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Alice Vieira em Zurique
Alice Vieira é uma escritora e jornalista portuguesa, licenciada em Filologia Germâni-
cas, dedicou-se desde cedo ao jornalismo e também trabalhou em vários programas 
de televisão para crianças. É considerada uma das mais importantes autoras portu-
guesas de literatura infanto-juvenil e falou para o Lusitano de Zurique.

EXPO-PT   
“O maior evento 
português em Zurique” 

18 a 20 de Maio 



2 Lusitano de Zurique - MAIO 20072 Lusitano de Zurique - MAIO 2007MAIO 2007MAIO

PEDRO NOGUEIRA

EditorialEditorial

Administração
Centro Lusitano de Zurique

Director
Pedro Nogueira

pnogueira@gmx.ch

Editor
Manuel Araújo - Jornalista 4365

Email: araujo.manuel@gmail.com

Redacção & Colaboração

Composição, Paginação 
e Edição
Rua João Paulo II, 16
4720-051 Amares - Portugal

Impressão: DM - Braga
TIRAGEM: 2000 exemplares
Periodicidade:  Mensal
Distribuição gratuita

Fontes: Lusa, Swissinfo, pt.indymedia, wikipé-

dia e bibliografi a vária.

FICHA TÉCNICA

Jornal Informativo

PROPRIEDADE
Centro Lusitano de Zurique
Birmensdorferstr, 48
8004 Zurich
Tel.: 044 241 52 15 / 60

Fax.: 044 241 53 59

Email: ldz@cldz.ch

Nota: 
Os textos assinados, são da exclusiva 
responsabilidade dos seus autores

Pedro Nogueira
Miguel Campos  
Pe. Bártolo
Manuel Beja
Manuel Araújo
Marcia Neves 
Carmindo de Carvalho
Luís Silva do Ó
Euclides Cavaco
José Valgode
Nelson Pinto Gomes
Luís Beja

Vamos contar histórias!

Nos dias 1 e 22 de Abril às 15 horas no Centro

Lusitano de Zurique

Birmensdorferstrasse 48, 8004 Zürich

Tel. 044 241 52 15 / 60

Estão convidadas todas as crianças a partir dos 2 anos acompanhadas pelos pais.

Vamos também : desenhar pintar cantar brincar

É essencial a Presença dos Pais nas nossas tardes de Domingo em Família.

Entrada grátis : mesmo para os não Sócios.

Animadoras: Marie José Magalhães e Filomena Sousa

Unterstützt durch die Stadt Zürich (Stadtentwicklung,

Bereich Integrationsförderung)

  12 de Maio às 16 horas

É urgente encontrar o rumo certo.

É urgente que a equipa do CLZ tome o rumo certo, uma equipa 
como a do CLZ recheada de bons jogadores, não pode demorar 
tanto tempo a encontrar-se. A imagem que ficou dos últimos jo-
gos da época passada, está a repetir-se nesta época.

Não pondo em causa, a vontade de todos os intervenientes, des-
de os jogadores a dirigentes em sair desta situação, eu pergunto: 
como pode uma equipa que luta para se manter na 3o liga dar-se 
ao luxo, de fazer uma primeira volta sem nunca ter conseguido 
mostrar o seu real valor? 
  
Uma equipa que luta desesperadamente pela manutenção, não 

pode continuar a segunda volta sem “treinador” ou melhor, com o treinador a desempenhar a 
função de treinador/jogador, pouco contribuindo em abono da sua equipa. 

O treinador do CLZ tem que perceber que é mais útil à sua equipa executando a função de 
treinador. Tudo tem o seu tempo, e o tempo de ser jogador já passou, oriente os seus jogado-
res do banco, pois já mostrou no passado que sabe treinar...     
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Alice Vieira inaugura a LusoLivro
Pedro Nogueira

Lusitano de Zurique- 
Alice Vieira, escreve 
livros para crianças há 
quantos anos?
Alice Vieira- Escrevo 
para crianças e jovens 
há 29 anos.

LZ- Quantos livros edi-
tados ao longo destas 
três décadas?
AV- Escrevi mais de cin-
quenta livros para crian-
ças e jovens.

LZ- Como nasceu o 
gosto pela escrita?
AV- Olhe o gosto pela 
escrita nasceu há  40 
anos, como sabe  sou 
jornalista de profissão. 
Os livros aparecem mais 
tarde, para ser concreta 
esta vocação apareceu 
depois de ser Mãe. Fui 
inventando umas his-
torias que contava aos 
meus filhos, os livros 
apareceram naturalmen-
te. 

Alice Vieira, o ex-
poente máximo da 
literatura juvenil 
portuguesa, nas-
ceu em 1943 em 
Lisboa.
É licenciada em 
Germânicas pela 
Faculdade de Le-
tras da Universida-
de de Lisboa. 
Em 1958 começa 
a colaborar no su-
plemento juvenil 
do Diário de Lis-
boa, 11 anos de-
pois dedica-se ao 
jornalismo profis-
sional.
Publica livros des-
de 1979 com regu-
laridade, tem mais 
de 40 obras pu-
blicadas e muitos 
prémios ganhos.

LZ-  O facto de ter sido 
Mãe fez de si a escrito-
ra que e hoje?
AV- Completamente, fo-
ram os meus filhos que 
me pediam para lhes es-
crever historias.

LZ- Lembra-se do seu 
primeiro livro a ser pre-
miado?
AV- Lembro, “Rosa irmã 
Rosa” foi no ano de 1979 

recordo que, a pedido 
dos meus filhos enviei o 
livro para concurso e ga-
nhei o primeiro prémio.

LZ- Quantos livros 
seus já foram premia-
dos? 
AV- Já ganhei alguns 
prémios, mas repare, 
apesar de ficar contente 
por ter livros premiados a 
minha maior satisfação é 
saber que os meus livros 
são lidos.

LZ- É o expoente máxi-
mo da literatura juvenil 
em Portugal?
AV- Olhe não sei se sou 
o expoente máximo, mas 
uma coisa eu sei, é que 
não escrevo mal,  se o 
editor  me aguenta há 
tantos anos é porque 
mereço a sua confiança, 
sabe, dá-me muito pra-
zer ir às escolas e falar 
com a pequenada, hoje 
por exemplo é  um dia 
que me enche de felici-
dade, estar nesta bonita 
livraria completamente 
cheia, no meio da minha 
gente è gratificante.

LZ- Alice, temos ou não 
leitores para a oferta 

dos editores?
AV- Há mercado, quando 
se diz que os jovens não 
lêem não è verdade, os 
nossos jovens são bons 
consumidores de literatu-
ra, os adultos lêem cada 
vez menos.

LZ- Para quando o pró-
ximo livro?
AV- Tenho 4 livros entre-
gues na editora, penso 
que está para breve a 
sua edição.

LZ- Também escreve 
para o Teatro?
AV- È verdade, estou 
a terminar de escrever 
uma peça.

LZ- Alice para terminar 
que mensagem quer 
deixar aos seus leito-
res?
AV- Há uma coisa que eu 
quero dizer. Como venho 
muitas vezes à Suiça fico 
satisfeita porque vejo os 
miúdos a falarem bem o 
português, è fundamen-
tal que os pais insistam 
com os miúdos para 
continuarem a frequentar 
a escola de língua portu-
guesa. 

A escritora Alice Vieira é entrevistada por Pedro Nogueira do Lusitano de Zurique

Alice Vieira
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Emília Félix com Alice Vieira 
 
 “Foi com satisfação que subsidiei a viagem da Alice Vieira. 
É para mim uma honra ter contribuído para uma causa tão nobre, é 
preciso não esquecer-mos que estamos a falar da  Literatura portu-
guesa”.— disse a sra. Emília Félix

Carla da Silva proprietária da Livraria, é entrevistada por Maria Santos 
da Rádio “Espaço Português”

Emilia Félix e Manuel Beja com o Dr. Loureiro, Chanceler do Consu-
lado de Zurique

O público acorreu em massa, à inauguração deste nobre espaço cultural

Livraria LusoLivro
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Pedro Nogueira 

Lusitano de Zurique- Andreia quem é que teve a ideia 
arrojada para organizar um evento destes?
Andreia Neves – Esta ideia já tem alguns meses e foi pensa-
da pelo Carlos Marinho e o Luís Fernandes.

LZ- Quantos expositores vão estar presentes na EXPO-
PT?
AN- Entre portugueses e estrangeiros vão estar presentes 3 
dezenas de expositores.

LZ-  O que podemos  encontrar na EXPO-PT?
AN- Olhe, vamos ter variadíssimos produtos portugueses ex-
postos como por exemplo, artesanato das diversas regiões 
do país, os vinhos também vão estar presentes, os Bancos, 
a moda portuguesa, os expositores estrangeiros vão basi-
camente expor o melhor que há no mercado em matéria de 
Tuning. 

LZ- Quantos carros vão estar na exposição do Tuning?
Dora Coelhas - Vão estar presentes largas dezenas de 
Tuning´s.

LZ- Para que os nossos leitores se possam organizar, 
podes explicar o programa para os três dias da EXPO-
PT?
DC- Na sexta feira temos a exposição do Tuning, com a pre-
sença dum Campeão do mundo  de motas, temos uma ses-

EXPO-PT 

“Tudo pensado ao pormenor...”
são de autógrafos com o Angélico dos D´ZRT e com a Rita 
Pereira mais conhecida pela “Estrelinha da Doce Fugitiva”.
Sábado continua com a exposição e terminamos com o con-
certo dos D´ZRT.
Domingo é a continuação do que tem vindo a ser apresen-
tado.

LZ- Se eu quiser passar o dia na EXPO tenho aonde co-
mer ? 
DC- Claro que tem tudo isto foi pensado ao pormenor, temos 
restaurantes com a cozinha tradicional portuguesa. 

LZ- A Andreia e a Dora, são o rosto desta organização e pelo 
esforço já despendido, fazemos votos que seja um grande 
sucesso.
            

Andreia Neves e Dora Coelhas organizadoras da EXPO-PT
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Televisão Portuguesa em sua Casa

Röschibachweg 5, 8037 Zürich

goutec@goutec.com
www.goutec.com

Computadores novos e usados - Serviço de Reparações - Satélite - Domótica

tm: 076 388 19 95
tel: 044 271 69 87
fax: 044 271 69 79

Qualquer equipamento satélite será
imediatamente substituído no caso de avaria.

Consulte-nos

já

Cumprimos o que os outros prometem!!!

Garantia até 3 anos

Informações: (00351) 914 728 938
grafica@manuelaraujo.com

Manuel Araújo

Reconheço que este tema é bas-
tante melindroso e que apaixona 
e divide ainda, a sociedade por-
tuguesa. 

Enquanto me é permitido e por-
que vivemos numa democracia, 
não posso deixar de expressar 
a minha opinião, tendo em con-
ta ideias e ideais contrários, os 
quais respeito.

Trata-se do programa “Os Gran-
des Portugueses”, transmitido 
recentemente pela RTP, onde o 
ditador António de Oliveira Sala-
zar, foi escolhido como o “melhor 
português de sempre”. 

O “vencedor”, a figura mais polé-
mica entre os 10 finalistas, foi o 
eleito com 41% dos votos, fican-
do à frente de Álvaro Cunhal, que 
obteve 19% e Aristides de Sousa 
Mendes, terceiro classificado, 
com 13% dos votos. 

Fiquei um pouco apreensivo com 
a onda de regozijo e afronta, dos 
saudosistas envergonhados e 

principalmente com os argumen-
tos, por eles apresentados para 
justificar esta “vitória”.

“Naquele tempo, é que era 
bom, havia paz social, traba-
lho, ordem, justiça e éramos 
ricos”— Afirmam os seus segui-
dores.  (ver a página 20 e 21)

Sim, éramos ricos, os cofres do 
“Estado Novo” estavam a abarro-
tar, mas o povo tinha fome, misé-
ria, falta de liberdade de pensar 
e de agir. A grande maioria dos  
portugueses era analfabeto, este, 
um dos grandes trunfos do Esta-
do Novo. —”Quanto mais igno-
rante e burro, melhor...”

Conheci de perto “bufos” da PIDE, 
que intimidavam e prendiam tudo 
e todos. Por vezes, os prisioneiros 
eram deportados para o Tarrafal, 
o campo de concentração do Sa-

lazar, onde muitos morreram sem 
sequer serem julgados...

Salazar, a Igreja e o regime ca-
minharam lado a lado. O Estado 
Novo orientava-se segundo os 
princípios da tradição: Deus, 
Pátria, Família, Autoridade, Hie-
rarquia, Moralidade, Paz Social e 
Austeridade.

Esses princípios, foram os princi-
pais causadores do atraso, da ti-
rania, da prepotência da “classe” 
dominante, da miséria, da fome, 
da falta de liberdade, da censura, 
do analfabetismo e da guerra co-
lonial, da qual à força, eu ainda fiz 
parte. Nessa guerra, milhares de 
jovens portugueses ingloriamen-
te morreram e ficaram estropia-
dos para o resto das suas vidas 
... para nada.

Hoje, há vários cancros na nossa 

sociedade, tais como corrupção e 
facilitismo dos “chicos espertos” 
e o  povo não está a viver como 
seria desejável. Mas, comparar o 
tempo da escravatura, da fome, 
do arbítrio, da deportação, da 
censura, da opressão do ditador 
Salazar, com o tempo de hoje, é 
pura má-fé, ou ignorância, do que 
foi realmente a mais tenebrosa, 
estúpida, retrógrada e analfabe-
ta ditadura da Europa, marcada 
pela máxima “estamos orgulho-
samente sós”.

A Maria Elisa e a RTP, pagos por 
todos os portugueses, prestaram 
um mau serviço a Portugal e à sua 
História, e pessoalmente estou 
convencido, de que Salazar, foi 
para Portugal e para o seu povo, 
o pior de todos os portugueses, 
desde tempos imemoriais...

Viva a Democracia !

Opinião

“A memória é, desgraçadamente curta...”



Lusitano de Zurique - MAIO  2007  　9

Restaurant Pizzeria Kibiz
Neue Winterthurerstrasse 22 8305 Dietlikon Tel. 044 8333110

Horário:      Segunda - Quinta Feira        11.00 - 23.30
                    Sexta Feira -  Sábado           11.00 - 00.30
                    Domingo                               11.00 - 21.00

(Domingos confeccionamos as nossas ementas e especialidades também durante a tarde)

Responsáveis: João Balau, assim como sua esposa M. Lucília S. Balau

- Aperitivo gratuito de boas vindas, que também pode ser servido no Bar

- Experiência, Competência, Simpatia, Flexibilidade, Disponibilidade

- Qualidade - Preços acessíveis

- Um pouco de Portugal : idioma, Gastronomia, etc.

- Organizamos e disponibilizamos espaço para : Comunhões, Baptizados, Aniversários

- Ah! Claro que para as crianças temos algumas surpresas

- Facilmente se encontra o nosso Restaurante

- Parque de estacionamento

- Se tem curiosidade é com todo o prazer que o convidamos a visitar-nos e a fazer desta casa também sua.

PROGRAMA

11h30
PROCISSÃO com o andor de N. Senhora

12h00
EUCARISTIA na Basílica

14h30
FESTIVAL no Teatro da cidade
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O Mel

O mel está para o adulto
assim como o leite materno
está para a criança; é um ali-
mento de alto valor energético
e propriedades medicinais. O
mel vivifica, acalma, tem ação
antibiótica, é cicatrizante, pre-
vine doenças e pode ser usado
até como cosmético. 
Se os benefícios desse ali-
mento/remédio para o corpo
físico já são mais do que con-
hecidos, pouco se sabe sobre
os efeitos nos corpos sutis do
homem. Mas, se levarmos em
conta esses dois fatores acer-
ca da produção do mel, pode

mos ter uma idéia de o quanto
essa substância é especial:
Há quem inclusive considere o
mel como um floral natural. 
O mel, "como floral, age no
corpo metabólico sutil, ou seja,
no duplo etérico ou corpo eté-
reo, bem próximo do corpo físi-
co", diz ele. "O mel mexe no
metabolismo de vocês, terrá-
queos, esquentando o corpo
etérico e, conseqüentemente
também o físico, pois tudo que
se passa no corpo etérico
reproduz-se no físico."

Moda
O recorte logo abaixo do busto
continua imperando no verão,
e ajudando a desviar a aten-
ção para corpos mais largos.
O decote canoa bastante
largo, até caindo pelos
ombros, e o decote em V pro-
fundo são características mar-
cantes dos anos 80. Pernas,
quem não está em plena forma
não precisa se esconder: os
leggings e as meias ressurgem
no guarda-roupa, que chegam
para acompanhar as minissai-
as, os vestidos e também as
blusas no estilo oversize -
peças que marcaram época e
estão de volta.
Dicas Aproveite e invista em
peças amplas, soltas e mais
compridas.
A volta das linhas orientais traz
as blusas trespassadas e as
amarrações de maneira muito
elegante.
Volumes amplos e estreitos
que contrapostos produzem
looks com construções ovala-
das e design preciso que
remetem ao clima dos anos
60.

Marta Pérez, BrasilOnline

Moda, Beleza, Envio de dinheiro, Agências de Viagens, Festas e Eventos, Informações, Educação e muito mais. Fique por dentro !
Marta 078 860 21 35 — Thomas 079 417 09 11 — info@brasilonline.ch - www.brasilonline.ch 

Cantinho

Brasileiro
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Culinária

Chefe António Silva

Sardinhas à moda da Nazaré

Ingredientes :
    * 1/5 kg sardinhas ;
    * 2 colheres vinagre (sopa);
    * 1 folha louro ;
    * Azeite ;
    * 4 dentes alho ;
    * 1 ramo salsa ;
    * Farinha ;
    * Sal.

Confecção :
Escamam-se e tiram-se as tripas às sardi-
nhas, temperando-as de seguida com sal. 
Deixa-se a repousar umas horas. Depois 
passam-se por farinha fritando-as com 
óleo ou azeite. Dispõem-se então numa 
travessa, regando com a gordura da fritura, 
já com os dentes de alho, a salsa, o vina-
gre e o louro, que foram ao lume levantar 
fervura.

BACALHAU ASSADO NO FORNO
Ingredientes:
    * 6 postas de bacalhau demo-
lhado
    * azeite, vinagre, pimenta em 
grão, alhos, salsa, manteiga, pão 
ralado e louro, q.b.

Confecção:
Limpam-se as postas das peles 
e das espinhas grossas e colo-
cam-se , aconchegadas, dentro 
dum tabuleiro de pírex. Regam-se 
com bastante azeite, temperam-

se com três alhos esborrachados, uma 
folha de louro, seis grãos de pimenta, 
duas colheres de chá de vinagre e uma 
de água. Polvilham-se com pão ralado, 
colocam-se por cima alguns pedaços de 
manteiga e metem-se em forno brando 
para assar. De vez em quando, regam-se 
com colheres do molho que for fazendo 
e tiram-se logo que estiverem levemen-
te aloiradas. Servem-se polvilhadas com 
salsa picada.

    BORREGO GUISADO

    Ingredientes:
        * 2 Kg de borrego
        * sal
        * piripiri
        * colorau
        * raspas de noz-moscada
        * 6 colheres de (sopa) de azeite
        * 2 colheres de (sopa) de banha
        * 2 cebolas
        * 5 dentes de alho
        * 200 g de toucinho magro
        * 1 folha de louro
        * 1 colher de (sopa) de farinha torrada
        * salsa
        * 1 chávena de vinho branco

    Confecção:
    Limpe a carne dos ossos e corte-a em 
pedaços. Tempere com sal, piripiri, colorau e 
raspas de noz-moscada. Aqueça o azeite e a 
banha num tacho e refogue as cebolas e os 
alhos picados, o toucinho cortado em peda-

ços, sem o courato, e o louro. 
Refogue bem e junte a carne. 
Cozinhe até começar a secar, 
virando a carne várias vezes.
Polvilhe uniformemente a fari-
nha e a salsa picada.Cozinhe 
um pouco e regue com o vinho 
e igual porção de água.Tape o 
tacho e deixe ferver lentamen-
te, até a carne ficar macia e o 
molho apurado.Acompanhe 
com batatas fritas ou puré de 
batata.

Mousse de Ovos

      Ingredientes :
    * 400 gr de açúcar
    * 4 ou 5 gemas
    * 0,5 l de leite
    * 150gr de pão
    * 2 dl de água
    * canela q.b.

Confecção :
Escalda-se o pão com o leite quente e pas-
sa-se pelo passador depois de bem amoleci-
do. Põe-se o açúcar com água em ponto de 
pasta e junta-se-lhe a papa do pão, deixando 
ferver um pouco e mexendo sempre. Depois 
de arrefecer juntam-se as gemas bem batidas 
e leva-se novamente ao lume até as gemas 
engrossarem. Em seguida deita-se novamente 
numa taça e polvilha-se com canela.

Ovos Fofos

      Ingredientes :
    * 400 gr de açúcar
    * 8 gemas
    * 4 claras
    * canela q.b.

      Confecção :
Põe-se o açúcar em 
ponto de cabelo fraco; 

tira-se do lume e juntam-
se-lhe a pouco e pouco as 
gemas. Vai novamente ao 
lume a cozer as gemas. Já 
forta do lume, misturam-se 
as claras batidas em cas-
telo e logo em seguida dei-
ta-se em tacinhas que se 
polvilham abundantemente 
com canela.
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Carmindo 
de 
Carvalho

http://tinyurl.com/2x8dyg
http://carva55.wordpress.com/ http://palavrasopalavras.blogspot.com/

 Tua voz

Tua voz
Tem sobre mim um poder misterioso
Tua voz,
O motivo de minhas incertezas,
De meu escrever ,
De meus medos,
Do meu te querer...
Sei que é estúpido
Pois nem te conheço,
Mas ,
Sempre que te ouço,
Fecho os olhos,
E vivo um momento único.
Tua voz,
Doce e rude,
Capaz de me calar,
De me fazer acreditar,
No impossível,
Tua voz ,
Que enfeitiça
Meu coração,
Tua voz,
Que abriu guerra com a minha Razão...

Tão perto e tão 
longe

Tão perto e tão longe...
Inaceitável paradoxo
Que não vejo
Mas que sinto
Omnipotente!
Omnipresente!

No casulo
Desolador
Deste infortúnio
Pelo destino
Imposto

Exangue
Gota
A gota
Esvaio-me.

Sento-me
E espero
Pelo malho
Do tudo
Ou do nada...

Do tudo ou do nada..., 
que há-de vir.

Seja o que seja
Que venha
Nem que seja
Somente um olá.

Seja o que seja
Que venha
Mas que venha
E acabe
Com o efeito
Deste silêncio
Castrador.

Seja o que seja, contentar-me-á?
Sei lá?! O tempo o dirá.

O tempo! Sempre o tempo!
Por vezes justiceiro
Exterminador.
Por vezes
De todas as mágoas bálsamo 
curador.

Exangue, sento-me e espero.

Março de 2007

AGÊNCIA DE SERVIÇOS MARQUES

—Preenchimento de declarações de Impostos
—Escrita de Empresas, Contabilidade, Correspondência
—Assuntos fiscais e legais, Documentação
—Traduções, ���������� ������������
—Todo o tipo de seguros incluindo Krankenkasse

—Créditos, Cartões de Crédito
—Todas as informações judiciárias de que precisar,
Conselheira em diversos ramos, Transferências de
Permissos

Colaboradora de diversos bancos, companhias de seguros e diversas organizações

Não sabe onde se encontra a sua Pensão Caixa? nós tratamos da procura e da transferência

Estamos ao seu dispor, consulte-nos

AGÊNCIA DE SERVIÇOS MARQUES
����� �� ����� �������

�� ������� �� � ���� ����������
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Colaboradora de diversos bancos, companhias de seguros, advogados e diversas organizações

Não sabe onde se encontra a sua Pensão Caixa? nós tratamos da procura e da transferêcia

Estamos ao seu dispor, consulte-nos

AGÊNCIA DE SERVIÇOS MARQUES
Maria do Carmo Marques

Wangenstrasse 31 – Postfach 2027 – 8600 Dübendorf 2
Tel. 044/ 9463053, Fax: 044/946 30 54 - Natel 079/ 345 63 81
e-mail: admin@asmarques.ch  -- www.asmarques.ch

— Traduções, ( Tradutora autorizada pelo Tribunal Superior de Zürich)

Hipotecas

Marcia  Neves
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Seebahnstr. 157 — Badenerstr, 209
8003 Zurich — Telef.: 01-462 62 02

Poesia inédita

http://www.radio-emigrante.com

FALE EM DIRECTO NA RADIO EMIGRANTE 
“VIA SKYPE” SERVICO GRATIS

http://www.euclidescavaco.com/

“Faço poesia na vida
Mas procuro em cada dia

Como rima preferida
Fazer da vida poesia...”

Euclides Cavaco

Euclides Cavaco

Soluções informáticas

Alojamento de “sites” e Webmasters

“de portugueses 
para 

portugueses”

Infos: 
info@luso.behttp://www.luso.be

PÁTRIA MÃE

Eu sou de Portugal onde a alvorada
Rompe primeiro os céus no oriente
Onde chega mais cedo a madrugada
E ilumina as manhãs da minha Gente.

Eu sou de Portugal aonde as flores
Exalam mais perfume e são mais belas
Pátria de mil heróis descobridores
Que cruzaram os mares nas caravelas.

Eu sou de Portugal que ao mundo deu
Novos mundos c’oa sua majestade
Eu sou de Portugal onde nasceu
O fado e essa palavra saudade !...

Eu sou de Portugal cheio de história
De Gentes destemidas sem igual
Eu  sinto no meu peito  nobre glória
E  brio de ter nascido em Portugal !...

HERÓIS DE ABRIL

Deixem-me cantar Abril
E evocar tal heroísmo
Militar  junto  ao  civil
Que derrubou a fascismo.
Prestar aos heróis meu preito
Dizer-lhes:  Valeu a pena
Os cravos e o tema eleito
Grandola Vila Morena !...

Deixem-me clamar victória
Às nossas Forças Armadas
Pelo seu triunfo e glória 
Com o povo de mãos dadas.
Que a hístória jamais olvide
Os   militares  de  excelência
Qu’incutiram fim à pide
E à maldita prepotência...

Deixem-me exaltar os bravos
Do nosso Portugal novo
Da  Revolução dos Cravos
Que trouxe justiça ao povo. 
Dando a Abril o sentido
Com  coragem e  vontade
De abrir com o povo unido
As portas da liberdade !...

Fome:  Agora e Sempre

Fome aqui agora e permanente
Continua em muitos continentes
Milhões vão dormir de estômago vazio
Outros tantos de malet#s estão contentes
Com o dinheiro da corrupção.
Fome em toda a parte e em todas as gentes:
Clamam com fome de justiça
Que os humanos construíram postiça
E que explora o numerário,
As licitações o povo livre e sem salário.
Fome aqui e agora, a mil á hora
Ou a passo de caracol.
Há fome de todo o tipo. De mandatos
Fome de cães e gatos e executivos
A fome de justiça des.engana os incautos,
Priva os justos, e os explora vivos,
Também depois de mortos muitos
Também pagam para ter um lugar no céu.
A fome persiste. Quem a pode saciar?
A ciência, ou a história?
A ciência por vezes tornou-se fraude
E a história, nos milénios tornou-se inglória!
Fome da verdade, poucos a sentem!
Os humanos sentem a fome que os explora
Embrutece, que perdura e os devora.

José  Valgode 
http://www.valgode.de

José Valgode
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Escritório e contactos em Portugal:
Rua do Rossio, 24 | Poutena  

3780-594 Vilarinho do Bairro | Anadia
Telefone: + 351 231 950 900  
 Telem.: + 351 934 389 899

Contactos na Suíça
Césars Ag, Rosengartenstrasse 4, 

8006 Zurich -Telem: 044 445 70 78/9 
Natel: 079 386 04 44

Tratar com  Marisa Correia

Estou a pensar ir trabalhar para a 

oficina do meu sogro em Portugal, que 

em breve será da minha mulher.

 O meu sogro tem a oficina desde 1988, 

sempre pagou o aluguer no dia e já fez 

lá muitas obras, mas o senhorio dele 

quer meter a oficina abaixo e mete-lo 

de lá para fora. Disse-lhe que agora a 

lei foi alterada e que o pode pôr de lá 

para fora quando quiser. 

Isso é verdade?

H.S.

Caro Leitor,

Nos termos da lei, o arrendamento urbano 

pode cessar: por revogação, isto é por 

acordo das partes; por caducidade ou 

seja extinção do contrato por ocorrência 

de um facto a que a lei ligue tal efeito; por 

resolução em virtude de incumprimento 

da outra parte, ou por denúncia sem 

necessidade de qualquer justificação.

Da análise do discurso do leitor apenas 

se vislumbram como possíveis duas das 

situações enunciadas: o senhorio poder 

resolver ou o senhorio poder denunciar o 

contrato de arrendamento.

Em termos mais claros, significa que o 

senhorio do seu sogro ou faz terminar o 

contrato de arrendamento por ocorrência 

de uma causa legalmente justificativa, isto 

é, existência de incumprimento que pela 

sua gravidade ou consequências lhe torne 

inexigível a manutenção do arrendamento, 

ou, sem necessitar de causa baseada 

em incumprimento contratual, põe fim ao 

contrato através da denúncia.

A denúncia só é possível, contudo, em 

determinadas situações expressamente 

previstas na lei.

O caso enunciado configura um 

arrendamento urbano para fins não 

habitacionais de duração indeterminada 

que, celebrado antes do Decreto-Lei 

n.º 257/95 de 30 de Setembro, está 

actualmente previsto e regulado nos 

artigos 27.º e seguintes do capítulo II da 

Lei 6/2006 de 27 de Fevereiro.

Nos termos desta nova lei não é verdade 

que o senhorio do seu sogro “por querer 

meter a oficina abaixo, o pode meter de lá 

para fora quando quiser”.

Na verdade, o senhorio do seu sogro 

apenas poderá denunciar o contrato 

de arrendamento para demolição ou 

realização de obra de remodelação ou 

restauro profundos (art. 1101.º b) do 

Código Civil) ou no caso de surgimento de 

alguma das situações previstas no n.º 6 do 

art. 26.º da Lei 6/2006 de 27 de Fevereiro, 

ou seja:

- O trespasse ou a locação do 

estabelecimento, ocorridos após 28 de 

Junho de 2006; ou, sendo o arrendatário 

uma sociedade

-A transmissão inter vivos da posição 

ou posições sociais, que determinem a 

alteração em mais de 50% da titularidade 

da posição ou posições sociais, face à 

situação existente aquando da entrada em 

vigor da presente lei.

Surgindo uma destas situações, pode o 

senhorio do seu sogro denunciar o contrato, 

mas tal tem que ser feito nos termos da 

alínea c) do art. 1101.º do Código Civil, ou 

seja mediante comunicação ao seu sogro 

com a antecedência não inferior a cinco 

anos sobre a data em que pretenda a 

cessação, e confirmação da denúncia, nos 

termos do art. 1104.º, por comunicação 

com a antecedência máxima de quinze 

meses e mínima de um ano relativamente 

à data da sua efectivação. 

Ocorrendo a cessação do contrato em 

consequência do exposto tem o seu 

sogro direito a compensação pelas obras 

licitamente feitas, gozando do direito de 

retenção enquanto não estiver pago do 

seu crédito (756.ºd) do Código Civil).�

Rute Soares - Advogada

email: rutesoares_advogada@sapo.pt

Consultório Jurídico

Envie as suas questões para:
rutesoares_advogada@sapo.pt
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Em visita a Lausanne, o presi-
dente da Comissão Europeia, 
José Manuel Barroso, clama a 
Suíça a encontrar uma solução 
para a disputa sobre os incen-
tivos fiscais dados pelos can-
tões a grandes sociedades.

Barroso defendeu a adesão da 
Suíça à União Europeia. Na sua 
opinião, um país que está sozinho 
no meio da globalização não tem 
futuro.
  “A união dos países 
europeus está mais adaptada do 
que nunca para enfrentar os gran-
des desafios da globalização, 
seja em questões energéticas, de 
poluição ou de segurança” decla-
rou José Manuel Barroso durante 
sua visita à Universidade de Lau-
sanne.
 Para o presidente da 

Comissão Europeia, 
um país solitário fica 
“perdido” no fluxo da 
economia e sua influên-
cia política é reduzida 
quase à insignificância.
 A força da 
Europa hoje em dia é 
de ter realizado em cin-
quenta anos “o sonho” 
de uma união forte de 
27 membros, que alia 
solidariedade e “respei-
to às diferenças”, res-
saltou Barroso no seu 

discurso.
Ele aclamou os presentes a re-
jeitar “as quimeras populistas” 
e o “retorno ao populismo”, que 
voltam a se tornar mais uma vez 
uma ameaça no continente após 
as recentes derrotas da constru-
ção europeia.

 Escolha razoável

Frente aos Estados Unidos, à 
Rússia “mas ostensiva nas suas 
demonstrações de poder”, à Índia 
ou à China, os líderes políticos 
devem ter a coragem de dizer que 
é necessário “utilizar a dimensão 
europeia”. Se alguns deles não 
fazem esta escolha com o cora-
ção, “todos deveriam fazê-la com 
a razão”. Caso contrário, “eles 
terão que se curvar às decisões 

tomadas pelos outros”, advertiu 
o presidente da Comissão Euro-
peia.
 Questionado sobre 
suas convicções em relação à 
Suíça, um país que até hoje se 
recusa a aderir à União Europeia, 
José Manuel Barroso declarou 
que “ela está muito mais impli-
cada economicamente na UE 
do que alguns países-membros”. 
Afinal, “a Suíça é hoje muito mais 
dependente da Europa do que ela 
percebe”, observa o português, 
sem esconder um sorriso irónico.
 
Povoado de Asterix sem os ro-
manos

“Mas nós não fazemos nenhuma 
pressão para que a Suíça se tor-
ne membro da União Europeia. 
Respeitamos plenamente sua 
escolha”.
 O presidente da Comis-
são estima mesmo que a presen-
ça da Suíça refractária no cora-
ção da Europa mostra que a UE 
não é “um império imperialista”. 
A Suíça seria um pouco “como 
um povoado gaulês, mas sem os 
romanos que desejam conquistá-
lo”.
 Questionado durante 
seu discurso sobre a disputa en-
tre a Suíça e a Comissão Euro-
peia na questão dos incentivos 

fiscais oferecido por alguns can-
tões às grandes multinacionais, 
José Manuel Barroso conclamou 
o governo helvético a se esforçar 
para encontrar uma solução ao 
problema.
 “Dispomos de uma 
grande abertura de espírito, mas 
pensamos efectivamente que a 
questão também pede um esfor-
ço mais concentrado por parte 
das autoridades suíças”.
 
Encontrar uma solução

“Destaco aqui a excelente rela-
ção que temos com os suíços”, 
declarou Barroso, ao mencionar 
os plebiscitos populares na Su-
íça, cujos resultados foram fa-
voráveis à integração europeia. 
“Esperamos poder encontrar 
uma solução”, disse ao concluir o 
discurso.
 Antes da conferência, 
José Manuel Barroso visitou 
brevemente a Fundação Jean 
Monnet para a Europa, que orga-
nizou o evento em parceria com 
o Centro Europeu de Cultura de 
Genebra. Ele felicitou as duas 
instituições pelo seu trabalho 
em prol da Europa e lembrou “os 
momentos importantes para sua 
vida, vividos na Suíça quando era 
estudante”.
 O presidente da Comis-
são Europeia também saudou 
a memória do professor Henri 
Rieben, “o mais Europa dos ha-
bitantes do cantão de Vaud”, que 
consagrou sua vida à construção 
europeia e à fundação.
 No momento de se ins-
talar no seu novo escritório, pois 
o prédio “Berlaymont” em Bruxe-
las estava de reforma, Barroso 
contou que a biblioteca ainda 
estava vazia. Como presente, o 
português recebeu dos organiza-
dores suíços os célebres “Livros 
vermelhos” editados pelo profes-
sor Rieben.

swissinfo com agências

“Um país não tem futuro sozinho”
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Carmindo de Carvalho

Hoje é sábado. Fui engatado para 
trabalhar e é bem claro fui enta-
lado. Prevejo pouco que fazer. 
Confirma-se, está tudo feito. 
Sento-me e espero que a má-
quina me peça mais chapa 
para engolir. Agarro no jornal 
__O Crime__ que o meu sócio 
da assinatura da revista Visão 
me deixou. Passo os olhos por 
aquela grande quantidade de 
crimes. É um tio tresloucado 
que matou a sobrinha à macha-
dada. É um que estrangulou a 
jovem amante ainda adoles-
cente. Leio pouco de cada, só 
as gordas. Para quê, ler mais? 
Para entender as razões de tais 
crimes? Insanidades? Razões? 
Por vezes há razões que a pró-
pria razão desconhece! Mas 
nada justifica ou explica tais cri-
mes. A Visão desta semana vem 
muito oca. Ela é páginas e mais 
páginas do Papa Não me interes-
sa. Bastou aquela grande seca 
que a Tv. nos espetou. Que ali-
ás, à qual, também resisti o mais 
possível, mas sei que foi grande, 
era Papa a toda a hora durante 
vários dias. Que grande Papada! 
Traz também comentários sobre 
o vinte e cinco de Abril de alguns 
célebres intervenientes do antes e 
do depois. Para quê saber isto? É 
claro que tem o seu valor histórico 
mas mais interessante seria saber 
isto no dado momento em que os 
factos aconteceram.   

No corredor passa agora um co-
lega Suíço. Esquelético, encurva-
do. É muito engraçado. Todos os 
anos paga os impostos com pri-
são efectiva. De dia trabalha e à 
noite vai dormir à prisão. Olha que 
giro! Pensei. Em tempos, quando 
disto tive conhecimento, cheguei 
a ponderar fazer o mesmo. Um 
dia, em casa, falei disto à minha 

mulher. “Cruzes! Credo! Canhoto! 
Que vergonha”. __Diz ela toda en-
crespada. Antes que ela morresse 
de vergonha e de susto desisti. E 
lá continuei, parvo, domesticado, 
atempadamente a pagar os im-
postos. É sempre igual. Durante 
uns tempos ando zangado com 
tudo e todos devido à avultada 
soma que me presenteiam, mas 
como de nada serve, acabo por 
me acalmar e esquecer, até à pró-
xima fornada. Mas que seria um 
dinheirito bem poupadito seria. 
Sempre seriam uns dez mil Euros 
anuais. 

Chega-me uma soneira do cara-
ças! Vou até ao parque de esta-
cionamento apanhar ar fresco.
Está sol. Para hoje dão vinte e 
seis graus. Aqui nesta terra onde 
ainda há poucos dias fez frio e ne-
vou, acontecem estas mudanças 
bruscas que nos põem a todos 
marados da tola.É por estas e por 
outras que os Suíços nascem sem 
certificado de garantia de qualida-
de! E nós os estrangeiros, após 
uns anitos também ficamos apa-
nhados, chanfrados e estragados. 
Um dia, logo após a minha che-
gada, um colega jugoslavo disse-
me: “Carvalho, estes são malucos 
e instáveis como o tempo. E tu, 
daqui a uns anos estás igual ou 
pior que eles. Pira-te daqui logo 
que te seja possível, o mais rá-
pido que puderes”. Mais tarde, vi 
o quanto ele estava certo, e não 
foi preciso esperar muito. Não só 
pelo tempo, mas por esta socieda-
de que caminha a um ritmo acele-
rado, stressante ao máximo, com 
os chefes de grupo e os de turno 

escolhidos a dedo, quanto mais 
parvos e atrasados, melhor. São 
mais facilmente domáveis, pois 
que mais não precisam de saber, 
que lamber as botas, fazer o ser-
viço de uma boa reportagem diá-
ria, e apenas rodar os botões, (até 
uma criança faz isso!), para que 
em nome da produção, do com-
bate sem limites à concorrência, 
acelerem as máquinas e ponham 
as pessoas a correr atrás delas 
feitos robôs. Por um punhado de 
tostões, esfarrapam-se e vendem-
se ao diabo se necessário for. (Até 
a alma! Se é que existe, __ essa 

coisa em que alguns acreditam).   
E assim fazem toneladas de ma-
terial que vai logo ali para o lixo e 
outras tantas que noutros tempos 
seriam também rejeitadas. Mas 
agora, o que é preciso é produzir, 
produzir, produzir! A cada dia que 
passa, mais se vê que o tempo do 
célebre certificado de qualidade 
Suíço já lá vai.                             
                                                      
              Lá diz o velho ditado: __ 
Depressa e bem não há quem __. 
E o povo com a sua velha sabe-
doria é que sabe. Mas que impor-
ta? O que está em moda, é isso: 
__Produzir, produzir__, explorar 
os povos, torturá-los sem con-
templações, fazer render o mais 
possível o peixe. Nestes quinze 
anos e tal já conheci uma dúzia de 
directores e afins. É um rodopio. 
Uns que entram porque outros 
saíram. Saíram, mas deixaram 
uma montanha de excrementos. 
Foi um que chegou a pôr as pes-
soas a comer a bucha com uma 
mão enquanto trabalhava com a 
outra. Outro reduziu o número de 

elementos em cada sector. Foi um 
que encomendou serviço de es-
pecialistas que de relógio em pu-
nho controlavam as pessoas e os 
tempos gastos na execução das 
várias tarefas. Este ano já insta-
laram câmaras de vídeo, fizeram 
filmes para ver onde poderiam 
picar mais um pouco as pessoas, 
(que já andam picadas demais), 
fazê-las correr como loucas atrás 
das máquinas e assim ganharem 
algum tempo. Sem contarem com 
tempo para as necessidades bá-
sicas que um ser humano precisa 
e que para as quais não pode en-
carregar ninguém. E ainda bem. 
Porque assim eles têm que fazer 
as suas. Pelo menos isso. Não 
podem exigir que alguém as faça 
por eles. Se forem mal cheirosas 
terão que as suportar. Nisso há 
igualdade. Nisso e na morte. Aca-
bam por também ir. Mais tarde ou 
mais cedo chega a vez a todos.   
Tudo isto em nome da luta anti 
concorrência, da produtividade, 
do rendimento desmesurado, que 
encha os bolsos dos accionistas 
e lhes alimente a gula descarada 
e selvagem.   Com uma ganância 
desmesurada dividem os lucros 
entre eles, os do capital. Aos ou-
tros que são quem geram riqueza 
dão as côdeas e os ossos. Ainda 
chegará o dia em que, como lhes 
pagam tão mal, as pessoas não 
terão dinheiro para lhes comprar 
nada. Nem sequer a merda, que 
as suas fábricas cagarão. Hão-de 
eles mesmos comer essa merda, 
cada vez mais barata, menos 
duradoira mas mais merdosa!     
Chegam em poderosos grupos 
as tais chamadas de__ Holdings. 
Escudados nos factores__ inves-
timento e criação de emprego__, 
propõem-se a criar postos de tra-
balho. Jogam com o dinheiro da 
banca e quando dá para o torto 
deixam-na a berrar.Mas, como 
são todos a mesma cambada, lá 
temperam a caldeirada, comem-
na e cagam-na.Recebem be-
nesses imediatas dos governos, 
bonificações diversas, reduções 
tributárias, etc. e quando tudo 
está chupado levantam a tenda. 
E é vê-los irem para outro lado à 
boa maneira do que foi moda na 
antiga América, irem à procura 
das terras douradas. Onde os go-
vernos ainda se deixem enganar 

Sábado manhoso
Contos

Carmindo de Carvalho
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APOIO ESCOLAR

  Português e 
História de Portugal

Professora com experiência nos cursos de língua e cul-
tura portuguesas oferece-se para dar apoio escolar aos 
alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos nas 
disciplinas de português e História de Portugal.
 
Caso tencionem regressar um dia a Portugal e queiram 
ingressar as vossas crianças na escola da vossa loca-
lidade, todas as dificuldades que elas tenham agora na 
leitura, escrita e fala poderão ser fatais no futuro.   
 
Ofereço aulas individuais, em minha casa, em “Zürcher 
Unterland”. Todo o material  escolar usado nas aulas é 
por mim fornecido e será naturalmente gratuito para o 
aluno.
 

Contacto: 077 414 27 52

  Traduções

• Traduções (diplomas, 

certidões de casamento ou 

escolares, escrever ou ler 

cartas)

• Informações relativas à 

integração (cursos, órgãos 

de apoio, etc.)

• apoio em situações onde 

a língua (alemã ou francesa) é um 

problema

• acompanhamento nos primeiros tempos 

de estadia aqui na Suíça.

 Paula Silva, em Schocherswil TG
(2 Km de/von Amriswil)
Telf. 077 414 87 54 / Fax   071 642 43 90

e os gentios se deixem explorar, 
torturar, e chupar.Este estado do-
lente conduz-me a uma esquisita 
desmotivação e recorda-me o que 
em tempos escrevi: 

Chove! Chove !Há tanto tem-
po que chove! 
Que silêncio! Que monotonia! 
Nem uma folha mexe, nem um 
carro passa Nem um pássaro 
esvoaça. 
Sempre este tempo Cinzento 
húmido e chato Que me deixa 
dolente, amorfo. 
Que silêncio! Que monoto-
nia! Eis-me aqui, apenas e 
só mais um Zé neste país da 
chuva Miúda e chata. 
Chove! Chove! Há tanto tem-
po que chove! 

Penso, que não é com torturas, 
perseguições, exigências desme-
suradas, que se aumenta a pro-
dução.Penso que melhor seria se 
esses gulosos refreassem a gula e 
procedessem a uma partilha mais 
justa das riquezas mundiais.Por-
que o trabalhador produz mais se, 
se sentir acarinhado e visto como 
pessoa que é e não como peça da 
engrenagem que muitos pensão 
que são.À pausa, um Italiano, um 
Albanês e um Jugoslavo jogam 
às cartas.Não se entendem.“Na 
minha terra é assim”.“Na minha 
é assado”, __diz um dos outros.
Presenciar isto, faz-me gostar 
cada vez mais do meu querido Xa-
drez. Esse pelo menos, como tem 
regras escritas, é igual em todo o 
mundo.  

Alguns destes e outros colegas, 
Já me perguntaram. “Isso que 
andas escrevendo que titulo lhe 
vais dar?” “ Que título lhe darei 
?”__ Ainda não sei. Talvez:  Con-
versas de papel.  Remexendo no 
sótão dos esquecidos. Tudo ao 
molho.  Entre Uis e Ais e Outras 
Coisas Mais.Ultimamente tenho 
pensado muito neste último. Mas 
não sei.   Diariamente há sempre 
algo que surge, algo que não está 
bem, algo que é obrigatoriamente 
retocado e logicamente surgem 
também várias possibilidades de 
título. É uma luta diária que só a 
entrega da safra à máquina, lhe 
põe fim.Mas isso do título não me 
preocupa muito, logo se verá.E a 
conversa ficou por aqui. Pois que 
havia que completar a jornada e lá 
fomos à vida.

Foto: Carmindo de Carvalho

http://carva55.wordpress.com

Venda de 
igrejas 
aquece 
mercado 
imobiliário...
Segundo a “Swissinfo”, cada 
vez mais igrejas na Europa, 
estão a ser vendidas a outras 
religiões ou interessados do 
mercado privado.

A Suíça também não escapa 
e a prática, está-se a tornar 
cada vez mais comum, pois 
até então, as vendas dos an-
tigos tempos eram casos iso-
lados.

“Rolex” 
a seis 
dólares !!!

A pirataria, sobretudo na China, é 
hoje uma das maiores preocupa-
ções da Federação da Indústria 
Relojoeira Suíça, pois, considera 
este fenômeno como o problema 
número um do sector.

Entre as diversas falsificações, 
são encontrados no mercado tra-
dicional, milhares de  de relógios 
suíços. Por exemplo um “Rolex” 
pode custar seis dólares e um 
“Montblanc” 24 dólares.

Desenvolvimento em: 
www.swissinfo.org
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Anúncios grátis privados
Compre, venda, troque e ofereça

Este espaço é seu e poderá ser usado de acordo com as suas pretensões, 
para oferta ou procura de; casas, carros, livros, animais de estimação,  
parceiro, namoro ou de trabalho. Utilize-o ! Até ao dia 15 de cada mês 
faça-nos chegar por Fax, Email, ou carta, os seus textos, curtos, incisos e 
precisos e não esquecer a sua identificação completa.

Rotbuchstr. 45 - 8037 Zürich

Bus 33 bis Nürenbergstr.    Bus 33 bis Rotbuchstr.

Curso de primeiros Socorros

GRÁTIS !!!
Ofereço uma bouça com 9000m2 a 
quem comprar Terreno com 2160m2 
para construção, por 30.000 euros (6 
mil contos. Muita água e bons acessos. 
No Minho. Tel. (00351) 914 728 938
. -------------------------------------
Vende - APARTAMENTO T2, no cen-
tro de BRAGA. Cozinha mobilada.
16 mil contos. (80.000 euros)

Tel. (00351) 914 728 938
-------------------------------------

Vende - LIVRARIA na Avenida, nas 
Termas de Caldelas .
Com todo o recheio. Barato.
Tel. (00351) 914 019 458

-------------------------------------
Passa-se - Snack Bar / Restaurante 
no centro das Termas de Caldelas. 
Bom movimento, GRANDE negócio. 
Tel.(00351) 253 361 134

-------------------------------------
Vende - TERRENO p/ construção, 
perto de Amares, com 3500m2, furo 
de água, junto a praia fluvial, bons 
acessos. 
10 mil contos.
Tel. (00351) 914 728 938

Procuro trabalho - mulher, 34 anos, 
experiente, responsável, honesta.
Técnica de enfermagem socorrista, 
administração. Experiência em cui-
dar de crianças e idosos, serviços 
de escritório geral e domésticos.
Mara Gonçalves 
telefones: (0041)527653615 
ou 7639933615  
-------------------------------------------
Vende - TERRENO p/ construção, 
perto de Amares, com 6000m2 ! 
Zona calma e verde - 12.000 contos
Tel. (00351) 914 728 938
-------------------------------------------
Tenho experiência em tomar con-
ta de crianças, moro junto á igreja 
(St.Felix Regula) contacto telem: 
0797974554
-------------------------------------
Vendo, por motivo de viagem: 
Restaurante e loja de produtos 
portugueses em Lenzburg.
 Boa clientela, preço negociável.
Tel 079 641 21 48

Bazar Ciência/tecnologia

TELEMÓVEIS: Mercado de te-
lemóveis com crescimento lento 
ao longo de 2007
De acordo com a IDC, ao longo 
deste ano o número de telemó-
veis vendidos deverá abrandar. 
Se por um lado o comércio é 
impulsionado nos países emer-
gentes, por outro a quebra na 
troca de equipamentos leva a 
uma estagnação do mercado. 

NEGÓCIOS: Grupos de priva-
cidade pedem à FTC para blo-
quear compra da DoubleClick
Face ao anúncio da recente 
aquisição da DoubleClick pelo 
Google, que dá poder à 
empresa sobre 80% do 
mercado publicitário, 
três grupos norte-ame-
ricanos pedem à FTC 
que bloqueie o negócio 
ou que obtenha garan-
tias de 
d e f e s a 
da priva-
cidade. 

INTERNET: MySpace alarga 
oferta com a introdução de ca-
nal de notícias no serviço
O MySpace News é o novo 
serviço da rede social da News 
Corp. A plataforma ainda está 
em versão beta mas no futuro 
irá abranger um vasto leque de 
conteúdos noticiosos que serão 
apresentados de acordo com a 
votação dos membros da comu-
nidade.

COMPUTADORES: Dell volta 
a comercializar computadores 
equipados com Windows XP
Esta decisão responde a várias 
petições de clientes que soli-
citaram o regresso do antigo 
sistema operativo da Microsoft. 
A fabricante aceitou o pedi-
do e anunciou que irá voltar a 

disponibilizar as versões Home 
e Premium do XP em algumas 
máquinas. 

SOFTWARE: SAP reforça solu-
ções de produtividade para am-
bientes empresariais
A empresa demonstrou hoje três 
aplicações destinadas a informa-
tion workers. As soluções visam 
aumentar o nível de produtivida-
de e eficiência de empresas e 
trabalhadores enquanto contex-
tualizam as tarefas com o mode-
lo de negócio da organização. 

SOFTWARE: Vídeos e vírus 
a p r o v e i -
tam inte-
resse no 
massacre 
na Virgí-
nia
Já não 
e x i s t e 
nada com 
relevância 

m e d i á t i c a 
que não passe 

pela Internet e há também muito 
pouco que passe despercebido a 
quem produz ataques informáti-
cos. O violento episódio ocorrido 
numa escola da Virgínia compro-
va-o, mais uma vez. 

NEGÓCIOS: Concurso interna-
cional visa contratar 1.000 inves-
tigadores doutorados
É hoje aberto um concurso inter-
nacional para a contratação de 
1.000 investigadores doutorados 
a integrar nas instituições científi-
cas portuguesas. A medida cum-
pre um dos pontos do Programa 
do Governo e é apresentada pelo 
Ministro da tutela e José Sócra-
tes 

In: http://tek.sapo.pt/

APARTAMENTO

T3+1 área total 140m2
1 Quarto com casa de banho privada, Cozinha mobilada, 
lavandaria individual, Garagem individual p/2 carros.
Águas Santas – Porto
Preço: 105 mil euros

Contacto: (0041) 444 918 508
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LZ- Quem é o António 
Gonçalves?
AG- Olhe, é um cida-
dão como tantos outros 
compatriotas nossos 
que um dia teve que 
emigrar e que  tem lu-
tado muito, hoje sou o 
proprietário do Portugal 
Schop.

LZ- Mas você é mais 
conhecido pelo Toni 
do Palheiro, isso não 
o incomoda?
AG- Claro que não! É 
para mim um orgulho 
ser identificado por 
esse nome, foi há al-
guns anos que tudo 
começou com uma Bar-
raca que se chamava 
Palheiro.

LZ- O velho Palheiro 
foi uma escola para 
ti?
AG- Foi sem dúvida, 
apesar das condições 
não se compararem às 
de hoje foi uma épo-
ca que serviu para eu 
crescer e hoje a obra 
está à vista.

LZ- Há quantos anos 
estás aqui nas novas 
instalações?
AG- Já vai fazer seis 
anos que parti para 
esta aventura.

LZ- Toni, para acabar-
mos com  as dúvidas, 
o Palheiro é ou não 
uma Associação?
AG- O Palheiro não 

é nenhum clube, está 
registado como Café-
Restaurante e está 
aberto diariamente.

LZ- A onde foste ar-
ranjar esse jeito tão 
inédito de apresenta-
res o Bingo?
AG- Olhe foi acontecen-
do, eu sou por natureza 
uma pessoa divertida e 
extrovertida e quando 
assim é tudo mais fá-
cil, o importante é que 
o meu povo saia daqui 
contente e que volte 
sempre.

LZ- Ainda ontem re-
parei na tua expres-
são marota quando 
tentavas enganar… 
no bom sentido claro 
está o premiado a le-
var um prémio inferior 
ao que tinha ganho, 
isso diverte-te? 
AG- Divirto-me muito, 
mas muitas vezes sou 
eu que perco.

LZ- O Bingo é a gran-
de referência da tua 
casa?
AG- É uma das referên-
cias, mas para mim a 
nossa cozinha é a gran-
de referência.

LZ- Porque insistes no 
nome Portugal Schop 
quando toda gente 
chama à tua casa o 
Palheiro? 
AG- Boa pergunta, o 
Portugal Schop é um 
sonho que me acom-
panha há muitos anos, 

no fundo era reunir no 
mesmo Edifício várias 
empresas portuguesas 
era como criarmos um 
grande Centro Comer-
cial só com produtos 
portugueses, mas os 
nossos empresários 
ainda pensam pequeni-
no, só me resta sonhar.

LZ- Quanto custa por 
mês manter esta casa 
aberta incluindo os 
ordenados do pesso-
al?
AG- Manter uma casa 
como a minha custa por 
mês umas dezenas de 
milhares de francos.

LZ- Porque continu-
as a apostar em tra-
zer grandes artistas 
quando as festas já 
não são o que eram 
no passado.
AG- Olhe trago os ar-
tistas por amor à nossa 
comunidade, não estou 
a dizer isto para ser 
simpático hoje já não 
se ganha dinheiro em 
organizar festas, fico 
contente de ver o meu 
povo a aplaudirem os 
seus ídolos como acon-
teceu recentemente 
com o FF.

LZ- Toni o que dese-
jas para o teu povo 
para 2007?
AG- Desejo para o meu 
povo tudo de bom, que 
se mantenham com 
muita saúde pois sem 
ela não somos nada. 

Pedro Nogueira

“Toni do Palheiro” - António Gonçalves

“os nossos empresários ainda 
pensam pequenino”

Comunidades
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Cronologia abrevia-
da, de alguns dos 

“feitos”, do “vencedor” 
Salazar, enviado pelo 
nosso leitor Luís Beja.

Luís Beja

É bom, que estes fac-
tos históricos, estejam 
presentes na memória 
colectiva e individual.

Em 1931
O estudante V. Branco morto 
pela PSP, durante uma mani-
festação no Porto;
Em 1932
Armando Ramos, jovem, 
morto em consequência de 
espancamentos; Aurélio 
Dias, fragateiro, é morto após 
30 dias de tortura; Alfredo 
Ruas, é assassinado a tiro 

Ainda sobre... 

“O maior português de sempre”...
durante uma manifestação 
em Lisboa;
Em 1934, 18 de Janeiro
Américo Gomes, operário, 
morre em Peniche após dois 
meses de tortura; Manuel 
Vieira Tomé, sindicalista 
ferroviário morre durante a 
tortura em consequência da 
repressão da greve; Júlio 
Pinto, operário vidreiro, morto 
à pancada; a PSP mata um 
operário conserveiro durante 
a repressão de uma greve em 
Setúbal.
Em 1935
Ferreira de Abreu, dirigente 
da organização juvenil do 
PCP, morre no hospital após 
ter sido espancado na sede 
da PIDE (PVDE);
Em 1936
Francisco Cruz, operário da 
Marinha Grande, morre na 
Fortaleza de Angra do Hero-
ísmo, vítima de maus-tratos, 
é deportado do 18 de Janeiro 

de 1934; Manuel Pestana 
Garcez, trabalhador, é mor-
to durante a tortura;
Em 1937
Ernesto Faustino, operário; 
José Lopes, operário anar-
quista, morre durante a tor-
tura, sendo um dos presos 
da onda de repressão que 
se seguiu ao atentado a 
Salazar; Manuel Salgueiro 
Valente, tenente-coronel, 
morre em condições sus-
peitas no forte de Caxias; 
Augusto Costa, operário da 
Marinha Grande, Rafael To-
bias Pinto da Silva, de Lis-
boa, Francisco Domingues 
Quintas, de Gaia, Francisco 
Manuel Pereira, marinheiro 
de Lisboa, Pedro Matos Fi-
lipe, de Almada e Cândido 
Alves Barja, marinheiro, de 
Castro Verde, morrem no 
espaço de quatro dias no 
Tarrafal, vítimas das febres 
e dos maus tratos; Augusto 

Almeida Martins, operário, 
é assassinado na sede da 
PIDE (PVDE) durante a tor-
tura; Abílio Augusto Belchior, 
operário do Porto, morre no 
Tarrafal, vítima das febres e 
dos maus-tratos;
Em 1938
António Mano Fernandes, 
estudante de Coimbra, morre 
no Forte de Peniche, por lhe 
ter sido recusada assistência 
médica, sofria de doença car-
díaca; Rui Ricardo da Silva, 
operário do Arsenal, morre no 
Aljube, devido a tuberculose 
contraída em consequência 
de espancamento perpetra-
do por seis agentes da PIDE 
durante oito horas; Arnaldo 
Simões Januário, dirigente 
anarco-sindicalista, morre 
no campo do Tarrafal, vítima 
de maus-tratos; Francisco 
Esteves, operário torneiro 
de Lisboa, morre na tortura 
na sede da PIDE; Alfredo 
Caldeira, pintor, dirigente do 

PCP, morre no Tarrafal após 
lenta agonia sem assistência 
médica;
Em 1939
Fernando Alcobia, morre no 
Tarrafal, vítima de doença e 
de maus-tratos;
Em 1940
Jaime Fonseca de Sousa, 
morre no Tarrafal, vítima de 
maus-tratos; Albino Coelho, 
morre também no Tarrafal; 
Mário Castelhano, dirigente 
anarco-sindicalista, morre 
sem assistência médica no 
Tarrafal;
Em 1941
Jacinto Faria Vilaça, Casimiro 
Ferreira; Albino de Carvalho; 
António Guedes Oliveira e 
Silva; Ernesto José Ribeiro, 
operário, e José Lopes Dinis 
morrem no Tarrafal;
Em 1942
Henrique Domingues Fernan-
des morre no Tarrafal; Carlos 
Ferreira Soares, médico, é 
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assassinado no seu consultó-
rio com rajadas de metralha-
dora, os agentes assassinos 
alegam legítima defesa (?!); 
Bento António Gonçalves, 
secretário-geral do P. C. P. 
Morre no Tarrafal; Damásio 
Martins Pereira, fragateiro, 
morre no Tarrafal; Fernando 
Óscar Gaspar, morre tuber-
culoso no regresso da de-
portação; António de Jesus 
Branco morre no Tarrafal;
Em 1943
Rosa Morgado, campone-
sa do Ameal (Águeda), e os 
seus filhos, António, Júlio e 
Constantina, mortos a tiro 
pela GNR; Paulo José Dias 
morre tuberculoso no Tarra-
fal; Joaquim Montes morre 
no Tarrafal com febre biliosa; 
José Manuel Alves dos Reis 
morre no Tarrafal; Américo 
Lourenço Nunes, operário, 
morre em consequência de 
espancamento perpetrado 
durante a repressão da greve 
de Agosto na região de Lis-
boa; Francisco do Nascimen-
to Gomes, do Porto, morre no 
Tarrafal; Francisco dos Reis 
Gomes, operário da Carris 
do Porto, é morto durante a 
tortura;
Em 1944
General José Garcia Godinho 
morre no Forte da Trafaria, 
por lhe ser recusado interna-
mento hospitalar; Francisco 
Ferreira Marques, de Lisboa, 
militante do PCP, em conse-
quência de espancamento 
e após mês e meio de inco-
municabilidade; Edmundo 
Gonçalves morre tuberculoso 
no Tarrafal; assassinados a 
tiro de metralhadora uma mu-
lher e uma criança, durante a 
repressão da GNR sobre os 
camponeses rendeiros da 
herdade da Goucha (Bena-
vente), mais 40 camponeses 
feridos a tiro.
Em 1945
Manuel Augusto da Costa 
morre no Tarrafal; Germano 
Vidigal, operário, assassina-
do com esmagamento dos 
testículos, depois de três dias 
de tortura no posto da GNR 
de Montemor-o-Novo; Alfredo 
Dinis (Alex), operário e diri-
gente do PCP, é assassinado 
a tiro na estrada de Bucelas; 
José António Companheiro, 
operário, de Borba, morre de 
tuberculose em consequência 
dos maus-tratos na prisão;
Em 1946
Manuel Simões Júnior, ope-

rário corticeiro, morre de 
tuberculose após doze anos 
de prisão e de deportação; 
Joaquim Correia, operário li-
tografo do Porto, é morto por 
espancamento após quinze 
meses de prisão;
Em 1947
José Patuleia, assalariado 
rural de Vila Viçosa, morre 
durante a tortura na sede da 
PIDE;
Em 1948
António Lopes de Almeida, 
operário da Marinha Grande, 
é morto durante a tortura; 
Artur de Oliveira morre no 
Tarrafal; Joaquim Barreiros, 
marinheiro da Armada, morre 
no Tarrafal após 
doze anos de de-
portação; António 
Guerra, operário 
da Marinha Gran-
de, preso desde 
18 de Janeiro de 
1934, morre quase 
cego e após doen-
ça prolongada;
Em 1950
Militão Bessa Ri-
beiro, operário e 
dirigente do PCP, 
morre na Peniten-
ciaria de Lisboa, 
durante uma gre-
ve de fome e após 
nove meses de in-
comunicabilidade; 
José Moreira, ope-
rário, assassinado 
na tortura na sede 
da PIDE, dois dias 
após a prisão, o 
corpo largado por 
uma janela do 
quarto andar para 
simular suicídio; 
Venceslau Ferreira morre em 
Lisboa após tortura; Alfredo 
Dias Lima, assalariado rural, 
é assassinado a tiro pela 
GNR durante uma manifesta-
ção em Alpiarça;
Em 1951
Gervásio da Costa, operá-
rio de Fafe, morre vítima de 
maus-tratos na prisão;
Em 1954
Catarina Eufémia, assalaria-
da rural, assassinada a tiro 
em Baleizão, durante uma 
greve, grávida e com uma 
filha nos braços;
Em 1957
Joaquim Lemos Oliveira, bar-
beiro de Fafe, morre na sede 
da PIDE no Porto após quin-
ze dias de tortura; Manuel 
da Silva Júnior, de Viana do 
Castelo, é morto durante a 

tortura na sede da PIDE no 
Porto, sendo o corpo, irreco-
nhecível, enterrado ás escon-
didas num cemitério do Porto; 
José Centeio, assalariado ru-
ral de Alpiarça, e assassina-
do pela PIDE;
Em 1958
José Adelino dos Santos, as-
salariado rural, e assassinado 
a tiro pela GNR, durante uma 
manifestação em Montemor-
o-Novo, vários outros traba-
lhadores feridos a tiro; Raul 
Alves, operário da Póvoa de 
Santa Iria, após quinze dias 
de tortura, e largado por uma 
janela do quarto andar da 
sede da PIDE, ` sua morte 

assiste a esposa do embaixa-
dor do Brasil;
Em 1961
Cândido Martins Capilé, ope-
rário corticeiro, e assassinado 
a tiro pela GNR durante uma 
manifestação em Almada; 
José Dias Coelho, escultor e 
militante do PCP, é assassi-
nado á queima-roupa numa 
rua de Lisboa;
Em 1962
António Graciano Adágio e 
Francisco Madeira, mineiros 
em Aljustrel, assassinados a 
tiro pela GNR; Estêvão Giro, 
operário de Alcochete, e as-
sassinado a tiro pela PSP du-
rante a manifestação do 1: de 
Maio em Lisboa;
Em 1963
Agostinho Fineza, operário ti-
pógrafo do Funchal, é assas-

sinado pela PSP, sob a indi-
cação da PIDE, durante uma 
manifestação em Lisboa;
Em 1964
Francisco Brito, desertor da 
guerra colonial, e assassina-
do em Loulé pela GNR; David 
Almeida Reis, trabalhador, 
assassinado por agentes da 
PIDE durante uma manifesta-
ção em Lisboa;
Em 1965
General Humberto Delgado 
e a sua secretaria Arajaryr 
Campos assassinados a tiro 
em Vila Nueva del Fresno (Es-
panha), os assassinos o ins-
pector da PIDE Rosa Casaco 
e o sub-inspector Agostinho 

Tienza e o 
agente Ca-
simiro Mon-
teiro;
Em 1967
Manuel Agos-
tinho Góis, 
t rabalhador 
agrícola de 
Cuba, more 
vítima de tor-
tura na PIDE;
Em 1968
Luís Antó-
nio Firmino, 
t rabalhador 
de Monte-
mor, morre 
em Caxias, 
vítima de 
maus-tratos; 
H e r c u l a n o 
Augusto, tra-
balhador ru-
ral, é morto 
e spanc ado 
no posto 
da PSP de 
Lamego por 

condenar publicamente a 
guerra colonial; Daniel Teixei-
ra, estudante, morre no Forte 
de Caxias, em situação de in-
comunicabilidade, depois de 
agonizar durante uma noite 
sem assistência;
Em 1969
Eduardo Mondlane, dirigente 
da Frelimo, assassinado atra-
vés de um atentado organiza-
do pela PIDE;
Em 1972
José António Leitão Ribeiro 
Santos, estudante de Direi-
to em Lisboa e militante do 
MRPP, assassinado a tiro du-
rante uma reunião de apoio 
à luta do povo vietnamita e 
contra a repressão, o seu 
assassino, o agente da PIDE 
Coelha da Rocha, viria a es-
capar-se na ” fuga - liberta-

ção” de Alcoentre, em Junho 
de 1975;
Em 1973
Amílcar Cabral, dirigente da 
luta de libertação da Guiné 
e Cabo Verde, é assassinado 
por um bando mercenário a 
soldo da PIDE, chefiado por 
Alpoim Galvão;
Em 1974, 25 de Abril
Fernando Carvalho Gesteira, 
de Montalegre, José Barreto, 
de Vendas Novas, Fernando 
Barreiros dos Reis, soldado 
de Lisboa, e José Guilherme 
Rego Arruda, estudante dos 
Açores, assassinados a tiro 
pelos pides acoitados na sua 
sede na Rua António Maria 
Cardoso, ainda feridas duas 
dezenas de pessoas.
A PIDE acaba como come-
çou, assassinando. Aqui 
ficam contabilizadas as inú-
meras vítimas anónimas da 
PIDE, GNR e PSP em outros 
locais de repressão.
Mais ainda...
Podemos referir, duas cen-
tenas de homens, mulheres 
e crianças massacradas a 
tiro de canhão durante o 
bombardeamento da cida-
de do Porto, ordenada pelo 
coronel Passos e Sousa, na 
repressão da revolta de 3 de 
Fevereiro de 1927. Dezenas 
de mortos na repressão da 
revolta de 7 de Fevereiro de 
1927 em Lisboa, vários deles 
assassinados por um pelotão 
de fuzilamento, ás ordens do 
capitão Jorge Botelho Moniz, 
no Jardim Zoológico.
Dezenas de mortos na re-
pressão da revolta da Ma-
deira, em Abril de 1931, ou 
outras tantas dezenas na re-
pressão da revolta de 26 de 
Agosto de 1931. Um número 
indeterminado de mortos na 
deportação na Guiné, Timor, 
Angra e no Cunene. Um nú-
mero indeterminado de mor-
tos devido à intervenção da 
força fascista dos “Viriatos” 
na guerra civil de Espanha 
e a entrega de fugitivos aos 
pelotões de fuzilamento fran-
quista, as Dezenas de mortos 
em São Tomé, na repressão 
ordenada pelo governador 
Carlos Gorgulho sobre os tra-
balhadores que recusaram o 
trabalho forçado, em Feverei-
ro de 1953. Muitos milhares 
de mortos durante as guerras 
coloniais, vítimas do Exército, 
da PIDE, da OPVDC, dos 
“Flechas”, etc.
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Humor & Lazer

SudokuVery hard

6

2 8 1

8 2 5 9

1 6 8 4

7 5

9 7 2 1

5 6 7 3

4 3 7

9

www.sudoku-puzzles.net

3 5 9 6 4 1 8 2 7

4 7 2 9 8 5 1 6 3

6 1 8 2 7 3 4 5 9

1 2 6 3 5 8 9 7 4

7 4 3 1 9 2 6 8 5

9 8 5 7 6 4 2 3 1

5 6 1 4 2 7 3 9 8

8 9 4 5 3 6 7 1 2

2 3 7 8 1 9 5 4 6

www.sudoku-puzzles.net

Solução da 
página 27
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Soluções

O Primeiro-ministro espanhol, em visita 
oficial a Portugal, iria conhecer uma es-
cola de Lisboa. E o director da escola foi 
preparar os seus alunos para receberem 
bem a importante visita.
     - Vocês devem ser educados com o 
senhor Zapatero. Joãozinho, eu vou-te 
perguntar o que é a Espanha para nós. 
E tu irás responder que a Espanha é um 
país amigo.
    - Não, senhor director! A Espanha é um 
país irmão.
    - Muito bem, Joãozinho. Mas não é pre-
ciso tanto. Diz apenas que a Espanha é 
um país amigo...
- Não e não, a Espanha é um país irmão!
- Tá bom, Joãozinho. Mas porque é que 

Basta de anedotas de alentejanos e de loiras!!!

Chegou o momento dos Espanhóis...

Cruzadas

Very hard

6

281

8259

1684

75

9721

5673

437

9

www.sudoku-puzzles.net

359641827

472985163

618273459

126358974

743192685

985764231

561427398

894536712

237819546

www.sudoku-puzzles.net

Horizontais

1 - Dançarinas;

2 - Sem igual, jovem;

3 - Corre num vale, caseiro (inv.);

4 - Batráquio, reverência (inv.);

5 - Eia, nome;

6 - Nitónio (s.q.), romanos (inv.), 

prep. (inv.);

7 - Canção, isolado;

8 - Faces, romanos;

9 - Nota, doces;

10 - Ferir, letra grega (inv.).

Verticais

1 - Antipáticos;

2 - Metal perigoso;

3 - Trata o cancro, o árabe;

4 - Ali, anos;

5 - Perigosos;

6 - Dois semestres (inv.), vazia;

7 - Agradar;

8 - Período antes do casamento;

9 - O galo é uma, apetite sexual dos 

animais;

10 - Adulterar.

achas que a Espanha é um país irmão, e não 
um país amigo?
- Porque amigos a gente pode escolher!

Porque é que os espanhóis em geral, prefe-
rem não se casar?
- Eles nunca encontraram uma mulher que os 
amasse mais do que eles se amam.

O espanholinho fala com o seu pai:
- Papa, quando yo crescer yo quiero ser como 
usted.
- Y por que, mi hijo?! - pergunta o orgulhoso 
madrilenho.
- Para tener un hijo como yo.
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Horóscopo

Carneiro - 21/3 a 20/4
Mudanças profundas 
na maneira de pen-
sar e de se comunicar, 
nos primeiros dias do 
mês, poderão provocar 
rompimento num rela-
cionamento estagnado 
e, por outro lado, abrir 
possibilidades de um 
novo começo. Encontre 
a maneira mais adequa-
da para expressar seus 
sentimentos e resolva 
as dúvidas. As conver-
sas serão mais íntimas 
a partir do dia 19. A 
abertura para o prazer 
virá do dia 23 em diante, 
quando Marte formará 
aspecto harmónico com 
seu signo.
Na primeira quinzena 
se sentirá mais disponí-
vel para fazer acordos. 
A cabeça estará a mil, 
será um ciclo agitado 
por ideias criativas, pen-
samentos estratégicos, 
novas informações. 
Aproveite para ques-
tionar velhas atitudes 
e crenças, observe os 
acontecimentos sem jul-
gamento. Os encontros 
neste período serão re-
frescantes, procure um 
novo foco de interesse. 
Na segunda quinzena, 
haverá mais tempo para 
curtir a casa, a família e 
investir no seu conforto.

Touro - 21/4 a 20/5
Acertos ou cobranças 
financeiras poderão in-
terferir na vida íntima. 
Avalie melhor o preço 
da sua felicidade e ten-
te ser mais criativa para 
não estourar o orçamen-
to. Na primeira quinze-
na, as conversas serão 
tensas. Prepare-se para 
questionamentos até o 
dia 11. Mas o aspecto 
favorável de Vénus com 
Neptuno, no dia 12, dei-
xará o clima mais ame-
no, imprimindo um pou-

co de poesia na relação. 
Se estiver solteira, uma 
paixão poderá surgir a 
partir do dia 19.
Aproveite até o dia 22 
para abrir caminhos, fa-
zer contactos. Marte, em 
sua área das comunica-
ções, estará estimulan-
do a troca de informa-
ções e as transacções 
comerciais. A preocupa-
ção com dinheiro poderá 
inspirar novos projectos, 
diversifique as activida-
des. Com a passagem 
do Sol por Vénus na 
área financeira, no dia 
8, você terá uma visão 
mais clara dos investi-
mentos que precisará 
fazer. Os resultados fi-
carão mais evidentes na 
segunda quinzena.

Gémeos 21/5 a 20/6
O mês começa com dú-
vidas sobre o futuro da 
relação. Mas, se você 
encarar os problemas 
como estímulos criati-
vos, poderá encontrar 
novas soluções. Plutão 
na sua área afectiva, em 
oposição a vários pla-
netas que transitam por 
seu signo, cobrará mu-
danças na maneira de 
se relacionar ou no tipo 
de escolha de um novo 
parceiro. Limpe a área, 
não deixe assuntos mal 
resolvidos contamina-
rem o dia-a-dia. A partir 
do dia 23 será mais fácil 
encontrar uma lingua-
gem em comum.

Caranguejo - 21/6 a 
21/7
Marte em seu signo até 
o dia 22 vai inspirar co-
ragem para um novo 
envolvimento. Estará es-
pontânea e atraente. Po-
rém, mais importante do 
que começar um novo 
relacionamento será se 
livrar de velhas mágo-
as. Que tal recomeçar e 

acreditar no amor nova-
mente? Se for preciso, 
mude de parceiro, de 
estilo, de vida. Pare de 
se lamentar. Se decidir 
ficar na mesma, liberte-
se dos vícios da relação 
e não crie expectativas 
irreais. A vida íntima 
será mais divertida se 
você se sentir mais livre 
interiormente.

Leão- 22/7 a 22/8
O companheirismo e 
os amigos em comum 
ajudarão a manter a re-
lação viva, mas faltará 
atracção e intensidade 
de sentimentos, o que 
pode trazer algumas dú-
vidas na primeira quin-
zena do mês. Dos dias 
8 a 11, terá chance de 
viver uma nova paixão 
ou recuperar o encanto 
pelo parceiro. No dia 12, 
um clima de magia in-
vadirá a vida íntima. Se 
os conflitos a dois ainda 
não tiverem sido resol-
vidos, dê uma trégua e 
curta o lado gostoso da 
relação.

Virgem - 23/9 a 22/10
Fique atenta, um novo 
relacionamento pode-
rá surgir no ambiente 
profissional. Participe 
mais dos acontecimen-
tos ligados à carreira e 
aprenda a estabelecer 
metas para a vida pes-
soal com a mesma aten-
ção que dedica aos pro-
jectos de trabalho. Com 
Urano influenciando a 
área afectiva, o tipo de 
escolha mudará. Dará 
mais valor ao compa-
nheirismo, com menos 
cobranças ou ideais de 
perfeição. A liberdade e 
o desprendimento serão 
as lições de Urano para 
ampliar a satisfação e a 
segurança emocionais.

Balança - 23/9 a 22/10
Vénus em movimento re-
trógrado até o dia 29 exi-
girá revisão na maneira 
de se relacionar. Não 
conseguirá disfarçar 
os sentimentos. O que 
estiver muito bom será 

comemorado a dois com 
entusiasmo, mas, se 
tiver pontos mal resolvi-
dos na relação, eles se 
tornarão evidentes. Uma 
viagem a dois poderá 
favorecer conversas 
mais profundas, sem ro-
deios. Dos dias 5 a 18, 
Mercúrio em harmonia 
com seu signo facilitará 
a comunicação. Daí em 
diante, haverá mais con-
fiança na relação.

Escorpião - 23/10 a 
21/11
Um mergulho nas emo-
ções, nos primeiros 
dias do mês, revelará a 
verdade dos seus sen-
timentos. Faça uma re-
leitura da vida íntima e 
comece tudo de novo. 
A sensação de perda ou 
de solidão se dissolverá 
naturalmente. Na pri-
meira quinzena, haverá 
dúvidas sobre o futuro 
da relação, mas a partir 
do dia 19 estará mais 
optimista, expressando 
seus sentimentos com 
intensidade. Aproveite, 
porque o clima de sedu-
ção estará rolando por 
todo o mês.

Sagitário - 22/11 A 
21/12
Com Sol, Mercúrio e Vé-
nus em sua área afectiva 
na maior parte do mês, 
posicione-se e resolva 
as angústias, encontran-
do um ponto de equilí-
brio entre os projectos 
pessoais e os planos da 
relação. As conversas 
entre os dias 10 e 12 
serão tensas, mas bas-
tante produtivas. Nesse 
período, surgirão ideias 
para viabilizar mudan-
ças que favorecerão a 
vida em comum, mas 
você terá de esperar até 
o dia 23, quando Marte 
se harmonizará com seu 
signo para começar a 
colocá-las em prática.

Capricórnio - 22/12 a 
20/1
Marte e Saturno em sua 
área afectiva, neste mês, 
apontam o início de uma 

nova fase, em que o pra-
zer será somado à ne-
cessidade de seguran-
ça. Se já encontrou al-
guém em quem confiar, 
será o momento de criar 
projectos mais gostosos 
para realizarem juntos. 
Tudo aberto para fazer 
a viagem dos sonhos ou 
curtir um lugar de vocês 
perto da natureza. Se-
pare os espaços e deixe 
os problemas do lado de 
fora. Se estiver sozinha, 
um novo encontro pode-
rá ser definitivo.

Aquário - 21/1 a 19/2
A melhor maneira para 
resolver dúvidas sobre 
o prazer será vivenciá-
lo. Você pode ser muito 
inteligente, mas o pen-
samento não consegue 
explicar os mistérios e 
a química do desejo. O 
amor é um sentimento 
generoso que sugere 
entrega; o prazer sexual 
instiga à perda do con-
trole e à fusão de cor-
pos. Essas experiências 
ficam limitadas quando 
a cabeça está no co-
mando. Neste mês, dê 
mais espaço para a 
sensibilidade, recupere 
a capacidade de amar 
intensamente. O dia 12 
será mágico e inaugura-
rá uma fase de satisfa-
ção e descobertas.

Peixes - 20/2 a 20/3
As mudanças planea-
das se concretizarão e 
o futuro da relação fica-
rá mais garantido, com 
a nova vida, que será 
construída passo a pas-
so. Os sonhos poderão 
se tornar realidade. Uma 
conversa mais íntima 
no dia 10 trará tensão e 
entusiasmo. Se decidir 
investir com tudo na re-
lação, a partir do dia 11, 
despeça-se do passado 
e comprometa-se com 
os projectos em comum. 
Se ainda não encontrou 
a pessoa certa, até o 
dia 22, alguém especial 
chegará com propostas 
afinadas com seus so-
nhos.

HORÓSCOPO
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Luís Silva do Ó
http://canalmaldito.blogspot.com/

Não existem estilos de música bons e estilos 
de música maus. O que existe é música da 
qual gostamos e música que não aprecia-
mos. Porém, é sabido que ao vivo as coisas 
ganham uma dimensão diferente dos bonitos 
discos que se vão comprando (no meu caso) 
ou “gamando pela net” (na esmagadora maio-
ria dos consumidores musicais).
Quantos vezes discos fracos não impedem as 
bandas de serem grandes ao vivo?
E quantos discos fantásticos não terminam 
em prestações desoladoras em concerto?
Naturalmente que o melhor é serem simul-
taneamente excelentes nestas duas aborda-
gens complementares. De entre os diversos 
estilos musicais, existe um (entre outros) que 
ganha nova dimensão ao vivo.
A actuação de um bom grupo punk-rock gera 
uma elevada comunhão com o público, sobre-
tudo se ocorrer num pequeno clube em que 
os músicos quase se encontram no meio dos 
espectadores.
A energia, os decibéis, a cerveja, a entrega, 
as músicas musculadas e, principalmente, as 
letras fortemente politizadas e interventivas 
fazem do punk-rock um estilo permanente-
mente atractivo, mesmo que com épocas me-
nos populares.
Vem tudo isto a propósito do novíssimo pro-
jecto de António Côrte-Real (guitarrista dos 
UHF) que, na companhia dos também expe-
rientes Bruno Alves (ex: Porta Voz e Dayoff) 
e de Anselmo Alves (ex: Lulu Blind e Dayoff), 
conjuga música carregada de energia com le-
tras repletas de forte crítica social. A paixão 

Uma “Revolta” dentro de nós 
de ACR pelo punk e pelos Ramones é do 
conhecimento público, encontrando-se agora 
bem patente nos primeiros temas disponibili-
zados pelo colectivo da Revolta.
Fruto de uma saudável colaboração com este 
blogue, António Corte-Real facultou-nos “Ter 

ou não ter” e “Ninguém manda em ti”, dois 
temas que farão parte do álbum de estreia e 
que se encontram, a partir de hoje, a rodar no 
nosso player.
Termino socorrendo-me da opinião expressa 
por Ulisses (mentor de k2o3 e Dayoff) a res-
peito do primeiro concerto da Revolta:

“(...) quem foi ao concerto viu um “Power trio” 
coeso, bem ensaiado e acima de tudo com 
muita atitude, quer na forma de tocar quer no 
conteúdo das mensagens explícitas nos mais 
diversos temas. Directos e sem rodeios, os 
Revolta descarregaram um rock enérgico e 

musculado onde desfilaram músicas como 
“Ninguém manda em ti”, “Bush”, “Eu quero 
ser”, “Ter ou não ter”, “Estrela”, “Tu”, “Nuclear”, 
entre outros (...)”

Almada permanece um viveiro de projectos 
musicais que transportam consigo a determi-
nação de tempos passados.
Hoje, falamos de um grito que se quer no vo-
lume máximo de qualquer sistema sonoro... e, 
de preferência, num palco onde a alta defini-
ção se confunda com uma realidade nada vir-
tual. Existe uma “Revolta” que nos garante 
que ninguém manda em ti.

Biografia
O projecto REVOLTA define-se e identifi-
ca-se com a energia e mensagem que a 
banda transmite em palco .

Politicamente incorrectos estes três mú-
sicos gritam bem alto os problemas dos 
Portugueses.

O país anda triste. Os Portugueses estão 
fartos da corrupção impune e da justiça 
inexistente. Os políticos que temos não 
fazem nada... Os governos sucedem-se e 
as coisas pioram a cada ano que passa...

NINGUÉM MANDA EM TI!!! 
É este o grito da REVOLTA! 
É esta a nossa luta!

FAZ A TUA REVOLTA!!!

Formação

Bruno Alves (ex-Porta Voz) 
Voz e baixo
António Côrte-Real (UHF)
Guitarra e voz
Anselmo Alves (ex-Lulu Blind) 
 Bateria e voz
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Próximos concertos

Maio dia 20  -  Lotus - Cascais
Maio dia 24  -  Moita
Julho dia 3   -   Lisboa
Julho dia 27 -  Glória do Ribatejo

Próximos concertos

Maio dia 20  -  Lotus - Cascais
Maio dia 24  -  Moita
Julho dia 3   -   Lisboa
Julho dia 27 -  Glória do Ribatejo

http://www.myspace.com/revoltarock
http://www.revoltarock.com.sapo.pt/
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Dr. Nelson Pinto Gomes (*)  

 Tudo o que você adquiriu na sua 
vida até agora quer seja bens materiais, os 
seus amigos, a sua esposa ou esposo, até 
o seu estado de saúde, foi através do uso 
consciente ou inconsciente da lei da atrac-
ção. 
 Recentemente a física quântica 
confirmou a influencia da mente sobre a ma-
téria e que sabendo que tudo no universo é 
energia ou seja tudo é vibração, sabe-se que 
cada pensamento emite sua própria vibração 
e em função dessa mesma vibração a lei da 
atracção responde sempre em acordo com 
essa vibração emitida e reforçando-a ainda 
mais. 
 A lei da atracção está sempre em 
sintonia com a nossa vibração. A boa notícia 
é que cada um de nós pode modificar a sua 
vibração e atrair mais o que deseja. O que 
importante de destacar na lei de atracção 
é que, se você por exemplo tiver medo de 
perder o seu trabalho, o seu pensamento vai 
emitir a sua própria vibração e através da lei 
da atracção você acabara por atrair a situa-
ção que tanto temia.
 A lei da atracção todos nós a usa-
mos a todo o momento, olhe a sua volta e 
veja tudo o que você já conquistou na sua 
vida, os seus amigos, o seu estado de saú-

de, o seu trabalho e tudo o que adquiriu até 
este momento. Todos nós somos criadores 
através das vibrações que emitimos, pois 
o uso correcto da lei da atracção permite a 
qualquer pessoa de obter tudo o que deseja 

nesta vida. 
 O nosso mental mantém-nos limita-
dos por causa do nosso desconhecimento das 
leis que governam o universo. Vivemos num 
mundo em que muitas pessoas se limitam a 
seguir os outros, em adoptar os mesmos pen-
samentos e atitudes que foram transmitidos 
pelos pais, amigos ou professores e por isso 
obtêm resultados medíocres em suas vidas. 
Pois seguem um tipo de pensamento muitas 
vezes baseado no medo e na frustração.
 Para sabermos neste momento se 
estamos a emitir uma boa vibração ou não, é 
só você se questionar sobre o tipo de senti-
mentos que esta tendo neste momento. 
 Você sente-se triste, tem uma sen-
sação de vazio interior, sente-se deprimido? 
Então está a emitir uma vibração negativa 
que é prejudicial para a sua vida.
 Todos os fins de semana, são ani-
mados seminários com o objectivo de ensinar 
às pessoas o uso correcto da lei da atracção, 
esses seminários apresentam uma parte 
teórica e uma parte prática com bastantes 
exercícios para aprender o bom uso da lei da 
atracção todos os dias.

(*)    Médico Psiquiatra
Professor de clinica psiquiatrica (International 
University Of Fundamental Studies) - Interna-
tional Center For Scientific Research.
Contacto em Bruxelas: 0032 478465401

A lei da atracção : 

Faça-a trabalhar para si

História
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Livro digital  grátis  em: 
http://www.euclidescavaco.com

História

Veja as respostas na página 22

GRÁTIS
livro digital 

À descoberta de Portugal
por Euclides Cavaco

Nesta edição vamos tentar descobrir uma ci-
dade portuguesa que se perde na bruma do 
tempo e que ocupa lugar cimeiro na ordem 
das cidades portuguesas, cuja é a primeira a 
fazer parte deste passatempo : À  descoberta 
de Portugal.

Fica situada a 800 metros da margem direira 
dum grande rio português tão cantado nos 
versos de Camões.

Afirma-se ter sido fundada no ano 590 AC , 
tendo sido uma cidade bem opulenta da Era 
Romana a quem estes deram o nome de Tu-
buci.

Caindo mais tarde no poder dos àrabes que a 
designaram por Líbia, veio a ser conquistada 
por D. Afonso Heriques a 6 de Dezembro de 
1148.

Apesar de toda a sua imponência e história só 
veio  a ascender à categoria de cidade a 16 de 

Março de 1916.

Os mais célebres monumentos que nos falam 
da sua história são o atraente castelo com tor-
re de menagem quadrada, o antigo convento 
de São Domingos, a sua própria fortaleza, as 
igrejas de São Vicente e a de Santa Maria do 
Castelo, hoje transformada em museu e, ain-
da os velhos pilares chamados Mourões que 
teriam outrora pertencido a uma velha ponte 
Romana.

Dos seus recantos turísticos , aconselhamos 
uma visita ao miradouro da Ponta da Traição 
ou ainda à Torre do Castelo.

O visitante poderá ainda culminar o seu pas-
seio a esta cidade saboreando os seus tão 
famosos e requintados doces regionais, que 
tão sobejamente fazem parte da sua tradição 
grastronómica.

Entre outros filhos ilustres  que aqui tiveram o 

seu berço, testemunhou esta cidade o nasci-
mento do grande actor Francisco Taborda que 
aqui nasceu a 8 de Janeiro de 1824.

Abra pois as portas do seu conhecimento e 
diga-nos antes ajudado por neste fraseado 
final, qual é o nome desta bonita cidade por-
tuguesa?

Solução na página 22
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Manuel Beja

A afirmação da 
vontade

Em 1987 foi possível, no 
âmbito da cooperação 
técnica entre a Suíça e 
Portugal, o lançamento 
ambicioso de um projecto 
de formação profissional 
destinado aos emigran-
tes portugueses do ramo 
da construção. Passadas 
duas décadas mais de 
1500 portugueses supe-
raram com êxito o desafio 
da formação.

Após um longo período de 
insistência dos parceiros 
sociais suíços do ramo da 
construção foi possível, em 
1986, estabelecerem-se as 
bases de uma convenção 
subscrita pela Sociedade 

suíça dos empreiteiros da 
construção, sindicatos, a 
direcção dos fundos profis-
sionais  e, pela parte portu-
guesa,  o antigo Instituto de 
Apoio ao Emigrante e o Ins-
tituto de Formação e Empre-
go.  No ano seguinte -1987- 
o “Projecto Portugal” teve o 
seu arranque nos Centros 
de Formação Profissional 
do Porto e do Seixal com a 
participação de 45 emigran-
tes. Em 1988 estende-se 
ao Centro formação de Vila 
Real e em 1990 ao Centro 
de formação de Braga. Sem 
sofrer qualquer interrupção 
terminou, recentemente, a 
20° edição do projecto, ten-
do sido contemplados, na 
sua totalidade, mais de um 
milhar e meio de operários 
portugueses.

Um curso a pensar nos 
temporários!

Tendo em conta o que já 
acontecia com a Espanha, 
a Itália e a antiga Jugoslávia 
e a rotação de mão-de-obra 
na construção, no início da 
década de 1980, favorável 
aos trabalhadores portu-
gueses, foi necessário im-
plementar um processo de 
formação profissional adap-
tado às suas características. 
Optou-se pelos meses de 

Janeiro e Fevereiro, período 
em que na Suíça é menor a 
actividade laboral, face ao 
rigor do clima nesta época e 
também pelo facto dos tem-
porários se encontrarem em 
Portugal, entre o fim de um 
contrato e o inicio do seguin-
te. Pensava-se que, com o 
fim do estatuto do tempo-
rário e a entrada em vigor 
do acordo bilateral entre a 
Suíça e a União Europeia, 
relativo à livre circulação de 
pessoas, pudesse compro-
meter o êxito do projecto. Na 
realidade, o modelo de con-
tratação laboral sazonal na 
construção suíça continua a 
despertar o interesse de mi-
lhares de portugueses. Por 
isso, aqueles que se encon-

tram há mais de dois anos 
em empresas suíças do 
sector da construção, são 
propostos pelas empresas 
em que trabalham, ficando 
em aberto a possibilidade 
de alargar os seus conhe-
cimentos e competências, 
através  de um projecto de 
êxito reconhecido. 

Acompanhamento e ava-
liação

Compete a uma comissão 
técnica o planeamento da 
programação que vai desde 
os conhecimentos mais ele-
mentares do desenho e de 
leitura de planos, trabalhos 
de cofragem e fundações, 

“Projecto Portugal” 
20 anos de formação profissional

D
R
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curso de base de pedrei-
ros, canalizações e esgotos 
e trabalhos em betão. Um 
plano exigente para oito 
semanas de formação in-
tensiva, seguindo à risca as 
mais modernas técnicas de 
construção com materiais 
e equipamentos da melhor 
qualidade enviados para 
Portugal no início de cada 
acção formativa. No final de 
cada curso, os formandos 
com melhor aproveitamento 
recebem um certificado que 
lhes vai assegurar, a renova-
ção do contrato de trabalho, 
uma subida significativa na 
categoria salarial, a estabili-
dade laboral na empresa e 
a possibilidade real de con-
tinuarem a sua formação 

profissional.

Um projecto com futuro

Trata-se, é certo, de um pro-
jecto com custos elevados, 
assumidos pelas empresas 
e a instituição que gere os 
fundos profissionais do sec-
tor da construção (Parifon-
ds). Também as instituições 
portuguesas envolvidas 
participam com parte des-
se investimento. Tudo isto a 
confirmar que, nos tempos 
actuais, investir na forma-
ção profissional é garantir o 
futuro dos trabalhadores e o 
desenvolvimento do impor-
tante ramo económico da 
construção. 

A acção sindical

Durante vinte anos, os sin-
dicatos tiveram um papel 
importante na estratégia 
do Projecto Portugal e na 
inclusão de uma série de 
garantias reconhecidas 
actualmente no Contrato 
Colectivo de Trabalho. Para 
além disso, o compromisso 
sindical do Unia e das es-
truturas sindicais anterio-
res, ultrapassou o simples 
acompanhamento para se 
tornar num membro activo 
e mobilizador, com o fim 
de melhor integrar os tra-
balhadores na Legislação 
laboral, de fazer circular a 
informação e de procurar 
dar respostas às situações 
pessoais colocadas pelos 

participantes no projecto. O 
sindicato Unia foi desde o 
início um parceiro precioso 
e reconhecido no suces-
so do Projecto Portugal. 
Para concluir, um especial 
agradecimento a todas as 
instituições portuguesas e 
suíças, aos técnicos e aos 
administradores dos cen-
tros de formação e, muito 
particularmente, aos com-
petentes formadores portu-
gueses. Temos razões para 
ser optimistas: o Projecto 
Portugal irá continuar ainda 
por muitos anos!

(*) Conselheiro das Comu-
nidades Portuguesas na 
Suíça

manuel.beja@bluewin.ch
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João Aguiar
João Aguiar nasceu em Lisboa em 1943. Licenciou-se em Jornalismo pela Univer-
sidade Livre de Bruxelas, tendo trabalhado como jornalista na imprensa, na rádio 
e na televisão. Iniciou a sua carreira literária com quarenta anos e o seu primeiro 
romance foi A Voz dos Deuses (1984), um dos livros mais vendidos em Portugal 
nos últimos anos. Tem escrito guiões para programas de televisão e argumentos 
para cinema (Rua Sésamo, Inês de Portugal, etc.). Obras:  A Voz dos Deuses 
(1984), O Homem sem Nome (1986), O Trono do Altíssimo  (1988), O Canto dos 
Fantasmas (contos, 1a ed. em 1990 pelas Publicações Dom Quixote; 2a ed., 1999, 
pelas Edições Asa), Os Comedores de Pérolas (1992), A Hora de Sertório  (1994), 
A Encomendação das Almas (1995), O Navegador Solitário (1996), Inês de Portu-
gal (1997), O Dragão de Fumo (1998), A Catedral Verde (2000), Diálogo das Com-
pensadas (2001), Uma Deusa na Bruma (2003) e O Sétimo Herói (2004). João 
Aguiar é também autor da coleccção juvenil O Bando dos Quatro (nove volumes 
publicados entre 1997-1999).

Recensões críticas às obras do autor:

# A Voz dos Deuses - 1
# A Voz dos Deuses - 2
# O Trono do Altíssimo
# A Encomendação das Almas
# O Navegador Solitário
# Inês de Portugal
# O Bando dos Quatro
# O Canto dos Fantasmas

Dinis Arão, de Alírio do 
Vale, A Família da Casa 
da Sarola de Baixo de 
Verim, de Jorge Eduar-

do da Costa Oliveira ou 
A História da Revolução 
da Maria da Fonte, de 
Azevedo Coutinho. 

JOSÉ ABÍLIO COELHO 
nasceu na vila minhota 
da Póvoa de Lanhoso, 
onde continua a habi-
tar, em 6 de Janeiro de 
1960.
 É jornalista e 
escritor. Como autor de 
ficção publicou as se-
guintes obras:
Contos do Outro Mun-
do (1994), Caminhos 
de Terra Batida (1999) 
e Trapos (2000)
 Originais de 
sua autoria integram 
as colectâneas Contos 
(mal) Falados (1996), 
Antologia do Prémio 
Literário da Cidade da 
Amora (Seixal, 1997) e 
Contos do Minho: Co-
lectânea de Contistas 

Minhotos (2002). Co-
labora periodicamente 
em revistas literárias 
como a Perfil, Quatro 
Ventos, Poetas & Tro-
vadores, Gil Vicente, 
Revista Brasileira de 
Literatura e Letras Lati-
nas.
 C h a m a n d o-
lhes “reportagens his-
tóricas”, publicou várias 
monografias, como 
Rascunhos da História: 
A Imprensa nas Terras 
de Lanhoso, Monogra-
fia da Freguesia de São 
Cosme e São Damião 
de Garfe, A Revolta das 
Mulheres de Fontarca-
da (separata do livro 
de actas do Congresso 
sobre a “Maria da Fon-

te”) e Subsídios para a 
História da Residência 
Paroquial de Garfe.
 Prefaciou tí-
tulos como Sabi, a 
Gotinha Azul, de Maria 
do Carmo Celestino, 
Conto de Natal, de Ma-
ria Amélia Fernandes, 
Contos em Forma de 
Cereja, de António Ce-
lestino ou Inéditos, de 
João Augusto Bastos.
 Nos últimos 
anos tem-se dedicado 
também à actividade de 
editor, dirigindo a “Edi-
torial Ave Rara”, que 
conta, entre as cerca 
de dez edições que pro-
moveu, obras como Os 
Melhores Contos de Os 
Putos, de Altino Tojal, 

José Abílio Coelho

LiteraturaLiteratura
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Não se canse a procurar
onde não consegue encontrar.

Viagens de avião
Viagens de autocarro
Aluguer de carros
Créditos
Seguros
Imobiliária

Connosco tem a certeza de fazer a 
escolha certa, baseada na melhor 
informação e aconselhamento.

Agência de viagens Félix
todos os serviços num único local.

Com 12 anos de experiência, 
sempre com a melhor qualidade.

Dinis Arão, de Alírio do 
Vale, A Família da Casa 
da Sarola de Baixo de 
Verim, de Jorge Eduar-

do da Costa Oliveira ou 
A História da Revolução 
da Maria da Fonte, de 
Azevedo Coutinho. 

JOSÉ ABÍLIO COELHO 
nasceu na vila minhota 
da Póvoa de Lanhoso, 
onde continua a habi-
tar, em 6 de Janeiro de 
1960.
 É jornalista e 
escritor. Como autor de 
ficção publicou as se-
guintes obras:
Contos do Outro Mun-
do (1994), Caminhos 
de Terra Batida (1999) 
e Trapos (2000)
 Originais de 
sua autoria integram 
as colectâneas Contos 
(mal) Falados (1996), 
Antologia do Prémio 
Literário da Cidade da 
Amora (Seixal, 1997) e 
Contos do Minho: Co-
lectânea de Contistas 

Minhotos (2002). Co-
labora periodicamente 
em revistas literárias 
como a Perfil, Quatro 
Ventos, Poetas & Tro-
vadores, Gil Vicente, 
Revista Brasileira de 
Literatura e Letras Lati-
nas.
 C h a m a n d o-
lhes “reportagens his-
tóricas”, publicou várias 
monografias, como 
Rascunhos da História: 
A Imprensa nas Terras 
de Lanhoso, Monogra-
fia da Freguesia de São 
Cosme e São Damião 
de Garfe, A Revolta das 
Mulheres de Fontarca-
da (separata do livro 
de actas do Congresso 
sobre a “Maria da Fon-

te”) e Subsídios para a 
História da Residência 
Paroquial de Garfe.
 Prefaciou tí-
tulos como Sabi, a 
Gotinha Azul, de Maria 
do Carmo Celestino, 
Conto de Natal, de Ma-
ria Amélia Fernandes, 
Contos em Forma de 
Cereja, de António Ce-
lestino ou Inéditos, de 
João Augusto Bastos.
 Nos últimos 
anos tem-se dedicado 
também à actividade de 
editor, dirigindo a “Edi-
torial Ave Rara”, que 
conta, entre as cerca 
de dez edições que pro-
moveu, obras como Os 
Melhores Contos de Os 
Putos, de Altino Tojal, 

José Abílio Coelho

Literatura
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GmbH

Rosengartenstrasse 4
8037 Zürich
Tel. 044 445 70 78
Fax. 044 445 70 71

Imobiliária
Venda de apartamentos e lojas
Com e sem rendimento garantido
Administramos a sua propriedade

Informações juridicas importantes. A concessão de um crédito
é proibida se levar a um endividamento excessivo. (art. 3 LCD)

- Colaborador do banco BPI
- Abertura de contas
- Crédito Habitação
- Câmbio do dia
- Seguros

Sede:
Geissgasse
4310 Rheinfelden
Tel. 061 831 14 58
Fax. 061 831 15 07

Filial:
Rosengartenstrasse 4
8037 Zürich
Tel. 044 445 70 70
Fax. 044 445 70 71

Seguros
peça a sua oferta
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