, morreu ontem à noite, 
durante o sono, como informou por comunicado a 
sua agente. Sylvia começou a carreira como modelo 
mas foi em 1974 que a oportunidade no grande ecrã 
surgiu, com o convite para protagonizar a saga eró-
tica ‘Emmanuelle’, que contava as aventuras sexuais 
de uma jovem mulher, casada com um diplomata, ro-
dadas em cenários exóticos como a Tailândia.

‘Emmanuelle’ ficaria na história do cinema como um 
dos primeiros filmes para adultos feitos para o grande 
público, tornando-se uma referência na história do ci-
nema. Sylvia, refletindo sobre o sucesso da série ‘Em-
manuelle’, lembrava que se devia, em grande parte, ao 
facto das leis de censura estarem a mudar em muitos 
países – e Portugal era um deles –, levando ao cinema 
público sedento de novidades eróticas. Curiosamente, 
no Reino Unido, o filme só era exibido em poucos ci-
nemas e com grandes cortes nas cenas mais quentes. A 
versão completa só foi exibida em 2007, como lembra 
a BBC.  Em Paris, foi banido dos cinemas durante seis 
meses. A controvérsia acabou por se tornar uma re-
ceita rápida para a fama e tornou Sylvia Kristel numa 
celebridade à escala mundial, facto de que disse nunca 
se ter arrependido. “É difícil pensar num papel me-

lhor”, disse em entrevista em 2001. Nascida em Utre-
cht em 1952, Sylvia teve uma educação marcada por 
uma forte educação com base na fé calvinista. Durante 
a adolescência, e talvez para fugir a ela, sai de casa 
e muda-se para Amesterdão, onde trabalhou como 
secretária e empregada de mesa. Aos 21 anos, ganha 
dois concursos de beleza, o Miss TV Holanda e o Miss 
TV Europa. Foi o namorado de então, o escritor belga 
Hugo Claus, que a convenceu a tentar uma carreira na 
representação. Na sua autobiografia, ‘Nue’ (Nua), Syl-
via faz confissões sobre a sua vida pessoal conturbada, 
falando abertamente sobre períodos de adição em ál-
cool e cocaína e sobre a necessidade de encontrar, em 
relações amorosas com homens mais velhos, a prote-
ção e amor de uma figura paterna. Hugo Claus tinha 
mais 27 anos que ela. Juntos tiveram um filho, Arthur. 
Seguiu-se um relacionamento de cinco anos com o 
ator Ian McShane, uma década mais velho, com quem 
se mudou para Los Angeles. Foi casada com o empre-
sário norte-americano Allan Turner, de quem se viria a 
divorciar cinco meses mais tarde, e com o produtor de 
cinema Phillippe Blot, matrimónio que, segundo Kris-
tel, a levou à falência. Viveu os últimos 10 anos ao 
lado do produtor de rádio belga, Fred De Vree.

megAn fox foi mãe PelA PrimeirA vez 
Megan Fox e brian Austin Green já foram 

pais. O menino, Noah Shannon Green, nas-
ceu no passado dia 27 de setembro, confirmou a 
atriz através da sua página do twitter. 
“Sentimo-nos abençoados por ter desfrutado de 

umas semanas tranquilas em casa, mas gostaria de 
dizê-lo antes dos outros. Demos as boas-vindas ao 
Noah Shannon Green a 27 de setembro. É saudável, 
feliz e perfeito”, escreveu a intérprete de Transfor-
mers.
“Sentimo-nos honrados por sermos pais desta bela 

alma e estou eternamente agradecida a Deus por ter-
-me permitido sentir este tipo de amor sem limites, 
impecável. Obrigada a todos os que enviaram bons 
desejos e energia positiva”, acrescentou na mensa-
gem deixada nas redes sociais.  
O casal de atores sempre foi muito discreto em rela-

ção à sua vida pessoal, no entanto, Austin Green fez 
questão de partilhar a sua felicidade com a gravidez 
da mulher através do Twitter.
Recorde-se que Megan Fox, de 26 anos, e Brian 

Austin Green, de 39, se casaram no Havai em junho 
de 2010. O ator já é pai de Cassius, de 10 anos, fruto 
da relação com Vanessa Marcil.

SArA SAmPAio Pode Ser o 
Próximo Anjo dA victoriA’S Secret

Depois de ter ganho os 
mais importantes pré-

mios que uma modelo pode 
receber em Portugal, Sara 
Sampaio é um nome que ga-
nha peso internacional. Aos 
21 anos, a portuguesa é uma 
das caras da campanha Outo-
no/Inverno da Victoria’s Se-
cret. Próximo objectivo: ser 
um dos anjos do desfile anual 
da marca de lingerie mais fa-
mosa do universo da moda. 
Depois de ter protagonizado 
a campanha da Axe, em que 
era um anjo caído do céu, ex-
periência já tem.
Sara Sampaio vive a maior 

parte do tempo em Nova Iorque e é lá que está a ser 
fotografada para a marca de lingerie mais famosa do 
planeta, a Victoria’s Secret. Não é uma estreia, uma vez 
que a modelo foi uma das escolhidas para a campanha 
de Primavera/Verão da linha mais jovem da marca, a 
VS Pink. Neste momento, a modelo está a trabalhar 
para mostrar toda a sua sensualidade nas imagens da 
campanha da Victoria’s Secret Designers Collection 
para o Outono 2012.
A pergunta que agora se coloca é quando é que a mo-

delo surgirá com as asas de anjo da Victoria’s Secret. 
“Não faço a mínima ideia. Não sou eu que decido isso, 
mas espero continuar a trabalhar com a marca regular-
mente”, disse ao Life&Style através de e-mail. Mas 
acabou por confessar que, entre os seus objectivos a 
realizar até ao final deste ano gostaria de subir à pas-
serelle no desfile anual da marca e assim tornar-se num 
anjo Victoria’s Secret. “Mas até lá preciso de esperar. E 
passar no casting também”, diz a modelo, consciente 
da sua sensualidade e sem temer que a sua altura (1,72) 
possa ser entrave à passagem para a passerelle. Todos 
os anos. por entre as muitas centenas de modelos que 
tentam a sorte no casting, apenas 30 são escolhidas.
Ser um anjo da Victoria’s Secret é um ponto alto na 

carreira de qualquer modelo. Significa fazer parte de 
um grupo restrito de mulheres que ganham asas nos len-
dários e mediáticos desfiles da marca norte-americana 
e mostram toda a sua beleza dentro de pequenas peças 
de lingerie. Os desfiles são uma espécie de ritual que 
se realiza anualmente - dos mais caros e espectaculares 
desde o primeiro, em 1995 - e que faz subir à passerelle 

as supermodelos do momento. Naomi Campell, Heidi 
Klum ou Gisele Bündchen já passaram por lá e muitas 
mais anseiam por subir a esta passerelle.
Depois de ser a protagonista da marca de roupa de ba-

nho Calzedonia e da linha de lingerie da H&M, ambas 
para o Verão de 2012, Sara Sampaio continua a ter a 
imagem e o corpo de que as marcas de lingerie gostam, 
como prova a sua escolha para as exclusivas campanhas 
da Victoria’s Secret. O facto de ultimamente a modelo 
ter enveredado por trabalhos onde prima a sensualidade 
não quer dizer que este seja o único caminho a seguir. 
“Tanto faço trabalhos de lingerie e biquíni como edito-
riais com roupa de designers conceituados. É tudo uma 
questão de época: no Verão a maior parte dos editoriais 
e campanhas é de biquíni”, desmistifica a modelo que 
ao lado de Adriana Lima protagonizou a campanha da 
Blumarine para o Inverno de 2011-12.
Sara Sampaio conta ainda que a oportunidade de traba-

lhar com a Victoria’s Secret surgiu há um ano, depois de 
ter participado num dos castings da marca de lingerie. 
Em Fevereiro foi contactada para integrar a campanha 
da linha mais jovem, a Versus Pink, e, desde então, não 
tem parado. “Estou a trabalhar com a Victoria’s Secret 
regularmente há seis meses e, para além da VS Pink, 
também tenho sido escolhida algumas vezes para a li-
nha principal - a Designers Collection”, continua Sara.
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2 pares 
de óculos completos
pelo preço de um!

Escolha na seccção do 2 por 1*

Acontecimento

26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal • Rosemont • Villeray

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, 
e não pode juntar a qualquer outro artigo em promoção. Armações a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

Exame da vista feito localmente por optometristas • Aceitamos prescrições do exterior newlook.ca

AS memóriAS dA comunidAde entrAm nA BiBliotecA

Foi no passado, Sábado 20 de Outubro, que foi 
lançado o livro rostos, Olhares e Memória de 

Manuel Carvalho e de Joaquina Pires, no Salão 
Nobre da Missão Santa Cruz. 
Foi numa sala cheia de convidados que este livro, 

tendo a ajuda da Universidade dos Tempos Livres, 
do governo dos Açores e Desjardins Caixa Portugue-
sa, foi apresentado por uma comitiva. O livro Rostos, 
Olhares e Memória é um resumo de testemunhos e de 
entrevistas com 19 pessoas da comunidade, sobre as 
vidas deles e do seu empenho na comunidade.

Durante esta cerimónia houve também vários dis-
cursos realizados por Emanuel Linhares, o padre Or-
lando Abreu, os autores deste livro Manuel Carvalho 
e Joaquina Pires, professor Luis Aguilar, e o vereador 
municipal do Mile-End, Alex Norris.
No seu discurso, Emanuel Linhares, presidente do 

Conselho de Administração da Desjardins Caixa Por-
tuguesa sublinhou o orgulho da Caixa em participar 
neste projecto. O senhor padre Orlando Abreu leu o 
prefácio do livro escrito pelo senhor padre José Ma-
ria Cardoso.
No discurso, conjunto dos autores, os convidados 

tiveram a oportunidade de saber que a ideia veio da 
co-autora Joaquina Pires. No seu discurso, Manuel 
Carvalho sublihou a importância deste trabalho. No 

final disse: Hoje os tempos estão mudados, mas é 
bom que não se esqueçam das lições do passado que 
são uma imensa e constante fonte de ensinamentos. 
Há um ditado que diz que as casas não se começam 
pelos telhados mas sim pela base, pelos caboucos. E 
os caboucos, bastante sólidos, felizmente já estão fei-
tos, já existem e devemo-los à tenacidade desta gente 
que chegou cá de mãos vazias e que destemidamente 
se deitou à vida. Já é tempo que os mais novos em-
punhem o facho do sonho iniciado há quase sessenta 
anos. Dêem continuidade, ao vosso modo, aquilo que 
já foi feito até aqui, e que foi imenso. Uma epopeia, 

como já foi dito! Como disse um dos nossos entrevis-
tados, a dado passo do seu testemunho: É uma chama 
que têm nas mãos. Na minha opinião este livro, é uma 
forma de transmitir e falar com as futuras gerações, 

para saberem de onde vêm, e assim melhor seguirem 
para o futuro. A obra dos autores foi bem apreciada 
e recebeu as devidas felicitações por parte de todos. 
A comunidade tem agora um testemunho escrito para 
as futuras gerações. A cerimónia acabou com oferta 
de prendas aos entrevistados presentes na sala, pelas 
quatro crianças do rancho folclórico português, com 
a apresentação musical de Victor Barreira e o seu fi-
lho, membros Filarmónica Portuguesa de Montreal, e 
uma segunda apresentação musical pela jovem clari-
netista Marie-Kettely Gomes.
A cerimónia fechou com um porto de honra.

Miguel Félix
Fotos de Manuel Neves
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Domingo, 4 de Novembro de 2012
Nos complexos funerários
EM FRANCÊS: 10 horas
222, boul. des Laurentides, Laval
7388, boul. Viau, Saint-Léonard
10300, boul. Pie-IX, Montréal-Nord

Na Igreja Notre-Dame d’Haïti  
11 horas  
10946, boul. Saint-Vital, Montréal-Nord

No Cimetière de Laval 
5505, rang Bas Saint-François, Laval  H7E 4P2
EM ITALIANO: 10 horas, 14 horas 
EM FRANCÊS: 10 horas
EM ESPANHOL: 12 horas
EM PORTUGUÊS: 12 horas

Autocarro gratuíto

A nossa comunidade é importante 
para nós!
Missas comemorativas para celebrar  
a memória dos vossos entes queridos.

514 727-2847  www.magnuspoirier.com 

450 661-7017  www.cimetierelaval.com

‘Quem ler eSte livro não Se deixArá
engAnAr tão fAcilmente Por um PolÍtico’
José rodrigues dos Santos, um dos raros auto-

res portugueses no exclusivo clube dos que já 
venderam um milhão de livros em Portugal, lança 
um novo romance este sábado, 20. Em cerca de 
600 páginas, A Mão do Diabo disseca a fundo a 
crise económica, e usa a ficção para dizer “a ver-
dade”. “Os culpados andam todos por aí” 

E às primeiras páginas do seu décimo livro publica-
do, faz-se luz sobre o colapso financeiro. Para os que 
acreditam que a literatura tem pouco em comum com 
a leitura, por exemplo, do Financial Times, entrar nas 
páginas de A Mão do Diabo (romance lançado pela 
Gradiva no próximo dia 20, na Sociedade de Geogra-
fia de Lisboa, às 17 horas, com apresentação a cargo 
de Henrique Medina Carreira), revela-se um intrinca-
do jogo do “descubra as oito diferenças”. 
O novo romance do escritor e jornalista José Rodri-

gues dos Santos, 48 anos, tem análises económicas 
exaustivas: diagnóstico da crise do subprime, avalia-
ção da crise da dívida soberana, desregulação eco-
nómica, processos de securitização, comportamentos 
dos mercados, cenários para saídas do euro, o proble-
ma principal da economia (“a deslocalização da pro-

dução para a Ásia”)... Onde é que já (não) ouvimos 
isto? O thriller protagonizado pelo historiador Tomás 
Noronha, herói de anteriores romances de JRS, capaz 
de decifrar criptogramas elaborados e de enfrentar 
criminosos musculados com igual souplesse, parte 
desta premissa: o presidente da Co-
missão Europeia é nomeado juiz do 
processo judicial internacional aberto 
para investigar as origens da crise fi-
nanceira e os especuladores com um 
plano secreto para destruir o Estado 
Social - considerados crimes contra a 
humanidade (onde é que nunca ouvi-
remos isto?). A bolsa de valores dos 
vilões é enriquecida com uma seita 
satânica que busca um DVD compro-
metedor e a narrativa passeia-se pe-
los países em apuros económicos do 
dito “Club Med” (Portugal, Espanha, 
Grécia, Itália). No posfácio, fala-se de 
uma “Segunda Grande Depressão”. As 
convulsões acontecem longe do hotel 
de luxo onde José Rodrigues dos San-
tos, cujos livros estão já traduzidos em 19 línguas, 
conversou, em exclusivo, com a VISÃO.
O julgamento dos responsáveis pela crise, apre-

sentada como “crime contra a humanidade”, cor-
responde à secreta aspiração dos “países do Club 
Med”? 
Toda a gente é responsável pelo que se passou, e pelo 

que se está a passar. Nem que seja pela forma como as 
pessoas votaram, como exigiram determinadas políti-
cas. Faz-me confusão que protestem agora, mas que 
não o tenham feito quando se ordenou a construção 
da segunda ou da terceira autoestrada Lisboa--Porto, 
nem quando se construíram dez estádios para o Euro 

2004, sendo precisos apenas sete. Quando o dinheiro 
já tinha sido derretido, todos estavam contentes. Agora 
que chega a fatura, é que se protesta. Mas há pessoas 
mais responsáveis do que outras: a minha mãe, que é 
reformada, não tem o mesmo nível de responsabilida-

de de um chefe de Governo, ou de 
um deputado, ou de um banqueiro, 
ou de um dono de uma empresa de 
construção. Todos temos responsa-
bilidades, incluindo a comunicação 
social que não soube fiscalizar e 
chamar a atenção para certas coisas. 
Mas chegados a este ponto, temos 
que nos perguntar o que aconteceu, 
como aconteceu e quem nos pôs 
aqui. É muito interessante que nunca 
se tenha criado uma comissão que 
investigasse quem são os responsá-
veis pela crise, um Livro Negro... 
Isso nunca aconteceu por uma razão 
muito simples: havia o risco de se 
encontrarem os culpados (risos). Os 
culpados andam todos por aí. 

O romance coloca, acusados em tribunal, Alan Grees-
pan (ex-presidente da Reserva Federal dos EUA), eco-
nomistas, banqueiros, presidentes norte-americanos 
- como Obama que “contratou lobos para proteger 
cordeiros”, escreve. 
tudo o que está escrito no livro é verdade?
Tudo o que está escrito no livro corresponde à minha 

convicção de que aconteceu, e as pessoas, lendo, per-
cebem o fundamento dessa convicção. A verdade, em 
si é, muitas vezes, difícil de captar. Eu próprio disse já 
que “não há nada que seja definitivamente verdadeiro, 
apenas coisas que são definitivamente falsas e outras 
provisoriamente verdadeiras”. 
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Assim como no Japão, o videogame será vendido em 
dois modelos: um básico (US$ 300, com 8 Gbytes) e 
um premium (US$ 350, com 32 Gbytes). O básico 
virá com o console, o controle-tablet, o adaptador, 
um cabo HDMI e a barra de sensor. Já o premium 
virá com todos os itens do básico, mas terá mais me-
mória, incluirá apoios para o console e a Nintendo 
Land.
O anúncio do preço foi feito pelo presidente da Nin-

tendo of America, Reggie Fils-Aime, em Nova York, 
nos Estados Unidos. “O Wii U tem uma segunda tela 

de alta tecnologia que não se encontra em nenhum 
outro lugar”, disse Fils-Aime.
Durante a apresentação, a Nintendo mostrou ga-

mes que serão disponibilizados para o novo console, 
como o “Metroid Blast”, o “007 Legends”, e o novo 
“Bayonetta” (exclusivo para o Wii U). De acordo 
com a empresa, 50 jogos serão lançados para o con-
sole do dia 18 de novembro até o final de março.

NINtENDO tVII
A Nintendo também anunciou que integrará uma 

plataforma de TV ao WiiU. O sistema, batizado de 
TVii, possibilita que o usuário encontra, em um só 
lugar, a programação de TV, os serviços de vídeo sob 
demanda e as gravações que foram feitas.
Assim, diz a Nintendo, será possível acessar conteú-

do de serviços como o Netflix ou o Hulu, direto do 
tablete que controla o WiiU.
Além disso, o Wii U Game poderá ser usado para 

controlar a TV, selecionar a programação, agendar 
gravações e compartilhar informações em redes so-
ciais.

“A experiência é personalizada. Quando você 
acessa a tVii, o sistema traz os programas favori-
tos do usuário. Cada um da família tem seu perfil, 
mas é possível juntar os favoritos de toda a famí-
lia”, disse Zack Fountain, diretor da Nintendo 
America.

Wii u Será lAnçAdo 
noS euA em novemBro 
Por uS$ 300

AdoBe lAnçA A novA
gerAção do AcroBAt xi

A Adobe Systems Incorporated 
anuncia o Adobe Acrobat XI, 

que disponibiliza o serviço cloud 
em três versões: Acrobat XI Pro, 
Acrobat XI Standard e, finalmente, 
o Adobe reader XI. Podemos, ain-
da, incluir os serviços documentais 
recém-integrados Adobe Forms-

Central e Adobe EchoSign.
Editar conteúdos do PDF com ferramentas comple-

tas de edição e reutilização, acelerar o intercâmbio de 
documentos, usando PDF e a web, ou ajudar os em-
pregados a ser mais produtivos, usando PDFs, tablets 
e smartphones são as principais áreas de inovação da 
Adobe.
O padrão da indústria para o software PDF inclui, 

agora, a edição completa de PDF e a possibilidade de 
exportação para o Microsoft PowerPoint. Não nos es-
queçamos dos novos serviços cloud integrados, que 
incluem a sofisticada criação de contratos web com o 
Adobe EchoSign.
O Adobe EchoSign é uma ferramenta empresarial e 

tem uma interface bastante profissional. A sua tarefa 
é agilizar as aprovações contratuais em documento 
ou web de semanas para horas com assinaturas ele-
trónicas. Está disponível em 25 idiomas.
Outra das novidades chama-se Adobe FormsCen-

tral. Agora é fácil simplificar a criação e distribuição 
de formulários e análise de resultados, através desta 
aplicação. Encontra-se disponível em 12 idiomas.

Portanto, com os novos e me-
lhorados recursos e funciona-
lidades do Adobe Acrobat XI, 
os profissionais de negócio 
podem editar ficheiros PDF, 
alterar parágrafos, imagens e 
objetos, clicando de forma in-
tuitiva na nova ferramenta de 

edição de textos e imagens. Podem, também, combi-
nar vários ficheiros (PowerPoint, Word, Excel) num 
mesmo PDF. A inovação não fica por aqui. Em rela-
ção à segurança dos documentos, é possível colocar 
algumas restrições para prevenir a cópia, edição ou 
impressão sem autorização. Por sua vez, a nova ver-
são do Adobe Reader contribui para a funcionalidade 
do seu dia-a-dia, de uma forma completamente gra-
tuita.

Tal como sublinha Kevin M. Lynch, vice-presidente 
sénior e diretor-geral do Acrobat e Serviços Docu-
mentais da Adobe, «mais e mais informação está a 
ser gerada, partilhada e consumida em documen-
tos do que nunca. Trabalhar com formulários onli-
ne, revisões e assinaturas de PDF colaborativas são 
o dia-a-dia dos profissionais de negócio que antes 
eram simplesmente geradores de conteúdos. Os de-
partamentos de TI necessitam de suportar estas al-
terações mantendo e maximizando a utilização de 
infraestruturas e sistemas, bem como prestar apoio e 
fornecer serviços que permitem às suas organizações 
aproveitar novas oportunidades de negócio, melhorar 
resultados, justificar o ROI e baixar o custo total de 
propriedade».

O Wii u, novo videogame da Nintendo, será 
lançado nos Estados unidos no dia 18 de 

novembro, por uS$ 300. O aparelho, sucessor do 
Wii, tem como destaque um controle em forma de 
tablet com tela sensível ao toque de 6,2 polegadas 
que traz novos meios de interação entre o jogador 
e o game.

PAndA internet Security 2012
No passado, as soluções de 

segurança da Panda não 
eram bem vistas por parte dos 
entusiastas, não por culpa da 
sua eficiência, mas sim pelo ele-
vado consumo de recursos da 
máquina (o que também acon-
tecia em muitas outras solu-
ções). Felizmente, a Panda foi 
das primeiras a aperceber-se 
disso e desenvolveu um sistema 

de protecção real baseado numa solu-
ção de cloud computing, o Inteligência 
Colectiva. Actualmente, este sistema 
recebe mais de 73 mil ficheiros para 
análise, dos quais são recolhidos, ana-
lisados e processados 99,4%, permitin-
do assim que o seu computador esteja 
sempre protegido, caso fique ligado ao 
servidor da Panda. Não significa que 
não existam actualizações, pois é ne-
cessário garantir que a protecção do 
computador mesmo quando não está 
ligado à internet.
No Internet Security 2012, encontra-

rá uma completa protecção contra ví-
rus, spyware, malware, spam, firewall 
e simples protecção de dados ,através 
de processos de backup locais e online 
(até 2GB). O Panda IS 2012 tem ain-
da funcionalidades interessantes, como o modo de 
jogo/multimédia, que permite reduzir o impacto no 
sistema caso queira jogar ou ver um filme em ecrã 
completo. Outra aplicação incluída é a Vacina USB, 
que permite bloquear qualquer arranque automático 
vindo de pens USB ou CD/DVD, evitando assim um 

dos mais simples e directos métodos de propagação 
de vírus. Por fim, há também o sistema de teclado 
virtual, ideal para aceder as contas bancárias online, 
e o browser virtual, para poder navegar na internet 
através de um sistema operativo virtual, evitando a 
contaminação do computador. Esta última solução 
funciona muito bem, mas tem um inconveniente ab-
surdo: o facto de nem a aplicação da Panda nem as 
soluções usadas (Sun Virtual Box e distribuição Tiny 
Core Linux) virem no CD, obrigando-nos a descarre-
gar tudo da internet.

A nível de consumo de recursos, notámos uma me-
lhoria significativa, ocupando a aplicação de protec-
ção em tempo real apenas 2MB de memória, enquan-
to uma pesquisa completa não superou os 27% de 
consumo de recursos, face aos 55,6% registados com 
a versão 2011.
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Foi com a presença do director do 
departamento Georges Bastin, que 
agradeceu o apoio de todos os que con-
tribuíram para este evento: (Instituto 
de Camões, a Desjardins Caixa Por-
tuguesa, Consulado Geral de Portugal 
em Montreal e a Universidade de Mon-
treal). Também o Presidente do Conse-
lho de Administração da Desjardins 
Caixa Portuguesa, Emanuel Linhares, 

no seu pequeno discurso, explicou que 
é um prazer para a Caixa apoiar esta 
iniciativa, por que faz parte da sua mis-
são, que é estar ao serviço do povo e 
contribuir para o desenvolvimento do 
comunidade, sobretudo no ensino. O 
professor Luís Aguilar apresentou a 
plataforma multimédia disponível na 

internet, e  todas as suas capacidades.
Para concluir  o senhor Cônsul-Geral 

de Portugal felicitou a iniciativa e agra-

deceu à Universidade de Montreal e ofe-
receu a todos os convidados  um porto 
de honra e  um bom pastel de nata. A me-

umA novA etAPA no enSino
PortuguêS em montreAl

Foi na Quinta-feira dia 18 de Outu-
bro, que o departamento de litera-

tura e de línguas modernas da Univer-
sidade Montreal inaugurou a Mediteca 
portuguesa. A Mediateca é um local 

com duas secções distinctas: uma que 
nos permite consultar e até mesmo em-
prestar documentos literários, filmes 
ou musicais lusófonos e o outro uma 
plataforma multimédia que permite 
consultar um conteúdo mais importan-
te e útil, do ensino português como lín-
gua estrangeira.

texto de Miguel Félix

diateca  encontra-se nos locais C- 8069 
e C-7148 do Pavilhão Lionel-Groulx - 
3150, rua Jean-Brillant (Montreal) ou 

no site web: www.teiaportuguesa.com/
mediateca/mediatecaportuguesa.html
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

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

IGREJAS

SERVIÇOS cOnSulARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

ASSOcIAÇÕES E cluBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
ASSISTENTE SOCIAL
LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia 
Portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

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

Rosa: 514 278.3956

VIdEntE

23 de Outubro de 2012
1 Euro = cAd 1.302770

Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no distri-
to de ANJOU. 514-355-1233

InFO@PlExOn.CA

AluGA-SE

colabore
com o

nosso jornal

Bar português precisa de uma “Bar-
maid” com alguma experiência ou 
com capacidade de aprendizagem 
rápida. Deve falar francês e inglês 
perfeito. Alex: 514-594-8600

EncOntROS
SENHORA se tens entre 50 e 60 
anos, se estás sózinha, se acre-
ditas que a vida ainda tem muito 
para te dar e estás pronta para 
um novo amor, então telefona-me. 
procuro alguém como tu.

Carlos: 514-815-1603

Churrasqueira portuguesa
procura senhora, para aju-
dante de cozinha e balcão. 

Experiência mínima em 
saber trabalhar à caixa, 

sociável, saber lidar com 
a clientela. Falar francês. 

Estar disponível aos fins-de-
-semana e à tarde. 25 a 35 

horas (possível mais horas). 
Contactar José lucio ou 

nicolas: 514-903-1228

Procura-se senhora com carro 
para fazer limpeza de uma casa 
em Boisbriand. 10$/hora.

450-971-0620

QuintA-FeirA 25 de outubro
- AdelAide VillelA no Perú FAz 
  HomenAgem A FernAndo AndrÉ
- mile-end noVo reStAurAnte PortuguêS
- euclideS cAVAco APreSentA o Seu liVro em montreAl

SábAdo 27 de outubro
- inAugurAÇão dA mediAtecA
-reencontro doS combAtenteS cHito rodrigueS em montreAl

Aluga-se 31/2, já disponível, mui-
to limpo num sub-solo situado na 
parte este de Montreal 5201 Tai-
llon. Maria do Carmo 
514-353-8182 ou 514-935-8182

EMPREGOS

Procura-se senhora para ajuda 
familial para uma casa em Anjou, 
perto da sede da freguesia de An-
jou. Sálario generoso para pessoa 
competente. 

438-777-1161
das 18h às 19h.

†

†

Antonio Moura
1933-2012

Faleceu em Montreal no dia 17 de Outubro 
de 2012, com 79 anos de idade, o senhor 
António Moura, natural de Vila de Porto, 
Santa Maria, Açores.
Deixa na dor sua esposa Armenia Moura, 
filhos, Fernando (Já falecida Marina Folini 
Moura), Eduardo (Geraldine), seus netos 
Sonya, Amanda e Eric, seus sobrinhos Nel-
son (Suzy), Oscar (Cynthia), seus irmãos e 
irmãs, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-talon, este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Danny Pena
Missa de corpo presente, sexta-feira 19 de Outubro às 10h00 na Igreja 
Santa Cruz. Foi sepultado em cripta no cemitério Notre-Dame-des-
-Neiges no mausoleu Esther-Blondin. 
Renovam com profunda saudades a missa do sétimo dia, hoje, quar-
ta-feira 24 de Outubro de 2012 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

reSidênciA PArA

PeSSoAS AutónomAS

e Semi AutónomAS

PrOPrIEtÁrIOS
POrtuGuESES

Próximo da cidade
mas com a tranquilidade

da campanha
Visite-nos ou contacte

Ana Maria Esteves
450-427-7402

Dinarte Arruda
Faleceu em Montreal no dia 15 de Outubro 
de 2012, com 54 anos de idade, o senhor 
Dinarte Arruda filho de José Arruda e Liba-
nia Linhares, natural da Ribeira Quente, São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor seus pais, sua irmã Maria Arru-
da, seus sobrinhos Roberto Carlos, Samuel 
e Alicina, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-talon, este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente, segunda-feira 22 de Outubro às 10h00 na 
Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Nei-
ges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

Precisa-se de um professor de português, 3 dias por semana de Se-
gunda a quarta-feira das 14h15 às 15h15. 
Os grupos da aula vão de 8 a 14 crianças e serão regrupadas se-
gundo a idade. 
O professor deve ensinar às crianças uma ou duas canções portu-
guesas, para o concerto da escola em Dezembro próximo.
(O candidato será pago pela Direção da Comissão Escolar Inglesa 
de Montreal e a paga será de acordo com as competências.)
Os interessados devem enviar o seu pedido para : 

Michelle stein, Principal
École Primaire Pierre Elliott trudeau 

6855, rue Cartier Montreal, QC H2g 2W1
http://www.emsb.qc.ca/petrudeau/

facebook.com/PierreElliotttrudeauschool
Email: Mstein@emsb.qc.ca

tel: (514) 374-7337 / Fax: (514) 374-7667

sR. FARO
gRAnDE MEDIuM E VIDEntE AFRICAnO

Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resol-
ve 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

Outremont
Procura-se pessoa para guardar 2 
crianças com carro a tempo parcial 
(das 16h às 18h30 de segunda à 
sexta). Deve falar francês e com 
referências.

Clara 514-276-7359

Precisa-se pasteleiro com ou sem 
experiência a tempo inteiro. 

Fernando
514-382-2143

Precisa-se de programador e ope-
rador da máquina CNC e conven-
cional com alguma experiência.

Contactar
Joaquim ou salvadore

514-323-0863

VEndE-SE
Venda de ceramica italiana para 
cozinha, casa de banho, restau-
rante, garagem, balcão, etc. A 
partir de 99.

514-727-6293
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hiStóriA do fAdo (2)

A partir das primeiras décadas do 
século XX o fado conhece uma 

gradual divulgação e consagração 
popular, através da publicação de pe-
riódicos que se consagram ao tema, 
e da consolidação de novos espaços 
performativos numa vasta rede de 
recintos que, numa perspectiva co-
mercial, passava agora a incorporar 
o Fado na sua programação, fixan-
do elencos privativos que muitas ve-
zes se constituíam em embaixadas 
ou grupos artísticos para efeitos de 
digressão. Paralelamente, sedimen-
tava-se a relação do Fado com os 
palcos teatrais, multiplicando-se as 
actuações de intérpretes de fado nos 
quadros musicais da revista ou das 
operetas. 

Com efeito, o aparecimento das 
companhias de fadistas profissionais 
a partir da década de 30, veio permi-
tir a promoção de espectáculos, com 
elencos de grande nomeada e a sua 
circulação pelos teatros de norte a sul 
do País, ou mesmo em digressões in-
ternacionais. Tal foi o caso do “Grupo 
Artístico de Fados” com Berta Car-
doso (1911-1997), Madalena de Melo 
(1903-1970), Armando Augusto Frei-
re, (1891-1946) Martinho d’Assunção 
(1914-1992) e João da Mata e do “Gru-
po Artístico Propaganda do Fado” com 
Deonilde Gouveia (1900-1946), Júlio 
Proença (1901-1970) e Joaquim Cam-
pos (1899-1978) ou da “Troupe Guitar-
ra de Portugal”, integrada, entre outros, 
por Ercília Costa (1902-1985) e Alfre-
do Marceneiro (1891-1982). 
Embora os primeiros registos disco-

gráficos produzidos em Portugal datem 
dos alvores do século XX, o mercado 
nacional era ainda, nesta fase, bastan-
te incipiente, uma vez que a aquisição 
quer de gramofones, quer de discos, 
acarretava custos bastante elevados. 
Efectivamente, depois da invenção do 
microfone eléctrico, em 1925, reunir-
-se-iam as condições fundamentais às 
exigências de captação do registo so-
noro. Decorrendo, no mesmo período, 
o fabrico de gramofones a preços cada 
vez mais competitivos, estavam cria-
das, junto de uma classe média, as con-
dições mais favoráveis de acesso a este 
mercado. 
No contexto dos instrumentos de me-

diatização do fado a TSF – telegrafia 
sem fios - assumiu uma importância 

central nas primeiras décadas do sécu-
lo XX. Da intensa actividade de postos 
de radiodifusão verificada entre 1925 
e 1935, destacam-se o CT1AA, o Rá-
dio Clube Português, a Rádio Graça 
e a Rádio Luso rapidamente popula-
rizada pelo destaque que deu ao fado. 
Em 1925 tinham início as emissões da 
primeira estação de rádio portugue-
sa, o CT1AA. Investindo nas infra-
-estruturas técnicas e logísticas que lhe 
garantiam a expansão do seu âmbito 
de radiodifusão e a regularidade das 
emissões, o CT1AA de Abílio Nunes 
passou a integrar o fado nas suas emis-
sões, angariando um vasto círculo de 
ouvintes, que se estendia à diáspora da 
emigração portuguesa. Incluindo emis-
sões em directo dos Teatros, bem como 
apresentações musicais ao vivo nos es-
túdios, o CT1AA promovendo ainda, a 
título experimental, a transmissão de 
um programa de fados da responsabili-
dade do violista Amadeu Ramin.
Com o golpe militar de 28 de Maio 

de 1926 e a implementação da censura 
prévia sobre espectáculos públicos, im-
prensa e demais publicações, a canção 
urbana sofreria profundas mutações. 
De facto, logo no ano seguinte, regu-
lamentando globalmente as actividades 
de espectáculo através de um extenso 
clausulado, o Decreto-Lei nº 13 564 de 
6 de Maio de 1927, vinha consagrar, 
ao longo do disposto em 200 artigos, 
uma “Fiscalização superior de todas 
as casas e recintos de espectáculos ou 
divertimentos públicos (…) exercida 
pelo Ministério da Instrução Pública, 
por intermédio da Inspecção Geral dos 
Teatros e seus delegados”. Neste con-
texto, o fado sofreria inevitavelmente 
profundas mutações regulado agora, 
nos termos do disposto naquele ins-
trumento legal, ao nível da concessão 

de licenças a empresas promotoras de 
espectáculos, nos mais diversificados 
recintos, dos direitos de autor, da obri-
gatoriedade de visionamento prévio 
de programas e repertórios cantados, 
da regulamentação específica para a 
atribuição da carteira profissional, da 
realização de contratos, deslocações 
em tournées, entre inúmeros outros as-
pectos. Impunham-se, assim, significa-
tivas mutações no âmbito dos espaços 
performativos, no modo de apresen-
tação dos intérpretes, nos repertórios 
cantados – despidos de qualquer carác-
ter de improviso – consolidando-se um 
processo de profissionalização de uma 
plêiade de intérpretes, instrumentistas, 
letristas e compositores, que passava a 
actuar em recintos diversificados para 
um público cada vez mais alargado.
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA

HORIzOntAIs: 1. Bocar, Lorde. 2. Aval, Tara. 3. Caramujo, Em. 4. Ira, Une, 
Ara. 5. Me, Aduzir. 6. Pois, Oval. 7. Tensor, Ar. 8. Oco, Aos, Eme. 9. No, 
Alternos. 10. Ilha, Item. 11. Lírio, Amora.
VERtICAIs: 1. Bacio, Tonel. 2. Ovar, Peco. 3. Caramono, Ir. 4. Ala, Eis, 
Ali. 5. Mu, Soalho. 6. Tuna, Rota. 7. Lajedo, Se. 8. Oro, Uva, Rim. 9. Ra, 
Azarento. 10. Eril, Moer. 11. Ermar, Lesma.

4

2

ruBy SPArKS
A nAmorAdA PerfeitA
O que você faria se pudesse criar seu par ro-

mântico perfeito? É a partir desta premissa 
que ruby Sparks se desenvolve. O longa é vendi-
do como uma comédia romântica, mas passa lon-
ge do gênero. O que temos aqui é um bom drama, 
com altos e baixos, um vocabulário nada amoroso 
e cenas fortes para mexer com a cabeça de qual-
quer adolescente problemático.
Imagine um prodígio da literatura que alcançou o 

sucesso logo em seu primeiro livro, porém não con-
segue emplacar um novo hit. Esse é Calvin, a figura 
central da trama. Qualquer semelhança com J. D. Sa-
linger não é mera coincidência, o escritor é referência 
em vários momentos do filme.
Esse jovem romancista é interpretado por Paul 

Dano, que corresponde muito bem ao papel. Traba-

lhando em um novo livro, ele cria Ruby, personagem 
que inexplicavelmente ganha vida e se torna a sua tão 
sonhada namorada ideal, ou quase isso, já que Calvin 
começa a brincar de Deus com a garota.
Quem dá vida a esta mistura de Frankenstein com 

Mulher Nota 1000 é a talentosa Zoe Kazan. A jovem 
atriz é um show a parte: além da ótima interpreta-
ção, é dela o roteiro que deve agradar em cheio ao 
público hipster. Alguns personagens secundários são 
uma grata surpresa, como é o caso do irmão de Cal-
vin (Chris Messina), responsável por algumas das 
melhores piadas. Por outro lado, outras figuras ficam 
perdidas na história e são caricatas demais para se-
rem levadas a sério, como o padrasto do protagonis-
ta, vívido sem muito brilho por Antonio Banderas.
Talvez o maior mérito do longa seja fazer o público 

rir, mesmo se tratando de um drama sobre solidão 
e egocentrismo. Essa é a marca registrada de Jo-
nathan Dayton e Valerie Faris, diretores que já ha-
viam conseguido algo parecido em Pequena Miss 
Sunshine. Apesar do início entediante, repleto de 
clichês, a história se recupera e cresce aos poucos 
até um ápice grandioso. Em uma cena, o protago-
nista pede ao espectador: “acredite na história”. 
E, apesar do principal argumento da trama (como 
a garota ganhou vida) não ser explicado em mo-
mento algum, você embarca na fantasia e apro-
veita o drama.
Como se sabe, desfechos podem influenciar de 

maneira positiva ou negativa toda uma produção. 
E é justamente em seu final que Ruby Sparks se 
perde. A conclusão é forçadamente positivista, 
com a tradicional mensagem “tudo vai dar cer-
to, não importa como ou por que”, contradizendo 
todo o resto do filme e deixando um gosto amargo 
na boca. Impossível não pensar que houve inter-
ferência do estúdio, já que assim o drama torna-
-se mais vendável e de melhor absorção para o 
grande público. Apesar de certa decepção, Ruby 
Sparks é, sem dúvidas, um longa interessante e 
que merece ser visto. Tem uma fórmula perfeita 
para agradar pessoas em busca de identidade e al-
ternativos de plantão.

oS infrAtoreS
Os Infratores Acredite na lenda. O diretor 

John Hillcoat convida o público a conhecer e, 
acima de tudo, a acreditar na história dos irmãos 
bondurant, três jovens do interior que ganham a 
vida vendendo bebidas durante a Lei Seca ame-
ricana. Graças a alguns eventos mal explicados e 
ao folclore popular, uma lenda de imortalidade é 
criada em torno deles.
A fantasia é o que mantém boa parte do filme, aju-

dando a esconder alguns buracos da história contada 
no livro Wettest County, assinado por Matt Bondu-
rant, descendente direto do trio principal: Jack (Shia 
LaBeouf), Howard (Jason Clarke) e Forrest (Tom 
Hardy). A curiosidade fica por conta do responsá-
vel pela adaptação da trama: o mú-
sico australiano Nick Cave, um dos 
maiores nomes do rock alternativo 
dos anos 80. O roteiro não dá certe-
za alguma sobre quem é o principal 
protagonista da história. Isso não é 
necessariamente um problema, po-
rém neste caso torna-se algo confu-
so. Na primeira metade do longa, fica 
claro que Forrest, um brutamontes 
de bom coração e fala mansa, será 
o foco da trama. Aliás, impossível 
não associar o personagem ao Bane 
de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, 
já que Hardy continua com o biotipo 
e as falas quase sempre murmuradas 
do vilão criando uma sensação de 

dejà vu durante bom tempo. Na segunda metade tudo 
muda e Jack, o mais jovem dos irmãos Bondurant, se 
torna o protagonista. Personagens secundários vêm 
e vão para justificar essa alteração, deixando clara 
apenas a dificuldade em escolher um caminho para 
a trama.O elenco de enorme potencial não consegue 
salvar o problemático roteiro. A participação de Gary 
Oldman, no papel do mafioso Floyd Banner, merece 
destaque, mesmo que sua relação com os Bondurant 
seja algo mal explicado. Shia LaBeouf também faz 
um bom trabalho no papel de Jack, apesar do imatu-
ro aprendiz de gângster não evoluir o quanto deveria 
ao longo do filme. O enredo deixa dúvidas sobre o 
quanto de fantasia podemos receber sem questionar 
uma obra. Afinal, um personagem sobreviver a di-
versos tiros no peito, durante a década de 30 e sem 

atendimento médico, não é nada fá-
cil de aceitar. Você realmente vai ter 
de acreditar na lenda citada anterior-
mente. 
Nos primeiros minutos, somos apre-

sentados a uma verdadeira carnificina 
ao melhor estilo Scarface, no entanto, 
pouco do que se vê a seguir realmen-
te nos remete à máfia. Os Infratores 
não é um filme ruim, mas tem um re-
sultado final bastante confuso, fruto 
da inexperiência do roteirista Nick 
Cave. O que vai à tela é um relacio-
namento familiar do interior ame-
ricano ora tedioso, ora empolgante. 
Destaque para a ótima trilha sonora, 
o ponto alto da produção.

HORIzOntAIs 1. Pedúnculo comestível do fruto do cajueiro. Antro. 2. 
Destituído de cauda. Planta de fibra têxtil da família das Amarilidáceas. 
3. Argamassa com que se revestem as paredes. Grande extensão de 
água cercada de terra. 4. Fileira. Deus te salve! (interj.). Ruminante 
bovídeo. 5. Carpir. 6. Progenitor. Sinal gráfico que serve para nasalar 
a vogal a que se sobrepõe. 7. Ataviara. 8. Face inferior do pão. Altar 
cristão. Espaço de 12 meses. 9. Aniversário natalício. Deduzir. 10. Ni-
velar. Cabo náutico onde se prendemos papa-figos e as velas para as 
segurar do lado donde sopra o vento. 11. Parte mais grossa da farinha. 
Dar asas a.

VERtICAIs 1. Rosto. Sulcar um campo para o enxugar. 2. Desejo 
veemente. Causar raiva. 3. Crina do leão. Permeável. 4. Auroque. 
Pessoa que dança, em relação àquela com quem dança. Substância 
utilizada para condimentar os alimentos. 5. Instrumento musical, de 
sopro, de forma ovóide e timbre semelhante ao da flauta. Batráquio 
anfíbio aquático, anuro, da família dos ranídeos. 6. Ovário dos peixes. 
Unidade de medida agrária equivalente ao decâmetro quadrado. 7. 
Aqueles. Admissão. 8. Mesquinho. Irmã dos pais ou dos avós. Algu-
ma. 9. De cor amarelo-esbranquiçada. Da cor do céu sem nuvens. 10. 
Pequeno lago. Juntara. 11. O m. q. louro. Discursar.
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O polícia manda parar a mulher, aproxima-se do 
carro e diz:
- Vou ter que a autuar; a senhora vinha a 220 qui-
lómetros por hora!
- O quê? Impossível! Eu só comecei a andar há 10 
minutos!

nova geração
Duas meninas:
“Eu nunca vou ter filhos.”
“Porquê?” – pergunta a outra.
“Ouvi dizer que o download demora 9 meses!”

Conversas de profissionais
Um advogado e um engenheiro na pesca. O advo-
gado comenta: – Estou aqui porque minha casa foi 
destruída num incêndio com tudo que estava den-
tro dela. E o seguro pagou tudo. – Que coincidên-
cia! – diz o engenheiro. – A minha casa também 
foi destruída num terramoto e também perdi tudo. 
E o seguro também pagou tudo. O advogado olha 
intrigado para o engenheiro e pergunta: – Como é 
que fazes para provocar um terramoto?
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IdIan Shaman
Warlock and healer of Birth 

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 Eterno

Laço 
Encantado

Laço de Paixäo

Laço de 
Perfeição

tEStEMuNHOSFACtOS AutENtICOS DA VIDAtEStEMuNHOS

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 

Depois de so-
frer e lutar 
contra uma si-
tuação muito 
difícil, estamos 
agora cele-
brando o nos-
so casamento. 
tudo por cau-

sa duma terça pessoa que 
usou um guru africano para 
nos separar. Agora estamos 
reunidos e muito felizes.
Obrigado sHAMAn InDIO 
por teres destruído essa má 
influência. MARCIA F.

Depois de um 
mau diagnós-
tico sobre a 
minha saúde, 
fiquei atterrada 
e muito stres-
sada, até ao dia 
que encontrei o 
sHAMAn, que 
me limpou e li-

bertou duma força maligna e 
me levou a completa recupe-
ração. Agora posso encarar 
2012, cheia de saúde e cele-
brar uma nova vida.Obrigada. 
sOFIA.

sou uma mu-
lher atraente, 
uma carreira 
cheia de suces-
so, mas divor-
ciada à mais 
de 10 anos, 
pois a minha 

vida amorosa tem sido um 
falhanço total. sofri muitos 
desapontamentos,mas ago-
ra posso realizar o meu so-
nho de ter uma família outra 
vez. Obrigado sHAMAn pe-
los teus conselhos e ora-
ções. 
MIlA FERnAnDEz.

Comecei a sofrer duma depressão 
que levou à perca do meu traba-
lho. Minha família e o meu marido.
Cada dia a situação piorava. A cau-
sa real, foi uma praga que a família 
do meu marido me rogou. Obriga-

do sHAMAn por me teres libertado dessa 
má influência e ter recuperado os que me 
amam. H sOlEyBA

Durante um ano o meu desejo 
sexual baixou tanto que até me 
envergonhava da minha compa-
nheira. tudo por causa de um as-
sunto com uma mulher da minha 
terra,que resultou numa blocagem 
completa da minha sexualidade. 
Agora estou libertado e pronto 

para o casamento com a minha verdadeira 
amada. Obrigado sHAMAn. AlEx sAAD.  

Depois de sofrer e lutar contra uma situação muito difícil,estamos agora 
celebrando o nosso casamento.Tudo por causa duma terça pessoa que usou um 
Guru africano para nos separar.Agora estamos reunidos e muito felizes.Obrigadop p g g
SHAMAN INDIO por teres destruído essa má influência.  MARCIA F.

Depois de um mau diagnóstico sobre a minha saúde,fiquei atterrada e muito
stressada,até ao dia que encontrei o SHAMAN,que me limpou e libertou dumastressada,até ao dia que encontrei o SHAMAN,que me limpou e libertou duma 
força maligna e me levou a completa recuperação.Agora posso encarar 2012 
,cheia de saúde e celebrar uma nova vida.Obrigada. SOFIA.  

Sou uma mulher atraente uma carreira cheia de sucesso mas divorciada à maisSou uma mulher atraente, uma carreira cheia de sucesso,mas divorciada à mais
de 10 anos,pois a minha vida amorosa tem sido um falhanço total.Sofri muitos
desapontamentos,mas agora posso realizar o meu sonho de ter uma família outra
vez.Obrigado SHAMAN pelos teus conselhos e orações.  MILA FERNANDEZ.

Comecei a sofrer duma depressão que levou à perca do meu trabalho.minha
família e o meu marido.Cada dia a situação piorava.A causa real,foi uma praga que
a família do meu marido me rogou.Obrigado SHAMAN por me teres libertado
dessa má influência e ter recuperado os que me amam. H SOLEYBA

Durante um ano o meu desejo sexual baixou tanto que até me 
envergonhava da minha companheira.Tudo por causa de um assunto com g p p
uma mulher da minha terra,que resultou numa blocagem completa da 
minha sexualidade.Agora estou libertado e pronto para o casamento com 
a minha verdadeira amada.Obrigado SHAMAN. ALEX SAAD.  
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desapontamentos,mas agora posso realizar o meu sonho de ter uma família outra
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a família do meu marido me rogou.Obrigado SHAMAN por me teres libertado
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uma mulher da minha terra,que resultou numa blocagem completa da 
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a minha verdadeira amada.Obrigado SHAMAN. ALEX SAAD.  

Depois de sofrer e lutar contra uma situação muito difícil,estamos agora 
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SHAMAN INDIO por teres destruído essa má influência.  MARCIA F.

Depois de um mau diagnóstico sobre a minha saúde,fiquei atterrada e muito
stressada,até ao dia que encontrei o SHAMAN,que me limpou e libertou dumastressada,até ao dia que encontrei o SHAMAN,que me limpou e libertou duma 
força maligna e me levou a completa recuperação.Agora posso encarar 2012 
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Depois de um mau diagnóstico sobre a minha saúde,fiquei atterrada e muito
stressada,até ao dia que encontrei o SHAMAN,que me limpou e libertou dumastressada,até ao dia que encontrei o SHAMAN,que me limpou e libertou duma 
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família e o meu marido.Cada dia a situação piorava.A causa real,foi uma praga que
a família do meu marido me rogou.Obrigado SHAMAN por me teres libertado
dessa má influência e ter recuperado os que me amam. H SOLEYBA

Durante um ano o meu desejo sexual baixou tanto que até me 
envergonhava da minha companheira.Tudo por causa de um assunto com g p p
uma mulher da minha terra,que resultou numa blocagem completa da 
minha sexualidade.Agora estou libertado e pronto para o casamento com 
a minha verdadeira amada.Obrigado SHAMAN. ALEX SAAD.  
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1-Belenenses 24 10 8 0 2 17 10
2-Sporting B 22 9 7 1 1 16 7
3-UD Oliveirense 20 9 6 2 1 13 5
4-Penafiel	 17	 9	 5	 2	 2	 12	 9
5-Desp. Aves 17 10 4 5 1 10 7
6-Benfica	B	 16	 9	 4	 4	 1	 22	 11
7-Marítimo B 15 9 5 0 4 13 7
8-Leixões 15 9 4 3 2 11 10
9-Tondela 15 10 4 3 3 15 16
10-Arouca 15 9 4 3 2 14 10
11-Portimonense 12 10 3 3 4 13 14
12-U. Madeira 12 10 3 3 4 10 13
13-V. Guimarães B 10 9 2 4 3 5 6
14-Trofense 10 9 2 4 3 8 10
15-Santa Clara 10 9 2 4 3 10 11
16-Atlético CP 9 10 3 0 7 9 17
17-Sp. Covilhã 8 9 1 5 3 5 8
18-Feirense 8 10 2 2 6 10 16
19-FC Porto B 7 9 1 4 4 6 12
20-Freamunde 6 10 1 3 6 8 16
21-SC Braga B 5 9 0 5 4 6 11
22-Naval 5 9 1 2 6 8 15

P Equipa P J V E D GM GS
SegundA ligA

1-FC Porto 14 6 4 2 0 15 4 
2-Benfica	 14	 6	 4	 2	 0	 16	 6
3-SC Braga 11 6 3 2 1 15 10
4-Gil Vicente 9 6 2 3 1 6 5
5-Marítimo 8 6 2 2 2 4 6
6-V. Guimarães 8 6 2 2 2 5 9
7-Rio Ave 8 6 2 2 2 7 8
8-P. Ferreira 7 6 1 4 1 8 7
9-V. Setúbal 7 6 1 4 1 4 8
10-Académica 7 6 1 4 1 9 8
11-Estoril Praia 6 6 1 3 2 10 11
12-Sporting 6 6 1 3 2 5 7
13-Moreirense 5 6 1 2 3 8 9
14-Nacional 5 6 1 2 3 8 13
15-Olhanense 5 6 1 2 3 10 12
16-Beira-Mar 3 6 0 3 3 7 14

P Equipa P J V E D GM GS
ligA zone SAgreS

Benfica	2-1	Beira-Mar
V. Setúbal 0-0 P. Ferreira
Nacional 0-1 Gil Vicente
SC Braga 4-4 Olhanense
Estoril Praia 1-3 Rio Ave

Académica 1-2 V. Guimarães
FC Porto 2-0 Sporting

Moreirense 0-1 Marítimo

RESULTADO

V. Guimarães 26/10 15:15 V. Setúbal
Beira-Mar 27/10 11:00 P. Ferreira

Olhanense 27/10 11:00 Moreirense
Gil	Vicente	27/10	15:30	Benfica
Rio Ave 28/10 11:00 Nacional

Marítimo 28/10 13:00 SC Braga
Estoril Praia 28/10 15:15 FC Porto
Sporting 29/10 15:15 Académica

PRóxiMA JORNADA

Jackson M. [FC Porto] 5
Óscar Cardozo [Benfica] 4
Éder [SC Braga] 4
Rodrigo [Benfica] 4
Luís Leal [Estoril Praia] 4
Nabil Ghilas [Moreirense] 4
Lima [Benfica, SC Braga] 3
Abdi [Olhanense] 3
Steven V. [Estoril Praia] 3
Edinho [Académica] 3
James R. [FC Porto] 3
Abel Camará [Beira-Mar] 3
 Meyong [V. Setúbal] 3
Tarantini [Rio Ave] 3
 Ricky van W. [Sporting] 3
Wilson E. [Académica] 2
Hulk [FC Porto] 2

MARCADORES

Sporting B 2-0 FC Porto B
Desp. Aves 2-1 Belenenses
Portimonense	3-3	Benfica	B
UD Oliveirense 2-0 Feirense

Tondela 3-2 U. Madeira
V. Guimarães B 2-1 Santa Clara

Penafiel	2-0	SC	Braga	B
Leixões 4-3 Naval

Sp. Covilhã 0-0 Freamunde
Atlético CP 2-1 Trofense
Marítimo B 3-0 Arouca

RESULTADO
Feirense 2-1 Tondela

Freamunde 3-2 Atlético CP
Belenenses 1-0 Portimonense

U. Madeira 1-1 Desp. Aves
Benfica	B	22/10	V.	Guimarães	B

FC Porto B 24/10 Sp. Covilhã
Arouca 24/10 Leixões

Trofense 24/10 Marítimo B
Naval	24/10	Penafiel

SC Braga B 24/10 UD Oliveirense
Santa Clara 24/10 Sporting B

PRóxiMA JORNADA

mAjor leAgue Soccer (uSA)
P Equipa P J V E D GM GS

1-SJ Earthquakes 65 33 19 8 6 71 42
2-Sporting KC 60 33 17 9 7 40 26
3-DC United 57 33 17 6 10 52 42
4-Real Salt Lake 56 33 17 5 11 46 35
5-Chicago Fire 56 33 17 5 11 45 40
6-Seattle Sounders 56 33 15 11 7 51 32
7-NY Red Bulls 54 33 15 9 9 54 46
8-Houston Dynamo 53 33 14 11 8 48 39 
9-LA Galaxy 51 33 15 6 12 58 47 
10-Columbus Crew 49 33 14 7 12 42 43 
11-impact Montréal  42 33 12 6 15 45 50
12-Vancouver W. 42 33 11 9 13 35 41
13-FC Dallas 38 33 9 11 13 40 45
14-Philadelphia U. 36 32 10 6 16 36 40
15-Colorado Rapids 34 33 10 4 19 42 50
16-Portland Timbers 33 33 8 9 16 33 55
17-NE Revolution 32 33 8 8 17 38 44
18-Chivas USA 29 33 7 8 18 22 56
19-Toronto FC 23 33 5 8 20 35 60

Grupo A

Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto

FC Porto 1-0 Paris SG

FC Porto 24/10 Dynamo Kyiv 

Dynamo Kyiv 06/11 FC Porto

Grupo G

Celtic	0-0	Benfica

Benfica	0-2	Barcelona

Spartak	Moskva	2-1	Benfica

Benfica	07/11	Spartak	Moskva

Grupo H

SC Braga 0-2 CFR Cluj

Galatasaray 0-2 SC Braga

Man. United 3-2 SC Braga

SC Braga 07/11 Man. United

ligA doS cAmPeõeS ueFA euroPA leAgue

Grupo B

Plzen 3-1 Académica

Académica 1-1 Hapoel Tel Aviv

At. Madrid 25/10 Académica

Académica 08/11 At. Madrid

Grupo D

Marítimo 0-0 Newcastle

Club Brugge 2-0 Marítimo

Marítimo 25/10 Bordeaux

Bordeaux 08/11 Marítimo

Grupo G

Sporting 0-0 FC Basel

Videoton 3-0 Sporting

Genk 25/10 Sporting

Sporting 08/11 Genk

BrASileiroS dedicAm múSicA A hulK (você goStA?)
Dois cantores brasileiros deci-

diram fazer uma música em 
homenagem a Hulk, antigo avan-
çado do F.C. Porto, atualmen-
te no Zenit. Não faremos muitos 

comentários 
sobre o re-
sultado final. 

Dependerá 
do gosto de 
cada um.

contAS do f.c. Porto: fim do modelo?
As contas da SAD portista em 2011/12, apre-

sentadas esta quinta-feira, são muito más.
1. Más porque retratam um prejuízo brutal.
2. Más porque deixam à vista como tudo é instável 

até no clube com maior sucesso em Portugal.
3. Más sobretudo porque, aparentemente, represen-

tam o fim de um modelo virtuoso.
Por pontos.
1. Basta dizer o número: resultados líquidos supe-

riores a 35 milhões de euros. Assusta.
2. O F.C. Porto ganhou como poucos na Europa e 

vendeu muito nos últimos oito anos. Entrou dinheiro 
no Dragão. Milhões. Isso não serviu ao clube para 
apostar um pouco mais na produção da sua escola, di-
minuindo a exposição ao risco. Os responsáveis por-
tistas estão, afinal, entre os muitos que não viram a 
crise aproximar-se. Deveriam ter utilizado o dinheiro 
recebido para diminuir as dívidas à banca e reforçar 
os capitais próprios. Nada disso foi feito. No comu-
nicado, o clube realça o agravamento dos resultados 
financeiros, por causa de «maiores taxas de finan-
ciamento bancário». 3. O modelo do F.C. Porto, nos 
últimos anos, era simples: comprar barato, ganhar, 
vender caro. Funcionou, mas tinha dois problemas: 
precisava de financiamento constante e o risco era 
elevado. Os últimos meses trouxeram diversos ven-
tos contra. O mercado brasileiro ficou mais caro. O 

argentino tornou-se mais vigiado. Os bancos subiram 
o preço do dinheiro. Os compradores tornaram-se um 
pouco mais hesitantes (na verdade, sobraram o PSG 
e os inesperados russos). Os fundos de investimento 
assumiram posição, mas a relação nem sempre é vir-
tuosa. O problema maior deste conjunto de factores é 
que ele ameaça não ser passageiro, antes ter chegado 
para ficar. E encontrou o F.C. Porto exposto.
Apesar de tudo, a venda de Hulk e Alvaro Pereira só 

será registada nas contas seguintes. E o clube tem no 
plantel James Rodriguez, o anel que se segue. Deve 
dar para equilibrar os exercícios mais próximos. 
Mas, e depois? Tudo indica que os ordenados terão 
de descer, o que, agravado pela subida dos impostos, 
tornará menos agradável a passagem dos mais jovens 
talentos internacionais por Portugal. É cedo para fa-
lar em mudança de paradigma, mas parece evidente 
que alguma coisa vai ter de se alterar. A venda de 
Hulk já tinha sido um sinal, que as contas agora con-
firmam. No Dragão, a luz vermelha acendeu e é para 
levar a sério.
P.S. : As contas do F.C. Porto têm alguns aspetos que 

precisam de maior detalhe. Por exemplo nos custos. 
Com pessoal foram 50 milhões. Com fornecimentos 
e serviços externos gastaram-se quase 35 milhões de 
euros (mais quatro do que em 2010/11). Pergunta: 
que fornecimentos e serviços externos são estes?

reSultAdo dA tAçA de PortugAl
Freamunde 0-4 Benfica; SC Braga 3-0 (a.p.) Lei-

xões; Santa Eulália 0-1 FC Porto; Gondomar 0-2 
(a.p.) Gil Vicente; Naval 1-3 (a.p.) Arouca; Olha-
nense 3-0 1º Dezembro; Beira-Mar 0-0 (4-2)g.p. Pe-
nafiel; V. Setúbal 1-0 Tondela; Ponte da Barca 1-3 
Académica; Oliv. Hospital 1-1 (4-2)g.p. Ribeirão; 
Limianos 0-1 Tourizense; Pampilhosa 5-5 (4-2)g.p. 
Sp. Covilhã; Fabril Barreiro 3-1 Eléctrico; Pinhalno-
vense 0-3 Lourinhanense; Aguiar da Beira 1-0 (a.p.) 
U. Lamas; At. Reguengos 0-1 Farense; V. Guimarães 

6-1 Vilaverdense FC; Desp. Aves 3-1 (a.p.) Tirsen-
se; Sacavenense 2-2 (2-3)g.p. U. Leiria; Fátima 0-0 
(3-4)g.p. Penalva Castelo; Varzim 1-1 (2-3)g.p. Mi-
randela; AD Nogueirense 1-3 Santa Clara; Anadia 
2-5 (a.p.) Belenenses; FC Pedras Rubras 3-2 (a.p.) U. 
Madeira; Feirense 3-0 Fafe; Aliados Lordelo 0-2 UD 
Oliveirense; Nacional 4-0 Sp. Espinho; Marítimo 2-1 
(a.p.) AD Oliveirense; Rio Ave 2-1 Portimonense; 
Estoril Praia 1-2 P. Ferreira; Moreirense 3-2 (a.p.) 
Sporting

O Benfica perdeu ontem por 2-1 com o Spartak 
de Moscovo, em encontro da terceira jornada 

do Grupo G da Liga dos Campeões em futebol, 
disputado no relvado sintético do Estádio Luzh-
niki, na rússia.

Rafael Carioca, logo aos três minutos, e Jardel, aos 
43, na própria baliza, faturaram para os russos, en-
quanto Lima marcou, aos 33, o primeiro tento dos 
“encarnados” na prova, após o 0-0 no reduto do Celtic 
e o 0-2 na receção ao FC Barcelona. Com este resul-

tado, o Benfica caiu para o último lugar, com um 
ponto, contra três dos russos, quatro do escoceses 
e seis dos catalães, sendo que “Barça” e Celtic se 
defrontam ainda hoje, no Nou Camp.  Artur (guar-
da-redes do Benfica): “Ainda temos dois jogos na 
Luz e tenho a certeza de que conseguiremos o apu-
ramento depois. Os golos que sofremos foram mé-
rito do Spartak. Fazemos dois jogos seguidos em 
casa. O Spartak está dois pontos à frente e, se os 
vencermos em casa, depois temos o Celtic. Vamos 
fazer tudo até ao fim”. Lima (jogador do Benfica): 
“[O meu golo] não chegou. Acho que a ambição 
era levar pontos para Lisboa, infelizmente não 
aconteceu. A equipa batalhou até ao final para isso.

BenficA cAi PArA último do gruPo g, 
Ao Perder Por 2-1 em moScovo
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ligA bbVA (eSPAnHA)

1-Barcelona 22 8 7 1 0 24 11
2-At. Madrid 22 8 7 1 0 19 8
3-Málaga 17 8 5 2 1 13 5
4-Sevilla 14 8 4 2 2 11 9
5-Real Madrid 14 8 4 2 2 16 7
6-Real Betis 13 8 4 1 3 12 13
7-Levante 13 8 4 1 3 9 13
8-Mallorca 11 8 3 2 3 10 9
9-Valencia 11 8 3 2 3 11 11
10-Valladolid 10 8 3 1 4 12 9

P Equipa P J V E D GM GS

Premier leAgue (inglAterrA)

1-Chelsea 22 8 7 1 0 19 6
2-Man. United 18 8 6 0 2 21 11
3-Man. City 18 8 5 3 0 17 9
4-Everton 15 8 4 3 1 15 9
5-Tottenham 14 8 4 2 2 15 12
6-West Bromwich 14 8 4 2 2 12 9
7-West Ham 14 8 4 2 2 12 9
8-Fulham 13 8 4 1 3 16 11
9-Arsenal 12 8 3 3 2 13 6
10-Swansea City 11 8 3 2 3 14 12
11-Newcastle 10 8 2 4 2 9 12
12-Liverpool 9 8 2 3 3 10 12
13-Stoke City 8 8 1 5 2 8 9

P Equipa P J V E D GM GS

P Equipa P J V E D GM GS

1-Paris SG 19 9 5 4 0 15 5
2-Marseille 19 9 6 1 2 12 8
3-Lyon 18 9 5 3 1 14 8
4-Toulouse 16 9 4 4 1 15 9
5-Valenciennes 15 9 4 3 2 19 9
6-Bordeaux 15 9 3 6 0 11 7
7-Stade de Reims 14 9 4 2 3 11 7
8-Lorient 14 9 3 5 1 15 15
9-Rennes 13 9 4 1 4 12 12
10-Saint-Étienne 12 9 3 3 3 15 7

P Equipa P J V E D GM GS

1-Juventus 22 8 7 1 0 19 4
2-Napoli 19 8 6 1 1 14 5
3-internazionale 18 8 6 0 2 13 6
4-Lazio 18 8 6 0 2 15 8
5-Roma 14 8 4 2 2 18 13
6-Fiorentina 12 8 3 3 2 9 7
7-Catania 11 8 3 2 3 9 13
8-Sampdoria 10 8 3 2 3 10 10
9-Genoa 9 8 2 3 3 10 12
10-Udinese 9 8 2 3 3 8 11

SÉrie A (itáliA)

ligue 1 (FrAnÇA)

lAnce ArmStrong Perde AS Sete vitóriAS nA voltA A frAnçA

A união Ciclista Internacional (uCI) retirou, 
segunda-feira, Lance Armstrong as suas sete 

vitórias na Volta a França em bicicleta, na sequên-
cia do relatório da Agência Antidoping dos Esta-
dos unidos (uSADA) que acusa o corredor norte-
-americano de dopagem sistemática.
Já retirado, Armstrong, um sobrevivente do cancro, 

venceu o Tour consecutivamente entre 1999 e 2005 
e, após anos de suspeições, foi acusado e punido pela 
USADA, que, entre outras coisas, apoiou a sua deci-
são em testemunhos de 11 dos antigos companheiros 
de equipa.
“Armstrong não tem lugar no ciclismo”, declarou o 

presidente da UCI, o irlandês Pat McQuaid, durante 
uma conferência de imprensa, em Genebra, depois de 

SPorting: «criSe eStá no Seu
Ponto mAiS Alto», diAS ferreirA

ter qualificado este dia como “muito importante para 
o ciclismo”.

Dias Ferreira, ex-candidato à presidência do 
Sporting, considerou esta segunda-feira a 

crise que o clube tem vindo a atravessar “está 
no ponto mais alto” escusando-se a aprofundar a 
questão que será discutida quarta-feira no Conse-
lho Leonino.
“Neste momento, à beira de um Con-

selho Leonino, marcado para quarta-
-feira, não queria estar a comentar uma 
situação que é grave”, disse à agência 
Lusa, Dias Ferreira, garantindo que irá 
tecer as “considerações em local pró-
prio, olhos nos olhos”. Dias Ferreira 
sublinhou que, no atual momento, não 
vale a pena “deitar mais achas para fogueiras”, ex-
plicando que dentro de 48 horas irá dizer não tanto o 
que lhe vai na alma, mas mais o que a razão permite. 
“Eu não diria que o Sporting está a atravessar um 
período de crise, diria que está no ponto mais agudo, 
mais alto da crise, que já vem a atravessar há algum 
tempo, para não dizer há anos. A mesma não tendo 

sido atacada, talvez quando devia ter sido, é óbvio 
que tende a agravar-se”, referiu.
O membro do Conselho Leonino não espera que o 

órgão consultivo do clube vá trazer “alguma luz” para 
o futuro do clube, mas reconhece que alguma coisa 

terá de ser analisada quarta-feira. “Não 
me parece que é numa assembleia de 
duas ou três horas que se resolvem os 
problemas. Tem de ser com mais cal-
ma, e que se marquem os Conselhos 
em momentos em que haja tranqui-
lidade para que as coisas possam ser 
discutidas com razão, e não em deter-
minados momentos em que sabemos 

que é o coração que vai ditar o tipo de intervenções”, 
sublinhou. O Sporting venceu apenas dois jogos dos 
11 oficiais que disputou, está sem treinador efetivo 
desde a saída de Sá Pinto, a 4 de outubro, e domingo 
foi afastado na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, 
a primeira em que os “grandes” entraram, ao perder 
com o Moreirense (3-2, após prolongamento).
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