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AGENDA COMUNITÁRIA

São Martinho
O Clube Oriental Português de Montreal organiza
sábado, dia 10 de Novembro pelas 19h30 a tradicional noite de São Martinho com o Conjunto Contact.
O Clube Oriental Português de Montreal organiza
sábado dia 17 de Novembro pelas 19h30, jantar
dançante com espectáculo para angriação de fundos a favor do “Centre de Recherche de la Prostate”, animado pelo DJ Entre-nós, Fátima Miguel e o
Rancho Foclórico Verde Minho. Nesta noite estará
presente um especialista desta doença. 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 pelo conjunto Estrelas da Noite. Bilhetes
à venda na secretaria da Missão: 514-844-1011.

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal
O CASCM organiza um encontro destinado aos
“proches aidants” ou seja aos ajudantes duma
pessoa enferma ou idosa. Toma conta de alguém
que está doente ou em perda de autonomia?
Se a resposta for positiva então você é um cuidador natural, convidamo-lo a participar num encontro de informação dia 7 de novembro às 14h15,
no 32 Boul.St-Joseph O. Para inscrições contactar com o CASCM. Tel. 514-842-8045.

Filarmónica Portuguesa
de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa
aos seus sócios que haverá eleições para a presidência deste organismo comunitário para o 18
de Novembro pelas 13h00 na sua sede situado
no 260 rachel Este. Para mais informações contactar Senhor José Freitas. 514-843-4472.

Filarmónica Portuguesa
de Montreal
Informamos sobre os vencedores das rifas que
foi sorteado sábado 3 de Novembro. 1º prémio:
viagem a Nova Iorque oferta de Vasco, Domingos Andrade; 2º prémio: ánel de ouro, Wilson da
Silva; 3º prémio: jantar na Casa Minhota, Maria
Cordeiro; 4º prémio 30$ Discoteca Portuguesa,
Siva; 5º prémio cobrejão, Spiro Dedes. Obrigado.

EDITORIAL

EDUCAÇÃO

PRÉ-ESCOLAR,
HÁ RAZÕES PARA ESCOLHER
Manuel de Sequeira Rodrigues

A

pesar do notável progresso no alargamento
da escolaridade nas últimas décadas, Canadá
e Portugal continuam a apresentar dois notórios
défices no que respeita ao sistema educativo. Sem
esquecer os problemas de abandono e insucesso
escolar no próprio ensino básico, o primeiro dos
referidos défices, tem a ver com a grande percentagem de crianças que chegam à escola sem nenhuma aprendizagem pré-escolar. O segundo, é
a elevada proporção de jovens que abandonam a
escola sem a frequência do ensino secundário.
Quanto ao ensino pré-escolar, a instituição de um
sistema público de ensino infantil, não foi acompanhada da criação das condições materiais para
sua rápida generalização, tendo-se chegado à actualidade com grandes insuficiências na capacidade de oferta do sistema.
O ensino pré-escolar, não é somente uma condição necessária de cuidados e de socialização
infantil, nas actuais sociedades em que ambos os
progenitores têm a sua ocupação profissional e em
que as mulheres não podem simultâneamente trabalhar e cuidar dos filhos até à idade escolar. Mais
importante do que isso, a educação pré-escolar
constitui um factor essencial de igualdade escolar
e, por via disso, de igualdade de oportunidades sociais.
Hoje está absolutamente adquirido que a aprendizagem anterior à entrada na escola é um dos
mais importantes elementos de superação de de-

sigualdades, derivadas, da origem social e da
condição familiar, sendo portanto, um dos mais
rendosos investimentos em termos de sucesso
escolar, de formação e de inclusão social. A resposta a este desafio não pode deixar de assentar
na obrigatoriedade e necessária gratuitidade do
ensino pré-escolar, apostando em princípio na
oferta pública, sem prejuízo naturalmente da
liberdade de opção pelo ensino privado, para
quem o prefira fazer. Ao contrário do que alguns
pretendem, o Estado tem todo o direito, se não
a obrigação, de investir num sistema público
de ensino infantil (que um relatório da OCDE
qualificou como verdadeiro bem público), como
meio de universalizar a sua frequência em condições de igualdade social e de neutralidade ideológica e religiosa.
Quanto ao ensino secundário, não se torna necessário sublinhar a sua importância do ensino
técnico e profissional. Dada a pressão social para
a entrada precoce no mercado de trabalho, a
universalização do ensino secundário não se consegue somente pela gratuidade da sua frequência, como a realidade actual mostra, nem muito
menos por decreto de obrigatoriedade. Por isso,
é de aplaudir a criação de um sistema de bolsas
de estudo, para os jovens financeiramente carênciados, como forma de incentivo à frequência do
ensino secundário.
Assegurar o acesso universal a uma escolaridade alargada tornou-se também uma das tarefas
incontornáveis do Estado social, bem como de
progresso económico e do chamado modelo social europeu na actualidade.

O

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE MONTREAL RENUNCIA POR
DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO

O

político foi acusado de ignorar sobre o financiamento ilegal do seu partido, que mantinha
um cachet devido a alguns projetos da cidade de
Montreal, por pessoas ligadas à máfia siciliana.

Tremblay, 70 anos, que dirigia desde 2001 a segunda maior cidade francófona do planeta e cujo mandato terminaria em 2013, fez o anúncio ao voltar a

Montreal após quatro dias de descanso e de reflexão.
“Esta tarde, quero me dirigir a vocês diretamente.
Quero lhes dizer que após 25 anos de serviço à comunidade abandono a vida pública”, declarou Tremblay
em mensagem pela TV.
A demissão do presidente da Câmara de
Montreal teve consequências diretas sobre
as revelações feitas por testemunhas a uma
comissão de inquérito que está a examinar a
concessão de contratos públicos em Montreal
e em algumas através das regiões do Quebeque. Na semana passada, Martin Dumont,
um ex-membro do partido do presidente da
Câmara, acusou Tremblay de ignorar sobre o
financiamento ilegal do seu partido, que mantinha um cachet devido a alguns projetos da
cidade de Montreal, principalmente, por pessoas ligadas à máfia siciliana.
“Há anos, o meu pai me disse para jamais
entrar na política porque era suja e iria nos
destruir, mas minha paixão e amor por Quebeque e Montreal abriram o caminho que segui com
toda minha energia e o melhor de mim”, disse Tremblay.
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ORÇAMENTO: O
E

m 2011, o Orçamento do Estado
(OE) foi aprovado em votação
final global, na Assembleia da República, a 30 de Novembro (este ano,
tudo deverá acontecer alguns dias
antes). Porém, o texto só chegou à
Presidência da República, para ser
submetido à apreciação de Cavaco
Silva, 20 dias depois. A viagem entre
o Palácio de S. Bento e o Palácio de
Belém fez-se devagar, como é habitual.
Dez dias depois, o Presidente promulgou a Lei. Estávamos já a 30 de
Dezembro de 2011, dois dias antes de
ela entrar em vigor. Na prática, se um
Presidente da República - qualquer um
- quiser pedir a fiscalização preventiva de um OE, terá de se preparar para
a possível consequência de ter o País
a começar o ano novo sem Orçamento. Isto porque a legislação prevê um
prazo de 25 dias para que o Tribunal
Constitucional (TC) dê resposta ao pedido de visto (sem contar com os 20
dias de que o PR dispõe, ele próprio,

TUDO

A

DILEMA DE

para analisar o documento).
Aceitará Cavaco Silva um tal cenário
e a eventualidade de este arrastar uma

crise política (o Governo poderia não
resistir ao veto do OE)? Ou optará o
Presidente por pressionar os deputados para que resolvam atempadamente
todo e qualquer problema em sede própria a Assembleia da República? Se o

POSTOS

P

olícias portugueses e alemães estão a fazer tudo para garantir a
segurança da chanceler, que vem a
Portugal no próximo dia 12.
A vinda a Portugal de Angela Merkel,
no dia 12 de Novembro, vai exigir das
autoridades uma redobrada atenção no

que respeita a medidas de segurança.
Elementos pertencentes ao corpo de
segurança pessoal da chanceler alemã

CAVACO
Chefe de Estado ceder às pressões públicas cada vez mais fortes no sentido
de mandar fiscalizar o OE, a recusa de
algumas normas por parte do TC fará o
diploma regressar a Belém e, perante
o veto do Presidente, ao Parlamento.
Aí, o processo voltará ao início, com as
normas declaradas inconstitucionais a
serem reformuladas.
Mas o ano de 2013 já terá começado.
Jorge Sampaio, ex-PR, falou, esta semana, sobre o OE. E tal como o BE,
Freitas do Amaral, Marcelo Rebelo de
Sousa, alguns deputados do PS e alguns
juízes, defendeu que o diploma deve
ser avaliado pelo TC, mostrando-se, no
entanto, confiante, em que “algumas
coisas ocorram no debate parlamentar”. E acrescentou: “A possibilidade
de haver uma apreciação sucessiva
quer dizer que teremos uma divisão a
meio do ano, com todas as consequências que isso pode acarretar.” A crise
poderá estar no horizonte, qualquer
que seja a opção de fiscalização.

PARA

estão preparar a visita com a PSP, analisando, entre outros aspetos, os trajetos e as principais ameaças. Estes grupos de trabalho estão preparados para
definir trajetos alternativos, planos de
fuga em caso de emergência e todo o
protocolo das equipas de segurança.

Habitualmente, Angela Merkel viaja
acompanhada por um elevado número
de polícias alemães, e serão essas for-

MERKEL

ças a garantir a segurança no perímetro
mais apertado (primeiro anel de proteção). Mas toda a operação envolverá
agentes do corpo de segurança pessoal
da PSP, das Equipas de Intervenção
Rápida, do corpo de Intervenção e do
grupo cinotécnico. É provável que alguns edifícios visitados por Merkel
sejam previamente vistoriados pela
brigada de minas e armadilhas. Ao
mesmo tempo, a PSP prevê a colocação de mais agentes de prevenção durante esses dias.
Por outro lado, tanto o SIS, como a PJ
e a PSP continuam a acompanhar com
muita atenção o que se passa na Internet, principalmente nas redes sociais.
Fonte policial dá conta da existência
de vários “agitadores ligados a grupos
mais radicais”, que estarão a tentar mobilizar as pessoas para a rua.
No dia 6 de novembro, seis dias antes da visita de Merkel, realiza-se uma
manifestação de polícias. Para o dia
10 está prevista uma concentração de
militares. A 14 de novembro decorre a
greve geral convocada pela CGTP. E,
para o próprio dia da visita da chanceler, a mesma CGTP convocou uma
manifestação, a que já se juntaram os
promotores da “manif” de 15 de setembro, e que visa “receber” a líder alemã.
Na Grécia, foram destacados 7 mil polícias, para a recente visita de Merkel.

PS diz que não será
cúmplice da criação
de um Estado ‘low cost’

O secretário-geral do PS, António
José Seguro, avisou hoje o primeiro-ministro que o seu partido
não será cúmplice na criação de
um Estado ‘low cost’ para os portugueses
Ao intervir em Viseu, na sessão de
encerramento do XVIII Congresso
Nacional da Juventude Socialista,
António José Seguro defendeu que
“a proteção social não é um capricho
dos socialistas”, mas “uma necessidade de toda a sociedade portuguesa” para manter a coesão social e
combater as desigualdades sociais.
Na sua opinião, “é isso que está em
causa, não é um exercício de contabilidade numa folha de excel” e, por
isso, apelou à mobilização dos jovens
portugueses para este combate.

Matutino A União
fecha a 31 de dezembro

O matutino A União, que se publica em Angra do Heroísmo, nos
Açores, terá a sua última edição
a 31 de dezembro, devendo ser
substituído a partir de janeiro por
um semanário de inspiração cristã.
“A ideia é não fechar um título histórico”, afirmou Marco Gomes, diretor
do jornal, em declarações à Lusa,
acrescentando que ainda é “precoce” falar sobre a nova publicação.
O jornal A União, com 120 anos, é
propriedade da Diocese de Angra,
sendo um dos dois diários de informação genérica que se publicam
atualmente na ilha Terceira.
Marco Borges salientou que a crise
económica veio “desmascarar” uma
situação que “já há muito tempo era
insustentável”, recordando que o
problema deste matutino é idêntico
ao que “está a acontecer em todo o
país e pelo mundo inteiro”.

Açores: Duarte Freitas reeleito presidente do Grupo
Parlamentar do PSD
O deputado regional Duarte Freitas foi reeleito esta noite presidente
do Grupo Parlamentar do PSD na
Assembleia Legislativa dos Açores,
tendo como vice-presidentes António Ventura e António Marinho. Duarte Freitas, que já exercia as funções
de líder parlamentar do PSD/Açores
na legislatura que agora termina, foi
reconduzido no cargo na primeira
reunião do grupo parlamentar social-democrata, realizada esta noite na
Horta, Faial. A direção da bancada
parlamentar social-democrata na
Assembleia Legislativa dos Açores
contará ainda com os deputados
Luís Garcia e Bruno Belo, como secretários.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.
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CONTRA A AUSTERIDADE,
CALAR, CALAR

PARABÉNS

Crónica da Boca do Inferno
Texto de Ricardo Araújo Pereira
epois da abstenção violenta de Seguro, o silêncio brutal de Portas. Um par de revolucionários com os quais a austeridade cega não contava: dois Che Guevaras da bolinha baixa.
O leitor que experimente procurar um partidário desta
política de austeridade. Tem de procurar bem, porque
são cada vez menos. Talvez não seja bom levar a cabo
a busca entre os membros do governo, uma vez que
esta austeridade também vai perdendo fãs lá. Mas, com
trabalho, conseguirá encontrar um. Manifeste-lhe o
seu desagrado relativamente ao aumento insuportável
dos impostos. Ele não ficará contente. Os tempos estão
difíceis para todos. Os críticos da austeridade sofrem
com a austeridade. Os partidários da austeridade sofrem com a impertinência dos críticos da austeridade.
Felizmente, têm uma boa resposta, que é também uma
pergunta: “Qual é a alternativa?” Talvez seja a primeira vez, na história da argumentação, que uma proposta
que comprovadamente não funciona só pode ser rebatida por uma alternativa. Normalmente, quando um
tratamento não resulta, e até agudiza o problema, isso
costuma ser suficiente para o deter. A austeridade, mesmo tendo agravado o do défice, mesmo falhando todas
as previsões, mesmo levando a cobrança de impostos
além do exequível, requer uma alternativa sólida. Não

D

Parabéns a Mandy Mourato e Eddy Raposo
pelo enlace matrimonial e aos seus pais respectivos por este dia muito especial, Tony e Tina
Mourato, e, António e Cidália Raposo.
CANTINHO DA POESIA

PÉTALA SEM FLOR,
CONCHA SEM PÉROLA
Corola duma flor, talvez perdida,
virou perfume percorrendo folhas…
A concha, sem a pérola, ferida,
foi vacilante em todas as escolhas.
Naquela noite o céu estava ali
com sombra densa ofuscando estrelas…
Eu quis vencer distancias, perdi
sentido e rumo quando entrei por elas.
Peregrino terrestre, sem galáxias,
pode ir além por fé, não mais distante…
Perderá os amigos das falácias,
também quem sonhe com amor constante!
O Amor é Deus, e o Céu sua pertença!
Não há quem passe além do seu Poder,
nem um Crente que tenha, por avença,
impulso nobre com céu a prazer…
O Crente é flor, que cede a longipétala
com perfume aromatizando a Bíblia!
A Pérola, Jesus, sim, oferece-la
na Salvação, aceita sem quezília!
Com Ele há céu, amor que satisfaz,
um dia sideral de inspiração,
meridiano de perfeita paz,
oferta excelsa, Graça e Salvação! (*)
J. J. Marques da Silva
(*)Mateus 13: 46; Tiago 1:11
João 14: 26-27

Portugalíssimo
Produtora:
Rosa Velosa
1280AM

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

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

rvelosa@videotron.ca
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oltará o democrata Barack Obama a merecer
a confiança dos norte-americanos, renovando
o seu mandato presidencial para outros quatro
anos, ou caberá a Mitt Romney pintar os EUA
de vermelho, devolvendo o “cadeirão” da Casa
Branca aos republicanos?
A resposta será conhecida na madrugada de ontem
para hoje e, na verdade, ninguém pode arriscar com
demasiada confiança qual será o nome do vencedor.
Segundo uma sondagem da cadeia de televisão CNN,
divulgada ontem de manhã, os candidatos estão empatados com 49% das intenções de voto.
Assim, ganha ainda mais relevo a disputa no Ohio,
o swing-state (estado indeciso) onde o vencedor vira
presidente desde 1964. São 12 escrutínios seguidos
infalíveis. Não por acaso, aquele reduto eleitoral do

pode apenas parar, como costuma suceder com todos
os projectos inviáveis. Tem de haver uma alternativa.
Não quero com isto dizer que os críticos da austeridade não devem propor uma solução; quero apenas
pôr em causa que os partidários da austeridade tenham
proposto alguma. É um caso clássico de “mais vale estar quieto”. No entanto, quem exige alternativas acha
mesmo que a austeridade é uma proposta séria a ter em
conta. Que aumentar brutalmente os impostos é uma
ideia complexa, fruto de estudo prolongado e intenso.
Por outro lado, propor a substituição de Vítor Gaspar
por um chimpanzé não costuma ser visto como uma
alternativa credível. Apesar de, muito provavelmente,
isso não produzir qualquer diferença nas finanças do
país.
Cada pessoa critica a austeridade à sua maneira.
Umas, fazem ouvir a sua voz. Paulo Portas, faz ouvir o
seu silêncio. Depois de conhecidas as principais medidas do orçamento, Portas castigou o governo com três
dias inteiros de silêncio. E depois emitiu um comunicado repleto de subentendidos. “Não, os subentendidos
não!”, terá guinchado Vítor Gaspar, ainda convalescente do silêncio. Depois da abstenção violenta de Seguro,
o silêncio brutal de Portas. Um par de revolucionários
com os quais a austeridade cega não contava: dois Che
Guevaras da bolinha baixa. No fundo, dois herdeiros
dos grandes estadistas do passado: Churchill, Roosevelt e Olof Palme também têm estado muito calados.

DOS

EUA É...

Midwest, que elege 18 delegados, foi o único onde
Obama e Romney coincidiram ontem, no último dia
da campanha.
Nas sondagens relativas ao Ohio, Obama detém
uma vantagem escassa, dentro das margens de erro
dos inquéritos.
Porque cada voto conta numa eleição equilibrada, a
dimensão frenética da maratona presidencial intensificou-se nas derradeiras horas antes da ida às urnas.
Obama viajou ontem por três estados (Wisconsin,
Ohio e Iowa). Romney pediu votos em quatro (Florida, Virginia, Ohio e New Hampshire).
Em ambos os casos, deram música aos eleitores indecisos: Obama via Bruce Springsteen (Wisconsin);
Romney pela voz de Kid Rock (New Hampshire).
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O ENVELHECIMENTO
Augusto Machado

I

nvestigadores dizem que o envelhecimento é
considerado o processo que caracteriza a existência após os sessenta e cinco anos. Nesta fase
toda a gente é submetida a mudanças, quer sejam
físicas, quer sejam de papel social, e que se torna
indispensável uma profunda reestruturação da
personalidade, para se adaptar à mudança das
condições de vida.
Como e por que razão se produz o envelhecimento?
Trata-se de uma pergunta à qual tentaram responder
diversas teorias, nenhuma das quais, porém, é totalmente exaustiva e acreditada. Dizem os entendidos
nesta matéria que o envelhecimento está, em todo o
caso, associado à impossibilidade de as células se re-

seus efeitos, que limitam a sua eficiência; no entanto, este processo é compensado, na idade adulta, por
outras capacidades e outros recursos, No idoso os
processos psicomotores sofrem um afrouxamento
irreversível, que compromete a coordenação e a rapidez de reações no agir quotidiano. No âmbito das
capacidades intelectuais, pelo contrário, comparações realizadas entre idosos e jovens demonstraram
que as prestações verbais e de cultura, em geral, eram
melhores nos idosos (naturalmente de boa saúde), os
quais se revelaram capazes de resolver problemas
concretos e abstratos em maior medida do que os jovens.
Esta capacidade deriva da sua mais ampla experiência, acumulada no tempo, e consolidada em estratégias globais de resposta, que é automaticamente aplicada a resolver vários problemas.
As investigações demonstram, porém, que o idoso
deprimido, por ter sido atingido por graves lutos ou
doenças, se torna incapaz de desempenhar prestações
profissionais adequadas.
Na velhice, de facto, as capacidades intelectuais
estão muito mais dependentes do estado de saúde
física e psíquica do que na juventude. Isto explica

como por vezes alguns idosos conservam intacto o
seu património intelectual, enquanto outros revelam
evidentes sinais de decadência. Também a chamada
“perda de memória” (relativa aos factos recentes, visto que a memória do passado é quase sempre ativa),
varia muito de pessoa para pessoa, sempre em relação
com o nível de saúde física e mental. Sabe-se que no
passado, e nas culturas ainda não industrializadas, o
idoso gozava do respeito e da consideração dos mais
jovens, enquanto portador de conhecimentos úteis
à sobrevivência individual e social do grupo a que
pertence. Tal função perdeu-se na sociedade atual,
que privilegia os valores da produção e da inovação
e desvaloriza a memória histórica em termos de experiência humana vivida por inteiro por uma pessoa.
Eis o mal-estar que daí atinge o idoso com muita dureza, marginalizando-o e induzindo-o, muitas vezes,
à desvalorização de si mesmo: de tal modo que se
tem revelado um aumento preocupante dos suicídios
entre os 65 e os 75 anos.
E a depressão pode também ser assinalada como
uma das causas de tantas mortes que ocorrem nos
idosos poucos meses depois do seu internamento nos
ditos “lares de repouso”.

ITAL
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SUPER ESPECIAL
produzirem ulteriormente e, por isso, à deterioração
dos tecidos e do funcionamento dos órgãos: põe-se a
hipótese de cada célula estar programada geneticamente, desde o nascimento, para um certo número de
reproduções, para além do qual não pode prosseguir,
de acordo com o mesmo código que impede as células nervosas de mudarem, ao longo de toda a existência do indivíduo, para assim garantir a conservação
da memória e para manter intacto o património das
informações acumuladas no decurso dos anos.
O envelhecimento é um processo gradual, que começa a partir da primeira metade da vida: as funções
motoras, por exemplo, são as primeiras a sofrer os

Há 30 anos a servir
i a Comunidade
C
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O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

4 BALDES DE MOSTO POR 100$
PREÇO ESPECIAL DAS UVAS

Podemos esmagar
aqui as suas uvas
em utensílios
ultra modernos
de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação de forros de casacos
de couro e camurça

Temos bons preços

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

Desde 1980

Para vos servir

Roberto Carnevale • Franco e Raffaele

tel.: 514-327-0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias
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TAROT

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

Consultas por telefone

SE QUISER DESABAFAR OU OUVIR
UMA PALAVRA AMIGA FAÇA UMA
CONSULTA DE TAROT COMIGO!
1-514-461-7285 USA/CANADA
(preço de Chamada local)

(00 351) 21 318 25 99 (Comunidades)

CARNEIRO
Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualidade.
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que habitualmente.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
TOURO
Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Caso esteja livre e descomprometido poderá surgir
brevemente a pessoa que idealizou.
Saúde: Tenderá a sofrer de fadiga. Durma mais. O cansaço tomará conta de si, procure o seu médico e tome umas vitaminas
para revitalizar o seu corpo.
Dinheiro: Poderá voltar a surgir uma proposta que estava suspensa
há algum tempo.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
GÉMEOS
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com calma
tudo se resolve.
Saúde: Este será um período de paz, aproveite para descansar.
Seja o seu melhor amigo!
Dinheiro: Momento pouco favorável para grandes investimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
CARANGUEJO
Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade.
Amor: Entre em contacto com os seus familiares e amigos
que estão distantes e verá como custará menos a suportar
a saudade. Não se deixe dominar por maus presságios!
Saúde: Dê mais atenção aos seus ouvidos.
Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo da sua vida.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47
LEÃO
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.
Amor: Andará muito sentimental e por isso o seu relacionamento amoroso estará colorido e cheio de ternura. Olhe
em frente e verá que existe uma luz ao fundo do túnel!
Saúde: Espera-o um período isento de preocupações.
Dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo de gasto supérfluo.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47
VIRGEM
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas com ciúmes doentios. Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu
ser!
Saúde: Cuidado com a automedicação.
Dinheiro: Época favorável ao investimento em novos negócios.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44
BALANÇA
Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.
Amor: Esteja atento a tudo o que o rodeia.
Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena forma.
Dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
ESCORPIÃO
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem os momentos escaldantes. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Período menos favorável para empréstimos.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39
SAGITÁRIO
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Através do diálogo poderá clarificar algumas dúvidas com a sua cara-metade. A felicidade espera por si,
aproveite-a!
Saúde: Cuidado com os vírus gripais.
Dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39
CAPRICÓRNIO
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Período bom para estar com o seu amor. Descubra
a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Manter-se-á numa situação estável.
Dinheiro: A sua carreira está em alta.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO
Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria
Amor: Os ciúmes não nos levam a lado nenhum, tenha
confiança na pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério. Que
o sucesso esteja sempre consigo!
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33
PEIXES
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos e
familiares. Tenha a ousadia de sonhar!
Saúde: Faça com maior regularidade análises ao sangue.
Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo significativamente.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
Para esclarecer dúvidas ligue-me de qualquer parte do mundo
(00 351) 21 318 25 99 ou envie e-mail para mariahelena@mariahelena.pt.

EM PLENO COMBATE
Hélio Bernardo Lopes
ó mesmo pessoas muito interessadas no atual
estado das coisas do País ainda continuam a
ajudar o atual Governo a manter-se no poder, por
vezes usando umas considerações de aparência
crítica, mas que logo desaparecem se, por um acaso, surgir uma real oportunidade de levar essa crítica por diante, materializando-a no domínio da
ação concreta. Ou, então, quem tenha por dever
de ofício defender o que sempre condenou.
Está neste último caso o Primeiro-Ministro, Pedro
Passos Coelho, de quem o Youtube organizou um interessantíssimo documentário, constituído por peças
que vêm já do tempo em que criticava o seu antecessor, José Sócrates, dizendo e defendendo o mais
completo antónimo do que
desde há um ano e pouco se
tem vindo a ver. E com que
custo, para quase todos os
portugueses! Ainda assim,
um tal documentário lá dá
uma ajudinha à generalidade
dos que o calhem a visionar,
porque ver o que ali se diz
e que depois passou a fazer-se, bom é coisa de fazer
perder qualquer um a rir.
Neste sentido, pois, tem
razão Henrique Medina Carreira, ao dizer que em Portugal só se ganham eleições
com mentiras. Trata-se, porém, de uma constatação deveras parcial, num certo sentido injusta, porque esta é a
realidade das democracias, e
seja por onde for. E a razão é
simples: ninguém escolhe de livre vontade quem lhe
proponha passar de cavalo para burro.
Ao mesmo tempo, Henrique Medina Carreira, de
parceria com Judite de Sousa, lá continuam a perseverar contra os portugueses, fingindo não se darem
conta da existência da obra de Raquel Varela e de
mais dezassete colegas, QUEM PAGA O ESTADO
SOCIAL EM PORTUGAL?, por onde se pode perceber que os descontos dos trabalhadores portugueses dão para pagar completamente aquela estrutura,
e que se falta dinheiro é porque o descontado pelos
portugueses para o Estado Social é usado para outras
finalidades. Judite de Sousa e Medina Carreira lá se
vão esquecendo de Raquel Varela, persistindo sempre
em João Cantiga Esteves ou outros do mesmo grupo.
Neste entretanto, Mário Soares lá acabou hoje por
reconhecer que se enganou ao mostrar a simpatia que
se lhe viu para com Pedro Passos Coelho, quando o
foi designando como pessoa simpática e com quem
se podia dialogar. O que não deixa de se nos mostrar
espantoso, porque tais atributos continuam a manter-se, mau grado o Governo atual estar a atirar Portugal

S

para uma cabalíssima miséria, destruindo tudo o que
se conseguiu ao longo desta III República. E também
me parece estranho este pedido ao Presidente Cavaco
Silva, porque este só não põe um fim neste desastroso
Governo porque não quer, já que apoio não lhe falta:
poucos serão os portugueses que aí o não apoiariam.
Mas não é verdade que a situação portuguesa é terrível? Não é verdade que se caminha para a destruição
da felicidade mínima dos portugueses? E não vai a
CGTP, depois de tantas outras manifestações, operar
uma greve geral pelo meio de Novembro? E o que
diz a UGT? Bom, que não vai aderir à mesma devido
à (suposta) posição sectária da CGTP, que não dialogou sobre o tema!
Quer isto dizer o seguinte: duas pessoas da mesma
aldeia, que de há muito se não falavam, viram-se a
uns cem metros de distância, com uma delas a gritar

para a outra que andavam dois tigres de Bengala à
solta e a pouca distância, pelo que ele tinha já a arma
preparada para disparar. O outro, porém, como não
tivesse dialogado previamente sobre o tema, seguiu
em frente, gritando ao conterrâneo: não adiro a esse
teu método, porque ele revela uma posição sectária.
E completa: tu não dialogaste sobre o tema!!
E, de facto, tudo terá sido isso mesmo: a CGTP
de Arménio Carlos e seus camaradas não dialogou,
mostrando-se sectária, porque se o tivesse feito, ah!,
caro leitor, seria mesmo a UGT a alumiar duas vezes!! Consigo imaginar a aflição do Governo de Pedro Passos Coelho, até da Tróyka, ao darem-se conta
de que a pequenota CGTP iria ser apoiada por esse
gigante do sindicalismo português, que é a UGT…
Por tudo isto, e depois de há dias se ter podido escutar a completamente inútil entrevista de Jorge Sampaio, eu imagino o estado de espírito de Mário Soares, hoje já com a perceção plena do desastre da III
República, que está prestes a atingir o seu clímax…
Os portugueses, de há muito se deram conta de
que quem poderia pôr um fim neste desastre político-social, simplesmente se não determina a tal.
Mas, enfim, talvez o Presidente Cavaco Silva se
mostre agora sensível a quem escreveu já diversas
obras primas sobre a vida política portuguesa, cobrindo muitas décadas dos séculos atual e passado. Será que é desta, caro leitor?

Armenia Teixeira
Advogada

O’HANLON SANDERS TEIXEIRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101
Montreal, Qc, H4C 1G7

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

RECEITA DA SEMANA

BACALHAU À BRÁS S

Colaborador
Especial Frank Rocha

INGREDIENTES:
- 1 Posta de
Bacalhau desfiado
- Uma cebola cortada
em meia-lua
- Alho
(3 dentes laminados)
- Louro (1 folha)
- Azeite
- Salsa picada (1 ramo)
- 3 Batatas brancas
(cortadas em palitos)
- Pimenta branca q.b.
- Azeitonas pretas
- 2 Ovos batidos

PREPARAÇÃO:
Refugar a cebola com o alho, louro no azeite.
Quando começar a tomar cor, (ficar alourado)
junta-se-lhe o bacalhau desfiado. À parte frita-se
as batatas cortadas em palitos o mais fino possível. No fim de fritas juntam-se ao bacalhau.
Numa tigela bate-se os ovos com a salsa e a pimenta branca, mistura-se ao preparado e vai-se
mexendo até secar. Colocar numa travessa e enfeitar com azeitonas pretas.
Bom apetite

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

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE

514-879-1221 | WWW.1221STEAKHOUSE.COM

abe aquelas coisas que estão sempre por perto, mas a gente nem nota ou sequer conhece o
nome?
Com o glúten é assim. Apesar de estar presente em
todos os alimentos que levam trigo, centeio, cevada,
aveia ou malte, essa proteína é uma desconhecida de
grande parte do público. Na verdade, era. De uma hora
para outra, os holofotes se voltaram para esse nutriente
graças a uma nova dieta que bane o glúten do cardápio
com a promessa de enxugar a silhueta.
Celebridades como Luciana Gimenez divulgam que
já aderiram ao menu sem o ingrediente. Além de laticínios, a apresentadora de tevê restringiu o consumo
de trigo para ostentar 6 quilos a menos. Para adicionar
mais fermento ao modismo, um livro intitulado Glúten e Obesidade: A Verdade Que Emagrece (Editora
R. Racco), da carioca Regina Racco, já vendeu 50 mil
exemplares, tornando-se um bestseller. Nele, a professora de ginástica íntima conta ter descoberto por acaso
que abolir a substância dos pratos a fazia perder peso.
Quem não pensa só no ponteiro da balança também
começa a se questionar: seria melhor evitar o glúten
por uma questão de saúde? Afinal, a oferta de produtos sem essa proteína aumenta nas gôndolas dos supermercados. Sem falar em muita gente por aí que anda
dizendo que ganhou mais disposição e ficou com um
abdômen menos inchado depois de cortar massas e
pães do dia-a-dia. Diante de tanta celeuma, SAÚDE
foi averiguar essa história com nutrólogos, nutricionistas e gastroenterologistas. Os especialistas afirmam
sem papas na língua: a doença celíaca é o único problema de saúde que exige a retirada total do glúten

da alimentação (veja o complemento desta matéria).
“Não existe base científica para condenar esse componente do trigo”, diz Jaime Amaya Farfan, cientista de
alimentos da Universidade Estadual de Campinas, no
interior paulista. “A não ser no caso da doença celíaca,
não há evidências de que o glúten seja uma proteína
ruim para o organismo de indivíduos saudáveis nem
que tenha a ver com a obesidade.”

Esse elo também é contestado pela nutricionista Daniela Margo, de São Paulo. “Inexistem provas de que
eliminá-lo reduz a circunferência abdominal”, frisa a
especialista. Sua colega Mônica Beyruti, corresponsável pelo Departamento de Nutrição da Associação
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica, completa: “Ok, se minimizarmos o consumo do glúten, que está presente em muitas fontes de
carboidrato, haverá redução de calorias e de peso. Mas
isso vale para qualquer tipo de restrição alimentar”.

EXERCÍCIO ANTES DO PEQUENO-ALMOÇO AJUDA A PERDER PESO
Artigo cedido
pela Revista Activa
O estudo realizado pelo Dr. Jason Gill, da Universidade de Glasgow, na Escócia, demonstrou
que praticar exercício físico antes
de tomar o pequeno-almoço acelera a perda de peso porque o corpo é
forçado a apoiar-se nas reservas de
energia (gordura) que tem.
O estudo baseou-se numa amostra de
dez homens que fizeram três visitas ao
laboratório do Dr. Jason Gill. Na primeira visita, os homens não fizeram
exercício, na segunda fizeram uma caminhada de uma hora em passo acelerado e, da terceira vez, efetuaram uma
caminhada depois do pequeno-almoço.
Aqueles
Aquel que fizeram exercício perde-

ram mais gordura do que aqueles que não fizeram
nada e aqueles que se exercitaram antes do pequeno-almoço queimaram 33% mais gordura que aqueles
que só fizeram exercício depois de comer.
Os testes revelaram também que os níveis de gordura no sangue diminuiram no caso dos que fizeram
exercício antes do pequeno-almoço.
Segundo o Dr. Gill, o ser humano pode
praticar actividades mais pesadas do
que caminhadas em passo acelerado
porque o corpo tem reservas suficientes
para aguentar entre 90 minutos a 2 horas de exercício.
Para quem acha que não aguenta o
exercício sem comer primeiro, o Dr.
Gill diz que fazer exercício é o mais importante e vai haver benefícios de qualquer modo, só que comer apenas depois
do exercício ajuda a que os benefícios
sejam visíveis mais rapidamente.
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VINHO & CHAMPAGNE
O

vinho está associado a uma idéia
de arte de viver. Faz
parte de uma cultura
de bom gosto e de saber comer.
Um bom vinho se conhece seja pela região
de origem, seja pelo
nome do produtor ou
negociante. O nome da
região de origem do vinho pode, por si só, dar
indícios sobre o tipo de
vinho. Somente pela
região de origem podemos deduzir a cepa e,
também, antever as características do vinho.
Um bom “sommelier”
deve conhecer bem
as regiões produtoras,
além de saber provar vinho, afirma Eric Beaumard, francês, “sommelier”, vice-campeão
do mundo em “sommellierie” em 1998, diretor
do hotel George V e do
restaurante Le Cinq, de
Paris
As principais regiões
vinícolas européias são:
a) na França: Pomerol e
St. Emilion, na região
de Bordeaux, à margem
direita do rio Gironde,
produtora de vinhos à
base da uva “merlot”;
St. Estephe, Pauillac,
St. Julien, Margaux e
Graves, na região de
Bordeaux, à margem
esquerda do rio Gironde, produtora de vinhos
à base de “cabernet
sauvignon”;
Chablis,
Côte D’Or, Chalonnaise, Macon e Beaujolais,
na região da Borgonha;
b) na Itália: Piemonte,
produtora de vinhos à
base da uva “nebbiolo”,
“dolcetto” e “barbera”,
e Toscana, produtora
de vinhos à base da uva
“sangiovese” (ou variações); c) na Espanha:
Rioja, Ribeira Del Duero, Catalunha e Jerez; d)
em Portugal: Alentejo,
Bairrada, Douro, Dão,
Minho (vinhos verdes)
e Setúbal. Sobre a Côte
D’Or: abrangendo a
Côte de Nuits e a Côte

de Beaune, ela produz
os vinhos de qualidade
superior da Borgonha,
elaborados com as uvas
“chardonnay” (brancos)
e as uvas “pinot noir”
(tintos). As uvas “chardonnay” atingem o máximo de seu potencial
em Chablis e na Côte de
Beaune; as uvas “pinot
noir”, na Côte de Nuits.
Sobre a região de Beaujolais: produz os vinhos
Beaujolais, elaborados
com as uvas “gamay”,
concebidos para serem
tomados mais jovens e
mais gelados. O nome
do produtor ou do negociante confirma e define a qualidade de um
vinho. “O que interessa
no rótulo é o nome do
produtor”, ensina Jorge
Lucki. A cor do vinho,
a ser sempre brilhante e
fantástica, distingue um
vinho novo de um vinho
antigo: os vinhos brancos como os vinhos tintos evoluem para uma
cor âmbar.
A qualidade de um
vinho depende de seu
processo de produção
(o trato das vinhas, o
clima vigorante durante o ano, a colheita e
a vinificação) e de seu
processo de guarda. A
qualidade de um vinho
independe se é um varietal (uma só uva) ou é
de corte (“assemblage”
ou mistura de castas).
O vinho deve ser servido na temperatura recomendada, e a taça deve
ser segurada pela haste
a fim de não alterar a
temperatura da bebida.
Os vinhos mais encorpados, com mais
tanino, não podem ser
resfriados, porque seu
sabor fica alterado, alerta Beaumard.
O primeiro critério
para qualificar um vinho “é o equilíbrio entre todos os elementos,
ou seja, que nenhum
deles predomine - os
ácidos, o tanino ou o álcool”, considera Beaumard. Ele adverte: “Não

UM POUCO SOBRE O VINHO

(1)

é verdade que o vinho
envelhecido é sempre
melhor que o jovem.”
Ensina Beaumard: “A
maior parte dos peixes
combina com brancos,
mas alguns ficam muito bem acompanhados
de um tinto.” Continua
ele: “Para uma salada
verde ao molho vinagrete, uma opção difícil, há algum tempo só
se cogitaria água como
acompanhamento, mas
hoje acho que fica ótimo com um vinho da
Madeira.” Para a feijoada, ele aconselha: “Um
vinho de personalidade,
encorpado, suculento,
de alto teor alcoólico entre 13 e 14 graus - e
tanino acentuado. Um
Cabernet chileno, por
exemplo, ou argentino.”. Conclui ele: “Nessa questão das combinações, o melhor é que
para cada prato existe
mais de uma possibilidade de vinho.”
“O grande charme do
vinho é a sua variedade
e a fidelidade às suas
origens”, avalia Jancis Robinson, “Master
of Wine (MW)”, título
concedido aos aprovados nos exames teóricos e práticos sobre a
bebida, jornalista do
“Financial Times”.
“O vinho é certamente diferente dos outros
produtos, já que pode
evoluir, muitas vezes
imprevisivelmente,
durante décadas, apresentar-se em tantas variedades e estilos, e expressar de uma maneira
única de onde vem”,
continua Jancis. Ela
analisa: “Atualmente, é
raro se encontrar produtos com falhas técnicas,
mas há menos variedade. Os vinicultores ao
redor do mundo tendem a ter mais ou menos o mesmo estilo em
mente, o que é simplesmente uma vergonha.
Alguns dos mais sérios
produtores de Bordeaux
estão voltando para um

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

padrão mais próximo de
algo genuinamente bordalês.” Sobre o melhor
vinho tomado, Jancis
aponta: Château Cheval
Blanc 1947.
PONTUAÇÃO
DO VINHO
Robert Parker, americano, residente em
Maryland, editor da
“newsletter” “The Wine
Advocate”,
inventou
um sistema de pontuação de até cem pontos,
respeitado no mundo
inteiro. A “Wine Spectator”, revista americana, considerada a
“Bíblia” por muitos
enófilos brasileiros, tem
um sistema semelhante.
Hugh Johnson, inglês,
morador da St. James
St. em Londres, também tem um sistema
de pontuação baseado
numa hierarquia de uma
a quatro estrelas.
“Todos os anos, as
coisas mudam, mas
sempre parece ser
mais evolução do que
revolução”,
esclarece Johnson. O Novo
Mundo, observa Johnson, mostra-se muito
preocupado com os
grandes nomes e as
grandes marcas.

ADRO

DA

SÉ RESERVA

Importador Rocha e Rocha

Apresenta uma cor rubi intensa com nuances de
grená ténue. Aroma elegante com forte presença
de frutos vermelhos bem maduro complexados
com canela e especiarias, de elevado requinte.
Sabormacio com boa estratura de taninos, demonstrando um fim de
boca longo.
FACTORES
DE QUALIDADE
Clima: Mediterrâneo.
Solo: Granítico
e argilo calcário.
Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaen e
Alfrocheiro Preto.
TECNOLOGIA
ENOLÓGICA
Tipo: Tradicional do Dão,
vinificação clássica.
Fermentação: Com temperatura controlada até
aos 28ºC. durante 5 a 6
dias.
ESTÁGIO
4 anos em cuba inox, 10
meses em Carvalho Francês e 5 meses em garrafa
PARÂMETROS
ANALÍTICOS
Teor alcoólico: 13,5%
Acidez: 0,65 g/L
Acidez Total: 5,8 g/L
Extracto Seco: 35,3 g/L
Açúcares redutores: 3,4 g/L
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QUAIS

OS PERSONAGENS DOS

DESENHOS ANIMADOS MAIS
FAMOSOS HOJE?

O

s desenhos animados garantem diversão para
a criançada e vêm fazendo grande sucesso ao
longo de várias gerações. Alguns desenhos famosos no Brasil na atualidade foram criados há décadas. Ainda assim, são amados pelo público.
1 - Ben 10 – O personagem protagonista dessa franquia de desenhos animados norte-americana é um
menino que usa um dispositivo extraterrestre em for-

mato de relógio de pulso. A franquia Ben 10 já vendeu 100 milhões de brinquedos em todo o mundo e
hoje encanta os pequenos brasileiros.
2 - Scooby-Doo – O cachorro criado pela Hanna-Barbera Produções é uma unanimidade no Brasil.

Scooby-Doo é o dogue-alemão mais famoso da televisão.
3 – Mickey Mouse – O ratinho da Disney continua
querido pela criançada. Os DVDs especiais de Natal
são sucesso de vendas no Brasil.
4 – Pernalonga – O coelho da Warner também é um
dos personagens de desenho mais famosos do mundo. E continua no gosto dos brasileirinhos.
5 – Tom e Jerry – O ratinho Jerry e o gato Tom
continuam nas telinhas da Tv aberta brasileira, garantindo o sucesso dessa tradicional dupla dos desenhos
animados.
6 - Pica Pau – Com uma aparência mais refinada e
situações engraçadas e atrapalhadas, o Pica Pau moderno cativa os brasileiros.
7 – Homer Simpson – O pai da família Simpson faz
enorme sucesso no Brasil com suas trapalhadas. Preguiçoso e desastrado, Homer ganhou a preferência do
público adulto no Brasil e no mundo.
8 - Bob Esponja – Essa divertida esponja-do-mar
encanta as crianças e diverte os adultos. Bob Esponja
é otimista, engraçado e atrapalhado.

INVERSÃO

DOS

PÓLOS

O

Pólo Norte está de mudança. Cientistas encontraram grandes buracos no campo magnético
da Terra, sugerindo que os Pólos, Norte e Sul se estão
preparando para trocar de posição, numa guinada
magnética.

Um período de caos poderia ser iminente, no qual as
bússolas não mais apontaríam para o Norte, animais
migratórios tomariam o rumo errado e satélites seriam
queimados pela radiação solar.Os buracos estão sobre o
sul do Atlântico e do Ártico. As mudanças foram divulgadas depois da análise de dados detalhados do satélite
dinamarquês Orsted, cujos resultados foram comparados com dados coletados antes, por outros satélites. A
velocidade da mudança surpreendeu os cientistas. Nils
Olsen, do Centro para a Ciência Planetária da Dinamarca, um dos vários institutos que analisam os dados, afirmou que o núcleo da Terra parece estar passando por
mudanças dramáticas.” Esta poderia ser a situação na
qual o geodínamo da Terra opera antes de se reverter”,
diz o pesquisador.O geodínamo é o processo pelo qual o
campo magnético é produzido por correntes de ferro derretido fluindo em torno de um núcleo sólido. Às vezes,
turbilhões gigantes formam-se no metal líquido, com o
poder de mudar ou mesmo reverter os campos magnéticos acima deles.A equipa de Olson acredita que turbilhões se formaram sob o Pólo Norte e o sul do Atlântico.
Se eles se tornarem fortes, poderão reverter todas as outras correntes, levando os pólos Norte e Sul a trocar seus
lugares.Andy Jackson, especialista em geomagnetismo
da Universidade de Leeds, Inglaterra, disse que a mudança está atrasada: “Tais guinadas normalmente acontecem a cada 500 mil anos, mas já se passaram 750 mil
desde a última.”
IMPACTO: A mudança poderia afetar tanto os seres
humanos quanto a vida selvagem. A magnetosfera fornece proteção vital contra a radiação solar abrasadora,
que de outro modo esterilizaria a Terra. A magnetosfera
é a extensão do campo magnético do planeta no espaço.
Ela forma uma espécie de bolha magnética protetora,
que protege a Terra das partículas e radiação trazidas
pelo “vento solar”. O campo magnético provávelmente
não desaparecería de uma vez, mas ele poderia enfraquecer enquanto os pólos trocam de posições. A onda de
radiação resultante poderia causar câncer, reduzir as colheitas e confundir animais migratórios, das baleias aos
pingüins. Muitas aves e animais marinhos se guiam pelo
campo magnético da Terra para viajar de um lugar para
outro. A navegação por bússola se tornaria muito difícil.
O PONTO ZERO E A MUDANÇA
DAS ERASO CALENDÁRIO MAIA
Profecias ancestrais e diversas tradições indígenas anteviram o fenômeno. Mas agora para surpresa de muita gente, é a própria ciência que começa a reconhecer
importantes mudanças no campo magnético e na freqüência vibratória da Terra.O ápice do processo, que
segundo alguns especialistas, deverá ocorrer em alguns
anos provavelmente provocará a inversão do sentido da
rotação do nosso planeta e também a inversão dos pólos
magnéticos.O texto que o Guia Lótus agora veicula é
baseado nas informações que enfoca o trabalho do geólogo norte-americano Greg Braden, maior estudioso do
fenômeno.Braden trabalha a partir da interface ciência-esoterismo e é autor do livro Awakening to Zero Point
(Despertando para o Ponto Zero – ainda não traduzido
para o português) e de um vídeo de quatro horas sobre o
fenômeno e suas possíveis conseqüências para a humanidade.Greg Baden está constantemente viajando pelos

DA

TERRA

Estados Unidos e marcando presença na mídia demonstrando com provas científicas que a Terra vem passando
pelo Cinturão de Fótons e que há uma desaceleração na
rotação do planeta. Ao mesmo tempo, ocorre um aumento na freqüência ressonante da Terra (a chamada Ressonância de Schumann).Quando a Terra perder por completo a sua rotação e a freqüência ressonante alcançar o
índice de 13 ciclos, nós estaremos no que Braden chama
de Ponto Zero do campo magnético.A Terra ficará parada e, após dois ou três dias, recomeçará a girar só que
na direção oposta. Isto produzirá uma total reversão nos
campos magnéticos terrestres.
CAMPO MAGNÉTICO DECRESCENTE
Enquanto a taxa de “pulsação” está crescendo, seu campo de força magnético está declinando. De acordo com
professor Banerjee, da Universidade do Novo México –
EUA, o campo reduziu sua intensidade à metade, nos
últimos quatro (4) mil anos. E como um dos fenômenos
que costuma preceder a inversão do magnetismo polar
é a redução deste campo de força, ele acredita que outra
inversão deve estar acontecendo. Braden afirma, em função disso, que os registros geológicos da Terra que indicam inversões magnéticas também assinalam mudanças
cíclicas ocorridas anteriormente. Considerando a enorme escala de tempo representada por todo o processo,
devem ter ocorrido muito poucas dessas mudanças ao
longo da história do planeta.
IMPACTO SOBRE O PLANETA
Greg Braden costuma afirmar que estas informações
não devem ser usadas com o objetivo de amedrontar as
pessoas. Ele acredita que devemos estar preparados para
as mudanças planetárias, que irão introduzir uma Nova
Era de Luz para a humanidade: iremos além do dinheiro
e do tempo, com os conceitos baseados no medo sendo
totalmente dissolvidos. Braden lembra que o Ponto Zero
ou a Mudança das Eras vem sendo predito por povos ancestrais há milhares de anos. Têm acontecido ao longo
da história do planeta muitas transformações geológicasimportantes, incluindo aquelas que ocorrem a cada treze (13) mil anos, precisamente na metade dos vinte e seis
(26) mil anos de Precessão dos Equinócios.O Ponto Zero
ou uma inversão dos pólos magnéticos provavelmente
acontecerá logo, acredita Braden. Poderia possivelmente
sincronizar-se com o biorritmo de quatro (4) ciclos da
Terra, que ocorre a cada vinte (20) anos, sempre no dia
12 de Agosto. A próxima ocorrência é em 2003.Afirma-se que depois do Ponto Zero o sol nascerá no oeste e se
porá no leste. Ocorrências passadas, deste mesmo tipo
de mudança, foram encontradas em registros ancestrais.
OS REFLEXOS NA VIDA HUMANA
Greg Braden assinala que as mudanças na Terra estarão
afetando cada vez mais nossos padrões de sono, relacionamentos, a habilidade de regular o sistema imunológico
e a percepção do tempo. Tudo isso pode envolver sintomas como enxaquecas, cansaço, sensações elétricas na
coluna, dores no sistema muscular, sinais de gripe e sonhos intensos.Ele associa uma série de conceitos de ordem esotéricos aos processos geológicos e cosmológicos
relacionados ao Ponto Zero. Para Braden, cada ser humano está vivendo um intenso processo de iniciação.O
tempo parecerá acelerar-se à medida que nos aproximarmos do Ponto Zero, em função do aumento da freqüência vibratória do planeta: 16 horas agora equivaleriam
a um dia inteiro, ou seja, 24 horas.Durante o fenômeno
da mudança, aponta ele, a maior parte de tecnologia que
conhecemos deverá parar de operar.
MANCHAS SOLARES: Enquanto as propriedades
da cavidade eletromagnética da Terra permanecem as
mesmas, estas freqüências também permanecem inalteradas. Presumivelmente, há uma mudança devida ao
ciclo da mancha solar, já que a ionosfera da Terra responde ao ciclo de 11 anos de atividade solar.Ressonâncias de Schumann são mais facilmente observadas entre
2.000 e 2200 UT. Tendo em vista que a atmosfera suporta uma carga, uma corrente e uma voltagem, não é
surpreendente encontrar tais ondas eletromagnéticas.As
propriedades ressonantes desta cavidade terrestre foram
previstas inicialmente pelo físico alemão W. Schumann
entre 1.952 e 1.957, e detectadas pela primeira vez por
Schumann e Konig em 1.954.
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ROUPAS REVELAM
SEGREDOS DAS MULHERES T

OSÉ CARLOS MALATO
DESPEDE-SE DE “DESAFIO
OTAL”

Artigo cedido
Pela revista Activa

S

omos o que comemos, mas também somos, pelo
vistos, o que vestimos. A psicóloga Jennifer Baumgartner, que é também uma consultora de moda,
acredita que as nossas escolhas de guarda-roupa
revelam segredos que tentamos esconder e mostran mais do que nós pensamos: “o que vestimos denuncia o que realmente se passa dentro
de nós. Os nossos pensamentos e sentimentos
estão expostos no nosso armário.”
Por exemplo, usar roupas decotadas está associado à mulher com desejos de poder e de
controlo, enquanto a escolha de muitas jóias
denuncia insegurança e eventuais problemas financeiros. Já quem fecha até ao último botão
da camisa está a dizer ao patrão que ser feminina implica fraqueza e não poder, e os saltos
altos conferem, em muitos casos, confiança, ao
tornar-nos tão altas como os colegas do sexo
oposto. Usar roupas demasiado jovens, revela dificuldades em aceitar a passagem de tempo, enquanto,
se for uma rapariga mais nova a usar uma saia muito
curta, pode ser na realidade uma forma de chamar a
atenção.
Já optar por looks demasiado confortáveis, prende-se muitas vezes situações de exaustão e de cansaço,

nomeadamente no caso das recentes mamãs, significando, de acordo com a psicóloga, que a pessoa “está
a identificar-se excessivamente com a maternidade,
esquecendo outras partes igualmente importantes de
si própria”.
O livro de Baumgartner - ‘You Are What You Wear:
What Your Clothes Reveal About You’ - já foi edita-

do nos Estados-Unidos. A ideia é ajudar as mulheres
a encontrarem as roupas que sejam um reflexo da
sua verdadeira personalidade, do seu ‘eu’. Para isso,
a psicóloga recomenta uma dieta de media, ou seja,
que durante algum tempo as mulheres evitam ser expostas às imagens de mulheres magras e de corpos
perfeitos que prejudicam a sua auto-estima.

CLÁUDIA VIEIRA DEDICADA
A
fastada do ecrã desde julho,
Cláudia Vieira tem desfrutado de bons momentos na companhia das pessoas mais importantes da sua vida: o namorado,
Pedro Teixeira, e a filha, Maria,
de 2 anos.
“Com o trabalho, deixei muita

À

FAMÍLIA

coisa para trás e nos últimos meses
aproveitei para pôr a agenda em dia,
para namorar e para mimar a minha
filha”, contou a atriz de 33 anos.
Cláudia já está a preparar o seu
regresso à televisão, como protagonista na próxima novela da SIC.

CHRISTINA AGUILERA (MUITO) MAIS MAGRA
EM FOTO DE PROMOÇÃO DO PERFUME

F

indas as gravações do
concurso da RTP1,
o apresentador ruma ao
Alentejo, onde pretende
“desacelerar”. É o descanso
merecido depois de meses
de trabalho ininterrupto
“Tenho estado a gravar desde abril e preciso de parar!”
Em jeito de balanço é este o
desejo de José Carlos Malato,
48 anos, ao fim de sete meses
à frente de “Desafio Total”, concurso da RTP 1. O
apresentador vai aproveitar para pôr o descanso em
dia e até já elegeu o destino: “Vou mudar-me para o
monte [da Cortiçada, que tem em Monforte, no Alentejo] durante uns tempos. Há sempre coisas para fazer e lá desacelero um bocadinho”. Recorde-se que,
em abril, Malato decidiu desfazer-se do monte, mas a
dificuldade em vendê-lo fê-lo repensar e, atualmente,
não põe de parte a hipótese de transformá-lo para turismo de habitação.
No ar de segunda a sábado desde o final de Maio,
Malato garante que trabalhar não o assusta. “Se tiver
de gravar outro programa, faço-o. Estarei no ar até janeiro [data prevista para o fim do concurso], altura da
nova grelha e, por isso, pelo menos uns dias de férias
vou ter”, afirma, apologista da ideia de que a imagem
também precisa de descansar. A última paragem mais
prolongada aconteceu antes do regresso ao ecrã com
“Desafio Total” e tratou-se, segundo Malato, de um
intervalo estratégico “imposto” pela estação, depois
de dez anos seguidos no ar.

FESTA DE APRESENTAÇÃO
DE “DOIDA POR TI”

Elenco da nova novela da TVI reuniu-se em noite
animada

“TOCA A MEXER” FAZ
HOMENAGEM A MADONNA

O Photoshop é um programa de tratamento de imagem muito útil para ‘retocar’ detalhes, mas, ultimamente
verificam-se a transformações quase totais de imagens. Podíamos pensar que esse era o caso ao olharmos
para a fotografia da campanha do novo perfume de Christina Aguilera, em que a cantora aparece muito (mas
muito) mais magra do que é na realidade. Bem, a verdade é que a fotografia remonta há dois anos atrás, quando foi lançada a primeira campanha do seu perfume, nomeado Royal Desire. Com muito mais curvas nos dias
de hoje, Christina optou por manter imagem anterior...

Em noite dedicada a Madonna, os concorrentes de
“Toca a Mexer” mostraram uma grande energia e empenho no palco do programa da SIC, apresentado por
Bárbara Guimarães. A pista de dança recebeu os oito
concorrentes que interpretam coreografias cada vez
mais exigentes e elaboradas. No final, tinham que se
submeter à avaliação dos jurís, à prova da balança e
à escolha do público. Após as oito prestações, Bárbara Guimarães anunciou a concorrente a abandonar
a competição esta semana: André. O jovem da Trofa surpreendeu todos ao dar um beijo a Marta, com
quem mantém uma ligação muito especial desde o
início da competição.
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40º

ANIVERSÁRIO DA

FILARMÓN

Texto de Antero Branco
e fotos de Maria José Raposo
Filarmónica Portuguesa de Montreal percorre há quatro décadas o continente Norte Americano e a Europa, por amor à musica.
Honestamente, há muitos anos que não assistia a

fundada, até aos dias de hoje. Muitos se reconheceram naquele vídeo, outros relembraram os seus ante-queridos ou velhos amigos.
O jantar de gala, de muito bom paladar, esteve a
cargo do restaurante “Casa Minhota” e o serviço de
mesa foi da responsabilidade dos Jovens em Ação da
Santa Cruz, chefiados pelo Pedro Carvalho. Durante
a refeição, Cathy Pimentel, uma agradável descober-

uma festa comunitária, tão bem organizada e animada como a do 40º aniversário da Filarmónica Portuguesa de Montreal (FPM), realizada no passado sábado, no salão de festas de Santa Cruz. Exatamente
às 19H30, tal como anunciado, teve inicio o concerto
da FPM, em que a maioria dos músicos eram jovens, repletos de talento e de entusiasmo. Interpretaram, liderados por Victor Barreira, o seu “hino”, a
sua “marcha” e “Final Countdown”. Ao finalizar o
concerto, acompanhados pelo Conjunto Expressions
e seu vocalista Brian Ferreira, interpretaram “Viva
la Vida”. Uma atuação brilhante que foi longamente
aplaudida. Logo de seguida, Jonathan Piques apresentou um resumo histórico num arranjo multimédia,
desde Março de 1972, data em que a Filarmónica foi

ta, acompanhada por Francisco Valadas, Luís Costa
e Milton Rebelo, cantou o fado, interpretando “Maldição”, “Carmensita”, “Não é desgraça ser pobre”,
“Senhor Vinho” e “Ó gente da minha terra”. Ao
abrir a pista de dança, Jomani, com a sua vasta ex-

A
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periência de animador, fez toda a gente dançar, cantando várias musicas do seu vasto reportório. Brian
ferreira, com o seu talento de cómico, organizou o
concurso da melhor bailarina e do melhor bailarino,
fazendo rir toda a assistência. Gina Isodoro ganhou
o prémio da melhor dançarina e o duplo de Mike Faria e Josézinho ganharam o do melhor dançarino. O
energético Jimmy Faria continuou o baile, fazendo,
praticamente todos, desgastar um pouco das calorias,
ingeridas no jantar. Luís de Melo, animador do sa-

DE

agradeceu o prestigioso trabalho do Sr. João Bulhões, que tem formado toda esta nova geração de
músicos. Foi realmente uma das festas mais divertidas que assisti nos últimos anos. Uma festa em que
reinava a juventude com todo o dinamismo que é capaz de transmitir. Após a distribuição da sobremesa,
o Conjunto Expressions animou o resto do serão com
o profissionalismo que lhe reconhecemos. Parabéns
à Filarmónica Portuguesa de Montreal por quarenta
anos de grandes sucessos.

Quatro Gerações de músicos

Norbeto Pereira, José Soares, Victor e Zacary Barreira
rau salientou a presença do notário Eduardo Dias, de
Francois Campagna, do CNDN e do Dr. Fernando
Demée de Brito, cônsul-geral de Portugal em Montreal. Durante a cerimónia do corte do bolo de aniversário, muitos se emocionaram. O seu presidente,

Leonardo Ribeiro, aproveitou a ocasião para agradecer a generosidade de todos os músicos que fazem e
que fizeram parte desta prestigiosa organização, bem
como todos os voluntários, que semana após semana
contribuem para o bom funcionamento da filarmónica. Sem eles teria sido impossível sobreviver quatro
décadas. Agradeceu igualmente o trabalho dos seus
mais próximos colaboradores, Senhores José de
Freitas, Tony Silva, Filipe Barbosa, Wilson Raposo,
Manuel Viveiros e Eugénio Pereira. Sem eles seria
impossível cumprir o seu mandato. Victor Barreira,

MONTREAL
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A BARBEARIA DO MESTRE JOSÉ LESTE
Roberto Medeiros
Vila de Água de Pau
Terra dos Baceiras

H

oje ir ao Barbeiro já não é a mesma coisa que
antigamente. Tudo mudou. Já não se diz “vou
ao Barbeiro”, porque barbas é coisa que pouco se
faz já fora de portas. Por outro lado, o “Barbeiro”
foi substituído por “Cabeleireiro de Homens”.
A própria e rude ferramenta que dantes prendava alguns (como eu) com a arrasadora “meia - tosquia” e
outros cortes mais benevolentes ou discretos (à tijela),
foi substituída por pente elétrico sofisticado, que permite agora, ao contrário de antes, satisfazer o desejo
do utente e não a vontade do barbeiro, que também,
diga-se de passagem, muitas vezes era confrontado
com cabeleiras infestadas de lendas e piolhos, e por
isso, nem perguntava como queriam que lhe cortassem o cabelo. É que, se fosse à “tijela”, continuariam a
abundar por ali piolhada a mais, então, o melhor seria
mesmo usar o pente zero – da proa à ré – como se dizia
antigamente na Tenda do Mestre José Leste em Água
de Pau.
Na verdade, antigamente havia gente que se descuidava na higiene física e sobretudo nalguns cuidados a
ter com o seu cabelo. Haviam aqueles que lavavam a
cabeça com alguma assiduidade, outros nem tanto e
outros quando chovia ou de “festa-à-festa” é que beneficiavam de tal prerrogativa. É que sempre houve
sabão, e aquele que não podia comprar, a água, sempre
foi “coisa” que nunca faltou em Água de Pau, o que só
por si poderia evitar situações como aquela que ocorreu na taberna do tio António Miguel, no tempo do
vinho novo da Caloura.
Havia um homem, que se chamava, Zé da Glória, que
não parava de coçar insistentemente o couro cabeludo
e o dono da taberna gritou-lhe: - “Pára homem, não
acordes isso, deixa-os dormirem em paz ! (.. ) e pr’a
já…varre-me essa porta, porque aviões já bastam os
que andam no céu !”.
Bem, mas o que se pretende realmente é lembrar aos
que são do tempo dos “Barbeiros” o quanto era diferente de agora com os “Cabeleireiros de Homens”,
bem como são diferentes os protagonistas daquela
profissão. Sou do tempo em que haviam várias “Tendas” de Barbeiros em Água de Pau. Haviam as tendas
do mestre José Leste, na rua da Trindade, a do mestre
Armando Loureiro, na Praça Nova, a do senhor João

Mansinho, no Largo do Barracão e a do senhor Deolindo Mouco, na rua dos Ferreiros. Todos eles desenvolviam a sua atividade por volta dos anos sessenta,
porque depois apareceram outros no desaparecimento
ou por morte daqueles.
Poderia falar de todos, mas seria fastidioso aqui, neste espaço. Assim, falarei da barbearia aonde meu pai
(Manuel Egídio de Medeiros) já falecido, nos mandava – a mim e ao meu irmão – e que era a Tenda do
mestre José Leste.
Naquela barbearia, aos sábados, ambos, mestre José
Leste e seu filho José Fernando, viam-se “azules” para
descabelar tanta gente. Ainda me lembro que José
Fernando, adorava “ferrar” uma “maquia” na cabeça
da gente quando acabava de nos impigir a “meia-tosquia” : - “Fora ! …ala-bote, raça corisca !”. Depois da
meia-tosquia amanhada ou da “setaliza” feita, como
ele dizia, cheguei-me duma vez para a mesa do canto
onde cinco homens insistiam na seleção de quatro para
uma sueca de cartas.
Desatinadamente um deles recomeçou a brincadeita: - “Era na Era, no tempo da Era, três cagalhãos no
fundo da panela, um para o pai, outro para a mãe e
outro para aquele que falar primeiro…”. O Carolo, nariz-comido, moquenco como um demónio, tinha pata
com o diabo, levantou-se da ponta do banco corrido,
provocando a queda do Urbano Escorrega que estava
na extremidade oposta que reclamou e, por isso foi excluído, porque falou primeiro.
Às vezes entrava-se na barbearia cedinho e saía-se
quando as Trindades estavam à beira de se ouvirem
bater. E como o preceito de, Trindades batidas, crianças recolhidas era para cumprir, preparava-me para ir
embora para casa.
Recordo-me ainda das pessoas que com pachorra
aguardavam a sua vez sentadas em bancos de correr de
quatro pés. Eram, o tio Zé Vira-O-Bolo, o António Reginha, o Arrenca Tocas, o Bate-Orelhas, o mestre Zé
Relógio, o José fava-no-pé, o Zé Pé-da-Mão, o Artur
da Inoêmia, o Sousa Palhito, o Mané Saneta, o Alvarins Toca-no-Bombo, o Mané Digo-Digo e outros da
ialta (classe abastada) que não me recordo como eram
reconhecidos na altura.
A todos, o mestre José Leste ia tratando da saúde, que
é como quem diz, da gadelha, que por sinal, à noite e
depois de fechar a tenda do barbeiro, José Fernando
varria e guardava, para segunda utilização em paredes
de estuque, na construção civil.
Na barbearia, falava-se de tudo e de nada ao mesmo

COISAS

DO

tempo me lembro de ver.
- Saiam daqui p’ra fora “baceiras laparosas”, gritou o
junior José Fernando Leste….”varrem-me essa porta”.
E lá se foram elas, rogando pragas de abrir chão. Eu
também me fui, mas antes virei-me para o mestre José
Leste e disse-lhe:
- “Depois meu pai paga ao senhor o meu corte de
cabelo, está bem?”.
- “Vai com Deus!”, respondeu-me.
É assim que me recordo uma das vezes que fui à Tenda do mestre José Leste barbeiro, cortar o cabelo ou
fazer uma “meia-tosquia”.
O mestre José Leste era um homem robusto de postura violenta, mas que no fundo do peito, contudo,
batia-lhe um coração do seu tamanho, onde todos os
amigos tinham o seu poleiro.

CORISCO

José de Sousa
om, eu vou falar de polícia mas não pensem
que é da matricula 728, já há quem fale com
fartura, mas sim de polícias sinaleiros, há em
Nova Iorque e havia nos Açores, em Portugal também, penso eu.
Mas quem passou estes últimos dias no canto da
Ontário com o St Laurent deve ter visto uma mão
cheia de polícias de Montreal a dirigir o trafico, pois
as luzes estavam avariadas, parece que estavam a dar
escola de polícias sinaleiros, quem diria?
Fez-me lembrar os polícias sinaleiros de Ponta Delgada, sobretudo o José Maria, estava sempre de serviço no Largo 2 de Março, lembram-se? Ele.... estava
sempre bêbedo, havia uma taberna em frente da tabacaria Abadia, na rua de Lisboa, onde ele ia mais
vezes dirigir copos para a boca que carros nas ruas.
Falando na polícia... mas, eu já volto ao assunto.
No Canadá, e em vários outros países, beber no
trabalho é proíbido, o seguro de acidentes de trabalho (CSST) não pagam a nenhum trabalhador que se
magoar no trabalho e for provado que estava com
bebida, tolerância Zero. Em Lisboa vi eu com estes

B

tempo. Se o mestre José Leste, de sobrolho carregado, se esmerava com o pente e a tesoura numa cabeça
mais exigente, bastava vir à baila o “Santiago” ou alguns dos seus jogadores, logo a barbearia virava Clube
de Futebol.
Entretanto, e do outro lado, assisti o seu filho a dar
trela a uma mulher que parara à porta, num berreiro e a
fazer caçoada com alguém mas a olhar de escantilhão
para dentro da barbearia. Era a Lurdes ramelosa com o
xaile pela cabeça, mais parecia uma mulher de setenta
anos, contradizendo com a sua jovem idade na altura.
A outra – a Gilda dos Pés-Sujos – não estava para contemplações, pela disputa de preço na venda de uma
saca de trepadeira para as galinhas da Dona Merita do
senhor Braga…e, excomungavam-se como só naquele

olhos, um polícia de trânsito, estacionar a sua mota
no Rossio, ir almoçar na muita boa tasca onde nós
estávamos almoçando, beber o seu jarro de vinho,
conversar com a cozinheira, era um cliente regular,
bica e Bugaço, e depois montar na mota de serviço
e ala bote.... como nada fosse. No meu emprego se
fosse apanhado a beber nas horas de trabalho era
despedido sem direito a fundo de desemprego. Falando de trabalho, esta varina em Nazaré, estava no fim
do seu dia trabalho.
Para ler e meditar: A coisa mais fácil é ERRAR,
Madre Tereza de Calcuta.
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MEDIA SERVER
COMEÇA A ACEITAR PS3
e o Windows Media Player é o software de
Seleição para partilhar conteúdos para quem
tenha uma Xbox 360, para a PlayStation 3 recoPEDIDOS DE UPGRADE PARA
mendamos o PS3 Media Server, que rápidamente
se tornou numa das mais completas aplicações de
O WINDOWS 8
partilha de conteúdos multimédia.

MICROSOFT
A

Microsoft começou a receber pedidos de atualização para o Windows 8 na última segunda-feira (20/8), relativos a uma oferta aos clientes
que compraram um novo PC com o Windows 7
nas últimas 11 semanas. Estes usuários agora po-

Embora os pedidos tenham sido recebidos, as cópias não serão entregues até que o Windows 8 esteja à venda segundo informou a Microsoft aos seus
clientes. “A partir do 26 de Outubro, vamos iniciar
o envio dos códigos promocionais via e-mail com
as instruções de compra”, disse o porta-voz
Brandon LeBlanc em um blog da empresa.
O código irá mudar o preço de atualização,
via download, para 15 dólares.
Os clientes elegíveis à oferta devem fornecer à Microsoft seu nome, endereço, e-mail, número de telefone, data da compra, varejista, a marca e o modelo do PC
e, em alguns casos, a chave de 25 caracteres associada ao PC com Windows 7.
“A Microsoft poderá requerer a inserção
dessa chave como parte do registro”, disse
LeBlanc.

dem preencher um formulário on-line
para entrar na fila de entrega da atualização, que ocorrerá no dia 26 de outubro.
A atualização para o Windows 8 Pro custa
15 dólares, mais do que nas versões anteriores, quando muitas vezes era de graça. Ainda
assim o valor é menor do que os 40 dólares
cobrados para usuários que atualizam sistemas mais antigos para o atual. A Microsoft
anunciou o programa de atualização em 1
de junho, e ele abrange principalmente PCs
Windows 7 adquiridos entre 02 de junho de
2012 e 31 de janeiro de 2013.

Originalmente lançada apenas para partilha de conteúdos com a consola da Sony, devido às restrições
da mesma, actualmente funciona com todo o tipo de
dispositivos através das normas DLNA e UpnP, como
televisores, smartphones Android, reprodutores multimédia e até mesmo a Xbox 360 da Microsoft.
Por ser desenvolvido em Java, o PS3 Media Server
suporta os principais sistemas operativos, sejam eles
Windows, Linux e Mac OS X, sendo a própria aplicação a responsável pelo transcoding de alguns dos
formatos partilhados, que são muitos, devido ao suporte de codecs como MEncoder, Ffmpeg, tsMuxeR
e AviSynth. Apesar de ainda se encontrar em formato
BETA, todas as funcionalidades estão activas e funcionam correctamente, tal como
o suporte que é dado por toda a
comunidade activa nos foruns
do próprio site, ou seja, poderá
contar com a ajuda não só de
quem desenvolve a aplicação
como de quem a apoia e utiliza.

PICASA: ÁLBUM VIRTUAL PARA ORGANIZAR FOTOS
P

icasa é considerado um dos melhores e
mais completos organizadores de imagens, um software que ajuda a encontrar,
editar e compartilhar instantaneamente todas as
imagens no computador. Faça o download do Picasa grátis para Windows ou Mac.
Entre as novidades da versão 3.9, estão a integração
com o Google +, novos efeitos de edição como Vignette, Duo-tone e Borders e a possibilidade de edição
side by side.
Como funciona
Sempre que você abre o Picasa, ele localiza automaticamente todas as imagens (inclusive aquelas que
você nem lembrava mais) e classifica-as em álbuns
visuais organizados por data com nomes de pastas facilmente reconhecidos. Arraste e solte imagens para
organizar os álbuns e defina marcadores para criar
novos grupos. O Picasa garante que as imagens estarão sempre organizadas.

Utilizando o Picasa no seu computador, você pode
administrar, organizar, editar e visualizar todas as
imagens em apenas um lugar. Vários recursos estão
disponíveis para editar fotos, fazer montagens, slideshow e até vídeos.

Você ainda pode incluir textos, legendas, marcadores ou geo-tags (tag informando a origem da imagem) para organizar os álbuns.
Sincronização com a web
Clicando na função Sincronizar com a web (Sync to
Web), você pode sincronizar suas fotos e todas as alterações feitas nelas no seu computador serão salvas
no Picasa na internet. Se não quiser mais que suas
fotos fiquem em sincronia com o álbum na internet,
você pode desativar recurso a qualquer momento,
é só clicar novamente no botão “Sincronizar com a
web”. Selecionando várias imagens no Picasa, você
pode fazer o upload (de forma pública ou em um endereço privado). E se a “sincronização com a web”
estiver ligada, todas as alterações das imagens serão
feitas também nos álbuns da internet.
Compartilhamento
Um novo recurso, implementado no Picasa, ainda
permite compartilhar as fotos com contatos que utilizem o álbum de fotos baseado na web do Picasa.
Com apenas um clique você vai poder enviar fotos
para o álbum, possibilitando que outros contatos editem essa foto. Dessa forma um mesmo álbum virtual poderá receber fotos vindas de várias pessoas,
garantindo uma ferramenta muitos mais colaborativa e cheia de possibilidades. Ao clicar em um das
imagens, ela irá aparecer em tamanho maior e assim
você poderá usar os recursos de edição de imagens
do Picasa. Esses recursos possibilitam ajustar o formato, cor, contraste. Funções integradas permitem
que várias funções sejam ajustadas na imagem ao
mesmo tempo.
Alterando as Imagens
Fazer alterações em imagens com o Picasa tem
uma vantagem: se não gostar, o usuário pode vol-

tar à imagem inicial de maneira fácil, clicando em
um botão até desfazer todas as ações ou apenas uma
ação. Além de ferramentas de edição para ajustar cor,
contraste, etc, o programa também tem recursos de
retoques. Com ele, você pode apagar, suavizar ou esconder pequenos detalhes. Uma função bastante útil
é a eliminação dos olhos vermelhos em fotos. O Picasa encontra o problema e corrige automaticamente
outro recurso interessante. Além disso, software já
vem com dimensões de fotos pré-definidas, é só clicar nelas, ajustá-las em cima da suas imagens, que o
Picasa corta suas fotos em tamanho padrão.
Colagens
O programa vem com seis tipos diferentes de colagens de imagens, com as quais você pode fazer mosaicos, agrupar fotos ou fazer belas apresentações.
Vídeos
PicasaCom o “Face Movie” você selecione fotos de
uma mesma pessoa, ajusta no centro do vídeo, insere
música de fundo e efeitos de transição entre as imagens. Essa função possibilita criar clipes cronológicos emocionantes ou brincalhões.
A função “video maker” permite a criação e editação de filmes curtos, usando as imagens ou vídeos de
sua câmera digital.
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PONTE

P

DA

BARCA

onte da Barca é uma bonita Vila do Norte de
Portugal, sede de município, situada numa região abençoada pela natureza, pautada pelo verde
da rica vegetação e pela calma do Rio Lima.
A sua história precederá ainda a tempos pré-romanos, e da época de ocupação romana chegaram aos
nossos tempos vários vestígios, com especial destaque para a Pedra dos Namorados, uma figura de um
homem e de uma mulher em baixo relevo, exposta no
Museu da freguesia da Ermida.
Outrora apelidada de “Nóbrega”, topónimo de provável origem celta, com o crescimento da localidade,
e séculos mais tarde, foi apelidada de “Barca”, devido ao atravessamento do Rio Lima ser efectuado
por meio de uma Barca, e, posteriormente, aquando
a construção de finais do século XIV do símbolo da
cidade, a sua bonita Ponte, passou a ser conhecida
por “Ponte da Barca”:

Com a construção da ponte, a localidade reforça a
sua importância no domínio comercial, constituindo
um forte ponto de passagem, centro e eixo regional
na direcção do litoral. Ponte da Barca foi também local de passagem de peregrinos e fieis, por ser local de
cruzamento de dois caminhos de ligação a Santiago
de Compostela. Integrada na Região Demarcada dos
Vinhos Verdes, Ponte da Barca denota a influência
económica desta indústria vinícola através das suas
graníticas casas brasonadas, solares e pequenos palacetes que a enfeitam e enriquecem. O centro histórico de Ponte da Barca é lindíssimo, e toda a vila está
embelecida com diversos monumentos como as belas
Igrejas Matriz do século XVIII e a da Misericórdia
do século XVI, as Capelas de Nossa Senhora da Lapa
do século XVII, a de Santo António dos séculos XVII
e XVIII, e a de São Bartolomeu. Frente ao central
Pelourinho, encontra-se o Antigo Mercado do século
XVIII, uma das obras emblemáticas da Vila. A região de Ponte da Barca está parcialmente inserida no
maravilhoso Parque Nacional da Peneda-Gerês, com
uma paisagem idílica, de verdes montes banhados
por diversos cursos de água e recantos únicos, onde
abundam praias fluviais e todas as razões se unem
numa maior aproximação à natureza.

CIDADE

DE

A

VIANA

DE

CASTELO

história de Viana do Castelo começou no Monte
de Santa Luzia, onde existe
hoje uma igreja. Aqueles que
quiserem ou poderem, podem subir ao topo do zimbório para uma vista magnífica.
Não longe da igreja encontra-se a Pousada de Santa Luzia
onde teria sido a antiga povoação e onde se encontram alguns vestígios arqueológicos. Esta povoação
foi habitada desde 2000 aC até 1500 dC. O seu declínio veio com a invasão romana que expulsou para
o vale os habitantes celtas desta povoação. Com a
Reconquista Cristã surgiu um núcleo populacional
que deu lugar a freguesia de Santa Maria. A sua privilegiada situação e sua proximidade a uma via medieval asseguraram a economia que se beneficiava das
peregrinações a Santiago de Compostela.

Castelo, quando a luz clara cria sombras geométricas por entre os majestosos edifícios históricos, onde
os estilos manuelino, barroco, revivalista e art-déco
predominam. As ruas e ruelas do centro histórico, um
dos mais belos e bem conservados do Pais, chamam a
nossa atenção, quer pelas belas fachadas armoriadas,
quer pelos painéis de azulejos preciosos no traço e na
cor, constituindo um autêntico compêndio da história
da arquitectura em Portugal.
Hoje em dia Viana do Castelo segue intimamente
ligada ao mar, a economia ainda se sustenta nos estaleiros, mas sobretudo nos sectores dependentes do
turismo, o comércio e os serviços, destaca também a
indústria artesã.
Esta cidade do litoral Norte se caracteriza por sua
combinação de mar, rio e montanha que a converte em um lugar de grande atractivo para o visitante. Além disso é considerada como uma importante
cidade monumental, onde destaca o encanto do seu

No ano de 1258 Viana foi fundada junto a desembocadura do Rio Lima por D. Afonso III. Seu porto foi
muito importante durante a Época das Descobertas,
desta Vila marinheira partiram muitas embarcações
que voltaram repletas de tesouros que enriqueceram
a população.
Em 1374, é concluída a muralha da Vila, na altura
com quatro portas: Porta de S. Pedro, Porta da Ribeira,
Porta do Postigo e Porta de Santiago. No século XVI,
foi aberta a Porta da Vitória. Em 1502, para defesa
em relação à pirataria, foi construída uma fortificação
na barra denominada Torre da Roqueta. A 1 de Junho
de 1512, D. Manuel concede Foral Novo a Viana por
a considerar importante pólo de comércio marítimo.
Em 1563, D. Sebastião classifica Viana como «Vila
Notável», dizendo-a uma das mais nobres e de maior
rendimento do reino. Ao longo da Idade Média, Viana torna-se um importante porto marítimo, e durante
a época dos Descobrimentos Portugueses, o porto de
Viana era mesmo o terceiro mais movimentado do
País. Já no século XX viria a ser construída uma frota
bacalhoeira nos estaleiros de Viana do Castelo para a
pesca do bacalhau nos mares do norte.
A meados do século XIX a população recebe o nome
de Viana do Castelo quando D. Maria lhe concede o
título de cidade.
É difícil resistir ao encanto da cidade de Viana do

Centro Histórico.
Curiosidade acerca da origem do nome - Viana do
Castelo: Conta-se que um cavaleiro se apaixonou por
uma bela princesa. Rondava o castelo da sua amada,
vezes sem conta, na esperança de a ver. Um dia, na
varanda mais alta do castelo, viu a princesa, Ana de
seu nome, que lhe acenava.
Louco de alegria, o cavaleiro não se conteve e então
gritava:
“Vi Ana do Castelo! Vi Ana do Castelo!”

QUINTA-FEIRA 8 DE NOVEMBRO
- ENCONTRO COM CARLOS FERREIRA SOBRE OS VINHOS
- ALFRED DALLAIRE ORGANIZOU
FESTA AOS FIEIS DOS DEFUNTOS EM LAVAL

SÁBADO 10 DE NOVEMBRO
- ENCONTRO COM O CINEASTE MIGUEL GOMES DO FILME TABOO
- SEMANA CULTURA NA CASA DOS AÇORES
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ASTRÓLOGO – CURANDEIRO

SR. FARO
GRANDE MEDIUM E VIDENTE AFRICANO

PROF. MESTRE AIDARA

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

514-374-2395

Acontecimento

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

514-442-1368

Falo
Português

2 pares
de óculos completos
pelo preço de um!
Escolha na seccção do 2 por 1*

26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :
'ALERIES D!NJOU s *EAN 4ALON %ST  SUCURSAIS
3AINT *OSEPH s -ONT 2OYAL s 2OSEMONT s 6ILLERAY

%XAME DA VISTA FEITO LOCALMENTE POR OPTOMETRISTAS s !CEITAMOS PRESCRIÎÜES DO EXTERIOR

newlook.ca

*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.
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HISTÓRIA

DO

FADO

PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO FADO

(3)

radualmente, tenderia a ritualizar -se a audição de fados
numa casa de fados, locais que iriam
sobretudo concentrar-se nos bairros
históricos da cidade, com maior incidência no Bairro Alto, sobretudo a
partir dos anos 30.
Estas transformações na produção
do fado irão necessariamente afastá-lo
do campo do improviso, perdendo-se
alguma da diversidade dos seus contextos performativos de origem e, por
outro lado, obrigar à especialização de
intérpretes, autores e músicos. Paralelamente, as gravações discográficas e
radiofónicas propunham uma triagem
de vozes e práticas interpretativas que
se impunham como modelos a seguir,
limitando o domínio do improviso.
Na década seguinte, vingariam definitivamente as tendências de um revivalismo dos aspectos ditos típicos, que
apontavam para a recriação dos aspectos mais genuínos e pitorescos nos ambientes performativos do fado.
E se desde o primeiro momento o
fado marcou presença no teatro e na
rádio o mesmo irá acontecer na sétima arte. De facto, se o advento do
cinema sonoro foi marcado pelo musical, o cinema português consagrou ao
fado particular atenção. Ilustra-o bem

vando a milhares de pessoas as vozes
do fado, depois da inauguração da Rádio Televisão Portuguesa - em 1957
– e, sobretudo, com a sua difusão, à
escala nacional, em meados da década
seguinte, os rostos dos artistas passariam a ser divulgados junto do grande
público. Recriando em estúdio ambientes ligados às temáticas fadistas,
a televisão transmitiria regularmente,
em directo, de 1959 a 1974, programas
de fado que contribuiriam de um modo
inequívoco para a sua mediatização.
Usufruindo desde o último quartel do
século XIX da divulgação nos palcos
do Teatro de Revista e, a partir das primeiras décadas do século XX, da promoção de uma imprensa especializada,
mediatizando-se
progressivamente
na Radio, no Cinema e na Televisão,
o fado conhece uma franca vitalidade no período compreendido entre as
décadas de 1940 e 1960, muitas vezes
designado de “anos de ouro”, surgindo
em 1953 o concurso da Grande Noite
do Fado que se realizará anualmente,
até aos nossos dias. Reunindo centenas de candidatos das várias colectividades e agremiações da cidade, este
concurso, tradicionalmente realizado
no Coliseu dos Recreios mantém-se,
ainda hoje, como um evento de grande
importância na tradição fadista da cidade e na promoção de jovens amadores que ali tentam ascender ao estatuto
profissional. Os expoentes da canção

o facto do primeiro filme sonoro português, realizado em 1931, por Leitão
de Barros, ter por temática as desventuras da mítica figura da Severa. Como
tema central ou simples apontamento,
o fado foi acompanhando a produção
cinematográfica portuguesa até à década de 70. Neste sentido, também em
1947 com O Fado, História de uma
Cantadeira protagonizado por Amália
Rodrigues ou, em 1963, com O Miúdo
da Bica, protagonizado por Fernando
Farinha, o cinema português consagra
particular atenção ao universo fadista.
Não obstante o protagonismo de Amália Rodrigues, também neste contexto,
são ainda de sublinhar as incursões na
Sétima Arte, de artistas como Fernando
Farinha, Hermínia Silva, Berta Cardoso, Deolinda Rodrigues, Raul Nery e
Jaime Santos.
E se a difusão radiofónica permitira
ultrapassar barreiras geográficas, le-

nacional encontravam-se, nesta época,
vinculados a uma rede de casas típicas
com elenco residente, usufruindo agora
de um mercado de trabalho mais vasto, onde avultam as possibilidades de
gravação discográfica, de realização
de digressões e tournées, de actuações
na rádio e na televisão. Paralelamente,
sucediam-se as apresentações de fadistas nos “Serões para Trabalhadores”
eventos culturais de cobertura radiofónica promovidos pela FNAT, a partir
de 1942, promovendo-se os programas
de fado também a partir do Secretariado Nacional de Informação, Cultura e
Turismo que, a partir de 1944 passava a
tutelar a Censura, a Emissora Nacional
e a Inspecção Geral dos Espectáculos.
A partir da década de 1950, a aproximação do regime ao prestígio internacional de Amália Rodrigues vinha reforçar
esta colagem do regime ao fado, depois
de nele operar profundas alterações.

Artigo cedido
pelo Museu do Fado

G

ALAIN OULMAN
C

ompositor de uma enorme sensibilidade, Alain Bertrand Robert
Oulman nasceu no Dafundo, arredores de Lisboa, a 15 de Junho de 1928,
filho de Alberto Bensaúde Oulman e
Nicole Calmann-Lévy, um casal francês radicado em Portugal.

Estudou no colégio St. Julian’s em Carcavelos e, ainda muito novo, mostrou-se um entusiasta do teatro, da música
e da pintura, e sobretudo dos livros e da
poesia portuguesa. Mas, apesar dos seus
interesses, a prematura morte do seu irmão mais velho, como voluntário na II
Guerra Mundial, fez de Alain o herdeiro
da carreira e dos negócios do pai, pelo
que seguiu estudos de química, a contragosto, em França e na Suiça.
Após finalizar os estudos, dedicou-se
intensamente ao trabalho nas empresas
do pai, sempre mantendo a sua paixão
pela música. A sua importância no contexto da música portuguesa é descrita
desta forma por David Mourão-Ferreira:
“Deve-se a Alain Oulman, logo a partir
de finais dos anos Cinquenta, a pioneira
missão de estabelecer um determinado
e fecundo enlace entre a poesia portuguesa de matriz “culta” e essa específica
forma da música popular – o Fado – que
até aí era objecto de um quase geral e
sobranceiro menosprezo por parte da
“intelligentzia nacional.” (”Primavera:
David Mourão-Ferreira”, pp. 82). E será
Amália Rodrigues, a partir do início da
década de 1960, a principal divulgadora
desse seu talento. Foi na Ericeira que se
deu o encontro entre Alain e Amália. O
compositor mostrou-lhe o poema “Vagamundo” de Luís de Macedo e este foi
o ponto de partida para a fadista conhecer o intenso trabalho de pesquisa de
Alain Oulman. Procurava, na Biblioteca
Nacional, os grandes poetas portugueses e, depois, musicava os seus poemas.
Esta actividade era realizada com um
enorme respeito pela poesia, conforme
o próprio expressa em entrevista: “Tenho feito, no que me toca, sempre a música para um poema já escolhido. Só me
lembro de um caso em que se passou o
contrário: “A Gaivota”, de Alexandre
O’Neill, que foi escrita para uma música que já tinha composta. É que um poema de qualidade é uma coisa muito séria
e por isso parece-me melhor aceitá-lo e
procurar-lhe uma música adequada do
que subordiná-lo às exigências de uma

(15/06/1928 - 29/03/1990)

composição que lhe foi alheia e o ignorou completamente ao longo da sua
elaboração.” (“A Capital”, 27 de Fevereiro, 1971). O primeiro álbum de trabalho com Amália Rodrigues, o “Busto”, foi editado em 1962, integrando
os poemas “Asas Fechadas”, “Cais de
Outrora” e “Vagamundo” de Luís Macedo; “Maria Lisboa”, “Madrugada de
Alfama”,”Abandono” e “Aves Agoirentas” de David Mourão-Ferreira, todos
com música de Alain Oulman. Outros
álbuns se seguiram, revelando musicalmente novas composições de Alain
Oulman para poetas como Pedro Homem de Mello, José Régio, Alexandre
O’Neill ou Luís de Camões. A edição do
EP “Amália canta Luís de Camões”, em
1965, escandalizou alguns dos meios
tradicionais do Fado, e essa abordagem
à poesia de Camões foi inclusive tema
de polémica nos jornais da época.
O exílio político aconteceu em 1966,
altura em que Alain Oulman era director artístico da Companhia Portuguesa
de Comediantes. Na manhã de 18 de Fevereiro três agentes da Pide entraram na
casa das Amoreiras, que compartilhava
com Felicity Serra, uma inglesa com
quem foi casado entre 1962 e 1970, e
levaram-no algemado para a sede da
Polícia política e, mais tarde, para a prisão de Caxias.
Por pressão do Governo francês e do
seu pai, acabou por ser libertado e expulso do país. Alain Oulman foi para
França, mas antes de se estabelecer definitivamente em Paris, em 1968, viveu
em Londres.
Nesse primeiro ano na capital inglesa,
Alain Oulman fez cursos de cenografia e
de arte dramática, dedicou-se à música e
ao teatro. “Em Portugal estivera já muito ligado ao grupo Lisbon Players, onde
conhecera a sua mulher. E à Companhia
Portuguesa de Comediantes, de que foi
director artístico”, onde trabalhou com
actores como Rogério Paulo, Eunice
Muñoz e João Perry com quem criou
amizades que permaneceram por toda
a vida (“Indy”, 5 de Dezembro, 1997).
Foi também em Londres que nasceu o
seu primeiro filho, Nicolas Oulman.
Posteriormente Alain Oulman continuou a compor para Amália. Ao longo
da sua carreira, a fadista gravou vinte
e duas composições suas em 8 álbuns.
Anos mais tarde, Amália Rodrigues revelou, em entrevista: “Para além da música, o Alain, com a sua vasta cultura,
fez-me travar conhecimento com grandes poetas. Ele não só fazia as músicas,
como ia procurar, aos livros de poesia,
letras para as músicas. O Alain trouxe
um público que não estava comigo e, ao
mesmo tempo, afastou um bocadinho
outro público. A começar pelos guitarristas. O José Nunes quando ia tocar
coisas do Alain, dizia sempre: “Vamos
às óperas!”.
Com o fim do salazarismo deixou de
ser proibida a sua entrada em Portugal
e Alain Oulman passou a dividir a sua
vida entre Paris e Lisboa. É em Lisboa
que nasce o seu segundo filho, Alexandre Oulman, em 1970. Mas, após a morte do seu tio, em 1982, Alain Oulman
passa a dedicar-se a tempo inteiro à editora Calmann-Lévy.
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EMPREGOS

30 de Outubro de 2012
1 Euro = CAD 1.279830
SERVIÇOS CONSULARES

CONTABILISTAS

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

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

4270 St-Laurent

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

ELECTRO-LUSO

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
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
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

IGREJAS

4701 St-Urbain
514.842.3373
514.
842.3373

ALGARVE
514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
177 Mont-Royal Est

GRANITE LACROIX INC.

514.849.1153
514.844.3054

NOTÁRIOS

LISBOA
355 Rachel Est

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

LATINO

ASSISTENTE SOCIAL

Me. LUCIEN BERNARDO

LA CROIX MAUVE

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Me. EDUARDO DIAS

BANCOS

SOLMAR

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES

CAIXA PORTUGUESA

111 St-Paul E.

514.861.4562

4244 St. Laurent

1292 Jarry

514.721.5665

514.842.8077

CLÍNICAS

TRANSPORTES

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

IMPÉRIO

514.849.2391

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Colabore
com o
nosso
jornal

Venda de cerâmica italiana para
cozinha, casa de banho, restaurante, garagem, balcão, etc. A
partir de 99¢.
514-727-6293

Precisa-se de senhora para servir
ao balcão de uma mercearia, que
fale francês e inglês.
João (Jean): 514-842-3558
Precisa-se de programador e operador da máquina CNC e convencional com alguma experiência.
Joaquim ou Salvatore
514-323-0863
Precisa-se de uma senhora com
experiencia para a limpeza da
casa, sextas-feiras e domingos na
área de Outremont.
Mary: 514-274-7816
Precisa-se pasteleiro com ou sem
experiência a tempo inteiro.
Fernando: 514-382-2143
Procura-se um ajudante padeiro
para trabalhar durante a noite com
experiência em pão português.
514-796-3683
Boisbriand: Procura-se pessoa
na reforma para ser motorista de
carro “chofer” e procura-se pessoa
com experiência para limpeza.
450-435-2537

VENDA DE
ENCERRAMENTO

†

Maria da Conceição Arruda

Faleceu em Cornwall no dia 2 de Novembro
de 2012, com 96 anos de idade, a senhora
Maria da Conceição Arruda, natural da Maia,
São Miguel, Açores. Esposa do Já falecido
João Bulhões.
Deixa na dor seus filhos/as Isabel (Manuel
Melo), Maria de Fátima (Fernando Cardoso),
João (Jogina Arruda), Maria da Conceição
(João Vieira), Nathalia de Jesus (José Francisco Bulhões), José António (Marie-France
Lamoureux), Emanuel (Dana Morris), seus
20 netos e seus 22 bisnetos, sobrinhos/as,
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, 5 de Novembro às 10h00 na
Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no cimetério St-Laurent. Renovam
com profunda saudade a missa do sétimo dia, hoje, quarta-feira 7 de
Novembro 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.

SAPATOS PARA HOMENS E
BOTAS DE INVERNO

VENDA
DOMINGO 18 DE
NOVEMBRO
11H00 ATÉ 16H00
4054 JEAN-TALON OESTE

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

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

COMUNICADOS

www.jassure.ca

Grande Noite de São Martinho

Mercearia
Portuguesa

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

514.845.5804

MERCEARIA

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

VENDE-SE

Homem dinâmico para trabalho
geral de edifícios comerciais, para
pequenos trabalhos arranjar e manutenção geral para companhia
imobiliária a tempo inteiro no distrito de ANJOU. 514-355-1233
INFO@PLEXON.CA

seguros online

A Associação Portuguesa do West Island, organiza no próximo dia 10 de Novembro de 2012 pelas
19h00 uma noite dançante para celebrar a noite
de São Martinho. Sejam todos bem vindos a esta
grande noite de São Martinho. Ementa: Camarão
em molho de alho, Sopa de ervilha, bifes estofados
acompanhados com puré de batata e Legumes.
Para sobremesa temos Bolo em quadrados de chocolate e baunilha. Haverá provas de vinhos caseiros
da nossa comunidade. Tragam os seus vinhos para
as provas. Música variada com o nosso DJ. Sem esquecer as tradicionais Castanhas. Para reservações
contactar pelo telefone: A.P.W.I.: 514-684-0857 (5ª,
e 6ª feiras das 18h30 às 24h00).

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

FESTA DE SÃO MARTINHO
O Centro Comunitário do Divíno Espírito Santo de
Anjou organiza a festa de São Martinho. A festa será
animada pelo Jimmy Faria, Traga o seu vinho, prémios para os 3 melhores vinhos. Para reservar: 514353-1550 ou Humberto: 514-793-0159 ou Amilcar:
514-352-8607 ou Manuel Ribeiro: 514-842-1340.

Astólogo e Médium
Prof. MBANA

Advinha seus problemas sem lhe dizer nada.
Especialista em amor, saúde, problemas sexuais, inveja, protecção, sorte, desporto, maus
olhares, fidelidade, amaração, negócio, atracção
de clientela (café, restaurantes, lojas, firmas)
Facilidade de pagamento | Discreção Total
consultas em português, francês e inglês

514-649-1429

PROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:17
09:40
10:10
13:00
14:00
14:09
15:00
16:00
16:31
17:14
17:31
18:22
18:51
19:00
20:03
20:50
21:27
21:59
22:52
23:23
23:48
00:19
01:44

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
JARDIM DA CELESTE
INICIATIVA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTOXVIII SÉRIE
TELEJORNAL
DE CARAS
PORTUGUESES PELO
MUNDO: BUDAPESTE
NATIVOS DIGITAIS
DECISÃO FINAL
INGREDIENTE SECRETO
MORANGO
LER +, LER MELHOR(R/)
24 HORAS
BAÍA DAS MULHERES
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
TELEJORNAL - AÇORES(R/)
PORTUGAL AQUI TÃO PERTO
O NOSSO TEMPO(R/)
DESTINO: PORTUGAL(R/) VI
LAMOURA
24 HORAS(R/)
INESQUECÍVEL
O SEU DINHEIRO

QUINTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:16

09:25
10:09
13:00
13:59
14:04
14:52
15:00
16:00
16:32
17:32
18:23
18:51
19:00
20:03
20:51
21:28
22:00
22:59
23:46
00:13
00:43
01:38

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
TIC TAC TALES
O SENHOR DO UNIVERSO
BIOSFERA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
GUIMARÃES 2012
O PREÇO CERTO(R/)
LER +, LER MELHOR
TELEJORNAL
LINHA DA FRENTE
HÁ CONVERSA COM: MARIA
JOÃO GAMA E ÂNGELA PINTO
DECISÃO FINAL
CORRESPONDENTES
LER +, LER MELHOR
24 HORAS
BAÍA DAS MULHERES
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
TELEJORNAL - AÇORES(R/)
PORTUGAL AQUI TÃO PERTO
MATERNIDADE
TEMPOS MODERNOS RTPI
24 HORAS(R/)
PERCURSOS
CORRESPONDENTES(R/)

SEMANAL DA

SEXTA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:15
09:45
10:15
13:00
14:00
14:15
15:00
16:00
16:45
17:30
18:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:45
23:30

00:00
00:30
01:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
JARDIM DA CELESTE
COM CIÊNCIA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO XVII
TELEJORNAL
SEXTA ÀS 9
VOO DIRETO(R/)
VIVA A MÚSICA
PORTUGAL NEGÓCIOS
COM: MIGUEL GONÇALVES
24 HORAS
BAÍA DAS MULHERES
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
TELEJORNAL - AÇORES(R/)
PORTUGAL AQUI TÃO PERTO
ESTADO DE GRAÇA
ESCAPE.TV - SIC
RIA FORMOSA ILHA DE TAVIRA
24 HORAS(R/)
SEXTA ÀS 9(R/)
PORTUGAL NEGÓCIOS(R/)

SÁBADO
02:00
02:30
03:00
04:00
05:30
06:00
06:45
07:15
08:00
09:15
10:00
10:30
11:00
12:00
13:30
14:00
15:00
16:15
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00
01:00

ÁFRICA 7 DIAS
CONSIGO
BOM DIA PORTUGAL
ZIG ZAG
SABORES DAS ILHAS
BIOSFERA
SANTOS DE PORTUGAL
VELHOS AMIGOS
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
INGREDIENTE SECRETO
O HUMOR E A CIDADE
CINCO SENTIDOS
ATLÂNTIDA (AÇORES)
TIMOR - LESTE CONTACTO
MATERNIDADE (R/)
TELEJORNAL
VOZ DO CIDADÃO
OBRA DE ARTE
ESTADO DE GRAÇA
MODA PORTUGAL
DESTINO: PORTUGALLEIRIA
24 HORAS
CENAS DO CASAMENTO - SIC
TELEJORNAL
HERMAN 2012
PORTUGUESES PELO MUNDO
MUDAR DE VIDA
24 HORAS(R/)
DON JUAN DE BORBÓN

RTPI

DOMINGO
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00
06:00
06:45
07:15
08:00
09:15
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
16:30
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:45
23:30
00:00
00:30
01:00

ÁFRIC@GLOBAL
UNIVERSIDADE ABERTA
BOM DIA PORTUGAL
ZIG ZAG
EUCARISTIA DOMINICAL
GALEGOS DE CÁ E LÁ
MAIS EUROPA
VELHOS AMIGOS
JORNAL DA TARDE
PORTUGAL NO CORAÇÃO
ESPECIAL SÁBADO
TEMPOS MODERNOS RTPI
ÁFRICA DO SUL CONTACTO
POPLUSA
JORNAL DAS 19
FUTEBOL:
RIO AVE X BENFICA
TRIO D´ATAQUE
24 HORAS
CENAS DO CASAMENTO - SIC
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
TELEJORNAL - AÇORES(R/)
LAURINHA
VOO DIRETOA VIDA
A 900 À HORA
MODA PORTUGAL
24 HORAS(R/)
ÁFRICA DO SUL CONTACTO
VIVA A MÚSICA

SEGUNDA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:16
09:45
10:15
13:00
14:00
14:15
15:00
15:45
16:00
17:00
17:30
18:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
23:54
00:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
OBRA DE ARTE
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
360º
PLANETA MÚSICA
NEW JERSEY CONTACTO
DECISÃO FINAL
BEST OF PORTUGAL
24 HORAS
BAÍA DAS MULHERES
TELEJORNAL MADEIRA(R/)
TELEJORNAL - AÇORES(R/)
PRÓS E CONTRAS
24 HORAS(R/)
SALVADOR
COM: PEDRO BASILIO
01:00 NEW JERSEY CONTACTO
01:20 BEST OF PORTUGAL(R/)

TERÇA-FEIRA
02:00
05:00
08:00
09:17
09:45
10:15
13:00
14:00
14:10
15:00
15:45
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ZIG ZAG
CONSIGO
PORTUGAL NO CORAÇÃO
PORTUGAL EM DIRETO
LER +, LER MELHOR
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
360º
O NOSSO TEMPO
SABORES DAS ILHAS
COM CIÊNCIA
DECISÃO FINAL
SALVADOR
COM: PEDRO BASILIO
19:00 24 HORAS
20:00 BAÍA DAS MULHERES
20:45 TELEJORNAL MADEIRA(R/)
21:15 TELEJORNAL - AÇORES(R/)
22:00 PORTUGAL AQUI TÃO PERTO
22:46 A GUERRA
GUERRA COLONIAL
00:00 24 HORAS(R/)
00:30 ESTRANHA FORMA DE
VIDA - UMA HISTÓRIA DA MÚSICA
POPULAR PORTUGUESA
01:00 A HORA DE BACO
01:30 CAPITAL
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ANEDOTA
Cúmulo da Escuridão
Um preto sentado num monte de carvão, a cantar o
black is black, vendendo azeitonas pretas no mercado negro, numa noite escura
Cúmulo da Estupidez
Assistir a uma corrida de caracóis em câmara lenta.
Cúmulo da Obesidade
Um tipo tão gordo, tão gordo que precisa dar dois
passos em frente para apertar o cinto.

FRANKENWEENIE
Artigo cedido por Cineclick
Daniel Reininger

O

amor de um garoto por seu cachorro é o
que move a trama do sombrio e sensível
Frankenweenie. A animação em stop motion de
Tim Burton nada mais é do que a adaptação de
um curta de 1984 do próprio cineasta, rejeitado à

Cúmulo da Paciência
Esvaziar uma piscina com conta-gotas!
Cúmulo da Preguiça
Casar com uma mulher grávida de outro

que os adultos acham estranho e as crianças evitam,
uma versão cartunesca do próprio Tim Burton. Seu
único amigo é Sparky, um simpático bull terrier, estrela de seus filmes caseiros e parceiro de experiências. A união dos dois é algo tão forte e marcante que,
quando o animal morre, tudo na vida do garoto perde
o sentido.
A reviravolta vem com a aula de um novo e inspirador professor, que parece ter saído de um filme
de Bela Lugosi. O garoto descobre como pode usar
a eletricidade para reanimar seu bichinho. Só que
quando outros alunos tomam conhecimento do segredo de Victor, começam uma corrida em busca do
melhor projeto da feira de ciências - com consequências desastrosas.

Cúmulo da Ciúme
Brigar com a mulher porque só um dos gémeos se
parece com o pai.

SUDOKU
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PALAVRAS CRUZADAS
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HORIZONTAIS 1. Pequeno mamífero carnívoro mustelídeo, que os
caçadores empregam para fazer sair os coelhos das tocas. Pedúnculo
comestível do fruto do cajueiro. 2. Semente do cafezeiro. Protesto ou
súplica em voz alta. 3. Acrónimo de Imposto sobre o Valor Acrescentado. Gosto especial. 4. A mim. Contr. da prep. de com o pron. dem. este.
Lamento. 5. Subida de preços. Ourela. 6. Cantor ambulante. Metal precioso de cor amarela, dúctil e maleável. 7. Instrumento de Matemática.
Cheio até à borda. 8. Aquelas. Diversifica. Sétima nota da escala musical. 9. Que ou o veículo que tem dois motores. Botequim. 10. Aplanem.
Celebração do casamento. 11. Embrulho com forma cilíndrica. Em grau
mais elevado, no alto.
VERTICAIS 1. A parte mais elevada. Deitar baba. 2. Conjunto de habitações populares, geralmente toscas e desprovidas de condições de
higiene, construídas em morros adjacentes aos grandes centros urbanos (Brasil). Armazém em forma de torre para substâncias sólidas. 3.
Designa admiração, cansaço (interj.). Possui. Um milhar. 4. A arguida.
Que é amigo de dar. 5. A si mesmo. Pessoa doida. 6. Poente. Essência
odorífera. 7. Unidade de medida de volume para líquidos ou sólidos
equivalente a um decímetro cúbico. Caminhar. 8. Estria nos caules de
certas plantas. Bismuto (s.q.). 9. Deseje. Altar cristão. Misericordioso.
10. Nome da letra J. Esqueleto. 11. Substância azotada e cristalizada
que é um dos princípios imediatos da urina. Vertigem.
SOLUÇÃO DA SEMANA PASSADA

epoca pela Disney. O estúdio considerou o filme
“dark” e a história da morte de um animal de estimação forte demais para as crianças.
Burton precisou de 28 anos e muitos sucessos, como
Edward Mãos de Tesoura, Os Fantasmas Se Divertem e A Noiva Cadáver, para, finalmente, conseguir
realizar seu projeto pessoal. O resultado tem visual
marcante e pode ser considerado uma das melhores
obras do diretor nos últimos tempos.
Refletindo o estilo expressionista dos primeiros
filmes com som, sem deixar suas próprias características de lado, Burton faz uma bela homenagem
às películas de terror dos anos 1930. Tudo aliado ao
sentimentalismo típico das criações de Steven Spielberg, em especial E.T. – O Extraterrestre. A animação
traz ótimas sequências de cenas góticas, como a da
ressurreição de Sparky, uma divertida paródia do filme Frankenstein, de James Whale. O cineasta acerta
em cheio também ao fazer os colegas de Victor se assemelharem a monstros saídos de clássicos do horror,
com seus olhos negros e aparência assustadora.
Na trama, Victor é um garoto quieto e inteligente

MONSTROS
A

Com uma boa trilha-sonora criada por Danny Elfman, capaz de ecoar o drama dos eventos que se
desenrolam, Frankenweenie é um belo filme para a
família, que diz algo sobre a amizade verdadeira e a
responsabilidade na busca pelo conhecimento. Tim
Burton conseguiu criar uma obra que trata as crianças com respeito, sem deixar de garantir também a
diversão para os adultos.
Só vá ao cinema sabendo que, embora Sparky, o
cachorro zumbi, conquiste a todos com seu companheirismo e alegria, não imagine Frankenweenie como um filme engraçado. É preciso ter boa
dose de humor negro para entender as sutilezas
aqui.

DE VOLTA

prequela de “Monsters Inc.” chama-se
“Monsters University” Estreia-se em junho
de 2013 A Pixar apresentou ontem as imagens das
personagens de mais um filme da saga “Monsters
Inc.”.
Depois dos relativos “flops” de bilheteira que foram “Carros 2” e “Brave”, a produtora vai lançar a
prequela do brilhante filme de 2001. Vai chamar-se
“Monsters University” e conta com super- -estrelas
nas vozes: Billy
Crystal, John Goodman, Steve Buscemi ou Kelsey
Grammer. A história vai centrar-se
em torno de Mike (Billy Crystal) e Sulley (John

Goodman) e do período em que os dois eram dois
jovens monstros que se tornam amigos na universidade. Além deles, a universidade dos monstros terá
ainda novas personagens: Art, Terry & Terri, Don
(Joel Murray), Squishy e a Mãe do Squishy.
“Monsters Inc.” foi um dos maiores sucessos de
box-office da Pixar, tendo feito 400 milhões de euros de receita. Para este 14º filme, que tem estreia
marcada nos EUA para 21 de junho de 2013, a Pixar
convidou o estreante Dan Scanlon para a realização,
ele que, até agora, para a Pixar, só tinha feito animação e escrito guiões.

HORIZONTAIS: 1. Caju, Covil. 2. Anuro, Sisal. 3. Reboco, Lago. 4. Ala, Ave,
Boi. 5. Prantear. 6. Pai, Til. 7. Adornara. 8. Lar, Ara, Ano. 9. Anos, Eduzir. 10.
Rasar, Amura. 11. Rolão, Alar.
VERTICAIS: 1. Cara, Talar. 2. Anelo, Danar. 3. Juba, Poroso. 4. Uro, Par,
Sal. 5. Ocarina, Rã. 6. Ova, Are. 7. Os, Entrada. 8. Vil, Tia, Uma. 9. Isabel,
Azul. 10. Lagoa, Unira. 11. Loiro, Orar.

A VOZ DE PORTUGAL | 07 DE NOVEMBRO DE 2012 | P. 21

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUÇÃO
TODAS AS DOENÇAS TÊM UMA CURA...

Sou uma pessoa
muto ambiciosa e
tudo corria pelo melhor na minha, até
ao dia ee que a minha saúde começou
a deteriorar-se sem
eu compreeder o que se estava
a passar. Tinha muitas dores.
Tudo isto devido a magia negra que me tinha sido rogada.
SHAMAN to és o melhor,graças
a ti,estou curao e a minha vida
voltou ao normal. NICOLE

Casada e feliz até
ao momento onde
o meu marido começou a mudar
pior. Graças ao
SHAMAN, descobri o inimigo que lhe estava
causando todo este mal. Agora voltámos a ser o casal feliz
que éramos antes.Obrigado
SHAMAN. HERESA COSTA.

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO,
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

TESTEMUNHOS REAIS:
REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Eu sou um mestre espiritual, um
xamã mental e metafísico de nascença. Tenho poder e capacidade de
retirar qualquer tipo de bruxedo,
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido. Limpo a sua
casa, carro e negócio.

EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
MELHORA AGORA
A SUA VIDA

100%
GARANTIDO

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 feitiços.

Celebrámos um lindo casamento em Hawaii à dois
anos e eu estava confiante
e feliz com a minha nova
esposa. Pouco depois começáram as discórdias e
zangas e estes problemas
quase nos levaram ao divorcio.Fui ver o SHAMAN INDIO e
ele conseguiu livrar-me da bruxaria
da qual o meu casamento tinha sido
vítima. Obrigado SHAMAN por teres
salvo o meu casamento. KAMAL.

A minha filha meteu-se com pessoas do
mundo das drogas.
Tornou-se agressiva e
a minha família estava
à beira do desastre.
Felizmente que agora ela reconhece o erro que fez,
quem são os seus verdadeiros
amigos e a importância da sua
família no seu futuro. Obrigado
SHAMAN INDIO pelos teus conselhos e orações. MILA S.

O ÍNDIO QUE
SEGURA O TEU AMOR
514-386-0008
7551 St-Hubert
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LIGA ZONE SAGRES
P Equipa
1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Rio Ave
5-P. Ferreira
6-V. Guimarães
7-V. Setúbal
8-Estoril Praia
9-Gil Vicente
10-Académica
11-Marítimo
12-Olhanense
13-Sporting
14-Moreirense
15-Beira-Mar
16-Nacional

P
20
20
17
14
11
11
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
6
5
4
2
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1

E
2
2
2
2
5
2
4
3
3
5
2
4
4
3
3
2

D
0
0
1
2
1
3
2
3
3
2
4
3
3
4
4
5

GM GS
22 5
22 6
20 11
10 9
10 7
7
13
7
11
13 13
7
11
9
10
4
13
12 14
6
9
10 12
11 18
11 19

RESULTADO

MARCADORES

PRÓXIMA JORNADA

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

FC Porto 5-0 Marítimo
SC Braga 3-1 Gil Vicente
Benfica 3-0 V. Guimarães
P. Ferreira 0-0 Olhanense
Moreirense 0-1 Rio Ave
Nacional 2-4 Beira-Mar
Académica 0-2 Estoril Praia
V. Setúbal 2-1 Sporting

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

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

P
31
28
24
23
21
20
20
19
18
17
16
14
13
13
12
12
12
11
11
11
6
6

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

RESULTADO

V
10
9
7
6
7
5
6
5
5
4
4
3
3
3
2
3
4
2
3
2
0
1

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

D

epois de três anos ausente das vitórias Kimi
Raikkonen, da Lotus, venceu na Fórmula
1 após cruzar a linha de chegada do GP de Abu
Dhabi, ante penúltima etapa da temporada 2012,
em primeiro lugar. Kimi Raikkonen ao vencer este
Grande Prémio ofereceu à Lotus a sua primeira
vitória desde o Grande Prémio dos EUA em 1987.
O segundo degrau do pódio foi para o espanhol
Fernando Alonso, da Ferrari, que se mantém bem na
luta pelo titulo ,com apenas dez pontos de diferença, seguido pelo atual líder do campeonato, o alemão
Sebastian Vettel, da Red Bull, que depois de ter sido
penalizado no sábado quando das classificativas e
isto devido ao facto de ter ficado sem combustível
para chegar até as boxes , conseguiu fazer uma cor-

GM GS
24 10
20 11
21 10
18 10
15 8
12 10
14 13
26 17
17 17
13 14
14 14
11 14
9
10
12 15
7
10
13 18
12 20
9
15
11 18
9
16
11 18
8
18

Belenenses 01/11 Penafiel
FC Porto B 03/11 Marítimo B
Trofense 04/11 UD Oliveirense
Freamunde 04/11 Arouca
Tondela 04/11 Portimonense
Feirense 04/11 Sp. Covilhã
Santa Clara 04/11 Atlético CP
U. Madeira 04/11 Leixões
Naval 04/11 V. Guimarães B
Benfica B 04/11 Sporting B
SC Braga B 04/11 Desp. Aves

MAJOR LEAGUE SOCCER (USA)
J

V

Seattle Sounders - Real Salt Lake
LA Galaxy - SJ Earthquakes
Meias-Finais (East)
DC United - NY Red Bulls
Houston Dynamo - Sporting KC

E

D

GM GS

1ª Mão 2ª Mão
0-0
09/11
0-1
08/11
1ª Mão 2ª Mão
1-1
08/11
2-0
08/11

Play-Off
Chicago Fire 1-2 Houston Dynamo
LA Galaxy 2-1 Vancouver Whitecaps
LIGA DOS CAMPEÕES

Hélder Dias

termos que relacionam a alta competição, foi marcada por vários acidentes e duas entradas do Carro de
segurança .
O primeiro incidente foi um acidente na largada que
envolveu o alemão Nico Hulkenberg, da Force India,
atropelando o seu companheiro, o escocês Paul di
Resta, e Bruno Senna. O brasileiro rodou, mas voltou
para a prova sem avarias.
Voltas depois, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes,
acabou por tocar a asa dianteira no pneu dianteiro
direito do francês Romain Grosjean, companheiro de
Raikkonen.
Depois disto, o primeiro carro de segurança veio
após o indiano Narain Karthikeyan, da HRT, ter um
problema no motor, diminuir a velocidade e o Rosberg acabar por entrar-lhe diretamente , resultando
uma decolagem e imagens incríveis, saindo no entanto os dois pilotos ilesos do acidente .
Pastor Maldonado e o australiano Mark Webber,

PRÓXIMA JORNADA

Desp. Aves 0-2 Tondela
Leixões 1-1 Belenenses
Marítimo B 1-0 Freamunde
Penafiel 2-1 Benfica B
Portimonense 0-0 U. Madeira
UD Oliveirense 2-2 Naval
Atlético CP 2-1 FC Porto B
Arouca 4-0 Trofense
Sp. Covilhã 1-0 Santa Clara
V. Guimarães B 2-0 Feirense
Sporting B 3-2 SC Braga B

P Equipa
P
Meias-Finais (West)

E
1
1
3
5
0
5
2
4
3
5
4
5
4
4
6
3
0
5
2
5
6
3

8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

F1: KIMI RAIKKONEN VENCE
GP DE ABU DAHBI

UEFA EUROPA LEAGUE

Grupo A
Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto
FC Porto 1-0 Paris SG
FC Porto 3-2 Dynamo Kyiv

Grupo B
Plzen 3-1 Académica
Académica 1-1 Hapoel Tel Aviv
At. Madrid 2-1 Académica

Dynamo Kyiv 0-0 FC Porto
FC Porto 21/11 Dinamo Zagreb
Paris SG 04/12 FC Porto
Grupo G
Celtic 0-0 Benfica

Académica 08/11 At. Madrid
Académica 22/11 Plzen
Hapoel Tel Aviv 06/12 Académica
Grupo D
Marítimo 0-0 Newcastle

Benfica 0-2 Barcelona
Spartak Moskva 2-1 Benfica
Benfica 07/11 Spartak Moskva
Benfica 20/11 Celtic
Barcelona 05/12 Benfica

Club Brugge 2-0 Marítimo
Marítimo 1-1 Bordeaux
Bordeaux 08/11 Marítimo
Newcastle 22/11 Marítimo
Marítimo 06/12 Club Brugge

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

Grupo G
Sporting 0-0 FC Basel
Videoton 3-0 Sporting
Genk 2-1 Sporting
Sporting 08/11 Genk

CFR Cluj 20/11 SC Braga
SC Braga 05/12 Galatasaray

FC Basel 22/11 SportingGenk
Sporting 06/12 Videoton

rida espetacular.
“Sabia que o pódio era possível, e apesar da largada
complicada e do incidente com o Daniel Ricciardo,
acho que fiz uma corrida fantástica. Foi emocionante
e depois de tudo o que aconteceu é bom estar no pódio”, concluiu,o vencedor.
Em quarto chegou o inglês Jenson Button, da
McLaren, e isto depois de ter segurado Vettel durante muitas voltas. O venezuelano Pastor Maldonado,
da Williams, foi o quinto , depois de ter perdido duas
posições em relação à sua posição de largada. Kaumi
Kobayashi ,da Sauber foi o sexto seguido de Felipe
Massa da Ferrari ,Bruno Senna, Williams ,Paulo di
Resta ,Force India e Daniel Ricciardo ,Toro Rosso
,os quais completaram a prova na zona de pontuação.
No final da prova Kimi Raikkonen ‘’o Ice Man ‘’
comentou : “Estou feliz, especialmente pela equipa, pois tem sido uma época difícil. Talvez esta vitória sirva para que acreditem mais na equipa, não
só quem trabalha nela diretamente, mas também os
donos. Talvez possamos conquistar mais vitórias. Tínhamos estado perto de vencer anteriormente, mas o
problema é a velocidade em qualificação, pois precisamos de partir mais à frente. Nesta corrida a partida
foi a chave da vitória.”, referiu.
Depois de ter dominado completamente o fim de semana em, Abu-Dahbi ,Lewis Hamilton com problemas de motor (falta elétrica) acabou por abandonar
depois de corridas 19 voltas e quando se mantinha
impecávelmente nos comandos da corrida .
A corrida ,verdadeiramente excitante em todos os

companheiro de Vettel, mais tarde, acabaram por se
tocar numa disputa de posição, que acabou sem punições, já que os comissários julgaram o incidente
como normal, mas o piloto da Red Bull rodou e perdeu posições. Voltas depois, Webber atacou Massa
e numa manobra parecida, quem acabou por levar a
pior foi o brasileiro, que se assustou com o retorno
de pista do australiano e rodou.
A segunda intervenção do carro de segurança aconteceu depois de Di Resta ultrapassar Grosjean, Perez
decidiu partir para cima dos dois. O piloto da Sauber
acabou por passar por fora da pista e, de volta, acabou
por acertar no francês, Webber o qual vinha atrás não
conseguiu desviar e acabou mesmo por bater .Resultando no abandono do australiano e de Grosjean.
A decisão do Mundial de Pilotos e Construtores
pode ser no Grande Prémio dos Estados Unidos, que
terá lugar dentro de duas semanas em Austin, no Texas. A diferença entre os dois lideres, Sebastian Vettel e Fernando Alonso é verdadeiramente pequena
dez pontos sómente .
QUE O MELHOR GANHE!...
RESULTADOS FINAIS do GP de Abu Dhabi:
1-Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1 pit-stop
2-Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1
3-Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 2
4-Jenson Button (ING/McLaren), 1
5-Pastor Maldonado (VEM/Williams), 1
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VELOCIDADE CRUZEIRO:
LIDERANÇA DISCUTIDA AO GOLO
O

s três primeiros continuam em velocidade
cruzeiro, com o F.C. Porto a passar o Benfica
por um golo, com o Sp. Braga colado e ainda com
um surpreendente Rio Ave pendurado na última
carruagem. Uma linha da frente que parece estar
a embalar e a descolar definitivamente do «pelotão». Mais 24 golos numa ronda com apenas um
empate, no único jogo que não teve golos, e três vitórias fora de casa, duas delas bem surpreendentes. Quanto ao Sporting (ver momento da jornada), nada de novo, o «remédio» Vercauteren não
fez efeito.
A figura da jornada: agora James, para variar
Ao contrário da semana passada, desta vez foi o F.C.
Porto que colocou pressão sobre o Benfica, na sexta-feira, com uma goleada ao Marítimo no Dragão (50). Um jogo quase perfeito para a equipa de Vítor
Pereira com Jackson Martínez e James Rodríguez a
bisarem, com mais um grande golo de Varela pelo
meio. No final, o maior problema do treinador foi a
relva, o que diz muito, mas a verdade é que Fernando, Maicon e Helton saíram lesionados.
O momento da jornada: o golo de Meyong no Bonfim
No dia seguinte, o Benfica respondeu à letra e bateu o V. Guimarães no Estádio da Luz por 3-0, mas
ficou a um golo de retomar a liderança. Jesus lançou
o menino André Gomes, deu confiança a Ola John e
juntou Lima e Cardozo na frente. A dupla da frente
cumpriu, com natural destaque para os dois golos do
paraguaio, que já é o melhor marcador da equipa que
ainda fechou a sua exibição com uma assistência final para o golo de Lima.
A frase da jornada: os piropos de Peixoto a Viana

No mesmo dia, uma horas antes, o Sp. Braga já tinha batido o Gil Vicente (3-1), num duelo minhoto
que saiu bem à equipa de Peseiro que, esta semana,
recebe o Manchester United. O treinador surpreendeu ao deixar Éder no banco e ao apostar em Zé Luís,
mas ganhou a aposta porque foi o avançado cabo-verdiano que abriu o marcador.
Equipa da jornada 8: F.C. Porto com seis jogadores
Ao trio da frente juntou-se, já no domingo, o sensacional Rio Ave que foi a Moreira de Cónegos reclamar mais três pontos com mais um golo do incontornável João Tomás, o quarto da temporada.
Um excelente tónico para a equipa de Nuno Espírito
Santo antes da receção ao Benfica na próxima semana. Mas este domingo trouxe mais duas vitórias de
equipas visitantes. A começar pela luta no fundo da
tabela, com o Beira Mar a passar a lanterna vermelha
ao Nacional com uma vitória em plena Choupana (42), com Balboa em plano de destaque. Depois foi o
Estoril que, com dois golos nos últimos minutos, foi
ganhar a Coimbra e complicar a vida a Pedro Emanuel. Uma referência ainda para o único jogo que não
teve golos, com o Olhanense a travar as aspirações
do P. Ferreira.

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)
P Equipa
1-Man. United
2-Chelsea
3-Man. City
4-Everton
5-West Bromwich
6-Tottenham
7-Arsenal
8-Fulham
9-West Ham
10-Newcastle

APURADO! FC PORTO
NOS OITAVOS DA
CHAMPIONS! 0-0
V

ítor Pereira lança Abdoulaye no
onze do F.C. Porto, face à ausência por lesão de Maicon. O jovem
central senegalês fará a sua estreia
na Liga dos Campeões.
Saiba tudo ao minuto, EM DIRETO

o português Miguel Veloso é titular a
meio-campo.
Onzes oficiais:
D. KIEV: Koval; Betão, Mikhalic,
Khacheridi e Taiwo; Vukojevic e Miguel Veloso; Yarmolenko, Milevskiy e

no Maisfutebol ou nas aplicações para
mobile Nokia, Android, iPhone e iPad.
Defour é o substituto natural de Fernando. Helton e Lucho recuperaram e
surgem no onze para o embate com o
D. Kiev.
Quiñones, lateral esquerdo colombiano, fica de fora.
Num D. Kiev virado para o ataque,

Gusev; Marco Ruben.
Suplentes: Shovkovskiy, Garmash,
Kranjcar, Bogdanov, Haruna, Brown,
Mehmedi.
F.C. PORTO: Helton; Danilo, Abdoulaye, Otamendi e Mangala; Lucho
González, Defour e João Moutinho;
Varela, Jackson Martínez e James Rodriguez.

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
7
6
4
5
5
4
4
4
3

E
0
2
4
5
2
2
3
3
3
5

D
2
1
0
1
3
3
3
3
3
2

GM GS
26 14
22 10
18 9
19 13
15 11
17 14
15 8
21 16
13 11
12 14

P
28
25
20
19
18
17
15
14
14
13

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
9
8
6
6
5
5
4
4
4
4

E
1
1
2
1
3
2
3
2
2
1

D
0
1
2
3
2
3
3
4
4
5

GM GS
32 12
22 11
25 7
17 15
14 7
12 14
12 11
15 11
13 12
12 16

P
28
27
23
21
19
17
15
15
15
14

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
9
7
6
6
5
4
5
4
4

E
1
0
2
3
1
2
3
2
3
2

D
1
2
2
2
4
4
4
4
4
5

GM GS
23 8
22 10
16 7
16 8
16 15
26 20
15 16
10 13
14 16
17 13

P
22
19
19
18
15
15
15
15
15
14

J
10
10
9
9
10
10
10
10
10
10

V
6
5
6
5
4
4
4
3
3
3

E
4
4
1
3
3
3
3
6
6
5

D
0
1
2
1
3
3
3
1
1
2

GM GS
16 5
18 10
12 8
14 8
17 7
20 11
12 8
12 10
19 19
13 12

LIGA BBVA (ESPANHA)

P Equipa
1-Barcelona
2-At. Madrid
3-Real Madrid
4-Real Betis
5-Málaga
6-Levante
7-Sevilla
8-Valladolid
9-Valencia
10-Getafe

SÉRIE A (ITÁLIA)
P Equipa
1-Juventus
2-Internazionale
3-Napoli
4-Fiorentina
5-Lazio
6-Roma
7-Catania
8-Atalanta
9-Parma
10-Milan

LIGUE 1 (FRANÇA)

A maior expetativa da jornada ficava para o fim,
mas precisamente para o Bonfim e para a estreia
de Vercauteren. Mas o novo treinador, para já,
não trouxe nada de novo. Os leões somaram a
quinta derrota nos últimos seis jogos, caíram para
o 13º lugar da classificação, a 13 pontos dos líderes, a dez pontos da Champions e...a apenas com
mais um ponto acima da linha de água.

P
24
23
22
17
17
17
15
15
15
14

P Equipa
1-Paris SG
2-Toulouse
3-Marseille
4-Lyon
5-Saint-Étienne
6-Valenciennes
7-Stade de Reims
8-Bordeaux
9-Lorient
10-Lille
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